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DEZVOLTAREA CONSTRUCTIV-FUNCȚIONALĂ A POMPELOR CENTRIFUGE
PRIN OPTIMIZAREA MULTIPARAMETRICĂ ȘI SIMULĂRILE CFD

Andrei PETCO
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: În lucrare este descrisă situația actuală a industriei de producere a pompelor în Republica Moldova,
precum și căile de creştere a eficienței energetice - condiție primordială a sporirii competitivităţii pompelor centrifuge
autohtone. Direcția de soluționarea acestei probleme este combinarea proiectări asistate de calculator cu aplicarea
optimizării multiparametrice și a simulărilor CFD.
Cuvinte cheie: pompe centrifuge, eficiență energetică, optimizare multiparametrică, turbulență, procese
cavitaționale, CFD.

Introducere
Formarea sectorului industrial modern al Republicii Moldova a demarat în perioada postbelică şi s-a
caracterizat prin integrarea totală a industriei locale în complexul unitar al economiei fostei URSS [1]. În anii
50 a fost luată decizia de creare a unui centru de producere a pompelor pe teritoriul RSSM. În 1958 a început
producția pompelor centrifuge submersibile[6], iar din 1961 a început producția pompelor centrifuge
ermetice[4] la Uzina de pompe din Chișinău.
În prezent pe teritoriu Republicii Moldova activează 6 întreprinderi care produc pompe centrifuge,
printre care: CRIS Hermetic Pumps, MoldovaHidromas, Hidrotehnica, Hidropompa ș.a., iar pompele produse
de aceste întreprinderi cu un nomenclator de aproximativ 150 de modele sunt exportate în peste 60 de țări.
Totodată trebuie de menționat ca spectrul de pompe proiectate şi produse în RM este suficient de larg,
incluzând:
 pompe ermetice care permit ermetizarea hidraulică garantată a sistemelor în care sunt instalate,
destinate pompării lichidelor chimic active (agresive, toxice, poluante), vaporii cărora pot forma
amestecuri nocive sau explozive, fiind utilizate în industria chimică, petrolieră, atomică,
farmaceutică, alimentară, militară etc.;
 pompe submersibile destinate pentru sistemele de alimentare cu apă;
 pompe centrifuge specializate pentru sistemele de canalizare;
 pompe centrifuge pentru pomparea uleiurilor în transformatoare electrice;
 pompe centrifuge pentru cu destinația specială (de exemplu din domeniu militar) ș.a.
Structura exportului pe parcursul anilor nu s-a schimbat semnificativ, majoritatea exportului revenind
țarilor din cadru Comunității Statelor Independente (CSI) datorita faptului ca pompele autohtone au
următoarele avantaje:
 sunt tradiţional binecunoscute de piața CSI;
 satisfac consumatorii atât din punct de vedere al parametrilor de calitate, cât şi al raportului ”prețcalitate”.
În ultimul deceniu s-a produs o scădere a exportului datorită următorilor factori:
 criză economică globală din 2008-2009;
 recesia economică (2014-prezent) din Rusia (şi din alte ţări ale CSI);
− creșterii prețului energiei electrice pe teritoriul CSI [2].
Din fig.1 putem observa că, o cădere bruscă a producerii pompelor în anii 2008-2009 și micșorarea
producerii din anii 2013-2015 (minim fiind atins în anul 2015) grație factorilor menționați mai sus .
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Fig.1. Producerea pompelor centrifuge, a altor pompe pentru lichide
sau elevatoare de lichide în Republica Moldova, buc. [3]
1. Starea actuală a cercetării-dezvoltării pompelor centrifuge
În a două jumătate a secolului trecut ingineri-proiectanți recurgeau la metode intuitive de optimizare,
bazate pe modele matematice simplificate și pe experiența proprie, proiectarea fiind redusă la un număr mare
de iterații experimentale cu erori si influenţe legate de factorul uman, precum și cu dificultăţi de optimizare
multicriterială.
În ultimul deceniu se atestă o tendință clară de reducere a volumului producerii şi vânzării pompelor.
Situaţia poate fi redresata prin modernizarea constructiv-functională a pompelor proiectate şi produse în RM
ţinând cont de îmbunătățirea următorilor factori:
 majorarea eficienței energetice a pompelor, inclusiv mărirea randamentului lor, acest factor
fiind foarte important pentru pătrunderea pe piața UE (Strategia 2020 a Uniunii Europene
stipulează creşterea cu 20% a eficientei energetice până în anul 2020 - obiectivul 20/20/20) [5]);
 extinderea intervalului de lucru (curbelor de performanță Q-H);
 micșorarea presiunii minime necesare în aspirație pentru evitarea cavitației (NPSHr);
 micşorarea uzurii hidraulice provocate de efectele cavitației;
 micşorarea uzurii abrazive ca urmare a acţiunii impurităților din lichidul pompat;
 echilibrarea eficientă a forțelor axiale;
 micşorarea gradului de solicitare a motorului electric;
 creşterea fiabilităţii;
 creşterea duratei de exploatare etc.
Procesul de optimizare a geometriei organelor de lucru a pompei centrifuge, poate fi convenţional
divizat în două aspecte – moduri de rezolvare:
 crearea geometriei optimizate a organelor de lucru: rotorului (impelerului), corpului pompei,
inducerului etc.;
 alegerea geometriei optimale din mai multe geometrii supuse încercărilor.
Cercetările în domeniul privind modernizarea constructiv-functională ale pompelor centrifuge sunt
actuale, reprezintă interes pentru economia națională, deoarece ponderea lor reprezintă aproximativ 20% din
fabricarea de maşini şi echipamente în Republica Moldova [1], iar factorul primordial pentru asigurarea
competitivității pompelor pe piețele de desfacere a fost si rămâne majorarea eficienței energetice.
Progresul considerabil în domeniul tehnologiilor informaționale și a puterii de calcul din ultimii 30-40
ani a deschi noi posibilități în studiul fenomenelor fizice din sistemele complexe prin modelarea la calculator
cu sisteme de calcul corespunzătoare. Capacitatea înalta a sistemelor de calcul moderne de operare rapidă cu
un volum mare de date permite simularea comportării sistemelor fizico-tehnice complexe la diferite scări de
mărimi și de timp, precum și repetarea simulărilor pentru mai multe valori ale parametrilor de intrare cu scopul
identificării soluțiilor tehnice optime din punct de vedere inclusiv al eficienţei [9].

539

Pe parcursul anilor, la bazat cercetărilor
în domeniul științelor aplicative și a celor
fundamentale au stat două abordări: teoretică
și experimentală, actualmente, datorită
dezvoltării progresului tehnico-științific își ia
amploare încă o abordare, cea computațională.
Un exemplu convingător este cel al companiei
aeronautice Boeing din SUA. Produsele
Boeing se caracteriză printr-o durată întinsă a
ciclul de cercetare - proiectare, conținând la fel
și mai multe etape de elaborare și proiectare
testări extensive în tunelul aerodinamic ceia ce
a dus concomitent și la un costul ridicat a
ciclului. Integrarea modelării, proiectării și a
experimentului computațional i-a permis
companiei Boeing să reducă esenţial testările
costisitoare, ceea ce a condus la economii în
Fig.2. Evoluția simulărilor numerice CFD și a testărilor
costuri și în timp [9]. Schimbarea raportului în tunelul aerodinamic efectuate de compania BOEING în
dintre cercetarea experimentală și cea
perioada 1980 − 2005 [9]
computațională la compania BOEING este
reprezentată în fig.2.
Actualmente, rezolvarea problemei majorării eficienței energetice poate fi efectuată prin cuplarea
metodelor de simulare la calculator din cadru Dinamicii Computaționale a Fluidului (Computational Fluid
Dynamics – CFD) și a optimizării multiparametrice. Simularea matematică a curgerii fluidului în cazul
pompelor centrifuge reprezintă o problemă științifica complexă de hidromecanică,
bazată de obicei pe ecuațiile Navier-Stokes. Utilizarea modelelor matematice
moderne și a simulărilor complexe CFD (fig.3) pentru fenomenele de curgere
turbulentă la fluidului cu efecte de cavitaţie permit o reducere substanţială a
timpului ciclului de cercetare - proiectare – fabricaţie. O buna parte a cercetărilor
experimentale poate fi înlocuită cu simulări computerizate ale proceselor pentru
determinarea intervalelor de parametri cu impact negativ asupra eficienței
energetice.
Procesul de optimizare poate fi descris sub forma unui algoritm(fig.3):
1. Formularea problemei, selectarea parametrilor (criteriilor) de
optimizare (cum ar fi: sporirea randamentul, micșorarea NSPH,
reducerea nivelului vibrațiile și zgomot sau de exemplu micşorarea
gradului de solicitare a motorului electric etc.),
2. Aplicarea algoritmului de optimizare.
3. Crearea modelului 3D.
4. Generarea rețelei de elemente finite, în baza cărei va fi efectuată
simularea CFD.
5. Efectuarea experimentului computațional în baza Dinamicii
Computaționale a Fluidului (CFD), menit pentru simularea proceselor
de curgere în organele de lucru a pompei centrifuge.
6. Efectuarea postprocesării, analiza datelor primite.
În cazul atingerii criteriilor de optimizare modelul este selectat și examinat
la satisfacerea condițiilor constructive și tehnologice (posibilitatea fabricării,
satisfacerea condițiilor de rezistență și rigiditate), în caz contrar se recurge la o nouă
iterație a ciclului.
La finele procesului de optimizare se execută o mostră sau un prototip în baza Fig.3. Schema optimizării
cărui se execută cercetările experimentale pentru validarea rezultatelor optimizării,
după care se efectuează implementarea în serie a pompei modernizate.
2. Căile de majorare a eficienței energetice a pompelor centrifuge
În prezent o răspândire largă au obţinut diverse sisteme CAD de Proiectarea Asistată de Calculator
(Computer-aided Design - CAD) destinate proiectării/optimizării organelor de lucru, cum ar fi, de exemplu:
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BladeGen-ANSYS, BladeModeler, CFTurbo, Numeca, CAESES etc. De asemenea, se atestă o implicarea tot
mai largă a metodelor bazate pe Rețele Neuronale Artificiale (Artificial Neural Network - ANN) [7].
Cele mai frecvent folosite metode pentru optimizaea geometriei organelor de lucru a pompelor sunt [7]:
 Algoritmul genetic - Genetic Algorithm (GA),
 Algoritmul evoluţionar - Evolutionary Algorithm (EA),
 Fuzzy Logic,
 Kriging Model,
 Artificial Bee Colony Algorithm (ABC),
 Simulările Monte-Carlo etc.
Pentru selectarea geometriei optimale a suprafeţelor organelor de lucru ale pompelor tot mai des se
folosește Dinamica Computationala a Fluidului (Computational Fluid Dynamics – CFD) [7].
Trebuie menționate patru modele matematice pentru calculul numeric a curgerii fluidelor în pompe [8]:
1. Ecuația Laplace
2. Ecuațiile Euler
3. Ecuațiile Navier-Stokes
4. Ecuația Rayleigh-Plesset
Ecuația Laplace descrie fluxurile nevâscoase (potențiale) irotaţionale:
𝜕𝑢 𝜕𝑣 𝜕𝑤
+
+
=0
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧
𝜕2𝜑 𝜕2𝜑 𝜕2𝜑
+
+
=0
𝜕𝑥 2 𝜕𝑦 2 𝜕𝑧 2
Putem înlocui relația dintre potențial și viteză și ajungem la ecuația Laplace, care va avea forma:
(1)
∇2 ∙ 𝜑 = 0
Ecuațiile Euler descriu fluxurile nevâscoase rotaționale:
Ecuațiile lui Euler constituie un sistem de ecuații ce descriu mișcarea fluidelor fără viscozitate și
reprezintă o consecință a conservării masei, momentului și energiei în cadrul ecuațiilor Navier-Stokes.
𝜕𝑢
+ 𝑢 ∙ ∆𝑢 = −∇𝑤 + 𝑔
{ 𝜕𝑡
(2)

∇∙𝑢 =0
Ecuațiile Navier-Stokes tratează fluxurile vâscoase rotative:
Ecuațiilor Navier-Stokes au luat naștere prin aplicarea legii a doua a lui Newton la mișcarea fluidelor
împreună cu ipoteza că tensiunea fluidului este proporțională cu gradientul vitezei (fluid Newtonian), la care
se adaugă gradientul presiunii.
Principiul de conservare a masei afirma că în orice proces viteza de variație a masei, i.e. debitul masic,
care intră într-un sistem dat este egală cu viteza de variație a masei care părăsește sistemul. Forma diferențială
a ecuației de continuitate este:
𝜕𝑢
+ ∇(𝜌𝑢) = 0
𝜕𝑥
unde: p este densitatea fluidului, u-viteza fluidului și t-denotă timpul. În cazul fluidelor incompresibile,
ecuația va avea formă:
(3)
∇∙𝑢 =0
Din principiul conservării impulsului rezultă ecuațiile de mișcare incompresibile pentru un fluid
newtonian, care în forma diferențială sunt:
𝜕𝑢
1
(4)
+ u ∙ ∇u = 𝑓 − ∇𝑝 + 𝜈 ∙ ∆𝑢
𝜕𝑥
𝜌
unde: p – presiunea , f – forța masiică unitară, raportată la masă, τ – tensorul tensiunilor vâscoase,
definit prin ecuația constructivă a fluidului newtonian:
1
τ = 2𝜈(𝑆 − (∇ ∙ 𝑢)𝐼)
3
𝜈 – viscozitatea cinematică, I- tensorulunitar de ordin doi, iar S este tensorul vitezelor de deformație:
(5)
S = 2𝜈(∇𝑢 + ∇𝑢𝑇 )
Partea stângă a ecuației (4) reprezintă forțele de inerție unitare, iar termenii din partea dreaptă reprezintă
forțele masice, forțele de presiune și, respectiv, forțele de frecare vâscoase.
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Sistemul de ecuații Navier-Stokes (3) și (4) reprezintă un sistemul neliniar de ecuații cu derivate parțiale,
faptul care se datorează termenul de inerție u∙∇u. Acest termen neliniar introduce interacțiuni complexe între
structurile de diferite scări din mișcarea fluidului, fiind considerat sursa primordială a turbulenței.
Neliniaritatea poate deveni relativ slabă, dacă forțele de inerție, care au rol destabilizator, sunt mici în raport
cu forțele de frecare. În acest caz, ecuațiile Navier-Stokes pot fi rezolvate exact sau integrate numeric fără
ipoteze simplificatoare suplimentare. In cazul general, soluționarea ecuațiilor Navier-Stokes este extrem de
dificilă. La momentul actual, a fost demonstrată doar existența soluțiilor slabe, iar prezența soluțiilor tari fiind
valabilă doar pentru intervale de timp mici. Prin urmare, diverse simplificări sunt considerate pentru a facilita
găsirea soluțiilor, dacă nu exacte, cel puțin aproximative. Trebue de menționat că în cazul simulării curgerii
fluidelor prin organele de lucru ale pompei, ecuațiile Navier-Stokes sunt simplificate prin adoptarea unei serii
de ipoteze simplificatoare: tratarea fluidului ca fluid newtonian, la o curgere incompresibilă, izotermă cu o
viscozitate dinamică a fluidului constantă. [9]
Modelul ecuațiilor Navier-Stokes mediate după Reynolds (RANS) reprezintă, principalul model de
calcul al curgerilor turbulente. Aplicarea medierea ecuațiilor Navier-Stokes necesita introducerea unor termeni
suplimentari care sunt interpretați ca tensiuni aparente și fluxuri termice aparente asociate cu mișcarea
turbulentă, fiind formulați în dependență de parametrii medii prin intermediul modelelor de turbulență care
sunt necesare pentru închiderea sistemului de ecuații mediate Reynolds. [9]
Modelele de turbulenta introduc ipoteze suplimentare, care, de regula, nu mai constituie o reflectare
strictă a principiilor generale de conservare. Una din aceste ipoteze fiind: aproximația liniară Boussinesq
𝑅
𝑅
𝜏𝑖𝑗
= 𝜈𝑇 ∙ 𝑆𝑖 , care descrie dependența liniară a tensorului Reynolds 𝜏𝑖𝑗
și a tensorului vitezelor de
deformație 𝑆𝑖 , atunci ecuațiile (3) și (4), pot fi reformulate ca :
𝜕𝑢𝑖
(6)
=0
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑢𝑖
𝜕
𝜕𝑢𝑖 𝜕𝑢𝑗
1 𝜕𝑝̃
(7)
𝑢𝑗
−
[(𝜈 − 𝜈𝑇 ) (
−
=0
)] +
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖
𝜌 𝜕𝑥𝑗
Modelele de turbulență folosite cel mai frecvent la simularea curgerii fluidelor în organele de lucru a
pompei sunt[9]:
 modelul k-ε, format din două ecuații: ecuația pentru energia cinetică turbulentă k și ecuația
ratei de disipare a energiei cinetice turbulente ε.
 modelul k-ω, ce implică rezolvarea ecuațiilor de transport al energiei cinetice turbulente k și al
ratei specifice de disipare ω.
 modelul k-ω SST(Shear Stress Transport), fiind o combinare a modelului k-ω cu modelul k-ε.
Modelul SST este cel mai frecvent folosit model de simulare a turbulenței datorită îmbinării
concomitente ale punctelor forte ale modelelor k-ω (descrierea curgerii în apropierea pereților) și k-ε
(descrierea fluxul liber ale fluidelor).
Se poate menționat că modelul RANS nu este unicul model folosit pentru simularea fenomenului de
turbulență, putem indica : Simularea Vârtejurilor Mari ( Large Eddy Simulation – LES) care descrie fenomenul
turbulenței ca suma a vârtejelor mari descriși la nivel de rețea de discretizare și a vârtejelor mici descrise de
modele de turbulență semiempirice, Simularea Vârtejurilor Detașate (Detached Eddy Simulation – DES),
metoda hibridă dintre RANS și LES și Simularea Numerică Directă (Direct Numerical Simulation – DNS)
care calculează direct toate aspectele ale turbulenței, fără a face nici o ipoteză empirică. În simularea curgerii
în organele de lucru a pompelor centrifuge cel mai des se folosește metoda RANS, fiind optimal din punct de
vedere a efortului computațional și adecvată scopurilor din industria producerii pompelor, cum ar fi
argumentarea și optimizarea parametrilor geometrici și funcționali ai pompelor.
Ecuația Rayleigh–Plesset se folosește pentru modelarea procesului de cavitație:
Ecuația Rayleigh-Plesset derivă din ecuațiile lui Navier-Stokes, reprezintă o ecuație diferențială care
guvernează dinamica unui bule sferice(formate în urma procesului de cavitație în interiorul pompei) într-un
fluid incomprimabil.
𝑑2 𝑅 3 𝑑𝑅 2 4𝜈 𝑑𝑅 2𝛾 ∆𝑃(𝑡)
(8)
𝑅 2+ ( ) +
+
+
=0
𝜕𝑡
2 𝑑𝑡
𝑅 𝑑𝑡 𝜌𝐿 𝑅
𝜌𝐿
unde: ρL este densitatea lichidului, R(t) - raza bulei, ν – vâscozitate cinematică a lichidului, γ fiind
tensiunea superficială dintre bulă și lichid, ∆𝑃(𝑡) = 𝑃∞ (𝑡) − 𝑃𝐵 (𝑡), unde 𝑃𝐵 (𝑡) - presiunea în bulă, iar 𝑃∞ (𝑡)
- presiunea lichidului.
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Curgerea fluidului este descrisă prin ecuații diferențiale în derivate parțiale care nu pot fi rezolvate
analitic în cazul general. Prin divizarea unui domeniu de flux complex într-o multitudine de celule mici
(elemente finite - în cazul Metodei Elementelor Finite (Finite Element Method – FEM), volume de control
(finite) - în cazul Metodei Volumelor Finite (Finite Volume Method – FVM), aceste ecuații pot fi rezolvate
într-un mod aproximativ prin metode numerice. În simularea numerică a proceselor de curgere a fluidelor în
organele de lucru a pompei, de obicei, ca metodă se utilizează Metoda Elementelor Finite sau o combinație
dintre Metoda Elementelor Finite şi Metoda Volumelor Finite.
Programele CFD (Ansys CFX, Ansys Fluent, STAR-CCM+, Solidworks Simulation, Autodesk CFD,
Numeca, NX Flow, Comsol, OpenFOAM) pot fi aplicate pentru:
1. simularea și vizualizarea proceselor de turbulență, utilizând ecuațiile Navier-Stokes;
2. calculul forțelor hidraulice;
3. optimizarea în timp real a geometriei în baza calculului efectuat;
4. calculul curgerii flidului multifazic;
5. simularea și vizualizarea proceselor de cavitație;
6. integrarea modulelor CFD cu alte module pentru, de exemplu, optimizarea topologică în funcție
de rezistența și rigiditatea pieselor componente ale pompelor, cu scopul micșorării consumului
specific a materialelor, care la fel reprezintă o caracteristică de eficiență energetică etc.
Concluzii
Curgerea fluidului în pompele centrifuge reprezintă un fenomen complex, fapt ce sporeşte dificultatea
proiectării organelor de lucru, astfel încât în varianta clasică s-a recurs preponderent la proiectarea în baza
datelor empirice obținute din cercetările experimentale complexe.
În prezent utilizarea proiectării asistate de calculastor cu optimizarea multiparametrică și a metodologiei
Dinamicii Computaționale a Fluidului (Computational Fluid Dynamics – CFD) permite proiectarea geometriei
optimale a organelor de lucru, micșorarea cheltuielilor pentru cercetarea experimentală și reducerea timpului
ciclului de cercetare - proiectare – fabricare.
Modernizarea pompelor centrifuge va duce la creșterea competitivităţii pompelor și ca rezultat la o
creștere economică durabilă în ramură, la fel ca și la extinderea piețelor de desfacere a pompelor autohtone în
conformitate cu obiectivul de bază al Strategiei de dezvoltare a industriei [1] - crearea unui sector industrial al
economiei tehnologic avansat, scientointensiv, eficient şi competitiv.
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TEHNOLOGII NECOVENȚIONALE DE FABRICAȚIE
A ROȚILOR DINȚATE PRIN IMPRIMAREA 3D

Alina BREGNOVA
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: În articol se descrie particularitățile și posibilitățile tehnologiilor neconvenționale de fabricație a roților
dințate cu profiluri nestandarte ale flancurilor dinților. Lucrarea se referă la dezvoltarea conceptuală a tehnologiilor de
prelucrare prin - Prototiparea Rapidă sau Tehnologii Aditive care, vine ca o soluție inovațională, indispensabilă în
cercetarea oricărui inginer. Accentul principal se pune pe alegerea tehnologiei optimale de fabricație a roților dințate,
prin imprimarea 3D, care ar permite asigurarea preciziei de execuție dimensională și de calitate a suprafețelor
conjugate.
Cuvinte cheie: imprimante 3D, roți dințate, materiale aditive, tehnologii aditive, prototipare rapidă.

Introducere: Actualmente, tehnologiile neconvenționale de fabricație reprezintă o modalitate
inovatoare de a produce piese cu geometrii complexe, având un aport important în promovarea cercetătorilor
applicative în domeniile ingineriei, medical, militar sau alte. Există o varietate de tehnologii de imprimare ce
oferă diverse proprietăți mecanice a produsului finit și costuri de producție diversificat. Multe studii din
literatura de specialitate sunt compilate între diferite tehnologii de fabricare a aditivilor pe baza unor criterii
tehnice sau economice, fiind orientate spre consum de energie și materiale cît mai mic și precizie ridicată a
produsului finit. Această lucrare vine ca suport în alegerea tehnologiile neconvenționale de fabricație a roților
dințate prin imprimarea 3D, evaluând cele mai noi modele în baza datelor tehnice, economice și de mediu.
Clasificarea tehnologiilor deja cunoscute și utilizate până la începutul anilor 90, pot fi partajate în 2
grupe:
I) Tehnologii de prelucrare prin înlăturare de material, care înlătură materialul în exces dintr-o bucată
de material brut, prin folosirea unor metode convenționale (strunjire, frezare, rectificare etc) sau
neconvenționale (electroeroziune, prelucrare cu laser, ultrasunete, etc.).
II) Tehnologii de prelucrare prin redistribuire de material, care pornesc de la o cantitate corectă de
material brut pe care-l redistribuie la forma solicitată prin deformare în stare solidă (forjare,
ștanțare, extrudare, etc.) [ 1]
III) Actualmente se dezvoltă noi tehnologii neconvenționale de fabricație, care se deosebesc
fundamental de cele două grupe, numindu-se tehnologii de fabricare rapidă a prototipurilor, care
realizează piesa prin adăugare de material, atât cât este necesar și unde este necesar.
Istoria: Prima cerere de brevet pentru prototipare rapidă a fost depusă încă în anul 1980, iar abia în
1986 Charles Hull vine cu prima imprimantă 3D comercială, oferind-o pentru vânzare prin intermediul
companiei sale 3D Systems. Imprimanta 3D de stereolitografie avea la bază un fascicul laser pentru a solidifica
un material polimer sensibil la ultraviolete folosind „atingeri” cu lumina ultravioleta degajata de laser. [2]
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Fig.1 Schema Aparatul Stereolitografic din brevetul de invenție [2]
Fig.2 Prima imprimantă 3D [2]
Caracteristici, avantaje, recomandări :
Caracteristica tuturor tehnologiilor neconvenționale este abilitatea acestora de a realiza obiecte
complexe tridimensionale, prin intermediul programelor de proiectare CAD. Prototiparea rapidă vine cu o serie
de avantaje ce permite o largă implementare în diverse domenii. Fabricarea unui model fizic într-un timp scurt,
la cel mai mic cost, cu minim de utilaje şi de etape intermediare în procesul de realizare. Tehnologia prezintă
sursa indispensabilă în cercetarea profundă a transmisiilor precesionale, în care profilurile dinților roților
dințate sunt variabile, din acest motiv, facilitând enorm procesul de fabricație a roților dințate. Aceste
tehnologii fac posibil ca în cursul ciclului de dezvoltare și fabricare al produsului să se realizeze o serie de
avantaje, printre care:
• detectarea din timp a eventualelor probleme de concepţie, fără consecinţe majore asupra costului
final;
• testarea din timp a soluţiilor tehnologice alternative;
• validarea din timp a fezabilităţii industriale, optimizarea formelor şi a costului utilajelor viitoare
necesare fabricării în serie, reducându-se riscurile de modificare în timpul fazei de industrializare
a produsului;
• determinarea caracteristicilor operaţionale (mecanice, aerodinamice, estetice, ergonomice etc.) ale
produsului, pe parcursul testelor efectuate pe modelul fizic.
• vizualizarea la proiectarea constructivă, un suport de proiectare a pieselor de complexitate înaltă,
a secţiunilor lor, atît și la confecţionarea sculelor complexe, a ştanţelor, a formelor de turnat etc.;
• suport pentru stabilirea costurilor (în particular la discuţia producător – client potenţial);
• modele funcţionale, utilizate după menirea directă, de exemplu la testare;
• studiul proprietăţilor ergonomice ale produsului
• modele pentru confecţionarea prototipurilor;
• componente pentru echipament tehnologic;
• confecţionarea directă a pieselor, etc.
Deci toate aceste avantaje va permite realizarea și confecționarea directă a roților dințate, pentru studiul
transmisiilor precesionale și căpătarea soluțiilor tehnologice pentru majorarea performanțelor a întregului
sistem, compus din roata dințată.
La etapa actuală a dezvoltării tehnologiilor aditive, acestea pot fi grupate în dependență de specificul
tehnologiei în următoarele concepte:
I. Procedee care folosesc materie primă:
SLA (Stereolithography - Stereolitografia) – a fost primul proces de solidificare capabil să
genereze un model fizic preluând datele modelului direct din calculator. Procedeul prezintă o
prelucrare strat după strat și se bazează pe polimerizarea unui lichid [1].
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Mai jos este prezentată una dinte cele mai bune oferte a imprimantelor 3D din seria SLA, care permite
imprimarea roților dințate de o precizie înaltă și multe alte beneficii care le urmărim, pentru obținerea unui
ansamblu multifuncțional:
 Parametri maximi ai piesei imprimate: (650 x 750 x 550
mm), parametri min. 0,1 mm sau 0,004 mm
 Oferă o precizie înaltă a suprafeței +/- 45 μm
 Până la 4 ori mai rapid decât imprimantele 3D competitive
 Rezoluție de 2,5 ori mai mare decât imprimantele 3D
competitive
 Software "all-in-one" pentru configurarea și producția celor
mai fine detalii ale elementelor de orice dimensiune
 Imprimare 3D rapidă, robustă și precisă cu deșeuri reduse
de material
 Material utilizat: Accura® 55, Accura Phoenix (SLA),
Accura e-Stone (SLA)
- material plastic rigid, care
simulează și înlocuiește articole ABS. Este ideal pentru
ansambluri funcționale.
 Utilizează mai puțin de 1/3 din materialul imprimantelor
competitive.

Fig.3 ProX 800 SLA 3D
printer. [2]

II. Procedee bazate pe extrudarea materialului:
FDM (Fused deposition modeling - Modelarea depunerii fuzionate) - cheia
procedeului dat constă în controlul riguros al temperaturii pentru topirea materialului și
depunerea acestuia strat după strat. [3]
Dat fiind faptul că această tehnologie nu oferă precizia și calitatea minimală pentru
imprimarea roților dințate, nu este necesară prezentarea ofertei.
III. Procese cu materie primă sub formă de pulberi
SLS (Selective Laser Sintering - Sinterizarea selectivă cu laser) – Procesul este similar
stereolitografiei, cu deosebirea că lichidul polimer este înlocuit cu o pulbere
monocomponent (plastic sau refractare), sau cu o pulbere bicomponent (pulbere metalică
acoperită, peliculizată). Spre desosebire de alte procese, acesta nu necesită construirea unor
suporturi. [6]
Mai jos am prezentat una dintre cele mai bune oferte utilaj de acest tip:
 Imprimarea pieselor de dimensiuni mici și pînă cu
demisiuni de până la: (381 x 330 x 460 mm)
 Oferă o rezoluție și precizie înaltă a suprafeței finale
 Viteză ridicată de producție - 2,7 l pe oră
 Imprimarea cu ușurință a oricărui design fără a
utiliza suporturi sau postprocesare
 Imprimare 3D rapidă, robustă și mult mai precisă cu
deșeuri reduse de material
 Material utilizat: o gamă largă de material din clasa
nylon 11, nylon 12 și materiale armate
 Cost total de operare cu 20% mai mic decât
imprimantele similare.
 Automatizarea completă.
 Piese cu o duritate mare și rezistență la temperaturi
înalte
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Fig.3 ProX SLS 6100 3D printer. [2 ]

Concluzii:
 Tehnologiile aditive (rapid prototyping) se dovedesc a fi un instrument deosebit de flexibil şi util în
cercetarea aplicativă şi de elaborare de prototipuri, piese individuale și asamblate;
 În prezent, pe plan mondial se dezvoltă numeroase metode tehnologice de realizare a prototipării
rapide a pieselor cu valorificarea din diferite materiale cu proprietăți fizico-mecanice distincte ;
 Prototiparea prin intermediul calculatorului îmbunătăţește comunicarea dintre specialiști deoarece
înţelegerea obiectelor tridimensionale se face mai uşor, acest lucru conducând la economii de cost şi
timp;
 Cercetările de perspectivă axate pe domeniu vor fi asigurate de precizia danturilor precesionale si pe
selectarea metodelor de generare a lor prin tehnologii aditive fără prelucrări mecanice ulterioare sau
cu un minim acceptabil de astfel de intervenții tehnologice;
 Complexitatea procesului la toate etapele de imprimare 3D este clară, eliminarea erorilor, procesul
dificil de separare a produselor secundare după policondensare este realizat eficient de SLS sau SLA.
[6]
Astfel pentru prototiparea roților dințate procedeul SLA sau SLS – procedeele ce asigură rezoluție
înaltă și calitate mai înaltă a suprafeței realizată într-un timp scurt. Chiar dacă costurile polimerilor
sunt ridicate, utilajul acestor tehnologii este la preț mediu în comparație cu celelalte procedee.
La ora actuală a dezvoltării tehnologiilor prin imprimare 3D, principalul dezavantaj și reținere constă în
dificultățile de asigurare a preciziei dimensionale înaltă a pieselor, calitatea suprafețelor încă nesatisfăcătoare
și diversitatea îngustă a materialelor utilizate.
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INFLUENȚA CONCENTRAȚIEI DE CAPROLACTAMĂ
DIN ELECTROLIT ASUPRA POLARIZĂRII CATODULUI OȚEL 45
LA DEPUNEREA ACOPERIRILOR DE FIER ELECTROLITIC

Eugeniu UNGUREANU
Universitatea Tehnica a Moldovei
Rezumat:A fost studiată cinetica procesului de depunere a acoperirilor galvanice de fier și influența concentrației
de caprolactamă din electrolit asupra distribuției curbelor de polarizare a catodului fabricat din Oțel 45. S-a demonstrat
experimental, că majorarea concentrației de caprolactamă din electrolit deplasează potențialul de depunere a fierului la
catod înspre valorile mai negative ale lui, defavorizând procesul de depunere a ionilor de fier la catod, pe când majorarea
temperaturii electrolitului cu conținut de caprolactamă conduce la deplasarea înspre valorile mai pozitive a potențialului
catodic. A fost apreciată concentrația rațională a caprolactamei în electrolit și fixată temperatura optimală de depunere
a acoperirilor de Fe din electrolitul „rece” (T ≤ 313 K) cu conținut de caprolactamă.
Cuvinte cheie: caprolactamă, electrolitic, acoperiri electrolitice, proprietăți tixotropice, autolubrifiere,
chemosorbție.

Introducere
Este cunoscut faptul că, actualmente, pe scară mondială industria constructoare de mașini (inclusiv și
cea de reparație) se dezvoltă într-un ritm foarte sporit prin perfectarea funcționării agregatelor și
subansamblurilor, suprasolicitarea lor din punct de vedere al vitezelor de funcționare și a capacității portante
ale lor. Din acest motiv utilizarea materialelor noi impun cercetătorii să perfecționeze procedeele existente și
să elaboreze altele moderne, mai eficiente, pentru menținerea aptitudinii de funcționare a acestora la nivelul
celor noi, sau chiar și să le depășească.
Perspectiva de dezvoltare a procedeelor de recondiționare și de durificare a suprafețelor pieselor de
mașini cu acoperiri electrolitice de fier și cu aliajele în baza acestuia, se menționează într-un șir de lucrări
științifice [1, 2, 3, 5 ș.a.]. Integral, aceste acoperiri electrolitice satisfac cerințele industriei de reparație a
pieselor uzate, însă majorarea de mai departe a rezistenței la uzură a lor va permite să se mărească considerabil
durata de funcționare a suprafețelor de contactare a elementelor tribocuplelor și să se extindă esențial
nomenclatura pieselor recondiționate. Lucrările științifice apărute în anii 1985 – 2001 [3 -5] au permis de a
elabora electroliți și tehnologii mai noi pentru obținerea (depunerea) acoperirilor de fier- nichel cu proprietăți
de autolubrifiere în baza caprolactamei [4].
Cercetările efectuate anterior de P. Stoicev [3] și Gh. Roșcovan [ 4 ] au demonstrat că includerea
caprolactamei în acoperirile de Fe- Ni, a permis de a îmbunătăți esențial rezistența la uzare și proprietățile de
antifricțiune (mai cu seamă în condițiile procesului de frecare „uscată”) ale acestor acoperiri, datorită
proprietăților tixotropice ale ei [7]. Însă electrolitul elaborat [6] conținea sulfat de nichel, care-i foarte
costisitor și conduce la cheltuieli suplimentare pentru menținerea coraportului necesar și multicomponențial al
sărurilor din el (clorura de fier Fe Cl 2 ∙ 4H2O – 400... 450 g/l, sulfat de nichel NiSO4 ∙ 7 H2O - 35 ... 40 g/l,
sare se sodiu Na2C4H4O6 ∙ 2 H2O – 2 ... 3 g/l, hidroxilamină – 0,3 ... 0,5 g/l, caprolactamă C6H11NO – 3 ... 5
g/l și acid clorhidric – 1 g/l ).
Reieșind din acest motiv,autorii lucrării [ 8 ] au argumentat necesitatea de a elabora un alt electrolit,
nou, cu o componență mai redusă a numărului de săruri, excluzând neapărat din el sulfatul de nichel și
hidroxilamina care, cum s-a constatat anterior, sânt mai deficitare și costisitoare. Ca urmare s-a propus de a
pune în cercetare electrolitul cu o componență mai redusă a numărului de săruri din el [8]: Fe Cl 2 ∙ 4 H2O –
400 ... 450 g/l - clorura de fier, Na2C4H4O6. 2 H2O – sare de sodiu 2 ... 5 g/l, C6H11NO – caprolactamă 3 ... 6
g/l și HCl – acidul clorhidric 1g/l, pentru optimizarea cantitativă a componenților indicați.
Însă aceste cercetări preconizate n-au fost realizate în continuare și din acest motiv ele au fost preluate de
autorul acestei lucrări.
Însă aceste cercetări preconizate n-au fost realizate în continuare și din acest motiv ele au fost preluate
de autorul acestei lucrări.
* Autorul aduce mulțumiri dr., hab., prof.univ. P. Stoicev și dr.hab., prof.univ. P. Topală pentru consultațiile
oferite pentru elaborarea acestei lucrări științifice.
Se cunoaște că proprietățile fizico- mecanice ale acoperirilor galvanice sunt determinate de structura și
submicrostructura lor, ale căror parametri depind de potențialul la catod.
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În scopul cercetării cineticii reacțiilor la catod, au fost înregistrate curbele de polarizare la depunerea
acoperirilor de fier electrolitic la diferite concentrații ale caprolactamei în electrolit, utilizând curentul
continuu.
Curbele de polarizare se înregistrau pe potențiometrul KCП - 4 prin intermediul potențiostatului П5848
și pe electrodul rotativ în formă de disc, utilizând tubul capilar „Lughin- Gaber ”. Măsurările potențialului la
catod (φ) se efectuau în raport cu electrodul cu clorură de argint (AgCl) și se recalcula conform scării
hidrogenice.
Rezultatele cercetărilor efectuate (fig. 1) au demonstrat, că majorarea concentrației de caprolactamă
,,Krl” în electrolit provoacă deplasarea potențialului de depunere a fierului electrolitic înspre valorile mai
negative ale acestuia.

Figura 1. Curbele potențiodinamice ale catodului Jc = f (φс), întregistrate la depunerea acoperirilor
de fier pentru diferite concentrații ale caprolactamei (,,Krl” ) în electrolit, g/l : 1-0 ”Krl”; 2-1 ”Krl”; 3-5 ”Krl”;
4-6 ”Krl ”; 5-10 ”Krl” (FeCl2∙4H2O – 400…450 g/l, Na2C4H4O6∙2H2O – 3 g/l, HCl – 1 g/l).
Primele porțiuni ale curbelor de polarizare sunt caracterizate predominant de procesul de degajare a
hidrogenului în timpul actului de depunere a acoperirilor pe catod.
Din fig. 1 se observă că adaosul caprolactamei mai mult de 6 g/l în electrolit provoacă un decalaj al
potențialului de depunere a Fe mai mult de 50...60 mV. Din acest motiv e rațional ca în electrolit să se adaoge
caprolactama în limitele de 5...6 g/l.
O astfel de repartizare a curbelor de polarizare, probabil că e legată de frânarea vitezei de descărcare a
ionilor de fier în prezența caprolactamei, care ecranează suprafața de depunere și frânează acest proces și, ca
urmare - conduce la creșterea potențialului la catod.
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Figura 2. Curbele potențiodinamice ale catodului Jc = f (φс), înregistrate la depunerea acoperirilor de
fier pentru diferite temperaturi ale electrolitului, K: 1-293; 2-313; 3-333K. (FeCl2∙4H2O – 400…450 g/l,
Na2C4H4O6∙2H2O – 3 g/l, C6H11NO – 5 g/l, HCl – 1 g/l).
Bineînțeles că temperatura electrolitului trebuie sa exercite o anumită influență asupra distribuției curbelor
de polarizare a catodului. Cercetarea influenței acestui indice asupra potențialului de depunere a fierului din
electrolitul cu un adaos de caprolactamă în el a demonstrat că, pe măsura creșterii temperaturii soluției de la 293
până la 333 K, polarizarea catodului se deplasează în spre valorile mai pozitive ale lui (fig.2, curbele 2 și 3).
Valoarea considerabilă a polarizării catodului la temperaturi scăzute (fig.2, curba 1 ), probabil că este
condiționată de inhibarea reacției la electrod în urma absorbției particulelor coloidale de hidroxid și a sărurilor
bazice pe suprafața lui. În același timp, prezența particulelor străine pe suprafața catodului frânează restabilirea
ionilor de fier în descărcare și, ca urmare procesul decurge la o tensiune mai înaltă.
Conform [9], probabil că creșterea temperaturii electrolitului activează suprafața catodului datorită
desorbției hidrogenului și scăderii valorii pH (acidității) în spațiul de lângă catod. Însă, luând în considerație
că se dorește utilizarea unui electrolit „ rece” (cu temperatura de până la 40 0 C), prin urmare, alegem
temperatura de electroliză egală cu 313 K. Alegerea acestei temperaturi se mai argumentează și prin faptul, că
în procesul de electroliză electrolitul, propriu zis, sub acțiunea curentului catodic de polarizare, se încălzește
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treptat. Această creștere a temperaturii este cu atât mai bruscă, cu cât densitatea curentului catodic este mai
înaltă.
Sub ce formă și în ce cantități se include caprolactama în acoperirile de fier electrolitic în funcție de
regimurile de electroliză - sunt obiectivele investigațiilor de mai departe ale acestui proces.
Concluzii:
1. S-a stabilit experimental că adaosul de caprolactamă în electrolitul de fier mai mult de 6 g/l, conduce
la deplasarea curbelor de polarizare în zona valorilor mai negative ale potențialului de depunere a ferului cu
50-60 mV. Din acest motiv s-a stabilit că este rațional ca în electrolitul de bază să se adaoge caprolactama în
limitele de 5-6 g/l.
2. S-a demonstrat că majorarea temperaturii electrolitului facilitează procesul de descărcare a ionilor
de fier pe catod, chiar și în prezența caprolactamei, deoarece se activează mai intensiv suprafața catodului
datorită desorbției hidrogenului și diminuării valorii pH în spațiul de lângă catod. A fost stabilită temperatura
de electroliză a fierului egală cu 313 K, fiind motivată și de necesitatea de a utiliza un electrolit „rece”.
3. Cercetările de mai departe, ce țin de aprecierile sub ce formă și în ce cantități se va include
caprolactama în acoperirile de fier electrolitic - funcție de regimurile de electroliză – sunt obiectivele
cercetărilor de mai departe a acestui proces.
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CERCETAREA PROCESULUI DE USCARE A SORGULUI ZAHARAT
Ion VIȘANU, Mihail BALAN, Vitali VIȘANU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: Articolul dat prezintă studiul cineticii procesului de uscare prin convecție și aplicarea microundelor a
sorgului zaharat cultivat în condițiile Republicii Moldova. Cinetica procesului de uscare prin convecție a fost studiată la
temperaturi diferite ale agentului termic: 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C și prin microunde la diferite regimuri: 150W,
240W, 360W, 480W și 550W. Sa analizat, de asemenea, aspectul exterior al probelor obținute pentru a determina
parametrii optimi de uscare, atât cantitativi cât și calitativi.
Cuvinte cheie: uscare, convecție, microunde, sorg

Introducere
Sorgul are origine tropicală (Africa de Est), face parte din familia Gramineae, genul Sorghum şi
constituie principala cereală pentru pâine în Africa, Europa de Sud, America Centrală şi Asia de Sud. Este o
plantă rezistentă la clima caldă şi uscată, la secetă și arșiță, calități pentru care a fost supranumită cămila
vegetală. Din această familie face parte şi soiul numit sorg tehnic, cunoscut în Moldova dintre Prut şi Nistru
drept mălai pentru mături. Sorgul atinge înălțimea de la 1,5- 2 m (sorgul pentru boabe, sorizul) până la 3,5-4
m (sorgul zaharat). Sorgul se cultivă în aproape 100 de tari ale lumii şi ocupă anual 50-55 mln ha. Culturile de
sorg se situează pe locul patru în lume, după grâu, orez şi porumb [1]
Sorgul zaharat ca obiect de cercetare. Sorgul este o plantă erbacee perenă, cu înălțimea de până la 2,5
m, la exterior amintind de porumb. Tulpina este dreaptă, uscată, cu nodozități, are o rădăcină bine dezvoltată
care pătrunde adânc în sol. Frunzele sunt alterne, late, pubescente, cu margini ascuțite, de culoare verde. Florile
sunt așezate în ciorchine drepte, răsfirate sau aplecate, cu lungimea de până la 70 cm. Fructul este o achenă
amilacee, ovală, goală sau acoperită cu pieliță de culoare albă, roză, roșie sau galbenă. Înflorește în lunile iunie
- iulie. [2]
Materiale și Metode. Pentru a efectua experimentele, s-au prelevat câteva mostre de sorg de zahăr ca
probe de cercetare, care au fost apoi curățate de frunze și de stratul de protecție, după care au fost tăiate în
segmente cu lungimea egală cu 10 cm și împărțite în patru părți egale. Sa utilizat cântarul electronic cu o
precizie de 0,01 g pentru ca fiecare probă sa fie de 50g. În calitate de metode de uscare sa aplicat convecția
forțată cu temperatura agentului termic (50ºC, 60ºC, 70ºC, 80ºC, 90ºC), viteza agentului de lucru (1,5 m/s),
[6,7,8] și in câmp electromagnetic (150W, 240W, 360W, 480W, 550W), temperatura ambiantă (20-25ºC) și
umiditatea 60-65% [9,10,11]. Experimentele sau efectuat la instalația de cercetare, Figura 1.

Figura 1. Instalația de cercetare:
1-carcasa, 2-bloc SHF, 15-camera de uscare, 22suflantă, 13-calorifer, 14-magnetron
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Figura 2. Softul IgiCom
Înregistrarea masei, temperaturii și umidității

Umiditatea (%)

Rezultate și discuții. Există mai mulți parametri tehnologici ca (viteza, umiditatea, temperatura
agentului de uscare etc.) și parametrii ale materiei prime, (conductivitatea termică, porozitatea, densitatea,
parametrii geometrici etc.) care afectează cinetica procesului de uscare. [3, 4, 5] Procesat prin metoda
convecției la temperaturile diferite ale agentului termic, curbele de uscare a sorgului zaharat arată o formă
clasică, care prezintă o umiditate stabilă pe timp de diminuare, Figura 3. De la o durată inițială de la 76% până
la final 20%, durata evacuării umidității depinde de temperatura agentului de uscare. Astfel, pentru aceeași
viteză al agentului de uscare de 1,5 m/s și umiditate inițială de 76%, dar temperaturi diferite, perioada de uscare
va fi: pentru 50°C 320 min, 60°C 250 min, 70°C 180 min, 80°C 110 min și pentru 90°C 80 min.
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Figura 3. Curbele de uscare a sorgului zaharat la diferite temperaturi
Figura 4 prezintă curbele vitezei de uscare la diferite temperaturi ale agentului termic pentru sorgul
zaharat. Forma lor corespunde celei clasice, descrise în referințe de specialitate [3, 4, 5]. Se prezintă, de
asemenea, cele trei perioade de uscare, și anume 1 - încălzirea produsului, 2 - viteza de uscare constantă și 3 viteza descendentă de uscare. Pentru prima perioadă de încălzire a produsului este caracteristică scăderea
umidității de la 76% la 65%, pentru a doua perioadă de viteză constantă de uscare de la 65% la 40% și pentru
a treia perioadă de scădere a vitezei de uscare de la 40% la 20% umiditate. După cum se arată în figura 4 se
observă dependența directă proporțională a vitezei de uscare de temperatura agentului de lucru la 50°C 0,3%/min; 60°C -0,4% / min; 70°C - 0,45% / min; 80°C - 0,55% / min; și pentru 90°C - 0,60% / min.

Viteza de uscare (du/dt)
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Figura 4. Curbele vitezei de uscare a sorgului zaharat la diferite temperaturi
Mostre ale sorgului zaharat uscat la diferite temperaturi ale agentului termic, Figura 5-9

Figura 5. 50°C

Figura 6. 60°C

Figura 7. 70°C
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Figura 8. 80°C

Figura 9. 90°C

Cinetica uscării sorgului zaharat prin aplicarea microundelor la diferite regimuri termice este prezentată
în Figura 10. [9, 10, 11] Analizând curba de uscare cu ajutorul microundelor observăm că: la puterea
magnetronului de 550 W, produsul arde și apare un miros neplăcut, Figura 16; la puterea magnetronului de
480 W, ajungând la 30 de minute. mirosul ars și arsurile sunt prezente pe produs, Figura 15; la puterea
magnetronului de 360 W, ajungând la o durată de 40 de minute, pe suprafața produsului apare un miros de
zahăr și culori portocalii galbene, Figura 14; la 240 W, umiditatea produsului atinge 20% în decurs de 70 de
minute, Figura 13; iar în final la puterea magnetronului de 150 W, umiditatea produsului atinge 20% în decurs
de 95 de minute, Figura 12.

Umiditatea (%)

80
550W
480W
360W
240W
150W

70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Durata de uscare τ (min)
Figura 10. Curbele de uscare a sorgului zaharat la diferite regimuri ale microundelor

Viteza de uscare (du/dt)

Figura 11 ilustrează curbele vitezei de uscare a sorgului de zahăr sub influența a trei regimuri cu
microunde, 150W, 240W și 360W, deoarece numai aceste probe uscate de sorg prezintă interes pentru
cercetare. Forma lor corespunde și celei clasice, descrise în referințele [9, 10, 11]. Se prezintă, de asemenea,
cele trei perioade de uscare, și anume 1 - încălzirea produsului, 2 - viteza de uscare constantă și 3 - viteza
descendentă de uscare. Pentru prima perioadă este caracteristică scăderea umidității de la 76% la 65%, pentru
a doua perioadă de la 65% la 45% și pentru a treia perioadă de la 45% la 20% umiditate. După cum se arată în
Figura 11, se observă dependența directă proporțională a vitezei de uscare de temperatura agentului de lucru
pentru 150W - 0,9% / min; 240W - 1,0% / min; 360W - 1,1% / min., Comparativ cu curba curbei de uscare
prin convecție, viteza de uscare cu aplicarea SHF este mai mare.
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Figura 11. Curbele vitezei de uscare a sorgului zaharat la diferite regimuri ale microundelor
Metoda de uscare a sorgului zaharat în câmpul electromagnetic este optim pentru 240W în ceea ce
privește timpul de uscare, evident și consumul de energie și după aspectul exterior al probelor uscate, Figura
12-16.
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Figura 12. 150W

Figura 13. 240W

Figura 14. 360W

Figura 15. 480W

Figura 16. 550W

Concluzie.
Studiul cineticii în procesul de uscare a sorgului zaharat prin metoda convecției forțate la temperatura
agentului termic în intervalul 50°C - 90°C și uscarea în câmp electromagnetic cu regimurile în intervalul 150W
- 550W a arătat că creșterea puterii termice convectivă și a microundelor duce la o intensificare a procesului
de uscare. Cu toate acestea, temperaturile convective de peste 70°C și 360W cauzează o accelerare a
fenomenelor de caramelizare și de brunificare nedorite. Prin urmare, pentru uscarea prin convecție a sorgului,
se recomandă o temperatură cuprinsă între 60°C - 70°C, viteza agentului de uscare de 1,5 m/s și 240W prin
aplicarea curenților de frecvență supra înaltă (SHF) Caracterul curbelor de uscare al sorgului zaharat este clasic
și nu diferă de cel descris în literatura de specialitate.
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EFECTELE ANOMALICE ALE APEI

Vladislav COLESNIC
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: În lucrarea dată vor fi abordate anomaliile apei , proprietățile fizico-chimie și efectele apei în diverse
condiții climaterice. Un aspect important al lucrării îl va constitui suprarăcirea apei, efectul opus suprarăcirii, stările
de agregare. Vor fi explicați factorii ce influențează asupra stării apei si anume : densitatea , căldura specifică,
conductivitatea termică etc .
Cuvinte cheie: apa, fenomen, anomalie, suprarăcire, stare .

Introducere
Formularea problemei
Apa a jucat mereu un rol important pentru mediul înconjurător. În jurul a doi atomi de hidrogen şi a
unuia de oxigen s-a format viaţa, din care în cele din urmă s-a format baza societăţii care o cunoaştem în
prezent. Însă un aspect curios şi important îl prezintă caracteristicile apei, comportamentul acesteia, fiind
supusă diverselor încercări, factorii perturbatori fiind presiunea și temperatura.
Legile naturii sugerează o formulă prin care se exprimă un raport concret și stabil. și repetabil, efectele
apei obţinute în urma încercărilor cu abateri de la aceste legi pot fi numite – anomalice . Acest efect se explică
prin faptul că în condiții naturale și de laborator comportamentul diferă de cel al altor substanțe.
1. Suprarăcirea
Să examinăm cazul când se obține efectul anomalic şi care sunt factorii perturbatori.
Efectul anomalic de bază al apei, îl constituie suprarăcirea, acest efect se datorează nucleației, care se
ivește a fi primul pas în formarea, fie a unei noi faze termodinamice, fie a unei noi structuri prin auto-asamblare
sau autoorganizare. Nucleația este de obicei definită ca un proces care determină timpul în care trebuie să
aștepte un observator, înainte ca o nouă fază sau o nouă structură autoorganizată să apară.
De aici apare efectul de suprarăcire a apei, când lichidul este răcit dincolo de temperatura sa de îngheț,
atunci când persistă unele perturbații, cum ar fi schimbarea brusca a presiunii. În condiții normale, substanța
ar îngheța sub forma unor cristale în jurul nucleului, proces cunoscut ca nucleație eterogenă.
În fig. 1 putem observa cazurile când structura cristalină a unei substanțe se modifică pas cu pas în mod obişnuit
şi când se modifică forţat, prin două metode şi anume metoda nucleaţiei clasice (a-b-d-e) şi metoda în doi paşi
(a-c-d-e). Factorii perturbatori îi vor juca temperatura şi îndeosebi presiunea.

Fig. 1. Procesul de nucleaţie
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[7]

Când nu există un nucleu sau o altă formă de cristal, substanţa poate rămâne în stare lichidă până la
punctul de nucleaţie eterogenă,care apare la o temperatură mult mai mică. Apa pură îngheaţă în mod normal
la 273.15 K (0 °C/ 32 °F), dar poate fi de asemenea „suprarăcită” până la -43.6 °F (-42 °C). Temperatura sa
de tranziţie este mult mai mică şi mai greu de determinat, dar studiile arată că se situează în jurul valorii de
165 K (−108 °C/−162.4 °F ).
Însă pe lângă suprarăcire, apa are capacitatea de a fi supusă efectului opus suprarăcirii (exemplu ar fi
topirea unui solid deasupra punctului său de îngheţ) este unul mult mai dificil, iar solidul se va topi de cele mai
multe ori la aceeași temperatură pentru o presiune stabilită. Din acest motiv, punctul de topire este determinat
cu ajutorul unor aparate speciale. Este totuși posibil, ca la o presiune stabilită, un lichid să se supra-încălzească,
fără a deveni gazos.
2. Criteriile care contribuie la efectele anomalice
Căldura latentă - este o expresie care se referă la cantitatea de energie eliberată sau absorbită de către
o substanță chimică în timpul unei transformări de fază fără schimbare de temperatură, cum ar fi topirea zăpezii
sau fierberea apei (fig.2)

Fig. 2. Variaţia temperaturii apei la trecerea de la o stare de agregare la alta [1]
Densitatea - apa spre deosebire de alte lichide, prin solidificare, își măreşte volumul, determinând
micşorarea densităţii. Densitatea variază neliniar cu temperatura.
Anomalia dilatării apei constă în faptul ca în domeniul 00C si 40C volumul se măreşte prin răcire, deci
densitatea scade. Astfel, la 00C densitatea are valoarea de 999,87 kg/m3, iar la 40C are valoarea maximă de
103 kg/m3. După cum s-a arătat mai sus, această creștere a densităţii se datorează pătrunderii monomerilor
liberi în spaţiile intermoleculare ale reţelei hexagonale. Comportament al apei în funcţie de temperatură explică
existenţa vieţii acvatice în anotimpul rece, straturile de apă de sub crusta de gheaţă formată la suprafaţă au
temperaturi mai ridicate decât cea de îngheţ.
Căldura specifică - reprezintă cantitatea de căldură necesară unității de masă pentru a-si ridica
temperatura cu un grad. Căldura specifică a apei are valoarea de 4180 J/kg·K și este mai mare decât a altor
lichide si a majorităţii solidelor. Ea variază cu temperatura, având un minim la 350C.
Valoarea mare a căldurii specifice permite apei să anihileze variațiile mari de temperatură. Astfel,
cantitatea mare de apă din ţesuturi va împiedica supraîncălzirea sau răcirea acestora înainte ca sistemele de
termoreglaj să intre în funcţiune.
Căldura latentă de vaporizare - reprezintă cantitatea de căldură necesară unităţii de masă ca să treacă
din stare lichidă în stare de vapori. Pentru apă această constantă este de 2,3 ·106 J/kg, valoare foarte mare în
raport cu alte lichide. Aceasta permite ca la temperaturi ridicate, surplusul de căldură din organismele vii să
fie eliminat prin evaporare pulmonară (0,73 ·106 J/zi) sau prin evaporare cutanată
(1,73 ·106 J/zi).
Conductivitatea termică - este fluxul termic ce se propagă prin unitatea de suprafaţă între două puncte
aflate la distanta de 1 cm și când între ele există o diferenţă de temperatură de un grad.
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La 200C conductivitatea termică a apei are valoarea de 0,59 J/s×cm×K, mai mare decât a majorităţii
lichidelor. Această valoare ridicată permite menținerea constantă a temperaturii corpului (homeostazia
termică), atunci când căldura nu poate fi evacuată prin circulația fluidelor biologice.
Temperaturi nete la transformări de fază: topire la 00C și fierbere la 1000C, valori ridicate comparativ
cu cele ale compușilor similari cu doi atomi de hidrogen, de exemplu H2S.
Coeficientul de tensiune superficială are valoarea de 0,0725 N/m la interfaţă apa-aer. Această valoare
mare este o consecinţă a existenței punţilor de hidrogen. Moleculele de la interfață apă-substanţă nepolară nu pot
realiza numărul complet de legături de hidrogen, astfel încât energia lor potenţială va fi mai mare decât a
moleculelor din straturile interne.
Coeficientul de vâscozitate dinamică are valoarea de 1,0050 ·10-3 N×s/m2 la 200C. Variază anormal
cu presiunea, întâi scade şi apoi creşte liniar cu creşterea presiunii.
Constanta dielectrică relativă este aproximativ 80, valoare mare care arată capacitatea apei de a ioniza
substanţele ce sunt dizolvate în ea.
Proprietăți optice. Apa este transparentă, lăsând să treacă lumina vizibilă, ceea ce permite dezvoltarea
vieţii in mediul apos. Apa absoarbe total radiațiile infraroșii si parțial pe cele ultraviolete.
Viteza de evaporare a apei depinde de temperatura suprafeţei, de viteza vântului, de gradul de saturare
atmosferei, toate acestea favorizându-o şi de presiunea atmosferică care o împiedică. Sub formă de vapori nuşi păstrează forma şi volumul, vaporii rezultaţi dintr-un cm3 de apă putând ocupa, la aceeaşi presiune de 760
mm Hg, un volum de 1653 cm3. Presiunea vaporilor de apă dintr-un spaţiu dat creşte odată cu temperatura (fig.
3) [1]

Fig. 3. Variaţia presiunii vaporilor de apă in funcţie de temperatură [1]
Din graficul de sinteză al trecerii apei prin cele trei stări de agregare, vom constata că cele trei domenii
au un punct de interferenţă numit punct ternar sau triplu, unde se întretaie curbele (fig.4). Acest
punct, dovedeşte că la presiunea de 4,58 mm Hg şi la temperatura de 0,0075 C apa poate exista concomitent
în toate cele trei stări de agregare. Pornind de la acest punct, graficul este disecat de trei curbe care
delimitează stările - lichidă, solidă şi gazoasă, în funcţie de temperatură şi de presiune. Astfel, curba OA,
numită şi curbă de sublimare, separă starea de vapori de cea solidă, OC sau curba de evaporare, pe cea
lichidă de starea de vapori şi OB sau curba de topire, pe cea solidă de cea lichidă. (fig. 3) [1]
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Fig. 4. Graficul trecerii apei prin trei stări de agregare [1]
3. Structura apei şi stările de agreare
−
Starea solidă - datorită polarizării, moleculele de apă au tendinţa de a se ordona în spaţiu astfel încât
atomul de oxigen al unei molecule să fie îndreptat spre atomii de hidrogen din moleculele vecine, cu
care formează legături de hidrogen. Fiecare moleculă de apă are tendinţa de a avea în jurul ei 4
molecule vecine apropiate. Această structură a moleculelor de apă poate fi reprezentată din nou,
conform structurii cristalografice, cu ajutorul tetraedrului. De data aceasta, în centrul tetraedrului se
consideră molecula de apă, iar în cele patru vârfuri câte o moleculă vecină, fiecare fiind legată de
molecula din centru printr-o legătură de hidrogen. Tot cu ajutorul radiațiilor “X” s-a determinat
lungimea unei legături de hidrogen, de 1,77 A. În ansamblu, prin legăturile hidrogen, moleculele de
apă se asociază şi formează reţele cu atât mai ordonate cu cât temperatura este mai scăzută şi deci
agitaţia termică mai redusă. În gheaţă, foarte puternic răcită, toți atomii de hidrogen formează legături
de hidrogen. În acest fel se generează structuri hexagonale, datorită acestei structuri cristaline sub
formă de reţea deschisă cu ochiuri mari, gheaţa are densitatea mai mică decât a apei. [4]
−
Starea lichidă - apa lichidă este formată dintr-un amestec de molecule libere (monomeri sau
monohidroli), dimeri (dihidroli), tetrameri şi octometri, proporţia lor fiind în funcţie de temperatură.
Cu cât temperatura este mai ridicată cu atât predomină formele monomere si dimere. [4]
−
Starea gazoasă - se caracterizează prin faptul că se rup toate legăturile de hidrogen, moleculele
devin libere şi izolate. Uneori în starea gazoasă mai persistă unii dimeri. Deci, din punct de vedere
structural, apa este structurată în masă când se găsește în stare solidă, are regiuni structurate în stare
lichidă și este nestructurată în stare de vapori. [4]
−

Fig. 5. Structura moleculară a apei [6]
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Concluzii
În lucrare a fost abordat și explicat procesul de nucleaţie al apei , efectul de suprarăcire, caracteristicile
fizice si chimice ale apei, precum şi stările de agregare ale acesteia. Necesitatea studierii efectului de
suprarăcire a apei se explică prin avansarea progresivă în domeniul hidromecanicii și anume a utilizării
acesteia ca agent în diverse sisteme.
În fine putem spune că apa fiind un produs atât de simplu din punct de vedere chimic, a provocat mereu
atenţie sporită asupra sa atât în aspect social, dăruind viaţă, cât şi ştiinţific, permițându-ne să facem un pas nou
către cunoaştere.
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INFORMATIZAREA INTEGRATĂ A SISTEMULUI DE TRANSPORT
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Nicoleta CUȘNIR
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Tehnologiile informaționale dezvoltate de companiile străine, implementate în statele dezvoltate
economic permit a minimiza costurile de transport, de a micșora timpul călătoriilor, ceea ce duce la ridicarea calității
deservirii populației, dar și agenților economici. Aceste tehnologii însă nu ar putea fi utilizate fără de a fi creat și un
sistem informațional care să integreze toate posibilitățile și tipurile de transport disponibile. Republica Moldova se află
la etapa inițială de integrare a sistemelor de informatizare în domeniul transporturilor și se confruntă cu un șir de
probleme în acest sens.
Cuvinte cheie: transport, sisteme de informatizare, tehnologii informaționale, platforme de informare, sisteme de
navigare prin satelit.

În societatea contemporană, tehnologiile informaționale au ocupat demult timp pozițiile de lider în
planificarea, organizarea și gestiunea activităților legate de tehnologiile de transportare.
În orice subsistem economic pentru o gestiune efectivă este necesar de a primi în momentul oportun
informații despre elementele implicate într-un proces de producere sau de comercializare.
Dezvoltarea sistemelor de identificare automată este îndreptată în direcția creării sistemelor complexstandardizate, care includ atât elemente de identificare, care însoțesc marfa în procesul de transportare, cât și
echipament pentru prelucrarea și transmiterea datelor în sistemele de gestiune informațională.
Sistemele de determinare prin satelit a poziției obiectelor mobile permit cu o exactitate înaltă de a calcula
coordonatele mijlocului de transport, asigurând în așa mod, posibilitatea de a realiza sisteme avansate de
gestiune a proceselor de transportare, cu îndeplinirea următoarelor funcții:
 Planificarea procesului de transportare;
 Controlul îndeplinirii activităților de transport în regim online;
 Deservirea informațională a procesului de transportare la orice etapă;
 Analiza îndeplinirii operațiunilor indicate.
Gama largă de specializare a componentelor software permite nu numai automatizarea operațiilor
principale la crearea și prelucrarea documentației de transport, dar și soluționarea următoarelor probleme:
calculul încărcării optimale a mijloacelor de transport și a divizării sarcinilor pe axe; automatizarea operațiilor
în depozite, contabilitate și alte forme de evidență; realizarea funcțiilor de păstrare a informației de deplasare
de pe mijloacele de transport, a negocierilor audio dintre conducătorul-auto și operator de transport, a
informației în format video – reproducerea itinerariului de mișcare a mijlocului de transport pe hărțile digitale.
Obstacolele principale în calea informatizării transporturilor din Republica Moldova sunt următoarele:
un sistem slab de formare a datelor statistice referitoare la traficul rutier, feroviar, aerian sau fluvial de mărfuri
și pasageri; monitorizare parțială a proceselor de transport, atât la nivel micro în cadrul întreprinderilor, cât și
la nivel macro, în cadrul urbelor, raioanelor, țării; informarea slabă a cetățenilor referitor la posibilitățile de
programare a călătoriilor; finanțarea redusă din partea autorităților publice locale, dar și celor guvernamentale.
În Republica Moldova sunt prezente asociații (Aeroportul Internațional Chișinău, Căile Ferate ale
Moldovei, Serviciul Vamal etc.) care au cunoscut implementarea tehnologiilor informaționale la nivel local.
Însă un mediu unic informațional în transport deocamdată nu există.
În esență pentru fiecare segment sau întreprindere în parte și pentru toată ramura se pun câteva scopuri
care fiind rezolvate vor asigura nivelul adecvat al informatizării ramurii transporturilor. În primul rând este
necesar de a apropia standardele informaționale pentru diferite tipuri de transport și de a crea un mediu
informațional unic care la rândul său va avea câteva posibilități. Apoi va fi necesar de a îmbunătăți
interacțiunea între toți membrii pe piața serviciilor de transport pentru a majora viteza de prelucrare și
transportare a încărcăturilor, de a diminua volumul stocurilor și de a îmbunătăți întreg procesul de transport.
În transportul de pasageri este posibil, ba chiar necesar, să se implice sistemul electronic de rezervare și achitare
a biletelor de călătorie care va duce la accesul mai liber, la alegerea după tip-calitate-preț a mijloacelor de
transportare. Pentru a majora securitatea transportărilor este nevoie de a monitoriza în regim on-line
(permanent în orice moment) mijloacele de transport și regimul lor de mișcare.
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Un moment inovațional important este asigurarea la liberul acces către sistemele de navigare prin satelit
(GPS, NAVSTAR, ГЛОНАСС, Galileo, Běidǒu, IRNSS) tuturor participanților la trafic.
Perfecționarea și standardizarea sistemelor informaționale în transport este strict necesară în scopul
integrării în procesele informatizării internaționale în transport. Nu există un factor mai important în domeniul
informatizării transporturilor decât de a-l face cât mai competitiv pe piața internațională. Scopul principal al
informatizării este realizarea la maxim al potențialului pieței serviciilor de transport al Republicii Moldova, în
special a pieței de tranzit favorizată de amplasarea geografic strategică a Moldovei.
O tendință negativă formată în domeniul informatizării pentru țara noastră, este faptul că creșterea
numărului de agenți implicați în domeniul transportării are ca efect diminuarea gradului de unificare a
sistemelor informaționale. Aceasta la rândul său duce la nivelul scăzut al întregului proces de modernizare a
infrastructurii informaționale.
Dezvoltarea sistemelor de comunicare electronice (telematicii) incintă întreprinderile de transport și
expediere spre folosirea Internetului sau cel puțin a telefonului pentru a găsi un mijloc de transport necesar
îndeplinirii comenzii. Astfel, deja în viitorul apropiat ramura transportărilor auto se îndreaptă spre crearea unui
spațiu informațional unic cu instrumente unice. Acest spațiu informațional unic ar putea soluționa un șir de
probleme, ar aduce multe beneficii. Pentru întreprinderile de transport aceste beneficii ar fi următoarele:
 Managementul firmelor de transport va fi informat în orice moment pentru ce comandă lucrează
fiecare camion din parcul auto, care a fost rentabilitatea fiecărui camion (câți kilometri a parcurs
încărcați și câți descărcați sau în gol în fiecare lună) și câți bani a câștigat firma de pe urma exploatării
fiecărui camion (comenzi realizate, facturate și achitate).
 Rapoartele vor presupune mai puțină muncă și vor putea fi disponibile la timp, comenzile vor putea
fi facturate imediat după închiderea lor operațională și se va ști dacă au fost achitate sau nu.
 De asemenea, vor putea fi alocate costurile directe și indirecte pe fiecare camion din parcul auto
(leasing auto, RCA, CASCO, combustibil, salarii șoferi, taxe de drum).
Cel mai ușor informatizarea proceselor de transportare se poate implementa în domeniul căilor ferate.
Căile ferate sunt ramificate pe porțiuni destul de largi chiar și în Republica Moldova. Ele se supun unei
întreprinderi unice C.F.M. (Căile Ferate a Moldovei). Pentru a administra o rețea atât de largă este nevoie de
un sistem informațional modern de interacțiune cu clienții pe segmentul transporturilor de mărfuri, evidenței
contabile și impozitelor, rezervare și procurare on-line a biletelor de călătorie, de management a transportărilor.
Lucru care deja se întâmplă, așa cum ca clienți putem face rezervări on-line de bilete în segmentul e-Ticket,
afla graficele de circulație în segmentul Mersul Trenurilor, a urmări numărul biletelor vândute în segmentul
CFM Trip Tracer, cu condiția să fim logați în sistem și să aflăm disponibilitatea locurilor în tren în segmentul
Locuri disponibile sau tracer.railway.
La fel de facil ar fi și informatizarea proceselor de transport aerian din Republica Moldova, proces deja
început așa cum călătorii pot afla informații despre zborurile din Aeroportul Chișinău direct de pe site-ul
acestuia – www.airport.md, sau de pe site-ul companiilor aeriene. Călătorii pot afla direcția, companiile care
prestează serviciul pe direcția respectivă, zilele de zbor ale săptămâni și ora decolării, pot căuta destinații și le
sunt oferite careva opțiuni, orarul deplin și alte informații utile.
Din cele menționate conchidem că procesul de informatizare integrată în domeniul transporturilor în
Republica Moldova este la etapa de început, obstacolele în calea acestui proces sunt cele de natură financiarinvestițională, iar beneficiile care le-ar putea aduce comportă caracter de calitate a deservirii clienților, ori
acesta este principiul la baza căruia stă întreaga activitate a întreprinderilor de transport din țară.
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METODĂ ALTERNATIVĂ DE DEDUCERE A ECUAŢIILOR NAVIER-STOKES

Roman SPÂNU, Roman VLASOV
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: Se prezintă o metodă alternativă de deducere a ecuaţiilor Navier-Stokes pentru mişcarea laminară a
fluidelor vâscoase incompresibile, bazată pe legile fundamentale ale dinamicii clasice şi fizicii moleculare. Pentru
transformarea integralei de suprafaţă în integrală de volum, se recurge la relaţia integrală a gradientului.
Cuvinte cheie: fluid, vâscos, incompresibil, mişcare, element, forţă, rezistenţă, viscozitate, ecuaţie.

Introducere
Mişcarea laminară a fluidelor vâscoase incompresibile este guvernată de ecuaţiile Navier-Stokes. Prima
demonstraţie matematică a acestor ecuaţii a fost dată de matematicianul francez Claude-Louis-Marie-Henri
Navier, în anul 1822, plecând dintr-un raţionament bazat nu atât pe acţiunea forţelor moleculare, cât pe ipoteze
arbitrare [1]. Cu toate că a fost primul, care a completat ecuaţiile lui Euler din dinamica fluidelor ideale cu un
termen care ia în vedere fenomenul de frecare internă, Navier nu a recunoscut semnificaţia fizică a viscozităţii,
atribuindu-i coeficientului de viscozitate proprietăţile unei funcţii intermoleculare. Totuşi, nu ar trebui să fim
prea exigenţi faţă de opera matematică a lui Navier, deoarece includerea fenomenului de frecare internă în
ecuaţiile lui Euler părea o problemă dificilă chiar de la bun început, datorită faptului că aceste ecuaţii descriu
fluxul de viteză macroscopic al fluidului, în timp ce disiparea energiei se produce la nivel microscopic. O
demonstraţie asemănătoare a prezentat fizicianul francez Simon Denis Poisson, în 1829, dar ecuaţiile stabilite
de el aveau să se deosebească de forma finală printr-un termen suplimentar ce conţine derivata presiunii. Între
timp, matematicianul francez Augustin Louis Cauchy stabileşte ecuaţiile fundamentale ale mişcării mediilor
continue în funcţie de tensiuni, care aveau să marcheze dezvoltarea dinamicii fluidelor vâscoase. Demonstraţia
fenomenologică este axată pe ecuaţiile lui Cauchy şi a fost dată de fizicianul francez Adhemar Barré de SaintVenant, în anul 1834, şi de fizicianul britanic de origine irlandeză George Gabriel Stokes, în anul 1845.
În cei aproape două sute de ani de cercetare în domeniul dinamicii fluidelor vâscoase, atenţia
cercetătorilor s-a orientat nu atât asupra elaborării unor metode simple de deducere a ecuaţiilor Navier-Stokes,
cât asupra rezolvării lor. Până în prezent literatura de specialitate nu oferă metode alternative de deducere a
ecuaţiilor menţionate. Excepţie, în acest sens, face lucrarea [2], în care autorul stabileşte relaţia de calcul a
forţei de rezistenţă – partea vulnerabilă a ecuaţiilor – pe baza primei teoreme a impulsului (teorema cantităţii
de mişcare), simplificând astfel deducerea ecuaţiilor Navier-Stokes.
1. Formularea problemei
Deducerea ecuaţiilor de mişcare ale fluidelor vâscoase chiar şi pentru fluidul incompresibil – cazul mai
idealizat şi mai simplu – întâmpină dificultăţi mari, mai ales de ordin matematic, motiv pentru care nu se
predau studenţilor UTM. Metodele existente presupun aplicarea unor raţionamente matematice artificiale,
lipsite de o semnificaţie fizică clară. Pentru elaborarea unei metode simple şi clare de deducere a ecuaţiilor
Navier-Stokes, în condiţiile menţionate, s-a impus realizarea acestui studiu, bazat pe transpunerea principiului
lui d´Alembert şi a legii frecării vâscoase a lui Newton pentru mişcarea unidirecţională.
2. Ecuaţiile de mişcare a fluidelor vâscoase incompresibile
Pentru determinarea formei generale a ecuaţiilor de mişcare a fluidelor vâscoase incompresibile, se
consideră un fluid în mişcare laminară, din care se separă un element oarecare de fluid cu volumul  , limitat
de suprafaţa închisă  (fig. 1). Studiul echilibrului dinamic al acestuia poate fi făcut prin solidificarea lui şi
aplicarea principiului lui d´Alembert forţelor care acţionează asupra volumului 
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(2)

 


unde Fi , Fext , Fs şi F sunt respectiv forţa de inerţie, exterioară, superficială (de presiune) şi de rezistenţă

Dv
 acceleraţia centrului de
cauzată de viscozitate, m – masa fluidului conţinut în elementul considerat, iar
Dt
masă al acestui element. Se presupune că cele două ecuaţii vectoriale se respectă în orice punct al domeniului
tridimensional ocupat de fluidul în mişcare.
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Figura 1. Element de fluid în mişcare, solicitat de forţe exterioare, superficiale şi de rezistenţă.
Prin suprimarea fluidului din exteriorul suprafeţei  , este necesar să se înlocuiască acţiunea acestuia cu
un sistem echivalent de forţe. Fie un element de suprafaţă de arie d , ca în figura 1. Pe acest element se




exercită forţa de suprafaţă dFs  pn d   pnd , în care p n este vectorul tensiune, p  presiunea

hidrostatică, iar n  vectorul unitar al normalei pe elementul de suprafaţă dirijat către exterior. Se poate
considera că această forţă elementară este aplicată în centrul de masă C al elementului de arie d . Pentru

întreaga suprafaţă închisă  , rezultanta forţelor de suprafaţă Fs are expresia
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unde pentru transformarea integralei pe suprafaţa închisă  în integrală de volum s-a aplicat formula integrală
a gradientului [3, 4].
Fie acum un element de volum d şi de masă dm  d (fig. 1). Această masă se deplasează cu viteza




v şi este supusă acţiunii unei forţe exterioare elementare dFext  fd , unde f  f x , f y , f z  este vectorul de
densitate al forţelor exterioare. Pentru întregul element de fluid de volum  , forţa exterioară este
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(5)

Pentru calculul forţei de rezistenţă la mişcarea laminară a fluidelor vâscoase incompresibile, se recurge
la aplicarea legii frecării vâscoase a lui Newton unei particule fluide de forma unui paralelipiped elementar de
dimensiuni dx, dy, dz . Pentru început, se examinează mişcarea unidirecţională în lungul axei OX (fig. 2).
Considerând tensiunea tangenţială  zx liniară cu lungimea, forţa de frecare care se exercită între două straturi
oarecare, vecine, aflate la distanţa dz unul de celălalt, este




dF , zx   zx  zx dz dx dy   zx dx dy  zx dxdydz.
z
z



Z

Potrivit legii frecării vâscoase a lui Newton [3, 4],
tensiunea tangenţială de frecare între două straturi oarecare,
vecine, din fluidul vâscos în mişcare unidirecţională este
direct proporţională cu variaţia liniară a vitezei în sens
v
transversal direcţiei generale de mişcare, adică  zx   x .
z
În ipoteza constanţei coeficientului de viscozitate dinamică
 , pentru forţa de rezistenţă care se exercită în planul XOZ
se obţine
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Similar se obţin expresiile forţelor de rezistenţă cauzate de
variaţia cantităţii de mişcare în celelalte două plane:

X

dF , yx  

Figura 2. Schema de calcul a forţei de
rezistenţă.

dF , xx  

 2vx
y 2

 2vx
x 2
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Forţa de rezistenţă exercitată pe direcţia OX este
dF , x
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dxdydz.


(10)

Relaţii similare se pot scrie şi pentru celelalte două proiecţii ale vitezei v y şi v z :
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În consecinţă, forţa de rezistenţă exercitată asupra particulei fluide devine
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dxdydz
k




  

unde i , j , k sunt versorii axelor de coordonate, v  operatorul lui Laplace în trei dimensiuni, aplicat

funcţiei vectoriale v v x , v y , v z , iar v x , v y şi v z  operatorii monodimensionali ai lui Laplace.





Rezultanta forţelor elementare de rezistenţă este
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(14)

Între cele patru forţe, care se exercită asupra elementului de fluid de volum  , se poate scrie, în baza
principiului lui d´Alembert, relaţia vectorială


Dv

(15)
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sau



 Dv

 f  p  v d  0.
(16)


Dt
 

Deoarece nu s-a făcut nici o ipoteză cu privire la mărimea volumului  , se poate deci considera şi cazul
când volumul  tinde spre zero. Astfel, se obţine ecuaţia diferenţială de mişcare a fluidelor vâscoase
incompresibile în formă vectorială,

Dv  1

(17)
 f  p  v ,
Dt

care proiectată pe axele sistemului trirectangular de coordonate devine
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Sistemul de ecuaţii diferenţiale (18) reprezintă ecuaţiile de mişcare ale fluidelor vâscoase incompresibile
în formă scalară şi sunt valabile pentru orice mediu continuu şi deformabil în mişcare laminară. Ele exprimă
legea conservării cantităţii de mişcare.
Concluzii
1. Metoda alternativă de deducere a ecuaţiilor Navier-Stokes pentru mişcarea laminară a fluidelor
vâscoase incompresibile are la bază principiul lui d´Alembert şi legea frecării vâscoase a lui Newton pentru
mişcarea unidirecţională. Pentru transformarea integralei de suprafaţă în integrală de volum, se aplică relaţia
integrală a gradientului.
2. Operaţiile matematice efectuate au o semnificaţie fizică clară, ceea ce conferă metodei o largă
aplicabilitate.
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SOLUȚII ACTUALE DE FABRICAȚIE ADITIVĂ

Andrei PLATON
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: În zilele noastre dezvoltarea tuturor tehnologiilor de fabricație existente, cât și celor noi, se realizează
cu pași rapizi. Odată cu implementarea și aplicarea acestora pe scară largă în producere în diverse domenii (segmente
de piață) de importanță majoră pentru societatea modernă, tehnologiilor aditive (TA) li se atribuie o perspectivă bună
pentru viitorul apropiat. Deși sunt cunoscute de mai mult timp (prototiparea rapidă, imprimarea 3D - mai mult de 20
ani), totuși sunt în aparență alte tipuri, mai noi, de tehnologii respective, cu elemente constructiv-funcționale specifice,
orișicare dintre ele, în urma evoluției și dezvoltării tehnologice, automatizare, ascendenții calității și reducerii costurilor,
ar putea realiza o revoluție grandioasă în ingineria fabricației și, în același timp, ar aduce un gradient pozitiv economiei
naționale.
Cuvinte cheie: tehnologie aditivă (TA), rășină, pulberi, liant, lumină laser ultraviolet, cap de printare, jet.

Printarea 3D reprezintă o tehnologie relativ nouă de fabricație a pieselor, de regulă, cu configurație
complexă, în baza datelor informaționale ale calculatorului, prin intermediul unui sistem robotizat de fabricație
aditivă (imprimanta 3d), cu utilizarea de materiale plastice, rășini, pulberi metalici printr-un proces de
depunere de material în straturi rând pe rând. [1, 2]
Avantajele TA [5, 3, 4]:
1. Prototiparea rapidă a contribuit la obținerea machetelor, modelelor, probelor, primelor produse
pentru testare, într-un timp mai redus.
2. Sunt posibile modificări rapide în proiectare, la necesitate , în urma testării prototipurilor, ce pot fi
produse din start multiplicat (mai multe) cu mici particularități geometrice.
3. TA pot fi utilizate la producții de serii mici și de unicate, datorită economiei de resurse materiale,
legate de lipsa matrițelor pentru prototipuri, produselor de test, turnătoriilor, etc. și de resurse de timp.
4. TA pot fi utilizate și la producția în serii mari de produse, la care se pot aplica unele modificări
individualizate (la calculator) în corespundere cu cerințele aparente a consumatorilor.
5. Utilizarea TA permite stocarea produselor în formă electronică (virtual) în calculator un timp
nelimitat, alegerea și utilizarea lor, chiar și când nu mai sunt disponibile pe piață (dar apare o cerere), eliminând
necesitatea de depozite, de produse stocate în acestea care se învechesc cu timpul, de muncitori, de cheltuieli
de întreținere.
6. Prin utilizarea TA pot fi produse ansambluri de piese similar tehnologiilor tradiționale de producere,
dar cu posibilitatea de reducere a componentelor din ansamblu până la una, cu aplicarea de geometrii complexe
care nu necesită ajustarea la asamblare.

Fig. 1. Fabricația aditivă la Institutul Fraunhofer 08.12.2017 [5]
Apare problema de a alege tipurile de tehnologii aditive optime, din marea lor diversitate, pentru un
anumit tip de produs, conform cerințelor specifice, particularizate și determinate de: materialul, dimensiunile,
precizia dimensională şi de formă, calitatea suprafeţelor, rezistenţa mecanică, culoarea, textura, cost etc. În
afară de aceasta, lucrurile se complică şi mai mult, având în vedere faptul că nu doar tipul procedeului
influenţează caracteristicile finale ale obiectului fabricat, dar şi setările parametrilor specifici de proces,
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orientarea piesei, post-procesarea, chiar şi poziţia din spaţiul de lucru al maşinii în care se construieşte obiectul.
[5, 2, 1]
La etapa actuală sunt cunoscute următoarele tipuri de fabricație aditivă: [5, 3, 4]
1. FDM – Fused Deposition Modeling. (Modelarea prin depunerii de termoplastic).
Este o tehnologie sigură, simplă, accesibilă la un preț avantajos. Fibra (fir) de masă plastică solidă trece
prin extrudor, ce are posibilitate sa se deplaseze în plan, în care materialul se topește și se depune în straturi pe
masa de lucru, care la rândul ei se poate deplasa vertical, conform programei din softul CAM. Masa de lucru
(aparatajul, utilajul) se asamblează înăuntrul unei camere care este încălzită la o temperatură mai ridicată,
pentru evitarea de răcire bruscă în urma căreia pot apărea abateri de la forma inițială. Viteza de lucru este mică
cu o rezoluție mică, iar precizia cu care lucrează astfel de sisteme se consideră a fi una medie cu necesitatea
ulterioară de lucrări de finisare, impermeabilitate redusă.
2. SLA – Stereolithography (Stereolitografie).
Este o tehnologie bazată pe depunerea strat cu strat, pe masa de lucru cu avans vertical scufundată în
rășina lichidă (fotopolimerică) în rezultatul acționării cu o lumină laser ultraviolet în plan. După finalizarea
operațiilor de stratificare, obiectul se pune într-o baie chimică specială pentru sporirea durabilității. Este o
tehnologie disponibilă la prețuri relativ mari (de la aproximativ 50 000 EUR). Precizia și viteza de prelucrare
de prelucrare este foarte bună, dar produsele nu sunt prea trainice, mai ales în rezultatul acțiunii asupra
produselor a luminii de zi.
3. DLP – Digital Light Processing (Procesarea digitala a luminii).
Este o tehnologie bazată pe depunerea strat cu strat a unei rășini lichide (polimerice, fotoreactive) și
solidificare prin acționarea cu lumina ultravioletă, radiată de un set de oglinzi speciale și focalizată de o lentilă.
Masa de lucru orientată cu fața în jos, se deplasează până la nivelul lichidului din cuvă și inițial doar îl atinge,
apoi după solidificarea primului strat, se mișcă pe verticală, îndepărtându-se sau apropiindu-se de suprafața masei
lichide. Fiecare oglindă generează pixeli pentru planul modelului proiectat în mod automatizat. Este o tehnologie
disponibilă la prețuri medii (de la aproximativ 20 000 EUR). Viteza de prelucrare este bună, iar precizia foarte
bună. Se obțin produse cu o rezistență a structurii bună și geometrii complexe.
4. SLS – Selective Laser Sintering (Sinterizare selectiva cu laser).
Este o tehnologie bazată pe sinterizarea (topirea) a stratului de pulbere de pe masa de lucru, care se
deplasează pas cu pas pe verticală în jos la formarea fiecărui strat, prin intermediul unui laser de putere mare.
Între etapele vecine de formare a straturilor un tăvălug (cilindru, tambur) din cuva vecină, unită prin
intermediul unui platou (platforme, plan), aduce (împinge, alimentează) un adaos de material, formând un strat
nou subțire, nivelat, întins uniform, de pulbere deasupra suprafeței deja prelucrate și neprelucrate. La finele
procesului, produsul se află scufundat integral în această masă de pulbere (infiltrare). Este o tehnologie
disponibilă la prețuri mari (de la aproximativ 100 000 EUR). Viteza de prelucrare este medie, iar precizia este
bună. Se obțin produse cu geometrii extrem de complexe, rezistente la temperaturi ridicate, fără utilizarea
materialelor de suport și care nu necesită finisarea ulterioare.
5. SLM – Selective Laser Melting (Topire selectivă cu laser).
Este o tehnologie asemănătoare SLS, bazată pe topirea și sudarea stratului de pulberi metalici prin
intermediul unui laser. Procesul are loc într-o cameră cu gaz inert (N2 sau Ar) separată de mediu exterior.
Este o tehnologie disponibilă la prețuri mari (de la aproximativ 100 000 EUR). Viteza de prelucrare este
medie, iar precizia este bună. Se obțin produse cu geometrii extrem de complexe, ușoare.
6. 3DP (Three-Dimensional Printing) inkjet printing (Printare inkjet trei-dimensională).
Este o tehnologie bazată pe lipirea particulelor din stratul de pulberi de pe masa de lucru care se mișcă pe
verticală pas cu pas la formarea fiecărui strat, cu ajutorul unui liant injectat prin duza capului de printare care
execută mișcări în plan. Între etapele vecine de formare a straturilor un tăvălug (cilindru, tambur) din cuva vecină,
unită prin intermediul unui platou (platforme, plan), aduce (împinge, alimentează) un adaos de material, formând
un strat nou subțire, nivelat, întins uniform, de pulbere deasupra suprafeței deja prelucrate și neprelucrate. Piesa
finală se obține după îndepărtarea prin suflare a particulelor de pulbere din adâncituri, goluri și cavități. Este o
tehnologie disponibilă la prețuri mari (de la aproximativ 150 000 EUR).
Viteza de prelucrare este foarte bună, iar precizia este medie. Se obțin produse cu rezistență medie, dar cu
geometrii extrem de complexe, rezistente la temperaturi ridicate, fără utilizarea materialelor de suport și care
nu necesită finisarea ulterioare.
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7. LOM – Laminated Object Manufacturing (Fabricare obiectelor prin laminare).
Este o tehnologie bazată pe lipirea cu ajutorul unui adeziv a foilor subțiri (straturilor) din masă plastică
sau celuloză (hârtie), tăiate de un laser sau un cuțit conform geometriei stratului respectiv proiectat în aplicația
CAM. Suprafața stratului din afara conturului piesei este tăiată mărunt pentru îndepărtarea ulterioară. Este o
tehnologie disponibilă la prețuri mari (de la aproximativ 10 000 EUR), cu costuri mici la consumabile . Viteza
și precizia de prelucrare este medie.
8. PJP – PolyJet Printing (Printare PolyJet ).

Este o tehnologie asemănătoare cu SLA și Inkjet, cu fotopolimeri lichizi. Deosebirea constă în ceea că
lumina de laser ultraviolet nu acționează strat cu strat fotopolimerul lichid din cuva plină cu acesta, dar stratul
de pe masa de lucru cu geometria deja formată prin injectare de către capul de printare. Această tehnologie
permite (de la cuvântul PolyJet) printarea cu capuri multiple cu utilizarea de materiale diferite. Este o
tehnologie disponibilă la prețuri mari (de la aproximativ 100 000 EUR). Precizia de prelucrare este foarte
bună, iar viteza este medie spre bună.
9. EBMT - Electron Beam Melting Technology (Tehnologia de topire cu fascicule de electroni).

Este o tehnologie asemănătoare SLM, doar că topirea și sudarea stratului de pulberi metalici se
realizează prin intermediul fasciculelor de electroni.
10. Continuous Liquid Interface Production CLIP Technology (Tehnologia CLIP). [5, 1]
Specialiștii companiei Carbon3D, eminentă în domeniul fabricației aditive, lansată în 2013, au reușit să
elaboreze o nouă tehnologie CLIP cu un proces tehnologic radical nou care ar permite producerea pieselor cu
proprietăți mecanice mai bune și cu viteze de 25-100 de ori mai rapide decât tehnologiile disponibile
actualmente. În câteva luni această companie a reușit să atragă investiții de 50 mil. $ prezentând în acțiune
tehnologia CLIP (Continuous Liquid Interface Production).

Fig. 2. Producerea pieselor prin tehnologii aditive CLIP, prin deplasarea mesei de lucru vertical[5]
Este o tehnologie asemănătoare SLA, bazată pe solidificarea strat cu strat a unei rășini lichide
(fotopolimerică) în rezultatul acționării cu o lumină laser ultraviolet. Deosebirea constă în utilizarea unui agent
care împiedică solidificarea rășinei care nu trebuie prelucrată, a oxigenului (O2), care pătrunde în rășină
formând us strat subțire a câteva zeci de microni, datorită căruia solidificarea este imposibilă. În plus această
tehnologie prevede utilizarea a unei sticle speciale transparente (străvezie) și permeabilă atât pentru lumină cât
și pentru oxigen, se aseamănă cu o lentilă de contact. Dozarea necesară de O2 și timpul de depunere a acestuia
în rezervor se reglează automat cu exactitate mare.
De exemplu, aceeași piesă care se poate produce prin intermediul tehnologiei SLA timp de 690 minute
(11,5 ore), prin intermediul tehnologiei SLS în 210 minute (3,5 ore), prin tehnologia Polyjet - 180 minute (3
ore), iar prin intermediul CLIP în doar 6 minute.
Aceeași companie Carbon3D au declarat disponibilitatea a două materiale noi pentru fabricație aditivă,
rășina epoxidică EPX 82 și poliuretanul elastomeric EPU 41 cu rezerve bune la proprietățile mecanice, ce
permite de a trage atenția mai mult asupra proiectării și nu asupra limitelor reale și posibilităților metodelor de
producere. Materiale cu care spre exemplu au de gând să producă încălțămintea sportivă Futurecraft 4D a
companiei Adidas prin tehnologii aditive, cu care sunt într-o colaborare strânsă.
Materialul EPX 82 are proprietăți mecanice similare cu materialele termoplastice umplute cu particule
de sticlă cu ar fi GF-Nailon sau GF-PBT. Își poate păstra proprietățile până la temperatura de 125˚C. Poate fi
folosit în proiecte unde este necesar un echilibru între densitate, durabilitate și rezistență bună, spre exemplu
pentru diverse elemente de fixare, de asamblare, pentru producerea caroseriei (corp, carcasă) automobilelor,
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palelor aerodinamice elicoidale de orice complexitate a geometriei profilului turbinelor eoliene cu ax
vertical. Piesele obținute au proprietăți mecanice mai superioare decât cele produse prin turnare sub presiune.
Materialul EPU 41 este un elastomer cu proprietăți plastice și elastice foarte bune. Posedă o rezistență
sporită la rupere, se comportă bine la întindere (stare energetică interioară rentabilă chiar și la temperaturi
joase). Materialul este ideal pentru absorbția șocurilor și amortizare.[5, 1]

Fig. 3. Prezentarea încălțămintei sportive Futurecraft 4D a companiei Adidas prudusă prin TA.[5]
Concluzie:
Tehnologiile aditive sunt în pragul unei revoluții în domeniul ingineriei fabricației.
Astfel, companiile mari cum ar fi: 3D Systems, Stratasys, Voxeljet, ExOne și altele, sunt preocupați în
dezvoltarea de noi tehnologii sau îmbunătățirea celor vechi și se pregătesc de un nou val impresionant de
inovații în direcția fabricației aditive.
Pentru fabricația prin intermediul TA, trebuie să putem determina avantajele şi limitele fiecărui tip de
prelucrare și performanţele minime a maşinilor de fabricaţie aditivă pentru producția unei anumite piese.
În cadrul Universității Tehnice a Moldovei a fost elaborat, fabricat cu succes și cercetat experimental în
tunelul aerodinamic G.U.N.T. Hamburg, un model fizic al rotorului eolian cu ax vertical, tripal, cu geometrie
elicoidală și profil NACA—0018, produs la o 3D-imprimantă fabricată de către UTM prin metoda de
Tehnologie Aditivă FDM (tipul 1).

Fig. 4. Rotorul eolian cu ax vertical, tripal, cu geometrie elicoidală și profil NACA—0018 (UTM)
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STUDIUL METODELOR DE SPORIRE A EFICIENȚEI POMPELOR DE CĂLDURĂ
UTILIZATE LA PROCESELE INDUSTRIALE

Igor GÎDEI, Octavian VOINOVAN, Mircea VOINOVAN
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: Pompele de căldură pot fi utilizate în mai multe procese industriale. Instalațiile industriale au fluxuri
de căldură reziduală și consumatori de căldură. Deșeurile de căldură sunt, de exemplu, apa reziduală, aerul umed cald,
căldura condensatorului din sistemele de răcire, care pot fi ușor recuperate și reutilizate cu ajutorul unei pompe de
căldură. Sporirea eficienței pompei de căldură prin combinarea acesteia cu diferite tehnologii este un concept foarte
atractiv cum ar fi combinarea cu tehnologia solară. Un colector solar sau panou fotovoltaic în instalația cu pompă de
căldură sporesc eficiența acesteia, reducând emisiile de CO 2.
Cuvinte-cheie: pompă de căldură (CP); coeficient de performanță (COP); energie; proces; transfer de căldură;

Introducere
Odată cu creșterea consumului global de energie, problemele energetice și problemele de mediu devin
din ce în ce mai proeminente. În prezent, combustibilii fosili sunt principalele surse de energie, iar epuizarea
lor reprezintă o provocare majoră pentru omenire. În continuă confruntare cu problemele epuizării treptate a
combustibililor fosili și a poluării mediului, cercetătorii depun eforturi în două domenii: dezvoltarea de noi
surse de energie, în special din surse regenerabile de energie, cum ar fi energia solară, energia eoliană și energia
mareelor și îmbunătățirea eficienței energetice pentru a reduce consumul de combustibili fosili și poluarea
cauzată de utilizarea lor.
Procesele industriale sunt unele dintre principalii consumatori de energie. În prezent, eficiența utilizării
energiei de către industrie este în creștere, însă mai mult de jumătate din energia consumată în industriile
prelucrătoare este transformată în căldură reziduală sub formă de gaze de eșapament și ape uzate. Încălzirea
industrială de înaltă calitate poate fi reutilizată pentru producerea de energie electrică. Cantitatea mare de
căldură reziduală, cu temperaturi scăzute și moderate (până la maximum 100oC), poate fi utilizată cu ajutorul
unei pompe de căldură. Pompele de căldură industriale pot recupera căldura reziduală din procesele industriale
și transferă căldura de la mediul cu temperatură scăzută la un mediu cu temperatură ridicată cu ajutorul unei
surse externe de energie. Randamentul de căldură de înaltă calitate obținut utilizând pompe de căldură
industriale poate fi aplicat în multe procese industriale.
Pompa de căldură și aplicații în industrie

Fig. 1. Principiul de funcționare al pompei de căldură
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O pompă de căldură este o mașină sau
un dispozitiv care transferă căldura dintr-o
locație ("sursă") într-o altă locație
("chiuvetă" sau "radiator") folosind lucru
mecanic. Majoritatea tehnologiilor pompei
de căldură transferă căldura dintr-o sursă de
căldură cu temperatură scăzută către un
radiator cu temperatură mai mare. Exemple
comune sunt frigiderele și congelatoarele
pentru alimente, aparatele de climatizare și
pompele de căldură cu ciclu reversibil
pentru asigurarea confortului termic.
Principiul de funcționare al pompei de
căldură este reprezentat în figura 1.

Există mai multe cicluri de pompă de căldură în aplicațiile industriale. Aceste cicluri pot fi împărțite în
următoarele categorii: ciclul de compresie a vaporilor (ciclul de compresie mecanică), ciclul de recomprimare
mecanică a vaporilor, ciclul de recomprimare a vaporilor termici, ciclul de absorbție și pompele de căldură
chimice. Performanța la starea de echilibru a ciclului pompei de căldură este evaluată printr-un coeficient numit
coeficientul de performanță (COP). COP este definită ca:
COP = 𝑄 ⁄𝑃
(1)
în care: 𝑄 este căldura utilă livrată;
P este energia de intrare.
Pompele de căldură au devenit din ce în ce mai importante în lume ca o tehnologie de îmbunătățire a
eficienței energetice și de reducere a emisiilor de CO2. În special, pompele de căldură industriale (IHP) oferă
diferite oportunități pentru toate tipurile de procese și operațiuni de fabricație. IHP utilizează căldura procesului
de deșeuri ca sursă de căldură, livrează căldură la temperaturi mai ridicate pentru utilizare în procese
industriale, încălzire sau preîncălzire sau pentru încălzirea și răcirea spațiului în industrie. Acestea pot reduce
în mod semnificativ consumul de combustibili fosili și emisiile de gaze cu efect de seră într-o varietate de
aplicații.
Metode de sporire a eficienței pompelor de căldură utilizate în industrie
Pompa de căldură utilizată la producerea apei calde.
Ciclul de expansiune directă cu pompă de căldură asistată solar (SAHP) constă dintr-un ciclu de răcire
Rankine cuplat cu un colector solar care acționează ca un evaporator. Agentul frigorific este expandat direct
în interiorul evaporatorului pentru a absorbi energia solară. Prin proiectarea corectă a ciclului de răcire Rankine
și a colectorului pentru o anumită condiție de funcționare, căldura poate fi mai degrabă absorbită din mediul
ambiant, decât respinsă, în acesta. Adică, SAHP poate absorbi simultan căldura de la radiația solară și aerul
înconjurător. Huang și Chyng (1999) au propus pentru prima dată proiectarea unui încălzitor de apă cu pompă
de căldură asistată integral de soare (ISAHP), care integrează colectorul solar la pompa de căldură și rezervorul
de stocare a apei împreună pentru a veni cu o singură unitate ușor de instalat (fig. 2)[1].
Procesul de desalinizare a apei cu pompă de căldură.
Desalinizarea este un ansamblu de procese de separare a sărurilor din apa cu o salinitate nenulă. Este un
proces necesar în zonele unde nu e disponibilă apă dulce. Desalinizarea se poate efectua prin distilare cu
ajutorul pompei de căldură reprezentată în figura 3.
În procedura de desalinizare apa este încălzită atât de soare cât și de condensator după care se
vaporizează și ajunge pe suprafața de sticlă unde este colectată de colectorul de apă, de pe suprafața sticlei.
Parte mai mare de apă se condensează pe suprafața vaporizatorului cu tuburi capilare după care se captează de
colectorul instalat sub vaporizator.

Fig.2. Pompă de căldură utilizată la producerea apei Fig. 3. Schema instalației pentru desalinizarea apei
calde
Pompă de căldură asistată de soare pentru uscarea produselor.
Pompele de căldură sunt cunoscute pentru eficiența lor din punct de vedere energetic atunci când sunt
utilizate în operațiunea de uscare. Principalele avantaje ale uscătoarelor cu pompă de căldură rezultă din
capacitatea pompelor de căldură de a recupera energia din gazele de refulare, precum și de capacitatea lor de
a controla capacitatea lor de a controla temperatura și umiditatea gazului uscător.
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Există o varietate de modele de
uscare cu pompă de căldură asistată de
soare (SAHPD), în funcție de natura
aplicației directe, cum ar fi, cu și fără
instalație de stocare a căldurii. Figura 4
ilustrează schema unui sistem SHPWD
simplificat. Acesta reprezintă o schemă a
diferitelor componente de refrigerare și a
combinării sistemului solar cu camera de
uscare. Aerul la admisie trece prin camera
de uscare și preia umiditatea din produs.
Aerul cu umiditate este direcționat către
bobina vaporizatorului. În timpul
procesului de uscare, aerul este mai întâi
răcit până la punctul de rouă. Răcirea
ulterioară conduce la condensarea apei
din aer. Căldura recuperată este pompată
la condensator. Colectorul solar ia
Fig. 4. Schema instalației de uscare cu pompă de căldură
radiația solară de la soare, care este
asistată de soare (SAHPD)
transformată în căldură. Aerul care trece
prin țevile din panou este apoi încălzit
intră în condensator.
Aerul preîncălzit și de umidificat absoarbe mai multă căldură din condensator și apoi cu temperatura mai
ridicată procesul de umidificare parcurge în mod corespunzător.[3]
Un sistem de uscare cu pompă de căldură asistată de soare a fost proiectat și fabricat local, după cum se
arată în figura 5, performanța sistemului a fost investigată în condițiile meteorologice din Singapore. Sistemul
este situat pe acoperișul unei clădiri cu patru etaje de la Universitatea Națională din Singapore. Sistemul constă
dintr-un compresor cu piston cu viteză variabilă, evaporator-colector, supapă de expansiune, rezervor de
stocare, condensator răcit cu aer, încălzitor auxiliar, suflante, uscător, de umidificator și colector de aer.
Detaliile sistemelor sunt explicate în secțiunea următoare. Setarea constă din două căi distincte de circulație:
aer și agent frigorific.
Calea fluxului de aer. Traseul debitului de aer se ocupă de aer, care trebuie menținut într-o stare dorită
la intrarea în uscător. Diferitele componente ale traseului aerului sunt: colector solar de aer, condensator răcit
cu aer, încălzitor auxiliar, suflante, unitate de uscare, de umidificator, regulator de temperatură și amortizoare.
Camera de uscare conține un număr de țevi de nailon pentru a ține materialul de uscare și a-l expune la fluxul
de aer. Un sistem de conducte bine proiectat livrează aerul către locațiile dorite. Canalul este izolat termic
pentru a avea un mediu adiabatic. Aerul curat este încălzit de colectorul de aer solar și apoi curge peste bobina
condensatorului, unde este încălzit în continuare de căldura eliberată de agentul frigorific la condensare. Aerul
la starea de uscare prestabilită intră în admisia uscătorului și efectuează uscarea. Aerul care iese din uscător
este răcit și de umidificat, pentru a scăpa de umiditatea absorbită în uscător, astfel încât la de-umidificator să
apară o respingere a căldurii. Ulterior, această căldură este disponibilă la condensatorul răcit cu aer pentru reprocesarea aerului pentru următorul ciclu. Ciclul se repetă până la atingerea nivelului de umiditate necesar al
materialului de uscare.
Calea de curgere a agentului frigorific. Calea de curgere a agentului frigorific este reprezentată cu linie
continuă în Figura 3. Componentele din fluxul de agent frigorific sunt: de umidificator, evaporator colector,
compresor de tip deschis cu piston, regulatoare de presiune în vaporizator, supape de expansiune, condensator,
rezervor și o unitate de ventilare. De umidificatorul și colectorul de vapori sunt conectate paralel cu supapele
individuale de expansiune, așa cum se arată în figura 3. Agentul frigorific la ieșirea din condensatorul răcit cu
aer, trece prin bobină într-un rezervor și încălzesc apa din rezervor prin eliberarea căldurii, asigurând astfel o
condensare completă. Agentul frigorific utilizat în sistem este R134a.
La finalul studiului detaliat experimental și analitic s-au formulat următoarele concluzii: eficiența
colectorului de aer, cu și fără de umidificator, sa dovedit a fi între 0,72 - 0,76 și respectiv
0,42 - 0,48. A fost obținută o eficiență maximă a colectorului - vaporizator de 0,87 față de o eficiență maximă
a colectorului de aer de 0,76. Rezultatele arată că COP scade odată cu creșterea vitezei compresorului, în timp
ce fracția solară crește odată cu creșterea vitezei compresorului. Atât COP, cât și colectarea energiei soarelui
cresc odată cu creșterea debitului de masă a aerului. Fracția solară scade odată cu creșterea temperaturii de
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uscare. A fost obținută o valoare COP de 6,0 la o viteză a compresorului de 1200 RPM și o valoare a fracțiunii
solare de 0,81 pentru o temperatură de uscare de 55 °C.

Fig. 5. Schema sistemului de uscare solară asistată de pompă de căldură
Concluzii
Pompele de căldură asistate de energia solară oferă una dintre cele mai profitabile posibilități pentru
viitoarele sisteme de uscare ecologice. Aceste sistemele sunt potențial mai eficiente decât cele convenționale.
În plus, în aceste sisteme a fost redus consumul de energie datorită coeficientului de performanță ridicat al
panourilor solare și eficiența termică ridicată al uscătorului atunci când este proiectat corespunzător. La
folosirea pompei de căldură împreună cu colectorul solar în rezultat obținem o eficiență cu 30% mai mare.
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MAȘINI DE PRODUCERE A PELEȚILOR

Victor CHIRNICINÎI, Ion CROITORU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: Sursele de energie regenerabilă reprezintă o subdiviziune tot mai importantă a energeticii. Odată cu
scumpirea petrolului, gazului și cărbunelui utilizarea energiei regenerabile devine tot mai rentabilă. Republica Moldova
fiind o țară agrară are un potențial mare în folosirea biomasei ca sursa de energie regenerabilă. Peleții și brichetele pot
fi produse din deșeuri agroalimentare sau din tulpinele plantelor ramase pe cîmpuri după recoltare. Utilizarea energiei
regenerabile va micșora importul de energie în R.M. și va crea noi locuri de muncă.
Cuvinte cheie: brichete, energie, putere calorică, materie primă.

Producerea peleților și a brichetelor a obținut o bună dezvoltare în ultimii ani, dovadă acesteia fiind cele
74 de companii care se ocupă cu producerea peleților și a brichetelor cu productivitatea cuprinsă între 200 și
800 kg/ora [1]. Materia primă mai des folosită în producerea peleților sunt paiele, cojile de floarea soarelui,
deșeuri Agricole, deșeuri de lemn și rumeguș de lemn. Sursele de rumeguș de lemn sunt fabricile care se ocupă
cu prelucrarea lemnului așa ca fabrici de mobilă, de cherestea, altă sursă pot fi livezile și vița de vie, după
curățarea căreia rămâne o cantitate mare de resturi lemnoase. Pe teritoriul R.M. sunt în total aproximativ
132000 ha de livezi și 137000 ha plantate cu viță de vie [2]. Avantajele producerii și utilizării peleților sunt
următoarele:
 Posibilitatea de a automatiza aparatele, arzătoarele pe combustibil solid.
 Materie primă ieftină.
 Cererea înaltă pe piața Republicii Moldova.
 Gradul înalt de automatizare a liniei de producere a peleților care poate fi întreținută de un număr mic
de muncitori.
 Linia este compactă și nu necesită încăperi cu suprafețe mari de lucru.
Dezavantajele:
 Utilajul tehnologic de producere relative scump.
 Concurența înaltă pe piața de desfacere.
 Utilajul este de origine străină iar piesele de schimb nu mereu pot fi gasite in R.M.

Fig.1 Modelul liniei de brichetare.
În Fig.1 este reprezentat modelul liniei de brichetare ce are următorul principiu de funcționare: Materia
primă este introdusă în mărunțitorul (1), după care cu ajutorul transportorului cu melc (2) materia primă
mărunțită este introdusă în instalația de uscare cu tambur, unde umiditatea materiei prime este adusă in limitele
prescrise. După uscare materia primă prin intermediul transportorului cu melc (4) este încărcată în buncărul de
alimentare (5) al extruderului (6)
Cel mai important ansamblu al acestei linii tehnologice o reprezintă presa. De tipul presei depinde
forma, densitatea și calitatea produsului.
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1. Mașina de brichetare cu piston hidraulic, sau ciocan mecanic are următorul principiu de funcționare: materia
primă este introdusă în buncăr după care este prea presată cu ajutorul melcului, după care pistonul realizează
presarea finală a brichetului prin matrice care pot avea forme deferite. Avantajele presei date sunt:
 Construcție simplă cu o uzare mica a pieselor aflate în mișcare.
 Lungimea brichetului este constantă.
Dezavantaje:
 Neomogenitatea brichetului.
 Imposibilitatea carbonizăriistratului superficial al brichetului

2. Mașina de brichetare prin extrudare are
următorul principiu de funcționare: materia primă
este introdusă în buncărul de alimentare, de unde
este preluată de către melcul extruderului ce are o
formă conică. Materia primă este presată prin
spațiul inter-tubular unde își obține forma
geometrică finala, tot în această zona are loc
carbonizarea stratului superficial. Avantajele
extruderului sunt :
 Prezența găurii interioare ce facilitează
arderea.
 Omogenitatea înaltă a brichetului.
Dezavantaje:
 Consumul înalt de energie.
 Uzarea rapidă a melcului de presare.
3. Granulatoarele se utilizează pentru producerea peleților cu diferite diametre, în dependență de găurile
inelelor perforate. La presare materia primă se încălzește considerabil, lignina din lemn se topește și formează
un pelete cilindric solid [3].
Bibliografie
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AUTOMAT PENTRU VĂLȚUIREA PISTONULUI CU BIELA

Victor GOLOVENCO
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Utilizarea vălțuirii în scopul fixării reciproce a pieselor duce atât la obținerea unei îmbinări fiabile cât
și la economisirea materialelor, este ușor realizabilă, și, deci, relativ ușor supusă automatizării. Principalele probleme
în cazul dat sunt orientarea pieselor îmbinate pentru a fi asamblate reciproc și alimentarea dispozitivelor cu piese. În
condițiile producerii automate îmbinarea și vălțuirea pieselor este efectuată de către organe mobile de lucru sau organe
staționare la care sunt aduse articolele destinate vălțuirii. A doua variantă este preferabilă, deoarece duce la
simplificarea semnificativă a construcției automatului de vălțuire și, prin urmare ieftinește procesul de asamblare.
Cuvinte cheie: automat, îmbinare, vălțuire, fixare

Vălțuirea este procesul de îmbinare nedemontabilă a pieselor prin deformarea uneia dintre ele.
Îmbinarea se obține fără resturi de material și piese intermediare.
Procesul de vălțuire este cunoscut ca o metodă simplă de obținere economică a unei îmbinări fiabile.
Fixarea prin vălțuire este utilizată în cazurile când în cursul exploatării produsului nu este necesar de a demonta
piesele îmbinate.
Principala problemă întâlnită la realizarea vălțuirii este orientarea reciprocă a pieselor la îmbinare, de
aceea este preferabilă proiectarea pieselor cu forme tehnologice automatizării.
Un exemplu clasic de utilizare a vălțuirii este piston-biela pompei produse la uzina “Moldovahidromaș”
(fig.1).
Piesele componente ale mecanismului sunt pistonul și biela, ce după vălțuire își păstrează mobilitatea
reciprocă.

Fig.1 Piston-biela pompei
De regulă procesul de asamblare al produsului constă din următoarele etape:
- Deplasarea pieselor spre zona de asamblare
- Orientarea reciprocă a pieselor componente;
- Îmbinarea pieselor;
- Vălțuirea;
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- Îndepărtarea produsului din zona de asamblare.
Vălțuirea pieselor are loc în următoarea succesiune:
- Apropierea organului de lucru până la contact cu piesa;
- Efectuarea cursei de lucru până la atingerea dimensiunii dorite;
- Îndepărtarea organului de lucru.
Există deja un automat pentru vălțuirea acestui ansamblu /1/, care are însă și unele neajunsuri:
- masa mare ale părților sale mobile;
- necesitatea alimentării părților mobile cu agent de lucru (apar magistrale flexibile);
- instabilitatea pieselor îmbinate (piesele îmbinate se orientează vertical);
- dificultatea poziționării capului de forță cu piesele îmbinate.
În legătură cu cele menționate a fost propus un automat ce este lipsit de neajunsurile instalației existente:
toate mecanismele automatului sunt staționare, construcția este mult mai simplă și fiabilă.
Automatul (fig.2) constă dintr-o magazie 1, în care sunt stocate prealabil piesele componente 2 și 3.
Cilindrii de forță 5, mecanismele de acționare 6 și 9; tija 4, rola de vălțuire 6 și cea de reazem 9.

Fig. 2. Automat pentru vălțuirea bielelor
Vălțuirea pieselor are loc în felul următor:
Cilindrul de forță 5 împinge tija 4. Piesa 2 se mișcă spre stânga și se îmbină cu piesa 3. Căderea pieselor
aflate în magazie este împiedicată de porțiunea mai groasă a tijei. Piesele îmbinate își continuă mișcarea spre
rolele 6 și 7, unde se stopează de către marginile acestora. Mecanismele de acționare 8 și 9 apropie rolele 6 și
7. Paralel rola 6 este rotită de un motor încorporat, efectuând vălțuirea. Ulterior rolele 6 și 7 sunt îndepărtate
în măsura de a permite trecerea produsului finit spre ieșire.
Bibliografie:
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POMPĂ DE CĂLDURĂ – SURSĂ EFICIENTĂ DE CĂLDURĂ
Anatolie BARBĂLAT
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: În lucrare este descrisă o pompa de căldură care reprezintă o modalitate inteligentă de a transfera
căldura preluată de la sursa de potenţial redus (sursă rece) prin intermediul unui consum de lucru mecanic în compresor
(sau din contul căldurii de alt potenţial) spre sursa de temperatură înaltă pentru a încălzi, de exemplu, apa sau locuinţele.
Această sursa de căldură poate exista în apă, sol, aer, apa de răcire a compresoarelor şi alte.
Cuvintele cheie: pompă de căldură (PC), energie regenerabilă (ER), transfer de căldură (TR).

Introducere
Dintre diferite forme de energie utilizate în etapa actuală de dezvoltare a tehnicii, energiei termice îi
revine ponderea cea mai mare în balanţa energetică a unei ţări. În prezent se depun eforturi susţinute pe linia
găsirii căilor optime de utilizare a energiei termice în scopul economisirii resurselor energetice primare de
combustibil.
Este cunoscut faptul că sporirea eficientei energetice şi economice a proceselor industriale se realizează
în mare măsură prin reintroducerea în circuitul energetic al resurselor energetice secundare care apar şi se
dezvoltă odată cu aceste procese.
În general aceste resurse apar sub formă de căldură fizică a unor agenţi tehnologici care, atunci când nu
este valorificată, este evacuată în mediul ambiant prin instalaţii de răcire sau odată cu însuşi agentul purtător.
Complexul energetic constituie baza economiei naţionale şi este destinat producerii,conversiei,
transportului şi distribuţiei energiei electrice, termice şi a resurselor energetice primare.
Domenii şi condiţii de utilizare a pompelor termice
Pompele termice moderne de căldură, oferă posibilităţi tehnice efective pentru economisirea de energie
şi reducerea emisiilor de CO . În cazul reducerii necesarului de căldură prin izolaţie termică îmbunătăţită,
2

pompa termică de căldură reprezintă o bună alternativă. Adaptarea corectă a sursei de căldură şi a sistemului
de distribuţie de căldură la regimul de funcţionare al pompelor de căldură, conduce la funcţionarea sigură şi
economică a instalaţiilor de încălzire cu pompe de căldură. Pompa de căldură oferă premisele tehnice necesare
pentru încălzire şi preparare de apă caldă menajeră.
Pompele termice cu vapori sunt utilizate în numeroase domenii pentru alimentarea celor mai diferiţi
consumatori de căldură. Se desprind câteva categorii mai importante atât prin numărul mare de instalaţii
realizate cât şi prin ponderea mai ridicată a acestora în balanţa energetică:
- pompe termice folosite pentru încălzirea şi condiţionarea aerului în clădiri; aceste pompe utilizează ca
sursă de căldură aerul atmosferic fiind recomandabile pentru regiunile cu climat temperat;
- pompe termice folosite ca instalaţii frigorifice şi pentru alimentarea cu căldură; aceste pompe sunt
utilizate respectiv pentru răcire în timpul verii şi încălzire în sezonul rece; ele s-au răspândit mai mult decât
cele care sunt utilizate pentru producerea simultană a frigului şi căldurii;
- pompe termice utilizate ca termocompresoare; aceste pompe sunt utilizate în domeniul instalaţiilor de
distilare, rectificare, congelare, uscare etc.;
- pompe termice utilizate în industria alimentară ca termocompresoare precum şi în scopuri de
condiţionare a aerului sau tratare a acestuia în cazul întreprinderilor de produse zaharoase, respectiv, cel al
antrepozitelor frigorifice de carne;
- pompe termice destinate industriei energetice: în acest caz ele sunt folosite pentru încălzirea camerelor
de comandă sursa de căldură fiind, spre exemplu, apa de răcire a condensatoarelor sau căldura evacuată de la
generatoarele şi transformatoarele electrice;
- pompe termice utilizate, pentru recuperarea căldurii din resursele energetice secundare: în acest scop
pompa termică este folosită ca termocompresor; se remarcă valorificarea prin pompe termice a căldurii
evacuate prin condensatoarele instalaţiilor frigorifice sau a energiei apelor geotermale;
- pompe termice folosite în agricultură: există pompe termice care sunt utilizate simultan pentru răcirea
laptelui şi prepararea apei calde.
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Limita de la care soluţia de utilizare a pompei termice începe să devină rentabilă, în comparaţie cu alte
soluţii, poate fi stabilită printr-o analiză termo-economică detaliată. Această analiză trebuie să ia în considerare
costul combustibilului, cheltuielile de investiţii şi condiţiile de producere a energiei electrice în centralele
termoelectrice.
În general se constată că soluţia cu pompă termică cu vapori devine rentabilă în cazul instalaţiilor cu
compresoare antrenate de motoare electrice dacă valoarea coeficientului real de performanţă este de cel puţin
4.
Factorii care favorizează alegerea soluţiei de pompă termică faţă de alte tipuri de instalaţii de încălzire
sunt următorii:
- existenţa unei surse bogate de căldură cu potenţial coborât precum apele geotermale, resurse
energetice secundare etc.;
- asigurarea unui consum de căldură cât mai constant şi mai important care, în cazul instalaţiilor cu
turbocompresor este de cel puţin 175...230 kW;
- limitarea diferenţelor de temperatură între temperatura impusă de consumatorul de căldură şi cea a
sursei de căldură la 50 ÷ 80 °C;
- asigurarea unei durate de exploatare a pompei termice cât mai mari;
- posibilitatea de a dispune de energie mecanică, respectiv electrică ieftină necesară pompei termice;
- posibilitatea de a folosi instalaţii simple şi ieftine precum ar fi cele cu absorbţie care utilizează resurse
energetice secundare sau energia solară.

a)

b)

Figura 1. Schema (a) şi ciclul de calcul al pompei termice cu vapori (b)

În majoritatea cazurilor, sistemul de încălzire cu pompă termică nu se proiectează astfel ca pompa
termică să asigure o productivitatea de încălzire maximală la o temperatură minimă a aerului din exterior (aşa
numitul calcul monovalent), pentru că o aşa pompă va avea dimensiuni de gabarit foarte mari şi va fi din punct
de vedere economic nerentabilă. De aceea mai optim este aşa numitul calcul bivalent, când pompa termică se
proiectează astfel ca să asigure productivitatea de încălzire la o anumită temperatură minimă a aerului exterior,
de exemplu – 5°C, iar la o temperatură mai scăzută pompa termică să fie „ajutată” de altă sursă de căldură, ca
de exemplu de un cazan electric. Deoarece perioada temperaturilor scăzute când este nevoie de asigurat o
putere de încălzire mai mare decât ceea ce asigură pompa termică este relativ mică, consumul de energie de
cealaltă sursă de căldură este de aproximativ 10%. Astfel putem economisi aproximativ 50 – 65 % din energia
electrică, necesară pentru încălzire, în calculul bivalent pompa termică este proiectată ca să asigure 50 – 75 %
din căldura de calcul.
Din punct de vedere funcţional (fig. 1) se remarcă următoarele: vaporii, cu starea 1, sunt aspiraţi de către
compresor la presiunea p0 şi temperatura T0 de vaporizare inferioară temperaturii mediului ambiant Ta cu
diferenţa de temperatură T0 necesara transferului de căldură între mediul ambiant (apă de lac, freatică, aer
etc.) şi agent în procesul de vaporizare. În timpul comprimării 1 – 2 presiunea şi temperatura vaporilor cresc
până la pc şi T2. Din acest moment, vaporii sunt supuşi unui proces izobar 2 – 2' – 3 – 3' de răcire-condensare-
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subrăcire în grupul condensator-subrăcitor în timpul căruia agentul cedează căldură spaţiului încălzit sau
agentului purtător de căldură (apă, aer). Temperatura de condensare Tc este superioară temperaturii Ti a apei
sau aerului încălzit cu diferenţa Tc necesară transferului de căldură. Cu starea 3' agentul lichid este laminat
în ventilul de reglaj, proces 3 – 4 în care presiunea scade de la pc la p0 iar temperatura de la T3 la T0. Preluarea
căldurii de la mediul ambiant (apă, aer) are loc în timpul vaporizării izobar-izoterme 4 – 1 care se desfăşoară
în vaporizatorul pompei termice.
Ipotezele simplificatoare care permit definirea ciclului descris sunt următoarele :
comprimarea 1 – 2 a vaporilor în compresor este considerată ca fiind un proces adiabat ireversibil în
timpul căruia entropia creşte cu sirc = s2 – s1; destinderea 3 – 4 a agentului în ventilul de laminare este un
proces adiabat ireversibil în care entalpia rămâne constantă iar entropia creşte cu sir1 = s4 – s3.
Cea mai favorabilă soluţie este când pompa de căldură poate fi combinată cu sistemul de recuperare a
căldurii sau integrată în sisteme în care pot fi utilizate ambele părţi ale pompei de căldură, în aşa fel satisfăcând
atât cererea de încălzire cât şi ce-a de răcire. Câteva exemple:
- într-un supermarket în general sunt necesare instalaţii frigorifice extensive pentru încăperile de
depozitare şi sălile de prezentări. O parte considerabilă din necesarul de încălzire a obiectului respectiv poate
fi obţinută prin utilizarea căldurii condensatorului din aceste instalaţii.
- în hotele şi restaurante căldura condensatorului poate fi recuperată de la dispozitivele frigorifice pentru
încălzirea (pre-încălzirea) apei menajere. Există exemple de conversie a instalaţiilor vechi (în care răcirea
condensatorului se efectua de către apa din sistemul de alimentare municipal), care oferă condiţii economice
extrem de favorabile pentru ca în urma conversiei respective să se recupereze căldura condensatorului. Există
şi exemple de perioade de recuperare de mai puţin de un an dat fiind faptul că se creează posibilitatea de a
reduce cheltuielile de apă şi cele pentru energia de încălzire.
- patinoarele refrigerate artificial oferă posibilităţi interesante pentru recuperarea căldurii
condensatorului. Aceasta poate fi folosită pentru încălzirea apei fierbinţi din băi şi încălzirea vestiarelor şi altor
încăperi, încălzirea bazinului de înot este o destinaţie ideală pentru funcţionarea pompelor de căldură precum
şi pentru recuperarea căldurii condensatorului din instalaţiile frigorifice sau cele de condiţionare a aerului.
- la o fermă de producere a laptelui întotdeauna există echipament pentru depozitarea laptelui în condiţii
de refrigerare. Căldura condensatorului din instalaţiile frigorifice respective poate fi utilizată pentru încălzirea
apei în scopuri sanitare şi, de asemenea, pentru încălzirea clădirilor adiacente. (De asemenea există multe
posibilităţi pentru utilizarea aerului de eşapare în staulele animalelor, ca o sursă excelentă de căldură pentru
pompele de căldură)
- la întreprinderile industriale mari de depozitare la rece sunt posibilităţi enorme pentru recuperarea
căldurii condensatorului pentru încălzirea apei menajere precum şi a clădirilor. De asemenea există numeroase
procese industriale în care în mod natural se utilizează principiile de funcţionare a pompei de căldură. Se
construiesc tot mai multe sisteme de răcire centralizată, şi furnizarea apei reci pentru reţeaua de răcire
centralizată combinată cu pompa de căldură ce funcţionează în sistemul de încălzire centralizată. (se utilizează
în câteva locuri, de exemplu în rețeaua or. Stockholm).
Importanța utilizării energiei regenerabile
Sursele fosile posedă proprietăți foarte folositoare care le-au făcut foarte populare în ultimul secol.
Din nefericire, sursele fosile nu sunt regenerabile. Mai mult decât atât, acestea sunt responsabile de
emisiile de CO2 din atmosferă, care sunt dăunătoare unui climat ecologic.
Utilizarea în continuare a surselor de energie fosile ar produce o creștere a emisiilor de CO 2 care este
prezentată în figura 2.
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În anul 2000, ponderea surselor regenerabile în producția totală de energie primară pe plan mondial
era de 13,8%. Din analiza ratelor de dezvoltare din ultimele trei decenii se observă că energia produsă din surse
regenerabile a înregistrat o creștere anuală de 2%.
Prin schimbul natural dintre atmosferă, biosferă și
oceane pot fi absorbite circa 11 miliarde de tone de CO2 din
atmosferă (sau 3 miliarde de tone echivalent carbon), ceea ce
reprezintă circa jumătate din emisiile actuale ale omenirii.
Aceasta a condus la o creștere permanentă a concentrației de CO2
din atmosferă de la 280 de ppm înainte de dezvoltarea industrială
la 360 de ppm în prezent.
Estimând că la sfârșitul acestui secol populația globului
va atinge circa 10 miliarde de locuitori, în condițiile unor
drepturi de emisie uniforme pentru întreaga populație, pentru a
nu depăși concentrația de CO2 de 450 de ppm în atmosferă, ar fi
necesar ca emisiile pe cap de locuitor să se limiteze la 0,3 tone
C/locuitor, ceea ce pentru țările dezvoltate reprezintă o reducere
Figura 2 Creşterea emisiilor de CO2 generate
de 10 ori a actualelor emisii a gazelor cu efect de seră
prin arderea surselor fosile de energie
Prognoza consumului de energie primară realizată de
Consiliul Mondial al Energiei pentru anul 2050, în ipoteza unei
creșteri economice de 3% pe an, fără o modificare a tendințelor
actuale de descreștere a intensității energetice și de asimilare a resurselor energetice regenerabile, evidențiază
un consum de circa 25Gt de emisii poluante, din care 15Gt de emisii poluante provin din combustibilii fosili.
Pentru a se păstra o concentrație de CO2 de 450 ppm, ceea ce reprezintă circa 6 Gt carbon, cantitatea maximă
de combustibili fosili utilizabile nu trebuie să depășească 7Gt de emisii poluante, rezultând un deficit de 18Gt
de emisii poluante care ar trebui acoperit din surse nucleare și surse regenerabile.
Concluzie
Este evident că pe termen mediu sursele regenerabile de energie nu pot fi privite ca alternativă totală la
sursele convenționale, dar este cert că, în măsura potențialului local, datorită avantajelor pe care le au (resurse
locale abundente, ecologice, ieftine, independente de importuri), aceste trebuie utilizate în complementaritate
cu combustibilii fosili și energia nucleară.
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INFLUENȚA DENSITĂȚII DE CURENT ȘI A CONCENTRAȚIEI DE CAPROLACTAMĂ
ASUPRA MICRO- ȘI MACRODURITĂȚII ACOPERIRILOR DE FIER ELECTROLITIC
CU PROPRIETĂȚI DE AUTOLUBRIFIERE

Eugen UNGUREANU, Andrei PLATON
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: În lucrare au fost apreciate concentrația optimală de caprolactamă în electrolit (5-6%) și densitatea
de curent catodic (30 A/dm)2 pentru a obține acoperiri electrolitice de fier cu proprietăți de autolubrifiere.
Cuvinte cheie: electrolit, caprolactamă, densitate de curent, micro- și macroduritate, autolubrifiere.

Introducere
Pentru majorarea duratei de funcționare a pieselor organelor de mașini, în industria constructoare de
mașini, (inclusiv și a celei de reparații), se utilizează pe larg depunerile metalice rezistente la uzură, aplicate
prin cele mai diverse procedee. Un loc deosebit printre acestea le ocupă acoperirile electrolitice cu diferite
micro- și nanostructuri, care se deosebesc prin cele mai diverse proprietăți fizico-mecanice, antifricționale și
antigripale ale lor.
Despre perspectiva de utilizare a procedeului de recondiționare și durificare a pieselor organelor de
mașini cu acoperiri electrolitice de fier și cu aliajele în baza acestuia, se menționează într-un șir de lucrări
[1, 2, 3 ș.a.].
Însă, oricare nu ar fi procedeul de ameliorare a proprietăților de antifricțiune și antigripare ale
suprafețelor recondiționate, practic este imposibil de a exclude contactarea directă a elementelor tribocuplului
în faza de funcționare a lor (mai cu seamă – la demarare, sau oprire) [4]. Pentru a reduce la minimum, sau de
a exclude pericolul de aderență a suprafețelor în timpul deplasării lor relative și forțate, a fost necesar de a
selecta așa materiale, care să fie compatibil - funcționale în prezența unor lubrifianți cu componenți activi,
disponibili de a forma pelicule absorbante/ chemosorbante de protecție a suprafețelor elementelor tribocuplului
în frecare.
Este cunoscut faptul, că tuturor materialelor cu proprietăți de antifricțiune care se elaborează, li se
impunea cerință importantă– de a reduce la maximum coeficientul de frecare și majorarea rezistenței la uzură
a suprafețelor elementelor tribocuplului în timpul funcționării lui.
Este de menționat faptul, că la general, acestor revindecări (cerințe) le corespund mai cu seamă,
materialele compozite cu proprietăți de autolubrifiere [5], cărora li se impune o restricție suplimentară – să
posede de o aptitudine de autogenerare pe suprafețele lor de frecare a unei pelicule continue cu proprietăți de
lubrifiere înalte și cu o energie necesară de adeziune a ei față de materialele în contractare. Academicianul I.V.
Kraghelski și colaboratorii săi [6] menționează că instalarea elementelor de ungere, fabricate din materiale cu
proprietăți de autolubrifiere (sub formă de piese intermediare), au permis să se realizeze o lubrifiere locală și
să se excludă un sistem întreg de alimentare cu lubrifianți lichizi, aduși în zona de frecare din exterior.
Reieșind din cele expuse anterior, în continuare spre examinare a fost supus electrolitul nou elaborat[7]
de următoarea componență g/l: Fe Cl 2 ∙ 4H2O – 450... 500, (clorură de fier);
Na2C4H4O6 ∙ 2H2O – 2 ... 5, (sare de sodiu); C6H11NO –3 ... 5 (caprolactamă); HCl – 1,0 (acidul
clorhidric).
Acoperirile de Fe electrolitic cu conținut de caprolactamă se obțineau din electrolitul indicat mai sus,
utilizând curentul continuu la densitățile de curent catodic 5…80 A/dm2, temperatura electrolitului de 313 K,
aciditatea pH – 0,4…1,2.
Proprietățile fizico-mecanice au fost apreciate prin cercetarea microdurității (Hµ) pe microdurimetrul
PMT-3, la sarcina de penetrare a identorului – 0,1 kgf și microdurității (Hh) – cu înregistrarea diagramelor de
identitare a sferei cu diametrul de 1 mm, [3].
Este bine cunoscut faptul, că proprietățile de exploatare ale acoperirilor galvanice, cum ar fi duritatea
lor (micro- și macro), depind într-o mare măsură de regimurile de electroliză: densitatea de curent catodic,
componența electrolitului, temperatura și aciditatea lui, precum și de forma curentului de polarizare, etc [1-3].
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Cercetări experimentale
Din sursele bibliografice ale electrochimiei este cunoscut faptul că microduritatea (Hµ) , tuturor
acoperirilor electrolitice depășește, de regulă, după această caracteristică metalele de același nume obținute
prin procedeul metalurgic. Această caracteristică a acoperirilor galvanice se determină prin schimbarea
polarizării catodice, includerea în ele a hidrogenului și altor particule străine, distorsiunea rețelei cristaline,
valoarea mărimii tensiunilor remanente, etc [1-3, 7].
În legătură cu acest fapt un interes deosebit prezintă influența densității de curent catodic și a
concentrației de caprolactamă din electrolit asupra micro- și macrodurității acoperirilor electrolitice de Fe,
obținute din el.
Cercetările experimentale, efectuate de noi, au demonstrat că pentru electrolitul de Fe ,,curat”, odată cu
creșterea densității de curent (Je) de la 10 până la 70 A/dm2 microduritatea acoperirilor de fier crește de la
5400 până la 6700 MPa (fig.1), ceea ce nu contravine rezultatelor obținute și de alți cercetători [2, 3].

Fig. 1. Influența densității de curent și a concentrației de caprolactamă din electrolit asupra microdurității
(Hµ) acoperirilor de Fe ,,pure” (1) și cu conținut de Krl, g/l: 2-5, 3-10, 4-20 (Electrolitul: Fe Cl 2 ∙ 4H2O –
500 g/l, Na2C4H4O6 ∙ 2H2O – 5…10 g/l, pH=0,8, T=313K).
Schimbarea concentrației de caprolactamă din electrolit și includerea ei ulterioară în depuneri a exercitat
un efect palpabil și asupra microdurității acoperirilor de fier.
Așadar, cercetările comparative au demonstrat, că adăugarea de caprolactamă în electrolitul de fierare
nu provoacă schimbări în legitatea de distribuire a microdurității - funcție de densitatea de curent, însă, totodată
schimbă limita superioară a microdurității față de acoperirile de fier ,,pur” (în lipsa caprolactamei) (fig.1).
În intervalul densității de curent 20…70 A/dm2, adăugarea a 5 g/l (fig. 1, curb. 1 și 2) de ,,Krl” provoacă
diminuarea microdurității a acoperirilor de fier ,,pur” în limitele 200-280 MPa. Creșterea de mai departe a
concentrației de caprolactamă până la 10 g/l conduce la scăderea microdurității până la ~ 750 MPa (fig. 1,
curba 3).
Adăugarea în continuare a caprolactamei de până la 20 g/l conduce la o micșorare și mai considerabilă
a microdurității. Așa, de exemplu, pentru intervalul densităților de curent 30…70 A/dm2 în prezența
concentrației (,,Krl” = 20 g/l) diferența valorilor microdurităților constituie ≈ 1200…1400 MPa (fig. 1, curbele
1 și 4). Adică, caracterul distribuției microdurității pentru diferite densități ale curentului catodic, în funcție de
concentrație de caprolactamă în electrolit, poartă un caracter identic. Cu alte cuvinte, pentru toate valorile
densităților de curent creșterea concentrației de caprolactamă din electrolit provoacă o reducere considerabilă
a microdurității acestor acoperiri față de acoperirile de fier ,,pure” (în absența caprolactamei).
După toate probabilitățile, acest efect se datorează creșterii mai intensive a valorii pH în straturile de
lângă catod și în volumul electrolitului, iar includerea caprolactamei în structura fierului electrolitic slabește
rețeaua cristalină a lui și, ca urmare - conduce la diminuarea microdurității acoperirilor obținute.
Însă, în pofida faptului că microduritatea (Hµ) este una din caracteristicile importante ale depunerilor
galvanice și care, în condiții de laborator se poate aprecia (măsura) cu ajutorul microdurimetrelor standarde
PMT3 sau PMT5, determinând Hµ totuși obținem informații limitate, privind utilizarea acoperirilor pentru
recondiționarea și durificarea suprafețelor uzate ale pieselor organelor de mașini, ceea ce se confirmă și prin
lucrările efectuate și de alți cercetători [3, 8, 9]. Aplicarea acestei metode pentru controlul calității acoperirilor,
584

în condiții de producție este dificilă, deoarece încărcările necesită utilizarea unor epruvete lustruite cu
microfisuri relevate, iar pătrunderea poansonului (identorului) în fisură, sau în vecinătatea ei, denaturează
veridicitatea rezultatelor obținute [9, 10] și este imposibil să se aprecieze proprietățile ,,elasto-plastice” ale
acoperirilor (frajilitatea, modulul Jung etc).
Din acest motiv a fost aleasă metoda de apreciere a durității în macrovolum [8, 9], care și-a găsit o
aplicare mai extinsă în industria de reparații pentru controlul calității pieselor restabilite ale organelor de
mașini.
Aplicând această metodă în cazul nostru, s-ar putea aprecia și stabili legătura reciprocă dintre regimurile
de electroliză, macroduritatea, proprietățile elasto-plastice și rezistența la uzură a acoperirilor metalice în
condiții concrete de exploatare a lor. Prin urmare, studierea unor astfel de caracteristici la depunerea
acoperirilor galvanice de fier, în prezența caprolactamei din electrolit, prezintă nu numai un interes științific,
dar și practic.
În rezultatul cercetărilor efectuate de noi, privind influența concentrației de caprolactamă din electrolit
,,Krl” (respectiv și în depuneri) asupra macrodurității (Hh ) acoperirilor de fier obținute la diferite densități ale
curentului catodic (fig. 2), au demonstrat că concentrația de caprolactamă din electrolit influențează asupra
valorilor maximale ale macrodurităților pentru toate densitățile de curent. Din fig.2 se observă că acești indici
își ating valorile maximale (Hh max ) pentru concentrația de caprolactamă în jurul valorii de 5-6 g/l.

Fig. 2. Influența concentrației de caprolactamă (,,Krl”) din electrolit asupra macrodurității (Hh ) acoperirilor
de fier electrolitic, depuse la diferite densități ale curentului catodic: 1-jc=10 A/dm2; 2- 20 A/dm2; 3 - 30
A/dm2; 4 - 40 A/dm2; 5 - 50 A/dm2; 6 - 60 A/dm2; (electrolitul și regimurile de electroliză: Fe Cl 2 ∙ 4H2O –
450 g/l, Na2C4H4O6 ∙ 2H2O – 3…5 g/l, C6H11NO – 1…10 g/l, T=313K și HCl – 1 g/l )
În același timp, menționăm faptul că microduritatea Hµ (fig. 1) și duritatea în macrovolum Hh (fig.2) își
micșorează valorile lor în mediu cu 10-15%, în raport cu caracteristicele respective ale acoperirilor de fier,
obținute în absența caprolactamei. Acest lucru era și de așteptat, deoarece adăugarea caprolactamei de până la
6 g/l în electrolit a provocat schimbarea polarizării [7]. Mai mult decât atât, la depunerea acoperirilor de fier
în prezența caprolactamei, după cum s-a menționat și în lucrările [2, 3], se formează niște combinații
complexe,care provoacă slăbirea rețelei cristaline a fierului depus, și ca urmare – conduce la reducerea durității
lor în macrovolum. De aici se poate concluziona, că adăugarea caprolactamei în electrolitul studiat permite de
a obține acoperiri de fier mai plastice, în raport cu depunerile analogice, obținute din același electrolit în
absența caprolactamei.
În cercetările noastre nu a fost stabilită o corelație directă între microduritatea (fig.1) și macroduritatea
acoperirilor obținute (fig. 2). Pe măsura creșterii densității de curent până la 30 A/dm2 macroduritate și-a atins
valoarea maximală de Hh= 4070 Mpa, iar creșterea de mai departe a Jc a provocat o micșorare a valorilor
maximale ale Hh și, pentru Jc= 60 A/dm2 - a atins valoarea ~ 3850 MPa (fig. 2, curba 6) pentru concentrația
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optimală de caprolactamă în electrolit de până la 6 g/l valorii maximale a macrodurității Hh= 4070 MPa pentru
concentrația de caprolactamă în electrolit ≈ 6 g/l, ne permite de a recomanda valorile acestor parametri ca
raționali (optimali) - Jc= 30 A/dm2, iar concentrația de caprolactamă ,,Krl” = 6 g/l; Deci realizarea actului de
depunere a Fe la Jc= 30 A/dm2 ne permite de a majora productivitatea procesului de 1,1 – 1,2 ori, în comparație
cu cel cunoscut când procesul se realiza în lipsa caprolactamei la Jc= 20 A/dm2.
Pornind de la cele expuse mai sus, trebuie să ne așteptăm, că anume la Jc= 30 A/dm2 și ,,Krl” = 6 g/l
(regim optimal) acestor acoperiri de fier ar trebui să le corespundă și proprietăți optimale ale parametrilor
antigripali și de antifricțiune, deoarece – conform [2, 3, 8, 9] – durității maximale în macrovolum a acoperirilor
electrolitice de fier și aliajelor în baza acestuia, le corespunde și viteza minimă de uzare a lor.
De aceea următorul obiectiv al cercetărilor de mai departe a acoperirilor de fier cu conținut de
caprolactamă, să fie supuse verificării experimentale concluziile autorilor [2, 3, 8, 9] – după mărimea
macrodurității este posibilă alegerea condițiilor optimale de electroliză, care vor corespunde și
rezistenței maximale la uzură a lor.
Concluzii:
1. Experimental s-a constatat că majorarea concentrației de caprolactamă în electrolit (,,Krl”), respectiv
și în acoperirile de fier, provoacă reducerea micro- (Hµ) și macrodurității (Hh) a depunerilor de fier cu 10-15
% și respectiv 20-25%, datorită interacțiunii dintre caprolactamă și hidroxiziide fier Fe(OH)3, formând
combinații complexe cu structură supramoleculară.
2. Au fost stabilite regimurile optimale de depunere a acoperirilor de fier electrolitic în prezența
caprolactamei: densitatea de curent catodic, Jc= 30 A/dm2 ; iar concentrația caprolactamei din electrolit ,,Krl”
– 5…6 g/l, restul indicatorilor fiind identici – T=313K și HCl – 1 g/l, pentru care se obțin acoperiri electrolitice
calitative.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОХОДА И НОВЫХ
МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
Дамиан ИОРДАКИ
Бельцкий Государственный Университет имени Алеку Руссо
Résumé: Le document discute de l’utilisation d’une approche systématique de la description des technologies et
de la recherche de nouvelles méthodes de traitement des matériaux.
L'approche systémique est une orientation de la recherche scientifique basée sur la considération d'un objet
complexe comme un ensemble d'éléments, y compris les relations et les connexions entre eux, il s'agit d'un principe
méthodique général utilisé dans divers domaines. L'approche système est basée sur l'étude initiale du système, la sélection
d'éléments, les relations internes et externes, affectant de manière significative les objets étudiés et leur fonctionnement
dans diverses conditions et environnements.
Mots-clés: approche systémique, méthode, traitement, matériau, recherche scientifique.

Введение
Для содержательного описания технологического движения используют такие понятия, как
процесс, метод, способ обработки. Их общепринятое определение отсутствует [2, 3], а понятия метод
и способ часто выступают в качестве синонимов или подвергаются инверсии соподчиненности.
Основным исходным понятием является процесс, под которым понимают ход какого-либо
явления, последовательную смену состояний, стадий развития. Более строгое определение
представляет процесс как пространство состояний, функцию действия в этом пространстве и
некоторые особые элементы пространства состояний, называемые начальными состояниями*.
Содержание любого процесса рассматривают во времени и пространстве, получая соответственно
динамическую и статическую модели его описания. Именно процесс служит основой и выражением
любого технологического движения [1].
Совокупность взаимосвязанных процессов физической или химической природы, совместное
протекание которых приводит к заданному изменению состояния объекта производства, будем
называть методом обработки (МО).
Метод обработки
МО характеризуется тремя основными признаками: перечнем физических и (или) химических
процессов, ответственных за заданное изменение состояния объекта, пространственно-временным
взаимодействием этих процессов и характером изменения состояния объекта.
В основе МО всегда лежит физический или химический эффект, результат которого проявляется
в виде целенаправленного воздействия на обрабатываемый объект и используется для технологических
нужд. Понятие МО дает представление о характере взаимодействия потоков энергии, генерируемых
при протекании базовых процессов с веществом, преобразовании энергии в работу по изменению
состояния вещества.
Способ обработки (СО)— это упорядоченная совокупность приемов воздействия на
обрабатываемый объект с целью заданного изменения его свойств, выполняемая с соблюдением
определенных правил, условий или ограничений. Видно, что отличительными признаками СО
являются перечень приемов воздействия на объект, последовательность их выполнения, правила
(условия, ограничения) их выполнения и характер изменения свойств объекта.
Таким образом, МО отражает искусственный (технологический) характер протекания того или
иного процесса, его целенаправленность. СО есть форма выражения, конкретного проявления,
специфическое порождение МО. Составную часть СО, описывающую протекание отдельной
законченной и идентифицируемой стадии преобразования свойств объекта производства, будем
называть приемом обработки (ПО).
Содержательная и материальная сторона технологии
Материальная сторона технологии выражается через технические объекты, реализующие
разнообразные технологические функции посредством материальной структуры. Эти объекты
называют технологическими машинами или аппаратами.
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Машина - это устройство, выполняющее механическое движение для преобразования вещества,
энергии или информации.
Аппарат - это устройство, в котором для преобразования вещества, энергии или информации
используются физические, химические, биологические или комбинированные процессы.
Содержательная и материальная сторона технологии глубоко взаимосвязаны. Действительно,
любой метод, способ обработки представляет собой по сути дела некий алгоритм, систему действий,
выполняемых по определенным правилам, условиям и приводящих к заданному результату. Однако
для реализации этого алгоритма необходима материальная структура. С другой стороны, любое
средство технологического оснащения создается тогда и постольку, когда и поскольку требуется
осуществить определенную последовательность действий над объектом производства. Указанные
взаимосвязи выражают специфическую (собственно технологическую) сторону технологии.
Технологическая система (ТС)— совокупность функционально взаимосвязанных процессов
(методов, способов), материальных средств для их осуществления и предметов производства,
предназначенная для получения законченного технологического результата. ТС должна включать в
себя людей (исполнителей, операторов), если она не является автоматизированной. Для описания ТС
используют систему терминов и понятий [4] таких, как производственный и технологический процесс,
технологическая операция, модуль.
Технологической операцией (ТО) называют законченную часть технологического процесса,
выполняемую на данном рабочем месте. Это понятие нашло наибольшее развитие и применение в
машиностроении, где используется более подробная редакция: «технологическая операция — это часть
технологического процесса, выполняемая непрерывно на одном рабочем месте, над одним или
несколькими одновременно обрабатываемыми изделиями рабочим или группой рабочих» [5]. На
основе ТО определяется трудоемкость изделия, устанавливаются нормы времени и расценки, задается
требуемое количество рабочих, единиц оборудования, вспомогательных технологических средств и
материалов, определяется себестоимость обработки, осуществляется оперативное планирование
производства, контроль качества и устанавливаются сроки выполнения работ.
Элементами структуры операции являются один или несколько СО (алгоритм проведения работ),
одна или несколько единиц оборудования (материальные средства реализации алгоритма).
Содержательная сторона технологической операции отражается в специальном документе (карта,
регламент, инструкция).
Декомпозиция СО на приемы дает возможность выделить технологические элементы низшего
уровня иерархии, составляющие в совокупности технологическую операцию.
Технологический модуль (ТМ) — это первичная технологическая составляющая операции,
неразделимая во временном и аппаратном (по отношению к оборудованию) смысле, вызывающая
идентифицируемый конкретный технологический результат [6].
Все приведенные выше понятия, описывающие различные стороны технологии, иерархичны, то
есть соответствующие множества элементов упорядочены отношениями включения:
ТМ < ТО < ТП < ПП;
ПО < СО < МО < ПР;
СЧМ < М(А) < МАК < ПТО,
где СЧМ— составная часть машины, МАК— машинно-аппаратурный комплекс, ПТО — парк
технологического оборудования предприятия.
Указанная иерархия и взаимосвязи между иерархическими структурами иллюстрируются рис. 1.
Так на низшем уровне иерархии ТМ воплощает отдельные приемы, присущие СО и реализуется
функциональными составными частями технологического оборудования.
Из предыдущего обсуждения следует, что технологическая система представляет собой сложный
организационно-технический объект искусственного происхождения, имеющий собственную
структуру, реализующий достижение некоторой цели и обладающий рядом свойств.
Целостность — это свойство ТС, отражающее ее обособленность от окружающей среды,
относительную самостоятельность, автономность, возможность ее отдельного рассмотрения и
описания. Так, на рис. 2 представлена простейшая модель ТС, которая взаимодействует со своим
окружением посредством входных и выходных материальных, энергетических, информационных
потоков. Потребляя из среды перечисленные ресурсы, ТС воздействует на нее, выделяя конечный
продукт (используемый вне ТС) и отходы производств
В [6] предложено более полное разделение ТС на отдельные подсистемы:
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−

технологическая подсистема включает в себя процессы, методы, способы, технологические
воздействия, регламенты, режимы — так называемую технологическую среду;
материально-техническая подсистема — это технологическое оборудование, оснастка,
инструменты, исходные материалы, реагенты, полуфабрикаты, изделия;
эргономическая — включает в себя операторов, психофизиологические требования к ним,
эргономические характеристики оборудования, то есть эта подсистема отражает
человеческий фактор в функционировании ТС;

−
−

<=>
Процессы

ПП

<=>

ТП

<=>

↓
Методы

<=>

↓
Способы

Машинно-аппаратурный
комплекс
↓

<=>

ТО

<=>

↓
Приемы
и процедуры

Общезаводской парк
оборудования
↓

Машины, аппараты
↓

<=>

ТМ

<=>

Составная
часть машины

Рис. 1. Иерархия и взаимосвязь элементов различных аспектов технологии
−

информационная подсистема— это базы данных, базы знаний, исходная информация,
данные и модели, необходимые для контроля и управления ТП;
− организационная подсистема включает формы и методы организации ТП, нормирование
количества и качества труда, социальные факторы;
− экономическая подсистема охватывает экономические цели, критерии, ограничения,
накладываемые
на
ТП,
его
ресурсообеспечение,
оценки
эффективности
функционирования ТС.
Иерархичность подразумевает возможность выделить подсистемы разного уровня в рамках
данной системы или включить ее в более сложные структуры. Выше (рис. 1) рассмотрена иерархия
отдельных подсистем ТС и показано, что элементарная ТС младшего ранга представляет собой
технологический модуль. Дальнейшее деление нецелесообразно из- за отсутствия идентифицируемого
технологического результата.
Управляемость - это свойство ТС, отражающее возможность поддерживания высокой
эффективности ее функционирования и адаптации к изменению внешней среды. Управление ТС
реализуется за счет управляющих воздействий и наличия обратных связей между объектом и органом
управления, связанных между собой информационными потоками.
Сформулированные свойства технологических систем позволяют выявить общее в них, дать
описание их функционирования. Под основной функцией ТС будем понимать преобразования входов
в выходы, то есть в более широком смысле слова, процесс функционирования ТС — это
преобразование ресурсов на входе ТС в целевые конечные результаты на выходе из нее.
Конкретизируем сказанное применительно к обрабатывающим технологиям, объектами производства
в которых являются материальные тела.
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Рис. 2. Модель технологической системы в виде «черного ящика»
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ANALIZA PROCESULUI DE ASAMBLARE A PLANȘETELOR
DIN RAMURA AUTOMOTIVE
Andrei REICU
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Rezumat: În rezultatul cercetării procesului de asamblare a planşetelor în cadrul unei întreprinderi Automotive,
s-au observat unele neajunsuri în organizarea procesului de asamblare a planșetelor. Ca rezultat al analizei procesului
au fost determinate mai multe puncte slabe al procesului dat şi a fost creat un nou concept de asamblare a planșetelor,
cea ce include: reamplasarea posturilor, utilajelor, revizuirea fișelor de post etc.
Cuvinte cheie: planșetă, automotive, proces de asamblare.

Procesul de asamblare a pieselor componente ale produselor fabricate este considerat unul dintre
procesele componente ale procesului de producție. Asamblarea produselor fabricate se poate realiza fie din
componente produse intern, fie din componente aprovizionate, aduse din afară [1].
Planșeta sau planșeta de montaj este instrumentul de lucru al muncitorului din ramura Automotive.
Planșeta reprezintă o placă formată din material compozit (rumeguș de lemn și aditiv), pe care este lipit desenul
de montaj. Mărimea cablajului finit este egal cu mărimea desenului de pe planșetă. Planșeta este alcătuită din
unul sau mai multe segmente. Pe planșetă sunt montate elemente mecanice, ca de exemplu:
- Furci (de diferite mărimi și materiale, fixe sau mobile);
- Suporturi (pentru carcase, contractori liberi);
- Știfturi (pentru atenționare, pentru păstrarea cotelor).
Desenul de montaj conține informații utile pentru muncitor, așa cum:
- Traseul firelor;
- Diferite simboluri ajutătoare;
- Sistematica materialelor;
- Reprezentarea diferitor piese.

Figura 1 Vederea generală a planșetei de montaj.
În figura de mai sus, este reprezentată vederea generală a unei planșete.
Metode aplicate în analiza efectuată:
1. Analiza vizuală – în urma aplicării acestei metode de cercetare s-au determinat consecutivitățile
efectuării operațiilor tehnologice. Toate operațiile s-au divizat în 3 grupuri mari: Operații de pregătire a
planșetei; Pregătirea pieselor pentru montarea pe planșetă; Operații de montare a pieselor pe planșetă.
2. Cronometrarea – având lista cu toate operațiile tehnologice, s-a efectuat cronometrarea fiecărei
operație, fiecare operație a fost cronometrată de 5/10 ori obținând o precizie mai înaltă. De asemenea în timpul
cronometrării am analizat influenţa timpului asupra productivităţii muncii (figura 2-4 ).
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Figura 2 Cronometrările operațiilor de pregătire a planșetei

Figura 3 Cronometrările operațiilor de pregătire pieselor pentru planșetei

Figura 4 Cronometrările operațiilor de asamblare a planșetei
3. Analiza tabelară a datelor – în rezultatul aplicării acestei metode, a fost determinat timpul final.
Avînd datele tabelare, ușor s-a determinat unde a fost gestionat timpul incorect.
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4. Comunicarea cu angajații – obținând datele tabelare, s-a discutat cu angajații, pentru a identifica mai
corect care este cauza apariției problemei. În urma comunicării s-a stabilit că cauza apariției problemei este
ergonomia greșită a locurilor de muncă.
5. Analiza fișelor de post – ca urmare au fost determinate mai multe neconformități în cea ce privește
consecutivitatea îndeplinirii operațiilor.
În urma analizei efectuate a fost reorganizat procesul de producție din cadrul sectorului de asamblare
a planșetelor. Noul proces de producție este reprezentat în figura 5.

Figura 5 Procesul de producție reorganizat

Figura 6 Procesul de producție inițial

Concluzii
În urma efectuării calculelor conform cronometrărilor realizate, am creat un nou proces de producție a
planșetelor conform căruia, sectorul de confecționare a planșetelor, poate economisi timp pentru deplasare și
majora productivitatea sectorului.
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ROLUL RESURSELOR REGENERABILE ÎN
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ DURABILĂ

Denis PINTILIE
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova
Rezumat: Resursele energetice au un rol extrem de important pentru existența și activitatea unei țări, mai ales
pentru dezvoltarea ei economică, care este dependentă în sensul direct al cuvântului de aceste resurse. Astfel în prezent,
majoritatea acțiunilor noastre ca indivizi economici au ca suport sursele energetice ce ne ușurează semnificativ viața zi
de zi, iar lipsa acestora ar duce la un haos total în toate sectoarele economice.
Cuvinte cheie: surse regenerabile, dezvoltare economică, potențial energetic,

Potențialul energetic teoretic, tehnic și economic.
Acest confort oferit de resursele energetice uneori ne costă mult mai mult decît pare a fi la prima vedere,
astfel 70% din totalul resurselor energetice mondiale produc daune semnificative mediului ambiant, cum ar fi
energia nucleară care provine din dezintegrarea nucleară a materialelor radioactive, energia eliminată în urma
dezintegrării materialelor radioactive este transformată în energie termică care produce vapori de apă sub
presiune, punând în mișcare turbinele pentru a produce electricitate, însă deșeurile emise de acest tip de energie
sunt foarte radioactive și trebuie izolate mii de ani, dar și alte tipuri de Electrocentrale, care utilizează ca
materie primă : păcura, cărbunele, gazul, care aruncă în atmosferă o enormă cantitate de 𝐶𝑂2 , astfel formânduse efectul de seră, ce are un efect extrem de negativ asupra planetei. De aceea se propune dezvoltarea și
utilizarea resurselor energetice regenerabile (alternative) pentru menținerea unei balanțe între sănătatea
planetei și sursele energetice poluante. Odată cu punerea acestor obiective pe prim-plan asigurăm un trai decent
a generațiilor ce urmează a fi pe acest pământ, cu mai puține boli respiratorii, fără ploi acide, fără efect de seră,
fără deșeuri radioactive, cu o floră și faună mai bogată. Dar, marele puteri care dețin companii de extragere a
resurselor energetice minerale întotdeauna au fost contra utilizării resurselor regenerabile, deoarece dacă
dezvoltarea acestei ramuri se va accelera, atunci companiile de extragere a resurselor energetice vor fi
eliminați de pe piața mondială. Astfel, dacă țările lumii își vor trasa obiectivul de dezvoltare și promovare a
resurselor regenerabile (alternative), atunci ca rezultat va fi o stabilitate economică independentă de resursele
energetice minerale, ce sunt limitate și dăunătoare mediului ambiant, inclusiv și un mediu mai puțin poluat, ce
va contribui la bunăstarea societății. În plus, sursele regenerabile de energie aduc mult mai multe beneficii
decât cele prezentate mai sus. Energiile din surse regenerabile prezintă o sursă de creștere economică și crearea
locurilor de muncă pentru oameni. Ele contribuie, de asemenea, la reducerea poluării atmosferice și ajută țările
în curs de dezvoltare să aibă acces la energie ieftină și curată.
Potențialul energetic teoretic, tehnic și economic.
În raport cu combustibilii fosili și cel nuclear, epuizabil și care, în esență, sunt surse stocate de energie,
formate pe parcursul a mai multor milioane de ani, sursele regenerabile de energie (SRE) sunt definite ca
“energii obținute din fluxurile existente în mediul ambiant și care au un caracter continuu și repetitiv”. Spre
deosebire de cea regenerabilă, energia combustibililor fosili este încorporată și ea poate fi eliberată numai în
urma unei anumite activități a omului. Prin eliberarea energiei stocate în combustibili fosili sau cei nucleari nu
doar ca să se poluează mediul ambiant cu deșeuri și se amplifică efectul de seră, ci se contribuie la poluarea
termică a mediului. Fluxul de energie regenerabilă are un caracter închis, iar cel de energie fosilă – deschis. În
cazul folosirii SRE, fluxul de energie provenit din mediul ambiant se transformă cu ajutorul instalației de
conversie într-o altă formă de energie, necesară consumatorului, și apoi se reîntoarce (conform legii conservării
energiei cantitatea de energie rămâne neschimbată) în același mediu, echilibrul termic al acestuia nefiind
afectat. Dacă se utilizează o sursă fosilă de energie (SFE), energia înmagazinată în combustibil este eliberată
în instalația energetică, utilizată de consumator și apoi emisă în mediu ambiant, provocând o poluare termică
a acestuia. Sursele regenerabile de energie sunt cele mai importante surse alternative de energie care pot fi
considerate ”energia viitorului”. Atunci când savanții vor stabili limitele posibilităților tehnologiilor energiilor
regenerabile, eficiența și costurile sistemelor de conversie, vom putea renunța la utilizarea energiilor generate
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din arderea combustibililor fosili. Conform estimărilor efectuate, rezervele energiilor regenerabile sunt
enorme. Desigur, nu toată această cantitate de energie poate fi convertită. Există noțiunea de potențial energetic
teoretic, tehnic și economic. Cel mai mare potențial teoretic este atribuit energiei solare, care atinge o cantitate
enormă – 89000 TW. Energia eoliană – o derivată a energiei solare – se află pe locul doi, cu 370 TW. Energia
globală a valurilor mării atinge cota de cca 200 TW, atunci când consumul global actual este de cca 16 TW.
Necesitățile globale de energie ar putea fi satisfăcute doar de – 0,0002% din energia solară/ 0,04% din energia
eoliană/ 0,01% din energia valurilor mării. Potențialul tehnic al resurselor regenerabile nominalizate reprezintă
cantitatea maximă de energie convenită, asigurată de sisteme tehnice și este stabilită de gradul actual de
eficiență al sistemelor. Potențialul energetico-economic reprezintă cantitatea de energie convenită, care este
argumentată din punct de vedere economic. Sistemele de conversie a energiilor regenerabile posedă
multifuncționalitate, în special, în cazul consumatorilor izolați. În fig. 1 este prezentat atât posibilități de
transformare a energiei regenerabile în alte forme, cât și de stocare a ei ( de ex., pomparea apei în rezervoare
în perioada când energia electrică nu este solicitată sau producerea hidrogenului etc.).
Prod.
electricității

Pomparea
apei

Prod.
hidrogenului

Multifuncționalitatea
sistemelor de conversie

Figura 1:Multifuncționalitatea sistemelor de conversie.
Progrese înregistrate de UE în ceea ce privește utilizarea energiei din surse regenerabile
În 2014, ponderea surselor regenerabile de energie (ponderea SRE) a atins 16 % din consumul final brut
de energie. În perioada 2013-2014, ponderea medie a SRE în UE a fost de 15,5 %, cu mult peste traiectoria
indicativă (2013/2014) de 12,1 % pentru UE. În 2015, ponderea SRE este estimată la aproximativ 16,4 % din
consumul final brut de energie, în timp ce traiectoria indicativă pentru perioada 2015-2016 este de 13,8 %. Cu
toate acestea, pe măsură ce traiectoria va deveni tot mai abruptă în anii următori, va fi necesar să se intensifice
eforturile de menținere pe calea cea bună, după cum se indică în fig. 2.
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Figura 2: Ponderile energiei din surse regenerabile în UE în raport cu traiectoriile din Directiva privind
energia din surse regenerabile (DESR) și din planurile de acțiune naționale în domeniul energiei din surse
regenerabile (PNAESR) (pe baza datelor Eurostat, Öko-Institut)
După cum este indicat în fig. 3, sectorul încălzirii și al răcirii rămâne cel mai mare sector în termeni
de utilizare absolută a energiei din surse regenerabile. Cu toate acestea, cea mai mare pondere SRE și cea mai
mare creștere se observă în sectorul energiei electrice, unde ponderea SRE a crescut cu 1,4 puncte procentuale
pe an în perioada 2004-2014. În aceeași perioadă, ponderea SRE în sectorul încălzirii și al răcirii a crescut cu
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0,8 puncte procentuale pe an, în timp ce sectorul transporturilor a înregistrat creșterea cea mai lentă, de 0,5
puncte procentuale în medie pe an.
Consumul final de energie în UE28 în 2015
bazat pe indicatorii Öko-Institut, transferuri statistice și cu excluderea contabilizării
multiple, în Mtep

încălzire și răcire
92 Mtep
energie din surse
neregenerabile
83,6%

energie din surse
regenerabile
16,4%

energie electrică
78 Mtep

transport
15 Mtoe

Figura 3: Consumul final de energie în UE în anul 2015 (sursa: Öko-Institut)
Energia hidroelectrică reprezintă încă cea mai mare parte din producția de energie electrică din surse
regenerabile, deși ponderea sa a scăzut de la 74 % în 2004, la 38 % în 2015. În 2015, UE se afla pe calea cea
bună în ceea ce privește respectarea traiectoriei agregate planificate în PNAESR. Suedia, Franța, Italia, Austria
și Spania dețin aproximativ 70 % din totalul unităților de producție a energiei hidroelectrice din UE.
Progrese înregistrate de Republica Moldova în ceea ce privește utilizarea energiei din surse regenerabile.
Pe teritoriul Republicii Moldova sînt disponibile pentru utilizare următoarele surse de energie
regenerabilă (SER): biomasa, energia hidraulică, energia solară şi eoliană, sursele cu potenţial termic redus
(inclusiv energia geotermală). Potenţialul acestor surse regenerabile (cu excepţia surselor cu potenţial termic
redus) se evaluează la 2,7 mii tep.
Tabel 1. Potenţialul tehnic disponibil al principalelor tipuri de SER
Potenţialul tehnic
PJ
mii tep
Solară
50,4
1,2
Eoliană
29,4
0,7
Hidro
12,1
0,3
Deşeuri agricole
7,5
Lemne de foc
4,3
Biomasă
Deşeuri de la procesarea lemnului, tescovină
4,7
Biogaz
2,9
Biocombustibil
2,1
Total biomasă
21,5
0,5
Total potenţial SER
113,4
2,7
Surse de energie cu potenţial termic redus, inclusiv geotermală* > 80,0
> 1,9
* Evaluarea potenţialului teoretic
Tipul SER

Procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie se află la faza iniţială de demarare. În anul
2005 ponderea acestora în consumul de resurse energetice a constituit 71,4 mii tep, doar 3,6% din totalul de
livrare a energiei primare. Cea mai mare pondere în bilanţul energetic o are energia hidraulică şi biomasa, pe
când energia solară şi eoliană, precum şi cea a surselor cu potenţial termic redus este explorată insuficient.
Creşterea exploatării potenţialului energiei regenerabile va contribui la micşorarea dependenţei importurilor
de resurse energetice.
Din 2013 până în anul 2020 sunt aşteptate primele rezultate de la modificări nu atât de costisitoare care
sunt legate de eficienţa energetică pentru micşorarea consumului de energie cu 20% până în anul 2020 şi
creşterea producerii electroenergiei prin utilizarea surselor de energie regenerabile.
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Concluzii
Dezvoltarea economică a unei țări depinde, în mare măsură, de capacitatea sa de a asigura necesarul
de energie electrică, mecanică și termică. Dar un factor important este sursa de energie, ea poate să fie din
surse fosile (SFE) sau surse regenerabile (SRE), fiind din surse fosile, este necesar de luat în considerație faptul
că aceste surse sunt limitate, doar acest fapt trebuie să ne motiveze pentru dezvoltarea și utilizarea surselor de
energie regenerabilă (SRE), cu toate că costurile acestor (SFE) sunt mereu în creștere, și nu aș crede ca pe
viitor ele vor deveni mai mici, ele se folosesc până în ziua de azi ignorând costurile ridicate a materiei prime
și întreținerea acestora pentru funcționarea lor continuă și satisfacerea cererii numai din motivul că, (SRE)
existente la moment în stare de funcționare sunt prea puține, dar dezvoltarea de noi tehnologii de producere
permite micșorarea costului unui kWh instalat. Cu timpul se va ajunge la performanța (SRE) ce ne va permite
excluderea din funcțiune a (SFE), dar pentru această schimbare este necesară multă muncă care va salva
generațiile următoare de problema energetică și de poluarea abundentă a mediului, vom asigura o dependență
energetică de lungă durată fără nevoia de-a extrage din sol surse fosile pentru satisfacerea cantităților de
energie folosite pentru bună starea societății. Performanțele Republicii Moldova la capitolul (SRE) spre
deosebire de UE , sunt la un nivel nesatisfăcător deoarece importul de energie constituie cca 90% din resursele
energetice necesare.
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TEHNOLOGII ELECTROCHIMICE DE PRELUCRARE
A MATERIALELOR METALICE
Oleg POGÎLĂ
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Abstract: Electrochemical processing of metallic materials is being studied by scientists for several
centuries. Due to this process of processing, many technological operations have been optimized, economic
expenditures have been reduced, etc. This process now plays an important role in the industry.
Cuvinte cheie: tehnologii electrochimice, prelucrări metalice, acoperiri metalice
1. Clasificare convențională
Prelucrarea electrochimică a semifabricatelor din construcția de maşini presupune existenţa unui
proces de schimb de sarcini şi de masă între anod, catod şi lichidul de lucru de tip electrolit, semifabricatul
fiind, de obicei, conectat la unul dintre polii sursei de curent continuu.
Dacă ţinem cont de fenomenele care au loc la nivelul suprafeţei semifabricatului,vom avea:
a. Prelucrări prin eroziune electrochimică, adică acele prelucrări în cazul cărora este vorba despre
o prevalare de material din semifabricat;
b. Prelucrări electrochimice cu adăugare de material; vom avea de-a face, în acest caz, cu
acoperirile electrochimice cu depunerile prin electroforeză, cu reproducerea electrochimică şi
respectiv cu prelucrările bazate pe modificarea superficială, pe cale electrochimică, a compoziţiei
chimice a materialului semifabricatului, material ce reacţionează chimic cu materialul de adaos.
2. Procedee de acoperire electrochimică
Echipament. Structura unui echipament pentru realizarea acoperirilor electrochimice este, în mare
măsură, similară celei a echipamentelor utilizate, de obicei, pentru lustruirea electrochimică; de altfel, în multe
cazuri, acoperirile electrochimice și lustruirea electrochimică se realizează în acelaşi atelier şi eventual chiar
apelând la aceleaşi echipamente.
Vom întâlni, ca atare, cuve, subsisteme de suspendare/transport al semifabricatelor, surse de curant,
subsisteme de agitare, filtrare, termostatare şi depozitarea electroliților, subsisteme de uscare a produselor,
subsisteme de evacuare a gazelor şi a pulberilor nocive etc.
Cuvele pot fi de tip clopot rotativ (cu forme piramidale sau tronconice şi având axa înclinată la 45˚),
tambur perforat (sau tobă perforată), parţial sau total imersat în electrolit, cu secţiune circulară, hexagonală,
octogonală etc. şi respectiv de tip clopot — tambur (clopot cu axă orizontală).
Semifabricatele se aşează liber pe dispozitivele de suspendare sau sunt imobilizate pe acestea cu
ajutorul unor lamele elastice; este necesar să nu se producă ecranări ale suprafețelor pe care urmează să se
realizeze depunerea electrochimică.
Subsistemele de filtrare pot utiliza filtre fixe sau mobile, iar procesul propriu-zis de filtrare are loc fie
în mod continuu, fie periodic.
Încălzirea electrolitului are loc fie în mod direct, fie prin transfer de căldură de la păreții cuvei. Pentru
încălzire, se utilizează apa caldă, aburul, curentul electric sau arzătoarele cu gaz.
Puterea necesară în cazul încălzirii cu ajutorul curentului electric se determină cu ajutorul relaţiei:
1,16𝑉𝛥
[𝑘𝑊],
𝑁=
1000 · 0,85𝑡𝑖
În care V este volumul de electrolit din cuvă, în m3, Δ — diferenţa dintre temperatura finală şi cea
inițială, iar ti— durata încălzirii, în ore.
Răcirea electroliților se realizează cu ajutorul unor serpentine prin care circulă apă rece.
Agitarea soluției electrolit poate fi materializată prin convecţie, prin insuflare de aer comprimat, folosind
pompe, agitatoare mecanice, ultrasunete ori dispozitive pentru deplasarea semifabricatelor.
Uscarea pieselor are loc în instalaţii centrifugale, cu aer cald, cu rumeguş încălzit, în dulapurile uscare
sau cu ajutorul agenților hidrofobi
Epurarea apelor reziduale este o problemă ce necesită utilizarea unor cuve pentru stocarea reactivilor,
pentru tratarea chimică a soluțiilor şi a apelor de spălare etc.
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3. Pregătirea suprafeţelor în vederea acoperirilor electrochimice
Pregătirea mecanică se realizează prin şlefuire (pentru micşorarea înălţimilor asperităților grosolane),
prin lustruire abrazivă și periere.
Șlefuirea și lustruirea se pot realiza utilizând materiale abrazive sub formă de granule şi pulberi,
înglobate în paste sau în emulsii apoase, iar ca scule - discuri din pâslă, tobe rotative etc. Micşorarea
asperităţilor poate fi obţinută însă şi prin procedee clasice de lepuire, vibronetezire etc. Evident, este posibilă
şi utilizarea unor procedee de lustruire chimică sau electrochimică.
Degresarea are loc:
a) Cu ajutorul substanţelor organice (benzină, white-spirt), prin ştergere, imersie ori supunere la
acţiunea vaporilor;
b) Cu substanţe alcaline, din categoria hidroxizilor alcaline, a carbonaţilor ori fosfaţilor alcalini, a
silicaţilor de sodiu (meta- şi orto-silicaţilor), a unor compuşi tensioactivi (de tipul detergenţilor)
sau chiar al unor aditivi insolubili, cum sunt bentonita şi argila;
c) Pe cale electrochimică, utilizând substanţe similare celor din cazul degresării alcaline;
d) Cu ajutorul unei soluţii activate ultrasonic.
Decaparea se realizează într-una din variantele menţionate anterior (decapare catodică, decapare
anodică, decapare în curent cu polaritate alternantă etc.).
4. Descrierea sumară a câtorva procedee ce permit realizarea acoperirilor electrochimice cu diferite
materiale metalice
Cromarea conferă pieselor o rezistență ridicată la coroziune, o valoare scăzută a coeficientului de
frecare, o rezistenţă mecanică mare, o duritate sporită, o bună rezistenţă la uzură, o termostabilitate superioară.
Electrolitul poate fi o soluţie apoasă de anhidridă cromică (CrO3), cu adaos de acid sulfuric (H2SO4).
Anozii se execută din plumb sau din aliaje pe bază de plumb şi stibiu. Se folosesc tensiuni de lucru de 6...10
V, o densitate de curent de 10...200 A/dm2, temperaturi ale electrolitului cuprinse între 35 şi 75 ° C.
Dacă ţinem cont de temperatura electrolitului, vom avea:
a) Cromarea mată;
b) Cromarea lucioasă;
c) Cromarea aşa - numită lăptoasă (sau aburire).
În raport cu proprietățile stratului de crom depus, vom întâlni următoarele trei variante de cromare:
 Cromarea dură (netedă),;
 Cromarea poroasă;
 Cromarea decorativ - protectoare.
După cromare, piesele se spală în apă fierbinte; în continuare, se supun unei operații de neutralizare,
într-o soluţie cu 3 % sodă, după care se spală din nou şi se usucă. Evitarea fragilității determinate de prezenţa
hidrogenului se realizează printr-un tratament termic, (menţinere în ulei, la o temperatură de 150...200 ° C,
timp de 2...3 ore). Dacă nu dorim cromarea anumitor suprafeţe, acestea se vor acoperi cu nitrolac sau cu lacuri
pe bază de materiale plastice.
Nichelarea este utilizată cu precădere în scopuri decorativ - protectoare. Stratul de nichel dispune de o
plasticitate redusă; el este însă rezistent la coroziune în condiții atmosferice obişnuite şi la temperaturi de până
la 600 ° C.
Cadmierea conferă o rezistenţă sporită la coroziune pieselor din oţel, fontă, cupru şi aliaje de cupru.
Zincarea asigură pieselor din oţel protecţie împotriva coroziunii atmosferice, a coroziunii generate de
umezeală, de gazele de ardere, de produsele petroliere, de soluții alcaline având concentraţii mici sau medii.
Cuprarea (arămirea) este utilizată fie în scopuri decorative, fie pentru obţinerea unor bune proprietăţi
antifricţiune, fie pentru crearea unui strat intermediar, înainte de cromare sau de nichelare, de exemplu.
Cositorirea (stanarea) asigură protejarea împotriva coroziunii, facilitează realizarea prin lipire a
contactelor electrice din aparatura radioelectronică, permite obţinerea îmbinărilor filetate etanşe sau conferă
un aspect decorativ agreabil.
Acoperirea cu plumb conferă pieselor o rezistenţă bună la coroziune în aer umed, în acid sulfuric,
fosforic, fluorhidric, cromic, în clor, în gazele de ardere, în combustibili lichizi etc.
Alămirea se foloseşte fie în scop decorativ - protector, fie pentru crearea unui strat intermediar, înainte
de cromare, nichelare etc.
Argintarea este utilizată:
a) pentru protejare împotriva coroziunii (în industria chimică);
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b) pentru îmbunătăţirea caracteristicilor electrice ale unor piese realizate din cupru, alamă, oţel, prin
micşorarea rezistenţei electrice de contact;
c) pentru obţinerea unui aspect decorativ;
d) pentru realizarea unor suprafeţe cu capacitate ridicată de reflectare a luminii;
e) pentru obţinerea unor lagăre de alunecare, necesare, de exemplu, în echipamentele de explorare
a spaţiului cosmic;
f) pentru obţinerea unor catalizatori, necesari, de asemenea, în industria chimică;
g) pentru realizarea electrozilor din acumulatoarele de tip Ag - Cd sau Ag - Zn;
h) pentru obţinerea unui strat intermediar, înainte de stanare (uneori) sau de aurire.
Depunerea electrochimică a aurului se foloseşte pentru a obţine o rezistenţă mare la coroziune,
pentru îmbunătăţirea comportării la uzură şi pentru creşterea conductivităţii specifice.
Colorarea pieselor din materiale metalice. Colorarea pieselor din materiale metalice se foloseşte, în
primul rând, în scop decorativ; atunci când peste stratul colorat se aplică un strat de lac sau de unsoare, devine
posibilă exploatarea respectivelor piese în condiţii de severitate medie.
Galvanizarea cu tamponul. În principiu, avem de-a face cu apăsarea și deplasarea, pe suprafața de
galvanizat a piesei, a unui dispozitiv port-tampon, conţinând, ca elemente principale, tamponul propriu-zis,
îmbibat cu o soluţie concentrată de electrolit şi un anod solubil sau insolubil. Procedeul se utilizează pentru
realizarea unor acoperiri zonale, inclusiv în cazul pieselor de dimensiuni mari sau pentru corectarea unor
defecte de galvanizare din cazul unor piese deja montate într-un echipament.
5. Electroformarea
Electroformarea (numită, alteori, galvano-formare sau reproducere electrochimică) este un
procedeu ce asigură obţinerea unor piese alcătuite dintr-un strat subţire şi de configuraţie complexă, realizat
prin depunerea electrochimică a materialului metalic pe un model.
Prin electroformare se obţin, prin electroformare, matriţe pentru injectarea maselor plastice, matriţe
pentru fabricarea discurilor, ghiduri de undă, oglinzi, ecrane, grile, filtre.
Pentru a preveni solidarizarea stratului metalic cu modelul, acesta din urmă se acoperă cu o peliculă
subţire din grafit, ulei sau ceară.
Dacă modelul nu s-a realizat dintr-un material bun conducător de electricitate, se recurge la acoperirea
acestuia cu grafit, cupru, aur sau argint.
6. Procedee de acoperire prin electroforeză
Acoperirea prin electroforeză cu straturi de protecţie. Unul dintre principalele domenii de utilizare
a electroforezei îl constituie acoperirea unor semifabricate metalice cu straturi de protecţie; se utilizează, în
acest sens, soluţii apoase pe bază de răşini, alături de pigmenţi, solvenţi organici şi aditivi de tipul agenţilor de
dispersare sau agenţilor contra sedimentării.
Avantaje
 productivitatea ridicată (durata medie a depunerii fiind de 2...3 minute);
 o bună calitate a stratului depus;
 cost relativ scăzut;
 capacitate ridicată de pătrundere în locuri mai greu accesibile altor procedee de vopsire;
 lipsa vaporilor toxici şi necombustibilitatea peliculei;
 susceptibilitatea de automatizare;
 pierderile scăzute de material peliculogen.
Dezavantaje
 necesitatea existenţei unor utilaje complexe;
 consumul ridicat de energie electrică;
 necesitatea unui control destul de sever al parametrilor ce caracterizează regimul de lucru;
 posibilitățile mai reduse de modificare a culorilor sau de obţinere a unor nuanţe mai deschise;
 aplicabilitatea numai pentru semifabricate metalice;
 necesitatea coacerii;
 imposibilitatea aplicării unui al doilea strat, tot prin electroforeză.
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7. Depunerea granulelor abrazive ultra fine pe scule utilizate la netezire.
De obicei, suprafețele plane exterioare sau cele ce definesc un canal aparținând unei plăcuţe din siliciu
se netezesc prin lepuire; durata relativ mare a unei asemenea operații a determinat efectuarea unor cercetări
orientate spre identificarea şi a altor procedee utilizabile în acest scop.

Fig. 1. Netezirea prin rectificare plană (a) şi executarea unor canale în plăcuţe din siliciu (b), cu depunerea
electroforetică, pe sculă, a unor granule abrazive ultra fine .
Un asemenea procedeu îl poate constitui, de exemplu, rectificarea suprafeţelor plane, folosind o refacere
continuă a calităților aşchietoare aferente sculei, prin depunere electroforetică. O piatră de rectificat de tip
oală, cu liant metalic (deci bun conducător de electricitate), care se roteşte în contact cu suprafaţa unei plachete
circulare din siliciu, antrenate de asemenea într-o mişcare de rotaţie.
O altă soluţie tehnologică, bazată pe depunerea electroforetică a granulelor abrazive ultra fine, vizează
realizarea canalelor în plăci din sticla. În acest scop, se utilizează un disc metalic (anod), pe a cărui periferie
de formă cilindrică sunt amplasate abrazive din diamant, cu rol direct în obţinerea suprafeţelor canalului.
Concluzie:
În urma cercetării am determinat ce este Prelucrarea electrochimică și cum o putem executa. Am
observat că tehnologii de prelucrare electrochimică a materialelor metalice sunt numeroase, și diferă unele de
altele. Ele posedă avantaje care diferite avantaje, utilizate de oameni în diferite domenii pentru optimizări. Dar
în același timp ele posedă și dezavantaje, care stimulează oamenii să caute metode noi de prelucrare a
materialelor, pentru dobândirea proprietăților necesare.
Bibliografie:
1. Marinescu Ion-Nicolae ș.a. "Prelucrări neconvenționale în construcția de mașini", București 1993.
2. Aurel Nanu "Tratat de tehnologii neconvenționale", Timișoara, Editura Augusta, 2003.
3. Артамонов Б.А. и др. "Электрофизические и электрохимические методы обработки
материалов" в 2-х томах, Москва, "Высшая школа" 1983.
4. Папилов А. Я. "Электрофизическое и электрохимическое обработка материалов", Москва,
машиностроение 1971.
5. Ахиезер А. И. "Общая физика. Справочное пособие", Киев, Наукова Думка 1981.
6. Байсупов И.А. "Электрохимическая обработка металлов", Москва, "Высшая школа", 1981.

601

TOWARDS A DIAGNOSTICATION METHOD OF ANXIETY
USING THE CHOQUET INTEGRAL
Mădălina GIURGESCU (MANEA)
University of Pitești, Politehnica University of Bucharest
Abstract: This article describes a mathematical model through which the level of EEG type waves are processed
in order to characterize the level of anxiety. Our idea is to use the Choquet integral with respect to a monotone measure.
We consider the data resulting from the EEG wave measurements for a group of subjects. We describe a procedure by
using different monotone measures to calculate the anxiety level of a subject using the Choquet integral. For each patient
we have the level of anxiety given by psychologists. For each patient we compare the results obtained by this method with
the results of psychologists. Of all the measures used, we chose the measure that provided the closest results to the real
ones.
Key Words: Anxiety, EEG, Choquet integral, monotone measure, Big Five, C++.

INTRODUCTION
In this paper we describe a mathematical model through which the level of EEG type waves is processed
in order to characterize the level of anxiety, which represents changes in the values of the personality
characteristics of the BigFive model. The goal was to determine a mathematical tool through which to diagnose
the level of anxiety.
In writing this article we have worked in collaboration with the Institute of Studies, Research,
Development and Innovation of Titu Maiorescu Faculty in Bucharest, as well as with specialists of the Military
Technical Academy in Bucharest.
We considered the data resulting from the EEG wave measurements. The measurements of the values
of EEG waves were measured in 14 subjects. In order to carry out the measurements a NeuroSky device, with
two sensors, of which one active was used. The specialists in psychology state that the anxiety is characterized
by LowAlpha, HightAlpha, LowBeta and HightBeta waves.The input data used were specific values of EEG
waves, as well as classification data of the anxiety level, provided by the Psychology Research Institute. The
classification is given by numbers from 0 to 100.
As a mathematical procedure, the nonlinear integrals are used as a fusion instrument. We used 8
monotone measures to calculate the anxiety level of each subject, using the Choquet integral. For each measure,
we compared the results obtained by our method with the results of psychologists. Of all the measures used,
we chose the measure that provided the closest results to the real ones.
To calculate the values, we have created a C++ programme. The source code is written in C++ in the
CodeBlocks development medium, 17.12 version on Windows 10 operating system, combined with GNU GCC
Compiler in MinGW distribution, 6.3 version. For the matrix operations the Eigen library, version 3.3 was
used.
Finally, we have determined a monotonous measure to provide the closest results in relation to
psychological results in terms of anxiety.
The determined instrument will be used to draw conclusions regarding the level of anxiety of other
subjects who have been measured with NeuroSky.
In the sequel we explain how the nonlinear integral was used for the aggregation of data for the abovementioned problem, and, of course, we explain the obtained results.
1. PRELIMINARY FACTS
Definition 2.1: A measurable space is a couple (𝑇, 𝜏), where 𝑇 is a non-empty set and 𝜏 ⊂ 𝒫 (𝑇) is a 𝜎-algebra.
Definition 2.2: If (𝑇, 𝜏) is a measurable space, a monotone measure is a function μ: 𝜏 → ℝ+ having the
properties: i) 𝜇(∅) = 0; ii) 𝜇(𝐴) ≤ 𝜇(𝐵) for any 𝐴, 𝐵 in 𝜏 such that 𝐴 ⊂ 𝐵.
Definition 2.3: The Choquet integral of the function f with respect to the measure μ is the element
∞
∞
̅̅̅̅
∫0 μ(Fa )da ∈ ℝ
+ . We shall write: (C)∫ fdμ=∫0 μ(Fa ) da.
We shall say that f is Choquet integrable with respect to μ in case (C)∫ fdμ < ∞.
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𝐹𝑎 ={t ∈ 𝑇 |𝑓(t)≥ 𝑎} = 𝑓 −1 ([𝑎, ∞)) ∈ 𝜏.
Special formula 2.4: If T is finite, 𝑇={𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 }, n≥1,
∗
∗
(C)∫ 𝑓d𝜇 = ∑𝑛𝑖=1(𝑓(𝑥𝑖∗ ) − 𝑓(𝑥𝑖−1
))𝜇({𝑥𝑖∗ , 𝑥𝑖+1
, … , 𝑥𝑛∗ }) with the convention 𝑓(𝑥0∗ ) = 0 .
2. DETERMINATION OF THE ANXIETY DEGREE
We made 𝑙=14 measurements. These are the l=14 functions 𝑓1 , 𝑓2 , … 𝑓14. The n=4 measured attributes
are 𝑥1 = 𝐿𝑜𝑤𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎, 𝑥2 = 𝐻𝑖𝑔ℎ𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎, 𝑥3 = 𝐿𝑜𝑤𝐵𝑒𝑡𝑎, 𝑥4 = 𝐻𝑖𝑔ℎ𝐵𝑒𝑡𝑎. Namely, for each of the 14
measurements (rows), we obtained the input values 𝑓𝑝 (𝑥1 ), 𝑓𝑝 (𝑥2 ), 𝑓𝑝 (𝑥3 ), 𝑓𝑝 (𝑥4 ) and the output values 𝑦𝑝 , 𝑝 =
1,2, … ,14. So, the fifth column contains the output values 𝑦𝑝 , 𝑝 = 1,2, … ,14. The input values are the averages
of the measurements carried on the 14 subjects. The output values are obtained using the classification given
by the psychologists to the subjects (measured individuals). These output values are represented by grades,
from 0 to 100.
In the C++ program, we used a function to process the data from the CSV files, and to create a matrix.
Thus, we obtained the table (𝑇1 ), with 14 rows and 4+1=5 columns.
In order to save typographical space, we exhibit below only one row of the table (𝑇1 ):
Number of Subject
S1

Low Alpha

High Alpha

Low Beta

High Beta

Grade

33738.85

26911.79

15911.23

15827.22

10

Psychological results:
S1=10; S2=0; S3=5; S4=9; S5=11; S6=5; S7=10; S8=62; S9=10; S10=29; S11=10; S12=12; S13=13; S14=11.
We considered 𝑡 = 8 monotone measures. Using each measure 𝜇𝑘 (𝑘 = 1, 𝑡), for each subject p, we
calculated the level of anxiety 𝑧𝑘,𝑝 ( 𝑘 = 1, … , 𝑡 and 𝑝 = 1, … ,14 ).As we have said, we decided to choose as
fusion instrument the Choquet integral of the functions 𝑓𝑝 , 𝑝 = 1,2, … ,14, with respect to a monotone
measure 𝜇𝑘 . So, for any 𝑘 = 1, 𝑡 and for any 𝑝 = 1, 14 one has:
𝑧𝑘,𝑝 = (𝐶) ∫ 𝑓𝑝 𝑑𝜇𝑘
For each measure 𝜇𝑘 , we compared the results obtained by our method with the results of
psychologists, using The Least Squares Method. Actually, for each measure 𝜇𝑘 , we calculated 𝐸𝑘 =
2
∑14
𝑝=1(𝑧𝑘,𝑝 − 𝑦𝑝 ) .
We considered the measures:
0, 𝑖𝑓 𝐸 = ∅
0, 𝑖𝑓 𝐸 = ∅
0.0000143333, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 }
0.0000245333, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 }
0.0000406178, 𝑖𝑓 𝐸 = { 𝑥2 }
0.0000507178, 𝑖𝑓 𝐸 = { 𝑥2 }
0.0000471675, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 }
0.00671685, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 }
0.00000472641, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥3 }
0.00000972621, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥3 }
0.0000143333, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥3 }
0.000246333, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥3 }
0.0000406178, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥3 }
0.000606178, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥3 }
0.0000955576, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 }
0.01955576, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 }
𝜇1 (𝐸) =
, 𝜇2 (𝐸) =
,
0.0000254858, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥4 }
0.0000324858, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥4 }
{𝑥
}
{𝑥
}
0.0000320333, 𝑖𝑓 𝐸 = 1 , 𝑥4
0.000329333, 𝑖𝑓 𝐸 = 1 , 𝑥4
0.0000406178, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥4 }
0.00606178, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥4 }
0.0000471675, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥4 }
0.051675, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥4 }
0.000225524, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥3 , 𝑥4 }
0.0625524, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥3 , 𝑥4 }
0.000225524, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥3 , 𝑥4 }
0.725524, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥3 , 𝑥4 }
0.000616894, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 }
0.816894, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 }
{ 0.000616894, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 }
{ 0.916894, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 }
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0, 𝑖𝑓 𝐸 = ∅
0, 𝑖𝑓 𝐸 = ∅
0.000014, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 }
0.001, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 }
0.00004, 𝑖𝑓 𝐸 = { 𝑥2 }
0.00004, 𝑖𝑓 𝐸 = { 𝑥2 }
0.000047, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 }
0.002, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 }
0.0000047, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥3 }
0.0003, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥3 }
0.0000145, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥3 }
0.003, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥3 }
0.000048, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥3 }
0.0005, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥3 }
0.000095, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 }
0.006, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 }
𝜇3 (𝐸) =
, 𝜇4 (𝐸) =
,
0.000025, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥4 }
0.00002, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥4 }
0.000032, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥4 }
0.004, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥4 }
0.0000406, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥4 }
0.006, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥4 }
0.0000471, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥4 }
0.01, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥4 }
0.0002, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥3 , 𝑥4 }
0.02, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥3 , 𝑥4 }
0.00023, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥3 , 𝑥4 }
0.03, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥3 , 𝑥4 }
0.000616, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 }
0.04, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 }
{ 0.0006168, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 }
{ 0.05, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 }
0, 𝑖𝑓 𝐸 = ∅
0, 𝑖𝑓 𝐸 = ∅
0.03, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 }
0.21, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 }
0.1, 𝑖𝑓 𝐸 = { 𝑥2 }
0.22, 𝑖𝑓 𝐸 = { 𝑥2 }
0.2, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 }
0.3, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 }
0.02, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥3 }
0.009, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥3 }
0.04, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥3 }
0.35, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥3 }
0.3, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥3 }
0.429, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥3 }
0.4, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 }
0.54, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 }
𝜇5 (𝐸) =
, 𝜇6 (𝐸) =
,
0.008, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥4 }
0.01, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥4 }
0.07, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥4 }
0.25, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥4 }
0.5, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥4 }
0.26, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥4 }
0.6, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥4 }
0.47, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥4 }
0.7, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥3 , 𝑥4 }
0.1, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥3 , 𝑥4 }
0.8, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥3 , 𝑥4 }
0.6, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥3 , 𝑥4 }
0.9, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 }
0.7, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 }
{ 0.95, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 }
{ 0.8, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 }
0, 𝑖𝑓 𝐸 = ∅
0, 𝑖𝑓 𝐸 = ∅
0.91, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 }
0.0123, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 }
0.8, 𝑖𝑓 𝐸 = { 𝑥2 }
0.6178, 𝑖𝑓 𝐸 = { 𝑥2 }
0.92, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 }
0.7675, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 }
0.94, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥3 }
0.0004, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥3 }
0.95, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥3 }
0.02, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥3 }
0.96, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥3 }
0.62, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥3 }
0.97, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 }
0.79, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 }
𝜇7 (𝐸) =
, 𝜇8 (𝐸) =
.
0.98, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥4 }
0.00002, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥4 }
0.99, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥4 }
0.1, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥4 }
0.995, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥4 }
0.65, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥4 }
0.997, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥4 }
0.83, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥4 }
0.998, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥3 , 𝑥4 }
0.85, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥3 , 𝑥4 }
0.9984, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥3 , 𝑥4 }
0.879, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥3 , 𝑥4 }
0.9989, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 }
0.895, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 }
{ 0.99993, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 }
{ 0.9, 𝑖𝑓 𝐸 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 }

For k=1, we obtained the conclusions: 𝑧1,1 = 10.3885 , 𝑧1,2 =0.000856597, 𝑧1,3 =5.40384,
𝑧1,4 = 8.57645, 𝑧1,5 = 11.089, 𝑧1,6 = 4.8107, 𝑧1,7 = 9.96549, 𝑧1,8 = 62.273, 𝑧1,9 = 9.59623, 𝑧1,10
= 29.2099, 𝑧1,11 = 10.3885, 𝑧1,12 = 11.8409, 𝑧1,13 = 12.7664, 𝑧1,14 = 11.1403.
14
∑
And 𝐸1 = 𝑝=1(𝑧1,𝑝 − 𝑦𝑝 )2 = 1.07048.
For k=2, we obtained the conclusions: 𝑧2,1 =14587.6, 𝑧2,2 =0.979476, 𝑧2,3 = 8515.13, 𝑧2,4 = 11491.3,
𝑧2,5 = 15824.1, 𝑧2,6 = 7071.18, 𝑧2,7 = 13682, 𝑧2,8 = 87487.3, 𝑧2,9 = 13621.4, 𝑧2,10 = 22975.4,
𝑧2,11 =14587.6
2
, 𝑧2,12 = 16786.8, 𝑧2,13 = 17991.9, 𝑧2,14 = 10585.7. And 𝐸2 = ∑14
𝑝=1(𝑧2,𝑝 − 𝑦𝑝 ) =1.01876e+010
For k=3, we obtained the conclusions: 𝑧3,1 = 10.3828, 𝑧3,2 =0.0008309, 𝑧3,3 = 5.4095, 𝑧3,4 =8.56771,
𝑧3,5 = 11.0831 𝑧3,6 =4.80914, 𝑧3,7 = 9.95662, 𝑧3,8 = 62.2256, 𝑧3,9 = 9.58957, 𝑧3,10 = 29.0884,
2
𝑧3,11 = 10.3828, 𝑧3,12 = 11.8331, 𝑧3,13 = 12.7554, 𝑧3,14 =11.1339.. And
𝐸3 = ∑14
𝑝=1(𝑧3,𝑝 − 𝑦𝑝 )
=1.02563.
For k=4, we obtained the conclusions: 𝑧4,1 =820.693, 𝑧4,2 = 0.0709, 𝑧4,3 =457.138, 𝑧4,4 =672.667
, 𝑧4,5 =911.819, 𝑧4,6 =389.928, 𝑧4,7 =791.865, 𝑧4,8 = 4777.8, 𝑧4,9 =798.017, 𝑧4,10 =2275.92
, 𝑧4,11 =820.693, 𝑧4,12 =952.129, 𝑧4,13 =1020.56, 𝑧4,14 =1203.77.
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2
And 𝐸4 = ∑14
𝑝=1(𝑧4,𝑝 − 𝑦𝑝 ) =3.47604e+007.
For k=5, we obtained the conclusions: 𝑧5,1 =17474.4, 𝑧5,2 = 1.71, 𝑧5,3 =9020.28, 𝑧5,4 =15371.5,
𝑧5,5 =20130.3, 𝑧5,6 =7474.91, 𝑧5,7 =17292.5, 𝑧5,8 = 103691, 𝑧5,9 = 18037, 𝑧5,10 = 130079,
2
𝑧5,11 =17474.4, 𝑧5,12 =20050.9, 𝑧5,13 =21066.4, 𝑧5,14 =31171.6. And
𝐸5 = ∑14
𝑝=1(𝑧5,𝑝 − 𝑦𝑝 )
=3.14793e+010.
For k=6, we obtained the conclusions: 𝑧6,1 = 17441 , 𝑧6,2 = 0.927, 𝑧3,3 =7824.45, 𝑧6,4 =16887.4,
𝑧6,5 =19262.9, 𝑧6,6 =6891.82, 𝑧6,7 =18056.5, 𝑧6,8 =88220.1, 𝑧6,9 =17939.7, 𝑧6,10 = 108013, 𝑧6,11 =
2
17441, 𝑧6,12 =20480.4, 𝑧6,13 =23059.8, 𝑧6,14 =47984.4. And 𝐸6 = ∑14
𝑝=1(𝑧6,𝑝 − 𝑦𝑝 ) =2.47029e+010.
For k=7, we obtained the conclusions: 𝑧7,1 =32240.7 , 𝑧7,2 =4.81793, 𝑧7,3 =11709.2, 𝑧7,4 =33475.2
, 𝑧7,5 =34915.5, 𝑧7,6 =10417.2, 𝑧7,7 =32146.6, 𝑧7,8 = 142794,
𝑧7,9 =35057.9, 𝑧7,10 = 348265,
𝑧7,11 =32240.7
2
, 𝑧7,12 =39580.7, 𝑧7,13 =48367.8, 𝑧7,14 = 148793. And 𝐸7 = ∑14
𝑝=1(𝑧7,𝑝 − 𝑦𝑝 ) = 1.74603e+011.
For k=8, we obtained the conclusions: 𝑧8,1 =22837.8, 𝑧8,2 = 1.7512, 𝑧8,3 =8782.34
, 𝑧8,4 =20239.1, 𝑧8,5 =23584.2, 𝑧8,6 =7102.06, 𝑧8,7 =19743.5, 𝑧8,8 = 120627, 𝑧8,9 =20736.4, 𝑧8,10 =
253117
2
,
𝑧8,11 =22837.8, 𝑧8,12 = 23527, 𝑧8,13 = 24008, 𝑧8,14 =39238.1. And
𝐸8 = ∑14
𝑝=1(𝑧8,𝑝 − 𝑦𝑝 )
=8.42105e+010.
We chose the measure that provided the closest results to the real ones. Actually, we chose the minimum
value of 𝐸𝑘 . That is 𝐸3 .
So, 𝜇3 is a monotonous measure which provides the closest results in relation to psychological results
in terms of anxiety.

CONCLUSIONS
− The studied level of anxiety represents changes in the values of the personality characteristics in the
BigFive model, and its values were determined using EEG waves.
− The determined instrument will be used to draw conclusions regarding the level of anxiety of other
subjects who have been measured with NeuroSky.
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ВИБРАЦИОННЫЕ ЭКСТРАКТОРЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Черный В.Н., Мисюра Т.Г., Попова Н.В., Завьялов В.Л.
Национальный университет пищевых технологий (Украина)
Рассмотрено оборудование, которое относится к экстракционной технике периодического действия и
может быть использовано в пищевой и фармацевтической промышленности для извлечения целевых
компонентов из измельченного растительного сырья плодово-ягодного, корневого и травяного происхождения.
Описаны возможности и особенности различных моделей виброэстракторов. Обоснована целесообразность
использования низкочастотных механических колебаний, как источника создания пульсирующих
вибротурбулизующих знакопеременных гидродинамических струй системы жидкость - твердое тело, для
интенсификации извлечения целевых компонентов из растительного сырья.
Ключевые слова: виброэкстрактор, экстрагирование, низкочастотные колебания, массообмен,
жидкость-твердое тело.

Масштабы современного пищевого производства на основе экстрактов и существующая
проблема наиболее полного извлечения целевых компонентов из растительного сырья требует
создания нового экстракционного оборудования, способного углубленно и эффективно ее
перерабатывать. Наиболее перспективным в этом отношении являются экстракторы с вибрационной
системой перемешивания, которые, в отличие от традиционных, обеспечивают интенсивные
гидродинамические условия протекания процесса, способствуют уменьшению внешнего
диффузионного сопротивления и приближают активную поверхность взаимодействующих фаз до
100%. Вместе с тем, следует отметить, что широкое использование виброекстракторив в различных
отраслях пищевой, фармацевтической и химической промышленности сдерживается сложностью
гидродинамики и недостаточной изученностью их массообменных характеристик, что затрудняет
конструирование и масштабирования новых аппаратов.
Робота посвящена обзору наиболее эффективных конструкций виброперемешивающих
устройств и на их основе созданию новых виброэкстракторов для рациональной переработки
растительного сырья или его отходов.
В основу аппарата [1] поставлена задача создания такой конструкции вибрационного
экстрактора, которая обеспечит его пригодность для малотоннажных
производств, непрерывное во всем рабочем объеме обновление
поверхности фазового контакта системы экстрагент-сырье,
возможность подачи пара в рабочий объем экстрактора для
предварительной паровой обработки сырья и, как следствие,
увеличение производительности по извлечению водорастворимых
сухих веществ при производстве экстрактов.
Оригинальность конструкции мембран (выполнение их
гибкими и наличие в них транспортировочных каналов) и
предусмотренная возможность предварительной гигротермической
обработки сырья острым паром непосредственно в рабочем объеме
вибрационного экстрактора, а также возможность регулировки в
достаточном диапазоне амплитуды и частоты колебаний мембран (от
электромеханического
привода)
обеспечивают
высокую
интенсивность собственно процесса экстрагирования, сокращают
его продолжительность и гарантируют максимально возможное
извлечениерастворимых компонентов сырья.
В
экстракторе
возможно
осуществлять
процесс
экстрагирования
в
двух
режимах:
с
предварительным
Рис.1. Экстрактор
пропариванием сухого сырья острым паром или без такового.
Использование данного вибрационного экстрактора при проведении процессов экстрагирования
гарантирует сравнительно увеличенную производительность всего производства экстрактов по
водорастворимым целевым компонентам сухого вещества соответствующего растительного сырья.
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Недостатками этого аппарата является сложность конструкции и возможность образования
застойных зон в рабочем объеме аппарата.
Для следуещего экстрактора [2], изображенного на рис. 1, поставлена задача создания такой
конструкции экстрактора, которая обеспечит непрерывное во всем рабочем объеме аппарата
обновление поверхности фазового контакта системы экстрагент-сырье и обеспечение
знакопеременной ее фильтрации, послойное размещение твердого сырья в рабочем объеме, а также
создание эффекта его промежуточного отжима и, как следствие, - увеличение производительности
аппарата и глубины извлечения водорастворимых сухих веществ. Поставленная задача решается тем,
что экстрактор содержит цилиндрический корпус с крышкой и виброприводом, штуцеры ввода
экстрагента и вывода экстракта и сетчатый контейнер, выполненный в виде фиксированного цилиндра,
в котором содержится набор тарелок с конусными разнонаправленными элементами - соплами,
верхняя и нижняя из которых закреплены через верхний и нижний фланцы с вибрирующим штоком и
опорой, а внутренние тарелки дистанцированы между собой демпферами.
За счет дистанционного размещения промежуточных тарелок, установленных в рабочей зоне
аппарата между крайними - верхней и нижней, через втулки в виде демпферов (пружин), и ограничения
рабочей зоны недвижимым сетчатым контейнером обеспечивается возможность увеличения
одноразовой загрузки твердой фазой рабочего объема аппарата с послойным её разделением и
промежуточным отжимом с омыванием частиц твердой фазы пульсирующими струями экстрагента,
генерируемыми конусными элементами тарелок и знакопеременными потоками экстрагента, что
фильтруется через полупроницаемую фильтровальную поверхность сетчатого контейнера, как
следствие, будет происходить активизация внутреннего (молекулярного) и внешнего (конвективного)
массопереноса.
Еще один пример вибрационного экстрактора [3], у которого мембраны выполнены гибкими и
коаксиально закрепленными на вибрирующем штоке, а по периметру зафиксированными на
неподвижных стойках и размещенными во внутреннем сетчатом корпусе. Паровая оболочка корпуса
оборудована паровыми коллекторами с патрубками, выполненными в виде сопел, обеспечивает
возможность подачи пара в рабочий объем экстрактора для предварительной гигротермической
обработки сырья.
Созданная такая конструкция экстрактора, которая обеспечит непрерывное во всем рабочем
объеме аппарата обновление поверхности фазового контакта системы экстрагент - сырье, и, как
следствие, увеличение производительности по извлечению водорастворимых сухих веществ при
производстве экстрактов и возможность использования экстрактора в малотоннажных производствах.
При возвратно-поступательном движении верхней части контейнера созданные турбулентные
пульсирующие потоки, направленные как к периферии аппарата, так и к центральной его части,
устраняют застойные зоны и способствуют интенсификации процесса экстрагирования на микро и
макроуровне. Оригинальность конструкции контейнера (способность сжиматься по вертикальной оси
благодаря его гибкости), а также возможность регулировки в достаточном диапазоне амплитуды и
частоты колебаний обеспечивают высокую интенсивность процесса экстрагирования и сокращение его
длительности. Использование данного экстрактора при проведении процессов экстрагирования
обеспечивает сравнительно увеличенную производительность производства экстрактов по
извлеченным целевым компонентам из растительного сырья.
Недостатком этого аппарата является неравномерность перемешивания рабочей среды в объеме
аппарата и, как следствие, различные скорости обновления поверхности контакта фаз и невозможность
промежуточного отжима растительного сырья в рабочем объеме аппарата.
Экстрактор [4] имеет такую конструкцию аппарата, которая обеспечит непрерывное во всем
рабочем объеме аппарата обновление поверхности фазового контакта системы экстрагент — сырье и
обеспечение фильтрации экстрагента через полупроницаемую для системы поверхность основного
рабочего узла, а также создание эффекта промежуточного отжима растительного сырья и, как
следствие, — увеличение производительности по изъятию водорастворимых сухих веществ.
Виброэкстрактор содержит цилиндрический корпус с крышкой и виброприводом, штуцеры
ввода экстрагента и вывода экстракта и проницаемый для экстрагента контейнер - основной рабочий
узел экстрактора. Контейнер выполнен гибким в виде сплошной проницаемой для экстрагента
поверхности, закрепленной на верхнем и нижнем фланцах, и с вибрирующим штоком, соединенным с
верхним фланцем. В этом апарате также присутствует возвратно-поступательное движение верхней
части контейнера (с определенными частотой и амплитудой) с созданием турбулентных
пульсирующих потоков. При этом создается двустороннее фильтрования с эффектом отжимания
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сырья. Оригинальность конструкции контейнера, а именно свойств его поверхности и ее способность
сжиматься по вертикальной оси благодаря гибкости, а также возможность регулирования в
необходимых интервалах амплитуды и частоты колебаний его проницаемой для экстрагента
поверхности обеспечивают сравнительно высокую интенсивность процесса экстрагирования и
сокращение его длительности.
Недостатком этого виброэкстрактора, его процессно-аппаратурных показателей, является
отсутствие возможности создавать и поддерживать в рабочем объеме аппарата условия разрежения и
заданные термодинамические параметры во время извлечения. Также - низкая производительность по
твердой фазе, неравномерность диссипации энергии в поперечном сечении аппарата и незначительное
влияние колебательных эффектов мембран на внутренний массоперенос - молекулярную диффузию.
А промежуточный отжим яляется неравномерным по всей высоте контейнера и влияние на
внутреннюю морфологическую структуру растительного сырья.
В основу модели [5] поставлена задача создания такой конструкции экстрактора, которая
позволит максимально повлиять на коэффициент внутренней диффузии, что значительно ускорит
процесс экстрагирования на наиболее медленной стадии. Поставленная задача решается тем, что
колебательный механизм обеспечивает сложное оборотно-поступательное движение верхнего фланца
контейнера.
Колебательное движение по кругу с одновременными возвратно-поступательными движениями
контейнера "вверх-вниз" (с определенными частотой и амплитудой) создает турбулентное движение
экстрагента, что обеспечивает интенсивное перемешивание сырья, во время которого не происходит
вторая и третья стадия диффузного процесса, а коэффициент конвективной диффузии возрастает до
бесконечности, то есть конвективный массоперенос происходит мгновенно, а как следствие,
значительно ускоряется процесс экстрагирования с максимальным извлечением целевых компонентов.
Угол поворота верхнего диска вместе с контейнером определяется амплитудой колебаний приводной
вибросистемы. Вместе с тем, колебательное движение по кругу верхней части контейнера приводит к
увеличению продуктивности аппарата по твердой фазе и к перемешиванию и измельчению
растительного сырья. Такое сложное движение позволяет повысить эффект промежуточного отжима
сырья.
Таким образом, при проведении процесса экстрагирования использование колебательного
механизма обеспечивает сложное возвратно-поступательное движение контейнера, позволит создать
движение контейнера аппарата (основного узла) по кругу "слева направо" и "справа налево" с
одновременными соответствующими обратно поступательнными движениями "вверх-вниз", чтобы
обеспечить турбулентное движение экстрагента с интенсивным перемешиванием сырья.
Аппарата (рис.2) обеспечивает комбинированные физические эффекты, одновременно
активизирующие внешнюю и внутреннюю диффузию - массопереноса внутри частиц твердой фазы к
поверхности контакта фаз, с конечной целью обеспечения интенсивной непрерывности внутренних и
внешних диффузных потоков экстрактивных веществ и углубленного их извлечение из сырья [6].
Поставленная задача решается тем, что вибрационный
экстрактор
периодического
действия
с
комбинированном
энергоподведением
содержит
цилиндрический
корпус
с
виброприводом, соединенным с гибким, проницаемым для экстрагента
контейнером. Согласно изобретению в рабочем объеме корпуса
дополнительно размещено высокочастотный излучатель.
В конструкции экстрактора одновременно реализуется
наложение поля низкочастотных механических колебаний на рабочую
среду механическим виброустройством (тарелкой с отверстиями и
соединенным с ней контейнером через электромеханический привод)
и
поля
высокочастотных
механических
колебаний
от
электромеханического
излучателя.
Техническим
результатом
предусмотрено повышение эффективности по обеспечению
внутреннего структурного массопереноса в объеме частиц сырья и
уменьшение потерь целевых компонентов в проэкстрагованой твердой
фазе.
Недостатком этого виброэкстрактора, его процессноРис.2. Вакуум-виброэкстрактор
аппаратурных показателей, является отсутствие возможности
периодического действия с
создавать и поддерживать в рабочем объеме аппарата условия
комбинированным
энергоподводом
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разрежения во время извлечения. Отсутствие разрежения в аппарате не обеспечивает проведение
процесса при пониженных температурах, что влечет за собой уменьшение выхода из сырья
растворимых компонентов и снижения качественных показателей экстракта.
Аппарат [7] имеет конструкцию, которая будет обеспечивать применение большего количества
перечисленных физических эффектов, которые в комбинации, при их использовании во время работы
аппарата, будут активизировать внешнюю и внутреннюю диффузию - массоперенос внутри частиц
твердой фазы к поверхности контакта фаз с конечной целью обеспечения интенсивной непрерывности
внутренних и внешних диффузных потоков экстрактивных веществ и углубленного их извлечения из
сырья и, одновременно, возможность работы аппарата в ре жиме выпаривания (сгущения) экстракта.
Вакуум-виброэкстрактор периодического действия дополнительно оснащен внешним
вакуумированным циркуляционным контуром, который состоит из барометрической трубки,
соединяющей рабочий объем аппарата с испарительным устройством, имеет обводной контур и
паровую камеру, соединенные со сборником конденсата через конденсатор, и регулировочных кранов.
Вакуум-виброэкстрактор периодического действия с дефлегмацией [8] дополнительно оснащен
нагревательной оболочкой и электронагревателем, которые обеспечивают температурный режим
процесса, и внешним вакуумированным циркуляционным контуром, который состоит из насадочной
колонны, которая обеспечивает улавливание легколетучих компонентов, соединенной с
дефлегматором и далее с конденсатором и сборником дистиллята с возможностью поддержания
разрежения. В конструкции экстрактора реализуется влияние на рабочую среду таких физических
эффектов: вибрации и разрежения с последующей возможностью концентрирования и отвода из
аппарата экстрагента и сконденсированных ароматических веществ, что приведет к увеличению
глубины и количества извлеченных из сырья целевых компонентов и повышению качественных
показателей экстракта.
Экстрагирования в виброекстракторах является сравнительно новым технологическим
процессом, общая его теория сложная и находится в начале своего развития. За последние годы на
кафедре процессов и аппаратов пищевых производств НУПТ приобретено более глубоких
представлений о кинетике и механизме вибрационного способа интенсификации массообменных
процессов и, в частности, процесса экстрагирования сырья растительного происхождения, дает
основание для практического внедрения полученных результатов в различные отрасли АПК Украины.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ СОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ
Христенко В.В., Черный В.Н., Мисюра Т.Г., Попова Н.В.
Национальный университет пищевых технологий (Украина)
В работе обоснована целесообразность использования низкочастотных механических колебаний, как
источника создания пульсирующих вибротурбулизующих знакопеременных гидродинамических струй системы
жидкость - твердое тело, для интенсификации извлечения целевых компонентов из растительного сырья
зернового происхождения. Представлены оптимальные условия и режимы работы виброэкстрактора
непрерывного действия для получения солодовых экстрактов. Приведена технология получения сухих
экстрактов солода с применением вибрационного экстрактора.
Ключевые слова: экстрагирование, виброэкстрактор, солод, зерно.

На сегодняшний день рынок пищевых биологически активных добавок развивается более
стремительно, поэтому получение экстракта солода растительного сырья с высоким содержанием
биологически активных веществ, и последующим вводом его в пищевые продукты, диетические
добавки и косметические средства является актуальным.
Среди продуктов повышенной биологической ценности особое место занимает солод злаковых
культур - пшеницы, овса, ячменя и кукурузы. В проросшем зерне (солоде) содержится весь набор
компонентов, необходимых для рационального питания - белки, легкоусвояемые углеводы, клетчатка
с пищевыми волокнами, минеральные вещества, витамины. Кроме того, в солоде злаков содержатся
красящие и полифенольные соединения, а также растительные ферменты и гормоны.
В качестве наполнителей и обогатителей продуктов широко применяют экстракты, поэтому
получение целевых компонентов из натурального сырья целесообразно проводить путем
экстрагирования.
На сегодня практическое обеспечение условий оптимального ведения процесса экстрагирования
традиционными методами осложняется, с одной стороны, названными и другими свойствами сырья, с
другой - процессно-технологическими и конструктивными возможностями существующего
экстракционного оборудования. Поэтому одним из сравнительно эффективных способов
интенсификации процесса экстрагирования является использование интенсивных энергосберегающих
гидродинамических режимов, которые обеспечиваются низкочастотными механическими
колебаниями системы.
Традиционные технологии периодического твердофазного экстрагирования сопровождает ряд
недостатков, к числу которых относится уплотнения массы перерабатываемого сырья и одновременное
его движение с перемешивающими вращающимися устройствами и тому подобное. Это приводит к
уменьшению относительной скорости фаз и экранированию частиц между собой и, как следствие, к
снижению их активности в процессе массопередачи. Уменьшение и даже полное исключение эффекта
экранирования может быть достигнуто в экстракторе, принцип работы которых предполагает
непрерывное обновление поверхности фазового контакта способом наложения на взаимодействующие
среды поля низкочастотных механических колебаний. С этой целью в виброэкстракторе использован
новый принцип создания в рабочем объеме мощных вибротурбулизуючих потоков с помощью гибких
перфорированных проникающих для экстрагента виброперемишмвающих устройств.
Особенностью конструкции такого вибрационного экстрактора является возможность создания
турбулентных пульсирующих знакопеременных потоков, направленных как к периферии аппарата, так
и к центральной его части. Гидродинамические свойства этих потоков определяют их действие как
турбулизирующего фактора на микроуровне и макромасштабного фактора, устраняет застойные зоны.
Экстракт добывали из нескольких видов солода зерновой массы, а именно: пшеничного солода,
ячменного солода и солода кукурузы.
Целью проращивания зерна является синтез и активация ферментов, под влиянием которых в
процессе извлечения достигается полное растворение всех резервных веществ. Значительное
содержание ферментов в пророщенных зернах злаков способствует расщеплению углеводов на
простые сахара, а белков в аминокислоты, то есть высокомолекулярные и низкомолекулярные
водорастворимые вещества. Особенно интересуют свободные аминокислоты, которые напрямую
усваиваются организмом человека.
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Еще под действием ферментов, при проращивании, часть сложных веществ зерна превращается
в мальтозу, глюкозу, мальтодекстрин и декстрины, пептоны, пептиды, аминокислоты и другие.
Гидромодуль подбирался для каждого сырья индивидуально, а нормальный состав помола
солода характеризовался следующими соотношениями фракций%: оболочек 15-18, крупной крупки
18-22, мелкой крупки 30-35, муки 25-35. Соотношение мелкой крупки и муки до крупной крупки
должно быть 3: 1, но не менее 2,5: 1. Этим контролируется чрезмерная потеря экстракта через грубую
крупку.
Процесс осуществляется, предотвращая контакта с воздухом. Оптимальная продолжительность
процесса составляет 255 минут - для пшеничного солода (при СВ 3%); 210 минут - для ячменного
солода (при СВ 2%); 205 минут - для кукурузного солода (при СВ 2%). Более длительное выдерживание
солода в воде не целесообразно, так как не приводит к существенному увеличению содержания сухих
веществ в экстракте.
Способ производства солодового экстракта включает очистку сырья, измельчение,
экстрагирование с использованием низкочастотных механических колебаний при частоте 5 Гц,
амплитуде 10 мм, в течение оптимальной продолжительности процесса для определенной сырья и
температуре экстрагента 60 -70 ° С и концентрирование. Согласно технологии, экстрактор с
виброприводом имеет в себе вибротурбулизирующую систему перемешивания. Со сборником
фильтрованного экстракта дополнительно последовательно соединен подогреватель фильтрованного
экстракта, испарительная установка, сборник концентрата экстракта-жидкости, подогреватель и
сушилка с циклоном концентрата экстракта-жидкости, транспортер концентрата экстракта порошка ,
автомат фасовочно-упаковочный концентрата экстракта порошка, транспортер фасованного
концентрата экстракта-порошка, а с экстрактором и центрифугой фильтрующей дополнительно
последовательно соединены сборник-смеситель шрота проэктрагированого сырья и осадка от
центрифуги фильтрующей, пресс шламовый, транспортер шлама, сушилка шлама с циклоном,
транспортер высушенного шлама, автомат фасовочно-упаковочный высушенного шлама и
транспортер фасованного шлама.
Применение такого экстрактора обеспечит высокую интенсивность процесса экстрагирования,
сократит его длительность и обеспечит максимальное извлечение биологически активных веществ из
растительного сырья за счет уменьшения слоя неподвижной жидкости и создание конвективных
потоков, способствующих переносу веществ в экстрагент.
Таким образом, исследованы режимы экстрагирования пшеничного, ячменного и кукурузного солода,
что позволяет получать высокоценные экстракты из этих видов сырья для косметической, пищевой и
фармацевтической отраслей промышленности. Также разработана технология получения солодовых
экстрактов с применением виброэкстракционного оборудования.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР»,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ НА РЫНКЕ ТРУДА
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Банк Иван Николаевич
Институт Экономики и Культуры (г. Москва, Россия)

Рынок труда в сфере графического дизайна динамичен и вынужден отвечать современным
требованиям. Профессионал графический дизайнер является не только законодателем моды и
проводником современных тенденций, он зачастую выступает в роли двигателя прогресса, так как
крупные корпорации постоянно исследуют потребительский спрос и ожидания покупателей, чтобы
предложить товары и услуги, отвечающие самым взыскательным вкусам и запросам. В своей работе
графический дизайнер вынужден использовать последние достижения науки и техники, разбираться в
современных материалах и технологиях, чтобы достигнуть лучшей коммуникации с конечным
потребителем. Чтобы успешно функционировать в профессиональном плане, дизайнер должен
обладать большим объемом знаний в сфере искусства, дизайна и смежных областях, уметь критически
мыслить, анализировать социально-культурные процессы в обществе.
К сожалению, в последнее время наметилась тенденция, когда работодателя больше интересует
портфолио выполненных работ и профессиональные навыки и компетенции графического дизайнера,
нежели уровень его академической подготовки и полученных в вузе знаний. В частности, один из
крупнейших в России Интернет-порталов, посвященных трудоустройству, superjob.ru, исключил графу
«Образование» из перечня обязательных пунктов при составлении вакансий. Также этому
способствует обилие краткосрочных невузовских курсов подготовки графических дизайнеров и их
компетенций. Зачастую от работодателей приходится слышать фразу «забудьте всё то, чему вас учили
в вузе». Количество вакансий, где готовы рассмотреть дизайнера без опыта работы также падает, не
превышая 1-2% из общего числа вакансий. Всё это говорит о девальвации уровня доверия
работодателей к вузовской подготовке специалистов.
Однако на Западе можно наблюдать обратную тенденцию, когда от соискателей в первую
очередь требуется наличие профильного высшего образования. В частности, согласно Программе
оценки образовательных достижений учащихся (Program International Student Assessment), которая
проводится раз в три года, в лидеры по качеству образования (в том числе и высшего
профессионального) вышли Эстония, Финляндия и Нидерланды – страны, где с 2000 года внедряются
принципы гибридного образования. Гибридное образование (blended learning) основано на
повсеместном внедрении в учебный процесс современных технологий и обучения профессиональным
навыкам, отвечающим актуальным запросам рынка труда. В странах Запада критериям качества
образования является соответствие Национальным рамкам квалификации, которые формируют
профессиональные объединения и гильдии, т.е. работодатели будущих выпускников.
В нашей же системе высшего образования критерием качества является соответствие
образовательным, а не профессиональным стандартам. Но так как стандарты устанавливает
Министерство образования и науки, а не профессионалы в области графического дизайна, наблюдается
несоответствие уровня подготовки выпускников вузов с ожиданиями работодателей в
профессиональной сфере.
Для получения объективной информации о настоящем положении дел на рынке труда, были
проанализированы требования и пожелания, которые предъявляет потенциальный работодатель к
профессионалу в области графического дизайна. Выборка осуществлена на основании информации,
отраженной в вакансиях «графический дизайнер», размещенных на Интернет-порталах hh.ru,
superjob.ru, rabota.ru. Географический критерий подборки: Москва и Московская область. Временной
интервал: с 01.01.2019 по 18.02.2019. Всего вакансий рассмотрено: 126 (из них на hh.ru – 76, на
superjob.ru – 32, на rabota.ru – 18).
Для удобства анализа и восприятия, полученные данные разделены на несколько категорий:
1) Образовательный уровень и навыки, полученные в процессе обучения профессии
«графический дизайнер»:
А) Профильное высшее образование – 44 % (в 55 вакансиях из 126).
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Б) Художественное образование – 12 % (в 15 из 126).
В) Наличие у соискателя портфолио работ в области графического дизайна (в том числе
и студенческих работ) – 70 % (в 88 из 126).
Г) Навык рисунка от руки – 17 % (в 22 из 126).
Д) Понимание современных тенденций в области дизайна – 47 % (в 59 из 126).
Е) Знание основ типографики и печатного дела – 37 % (в 46 из 126).
Ж) Владение иностранным языком – 6 % (в 7 из 126).
З) Грамотная письменная и устная русская речь – 16 % (в 20 из 126).
2) Владение графическими редакторами оказалось востребованным в 100 % вакансиях. Из
них:
А) Adobe Photoshop – 90 % (в 114 из 126).
Б) Adobe Illustrator – 84 % (в 106 из 126).
В) CorelDraw – 76 % (в 96 из 126).
Г) Adobe Indesign – 81 % (в 102 из 126).
Д) Adobe AfterEffects/Adobe Premiere – 17 % (в 22 из 126).
Е) Autodesk 3ds Max – 18 % (в 23 из 126).
Ж) Владение прочими компьютерными программами (Microsoft PowerPoint – 18, Apple
KeyNote – 4, программы пакета Microsoft Office – 17) – 31 % (в 39 из 126).
3) Профессиональная подготовка в различных областях графического дизайна:
А) Дизайн полиграфической продукции – 86 % (108 из 126).
Б) Дизайн и верстка многостраничных изданий – 85 % (107 из 126).
В) Разработка логотипов и фирменного стиля – 60 % (76 из 126).
Г) Создание презентаций – 44 % (55 из 126).
Д) Разработка POS-материалов – 42 % (53 из 126).
Е) Предпечатная подготовка файлов – 74 % (93 из 126).
Ж) Разработка web-дизайна – 38 % (48 из 126).
З) Ретушь фотоизображений – 63 % (79 из 126).
И) Дизайн наружной рекламы – 37 % (47 из 126).
К) Дизайн рекламы в печатных СМИ – 21 % (27 из 126).
Л) Коллажирование и создание иллюстраций – 28 % (35 из 126).
М) Дизайн и разработка упаковки и этикеток – 26 % (33 из 126).
Н) Навыки фотографики – 26 % (33 из 126).
О) Дизайн инфографики – 18 % (23 из 126).
П) Разработка графического контента для соцсетей – 25 % (32 из 126).
Р) Монтаж и создание видеороликов – 19 % (24 из 126).
Опираясь на полученные данные, можно сделать выводы относительно востребованности тех
или иных профессиональных качеств и навыков. Налицо разрыв между тем, чему учат в вузе и тем, с
чем приходится сталкиваться на работе. В частности, владение графическими редакторами требуют
100 % работодателей, тогда как в соответствии с учебным планом, изучению их уделяется 2-4
академических часа в неделю один, максимум два семестра из восьми. Диаметрально противоположная
ситуация с навыком рисунка от руки: востребованность его составляет 17 %, а учебного времени
уделяется 2-4 академических часа в неделю на протяжении 6 семестров из 8.
Вместе с тем, хотелось бы добавить, что привитие таких базисных навыков и умений, как
рисунок от руки, цветоведение, основы композиции, история развития дизайна не должно пострадать.
Выпускник вуза должен знать историю дизайна, ориентироваться в современных тенденциях, уметь
построить композицию, работать с цветом. Он должен уметь логически мыслить, принимать
взвешенные и адекватные решения, владеть грамотной письменной и устной речью, быть
коммуникабельным.
В условиях кризисных явлений в экономике возрастает конкуренция за привлекательные
вакансии. По данным Росстата за 2016 год, 68,7 % выпускников графических дизайнеров не могут
найти работу и оказываются вынуждены сменить профессиональную деятельность. Не в последнюю
очередь это происходит из-за подготовки, не отвечающей потребностям рынка труда. Системе
высшего образования брошен вызов. Необходимо корректировать педагогический процесс, уделив
больше академических часов тем дисциплинам, которые на данный момент имеют большую
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востребованность и актуальность, иначе разрыв между теорией и практикой примет катастрофические
масштабы.
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