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Denumirea programului
NUCLEU/acronim

Sisteme si tehnologii de mecanizare, informatizare si management
performant pentru procesele din agricultura si industria alimentara in
scopul dezvoltarii rurale corespunzatoare prevederilor si angajamentelor
României fata de UE/STIM
1 Tehnologii inovative de mecanizare, automatizare şi informatizare a
proceselor agricole şi forestiere corespunzătoare agriculturii durabile,
dezvoltării rurale, securităţii şi siguranţei alimentare
Tehnologie inovativă şi realizarea unui echipament tehnic
complex de ambalare în saci a produselor agricole finite în
cadrul unităţilor de morărit de mică şi medie capacitate
Obiectivul principal al proiectului îl constituie realizarea unei tehnologii şi
a unui echipament tehnic complex de ambalare în saci a produselor
agricole finite în cadrul unităţilor de morărit de mică şi medie capacitate.
Echipamentul se poate integra cu succes şi în fluxurile tehnologice din
unităţile producătoare de nutreţuri concentrate sau alte unităţi specifice
care practică ambalarea produselor în saci deschişi.
Faza 1/2013: ,,Studiu tehnologic privind metodele de ambalare şi
gestionare a produselor finite în unităţile de morărit”.

Denumirea obiectivului

Denumire proiect

Obiectivul proiectului

Fazele de execuţie ale
proiectului

Faza 2/2013: „Documentaţie de execuţie ME de echipament tehnologic
pentru cântărire şi gestionare automată”.
Faza 3/2013: „Realizare ME de echipament tehnologic pentru cântărire şi
gestionare automată şi AT la execuţie”.
Faza 4/2013: “Experimentare în condiţii de laborator ME”.
Faza 5/2013: “Experimentare în condiţii de exploatare şi definitivare
constructivă ME”.

Rezultate estimate

Faza 6/2013:”Definitivare documentaţie de execuţie, demonstrare
funcţionare ET de cântărire şi gestionare automată şi
diseminare rezultate pe scară largă”
Studiu tehnologic
Documentaţie de execuţie
Model experimental
Raport experimentare
Raport de demonstrare
Raport de diseminare
Articole
Poster
Fişă tehnică
Pliant
Pagină Web
Notificare brevet
Comunicări ştiinţifice
Participare la târguri şi expoziţii

Rezumatul proiectului
Tehnologia inovativă şi echipamentul tehnic pentru cântărire şi gestionare automată realizat în
cadrul proiectului, au aplicativitate directă in cadrul unităţilor de morărit de mică şi medie capacitate,
în cadrul proceselor tehnologice de ambalare în saci deschişi a produselor finite (făină şi tărâţă) unde
realizează două operaţii foarte importante:
- cântărirea automată în saci a cantităţii de produs programată cu o precizie care să se
încadreze în anumite limite prescrise;
- gestionarea automată a cantităţilor de produse finite ambalate în saci pe perioade
nedeterminate.
Echipamentul se integrează cu succes şi în fluxurile tehnologice din unităţile pentru obţinerea
nutreţurilor concentrate sau alte unităţi specifice care practică ambalarea produselor în saci deschişi.
Este prevăzut cu două posturi de lucru deservite de un singur operator si de acelasi sistem
electronic automat de comandă şi gestionare.,
Prinderea sacilor pe gura de umplere se realizeaza manual de către operator cu ajutorul unei
chingi prevăzută cu un închizător special, renunţându-se la fixarea cu dispozitiv pneumatic ce
presupune un timp mai mare la schimbarea sacului şi dotarea unităţii cu instalaţie de aer comprimat.
Fiecare gură de sac este prevăzută cu o clapeta de închidere-deschidere acţionată de un
actuator electric liniar. Dozarea cantităţilor de produs încarcate în saci este realizată de doi melci:
unul pentru dozare grosieră, şi altul pentru dozare fină. Acţionarea acestora se face prin intermediul a
două reductoare cu motoare de curent alternativ a caror turaţie poate fi modificată cu ajutorul a două
convertizoare de frecvenţă.
Alimentarea alternativă stânga-dreapta a celor două guri de însăcuire se realizează prin
schimbarea sensului de rotaţie a melcilor de dozare. Declanşarea operaţiei de dozare şi cântărire în
sac se va face prin acţionarea unor butoane de start amplasate în poziţii accesibile operatorului.
Este o constructie compactă, alcătuită dintr-un cadru rigid pe care se montează grupul de
dozare prevăzut cu un melc pentru dozare grosieră şi un melc pentru dozare fină acţionaţi fiecare de
câte un motoreductor.
La ieşirea produsului de însăcuit din grupul de dozare spre gurile de sac, sunt prevăzute două
clapete acţionate fiecare de câte un actuator electric linear ce primeşte comanda de închidere sau
deschidere a acestora automat de la instalaţia de automatizare.
Cele două guri de sac din componenţa echipamentului se sprijină pe câte o doză tensometrică
pentru cântărire, fixată pe cadru.
Comanda şi controlul operaţiilor de dozare, cântărire şi înregistrare a parametrilor de lucru se
realizează automat de către instalaţia de automatizare compusă dintr-un controller programabil logic
(PLC), terminal de operare cu touchscreen, convertizorare de frecvenţă pentru motoarele
reductoarelor, amplificatoare de semnal pentru dozele tensometrice, controllere pentru actuatorii
electrici lineari şi alte componente auxiliare.
PLC-ul primeşte informaţia de masa de la dozele tensometrice prin intermediul
amplificatoarelor, o prelucrează şi comandă în consecinţa celelalte organe active (melcii şi clapetele).
Echipamentul de cântărire şi gestionare automată este astfel conceput încât în timp ce la un
post de lucru se desfăşoară operaţia de însăcuire, la celălalt post de lucru operatorul realizează
schimbarea sacilor.
Rezultatele proiectului au fost diseminate pe scară largă prin diverse acţiuni specifice,
precum: participarea la târguri şi expoziţii; articole în publicaţii de specialitate, realizarea unei pagini
web.

Stadiul de realizare
Rezultatele realizate
sunt:

Studiu tehnologic (1 buc.)
Documentaţie de execuţie (1 buc. )
Model experimental (1buc. )
Raport experimentare (1 buc.)
Raport de demonstrare (1 buc.)
Raport de diseminare (1 buc)
Articole (1 în curs de publicare)
Poster (1 buc.)
Fişă tehnică (1 buc.)
Pliant (1 buc.)
CD - Rom (1 buc.)
Pagină Web (1 buc.)
Notificare brevet (1 buc. )
Comunicări ştiinţifice (1 buc.)
Participare la târguri şi expoziţii (2 buc.)

Prezentare tehnologie
Denumire: Tehnologie inovativa pentru ambalare in saci a produselor agricole finite, in
cadrul unitatilor de morarit de mica si medie capacitate
Domeniu de aplicabilitate: Tehnologia se aplica in unitatile de morarit de mica si medie
capacitate, in scopul dezvoltarii rurale corespunzatoare agriculturii
durabile si sigurantei alimentare
1. Studiu tehnologic privind metodele de ambalare şi gestionare a produselor finite în
unităţile de morărit
Rezultatele activităţilor desfăşurate s-au concretizat prin:
-realizarea unui studiu tehnologic privind tehnologiile şi soluţiile tehnice utilizate pe plan
mondial, cu scopul de a stabili caracteristicile tehnico-funcţionale ale echipamentului care se va
realiza ca model experimental pe baza documentaţiei tehnice;
-stabilirea tehnologiei pentru cântărirea şi gestionarea automată a cantităţilor de produse
finite rezultate din procesul de producţie;
-stabilirea soluţiilor tehnice şi a caracteristicilor principale pentru un echipament de
ambalare în saci a produselor finite;
-stabilirea condiţiilor pentru asigurarea calităţii execuţiei modelului experimental.
2. Documentaţia tehnică de execuţie pentru , ,Echipament tehnologic pentru cântărire şi
gestionare automată- ECGA’’ cu următoarele ansambluri principale, fig. 1a,b:
1-Melc dozare grosieră;
2- Melc dozare fină;
3- Clapetă;
4- Gură de însăcuire;
5- Chingă fixare sac;
6- Buncăr alimentare;
7- Burduf;
8- Şibăr;

Caracteristici tehnice şi funcţionale:
- diametrul buncărului, mm
- diametrul spirei melcului pentru dozare grosieră, mm
- diametrul spirei melcului pentru dozare fină,mm
- diametrul gurii de însăcuire, mm
- turaţia melcilor de dozare, rot/min
- putere motoreductor acţionare melc dozare grosieră, kw
- putere motoreductor acţionare melc dozare fină, kw
- productivitatea, nr. saci/oră
- precizia de cântărire, %
- cantitatea dozată, kg

1000
160
60
250
60...560
0,75
0,37
3-4
0,1
15 - 60

a)
b)
Fig. 1- Echipament pentru cîntărire şi gestionare automata ECGA
-Schemă tehnologicăa - Desfăşurarea procesului de lucru la gura de însăcuire I
b - Desfăşurarea procesului de lucru la gura de însăcuire II
3. Realizare ME de echipament tehnologic pentru cântărire şi gestionare automată şi
AT la execuţie
Obiectivul fazei a constat în realizarea unui model experimental pentru un echipament tehnic
destinat ambalarea în saci a materialelor granulare şi pulverulente fig. 2(a÷c) care să realizeze
cântărirea şi gestionarea automata a acestora, având componenţa şi parametrii stabiliţi prin
documentaţia de execuţie.
Rezultatul obţinut pentru atingerea obiectivului acestei faze a fost realizarea unui model
experimental pentru Echipament tehnic de cântărire şi gestionare automată ECGA.

a) Vedere de ansamblu

b) grup dozare

c) Tablou instalaţie de automatizare
Fig. 2 - Echipament tehnologic pentru cântărire şi gestionare automată
4. Experimentare în condiţii de laborator ME
Obiectivul fazei l-a constiuit experimentarea echipamentului pentru cântărire şi gestionare
automată, în vederea determinării performanţelor acestora, în acest scop fiind realizată metodologia
specifică de experimentare, astfel încât să fie asigurată trasabilitatea măsurătorilor şi coerenţa datelor
obţinute.
Pentru atingerea obiectivului acestei faze s-a realizat încercarea echipamentului tehnic de
cântărire şi gestionare automată a materialelor granulare şi pulverulente, în conformitate cu
metodologia pentru acest echipament şi s-a redactat raportul de experimentare.
Experimentarile s-au efectuat la sediul INMA Bucureşti (Fig. 3), în incintă laboratorului de
incercari , în condiţii care au permis realizarea tuturor experimentărilor şi măsurătorilor prevăzute în
metodica de experimentare. Au fost efectuate următoarele activităţi:
o Verificări preliminare;
o Expertiza tehnică iniţială;
o Experimentari de funcţionare în gol;
o Calibrarea sistemului de cântărire;
o Verificarea functionarii instalatiei de automatizare în regim simulat.

Fig.3- Experimentări în condiţii de laborator

Rezultatele obţinute sunt prezentate în rapoartul de experimentare pentru echipamentul tehnic
pentru cântărire şi gestionare automată.
5. Experimentare în condiţii de exploatare si definitivare constructiva ME
Experimentarile in conditii de exploatare a echipamentului pentru cintarire si gestionare
automata ECGA s-au efectuat la sediul INMA Bucureşti, după amplasarea acestuia intr-o incinta
prevazuta cu utilitatile necesare desfasurarii activitatilor de incercari in cele mai bune conditii
(Fig.4).

Fig.4. Amplasarea echipamentului pentru experimentari
Dupa o perioada de rodaj de funcţionare în gol a melcilor de dozare pentru diferite regimuri
de turaţie cuprinse între 55rot./min. şi.560 rot/min, s-a trecut la experimentari in condiţii de
exploatare. Umplerea buncarului de alimentare al echipamentului de cintarire si gestionare, s-a
realizat cu ajutorul unui transportor elicoidal inclinat.

Imagini de la activităţile de experimentare in conditii de exploatare a tehnologiei si
echipamentului sunt prezentate in figurile 5.

Fig.5. Experimentări în condiţii de exploatare
Pe perioada desfasurarii activitatilor de experimentare in conditii de exploatare s-au efectuat
urmatoarele masuratori si determinari:
- turatiilor melcilor pentru diferite frecvente ale curentului electric;
-tensiunea si intensitatea curentului electric la mersul in gol al melcilor;
-tensiunea si intensitatea curentului electric la mersul in sarcina a melcilor in diferite conditii
de functionare;
-nivelul de zgomot din timpul functionarii echipamentului;
-timpul necesar pentru insacuirea cantitatii de produs programate;
-numarul de saci umpluti/minut;
-precizia de cantarire.
Rezultatele obţinute la experimentarile în condiţii de exploatare sunt prezentate în rapoartul de
experimentare.
6. Definitivare documentaţie de execuţie, demonstrare funcţionare ET de cântărire şi
gestionare automată şi diseminare rezultate pe scară largă
6.1 Definitivare documentaţie de execuţie
Pe timpul experimentarilor efectuate, au aparut anumite disfunctionalitati minore care au fost
remediate operativ la momentul respectiv dar care au necesitat introducerea unor modificări în
documentatia tehnica de executie.
6.2. Demonstrare funcţionare ET
Obiectivul fazei a constat în demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii echipamentului tehnologic
de cântărire şi gestionare automată.
Rezultatul obţinut a fost demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii echipamentului pentru cântărire şi
gestionare automată.
La manifestare au fost invitaţi specialişti din învăţământul superior, cercetare, societăţi
comerciale potenţiale utilizatoare ale echipamentelor tehnice pentru prelucrare primară şi extragere a
principiilor active.
Imagini de la activităţile de demonstrare a funcţionalităţii şi utilităţii echipamentului de
cântărire şi gestionare automată, (Fig. 6).

Fig. 6 – Demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii produsului
6.3 Diseminarea rezultatelor:
Obiectivele acestei faze a fost evaluarea rezultatelor obţinute în cursul derulării proiectului şi
diseminarea pe diferite căi a rezultatelor obţinute pentru echipamentul de cântărire şi gestionare
automată.
Activitatea de diseminare pe scară largă a rezultatelor proiectului a avut ca scop prezentarea
rezultatelor cercetării modelului experimental al instalaţiei pentru cântărirea şi gestionarea automată
în scopul ambalării în saci a produselor, în vederea popularizării lor către cei interesaţi şi ca un prim
pas pentru promovarea produselor pe piaţă.
Materiale de informare realizate pe parcursul desfăşurării proiectului
a. Articole
Eng. Milea D., PhD.Eng. Păun A., PhD.Eng. Pirnă I., Dr. Eng. Brăcăcescu C., Eng. Ludig
M., Technological equipment for weighing and automatic management of finished products
packed in sacks within milling units of small and medium capacity ( Echipament tehnologic
pentru cântarire şi gestionare automată a produselor finite ambalate în saci în cadrul unităţilor
de morărit de mică si medie capacitate)-Acceptat spre publicare în volumul Conferintei
Internaţională de echipamente termice, energie regenerabilă şi dezvoltare rurală-TE-RE-RD 2013,
20-22 iunie 2013, Baile Olanesti- Vâlcea, România- (ISSN 1843 - 3359), Editura PRINTECH
.
b. Participări la târguri şi expoziţii
1. Târgul AGROMEXPO Bacău, 28-30 martie 2013 – (Fig.7).
2. Manifestarea Tehnico – ştiinţifică ,,POLIFEST’, 3-5 aprilie 2013 –(Fig.8).
În cadrul acestor manifestări au fost prezentate, materiale informative gen fişe tehnice, pliante,
poster.

Fig.7- Târgul AGROMEXPO Bacău, 28-30 martie 2013

Fig.8- Manifestarea Tehnico – ştiinţifică ,,POLIFEST’, 3-5 aprilie 2013
c. Editarea unui CD-ROM
- CD-ROM-ul conţine:
- fişa tehnică;
- pliant;
- poster;
d. Fişa tehnică, pliant, poster
e. Pagină web
În pagina web sunt prezentate date de recunoaştere, obiective, rezultate obţinute, prezentarea
tehnologiei şi a echipamentului tehnic realizate în cadrul proiectului şi modul de diseminare a
rezultatelor obţinute în urma realizării proiectului.
PaginaWeb este următoarea: http://www.inma.ro/Pagina web NUCLEU/lista proiecte nucleu
rom.htm.

f. Notificarea unei cereri de brevet
A fost înregistrată la OSIM cererea de brevet de invenţie cu nr.A/00433 din 05.06 2013 “
Echipament pentru cântarire şi gestionare automată a produselor granulare si pulverulente”,
autori: Milea Dumitru, Păun Anişoara, Matache Mihai, Ion Alexandru .
g. Comunicări
S-a primit acceptul de prezentare la Conferinţa Internațională de echipamente termice, energie
regenerabilă şi dezvoltare rurală-TE-RE-RD 2013, 20-22 iunie 2013, Baile Olanesti- Vâlcea,
România.
Efectele socio-economice şi de mediu
Prin implementarea tehnologiei inovative de cântărire şi gestionare automată în cadrul
proceselor tehnologice de ambalare în saci deschişi a produselor finite se estimează obţinerea
următoarelor efecte economice şi de mediu:
modernizarea şi automatizarea proceselor de producţie din unităţile de morărit la preţuri
avantajoase;
reducerea consumurilor specifice de materiale şi energetice atât la executant cât şi la
beneficiari;
reducerea cheltuielilor de producţie şi exploatare prin creşterea productivităţii muncii;
asigurarea transferului tehnologic şi in regiunile defavorabile ale ţării;
asigurarea dezvoltării rurale în România;
protejarea mediului înconjurător, echipamentul montându-se în spaţii închise, neexistând
pericolul poluării mediului.
Potenţiali utilizatori
- întreprinderi de morărit de mica si medie capacitate;
- producătorii de nutreţuri concentrate;
- agenţi economici care produc materiale granulare sau pulvelurente ambalate in saci;
- institutiile de invatamant superior sau institutii de cercetare de profil.

