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Prefață

Manualul „Utilaj mecanic pentru prelucrarea produselor 
agroalimentare” este adresat cadrelor tehnice din industria alimentară, 
studenților din instituțiile de învățământ superior cu profil de industrie 
alimentară, specialiștilor din unitățile de cercetare și producție.

în acest manual sunt analizate construcția și principiul de 
funcționare a mașinilor, aparatelor și instalațiilor care se utilizează în 
diferite ramuri ale industriei alimentare și care nu diferă principial între 
ele.

în manual sunt prezentate principalele informații privind nivelul 
actual al cunoștințelor în domeniul utilajelor tehnologice din industria 
alimentară și care sunt necesare pentru calculul mașinilor. Sunt, de 
asemenea, analizate construcția și principiul de funcționare a utilajelor și 
a celor mai importante ansambluri ale lor. Sunt prezentate metodele de 
calcule tehnologic și energetic și mai rar al celui constructiv.

Materialul este elaborat în legătură nemijlocită cu disciplinele 
tehnice generale de mecanică teoretică, rezistență a materialelor, teorie a 
mașinilor și mecanismelor, termotehnică, procese și aparate.

Materialul expus în prezentul manual ajută specialiștii să rezolve 
problemele tehnico-inginerești ce țin de introducerea tehnicii performante 
în diverse ramuri ale industriei alimentare.

La alcătuirea manualului autorii au folosit experiența din domeniile 
construcțiilor de mașini pentru industria alimentară, instituțiilor de 
cercetări științifice și de proiectare din această ramură.

Manualul este destinat studenților de la Facultatea de Inginerie și 
Management în Mecanică și de la Facultatea de Tehnologie și 
Management în Industria Alimentară ale Universității Tehnice a 
Moldovei, elevilor de la colegiile cu profil alimentar, inginerilor și 
specialiștilor din industria alimentară.

Autorii
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Introducere

Țara noastră, în condițiile actuale de afectare a dezvoltării economiei 
ei naționale, se află într-o dezvoltare permanentă a bazei tehnico-materiale a 
industriei alimentare.

Intrarea eventuală a Republicii Moldova în Uniunea Europeană 
necesită decizii concrete și ample în dezvoltarea continuă și cu succes a 
economiei naționale. Numai înzestrând economia națională cu utilaje 
tehnologice performante, se poate de satisfăcut cerințele mereu crescânde ale 
consumatorilor în cele mai necesare și prețioase produse alimentare.

Pentru a face față cerințelor multiple ale industriei, consumatorilor și 
construcției de mașini pentru industria alimentară, specialistul din 
întreprinderile acestei industrii trebuie să cunoască:

construcția și principiul de funcționare a utilajelor, mașinilor și 
instalațiilor din industria alimentară;

regulile de exploatare, întreținere, reparare și modalitățile de reglare a 
lor;

metodele de calcul, construire, fabricare a utilajelor din domeniu și 
metodele de asigurare a fiabilității utilajelor.

în prezent, sunt necesari specialiști cu cunoștințe profunde nu 
numai în specialitatea de bază, ci și în domeniile înrudite, deoarece 
progresul tehnic este determinat de evoluția complexă a tuturor ramurilor.

Manualul „Utilaj mecanic pentru prelucrarea produselor 
agroalimentare” este elaborat, astfel încât să contribuie la îmbogățirea 
cunoștințelor tehnice ale specialiștilor din industria alimentară și la 
atingerea nivelului tehnic solicitat de societatea noastră.

1
Destinația mașinilor și utilajelor folosite în industria 

alimentară
1.1. Considerații generale

Mașinile și utilajele din industria alimentară sunt mașini de lucru 
destinate pentru operații diversificate în cadrul proceselor de producție, în 
conformitate cu cerințele tehnico-economice impuse fiecărei lucrări în 
parte.

Prin folosirea mașinilor în executarea diverselor lucrări din cadrul 
proceselor de producție din industria alimentară, se asigură:

- mărirea productivității muncii;
- realizarea unor lucrări în termene optime și de o calitate superioară;
- reducerea costurilor pe tona de produs;
- înlocuirea muncii manuale cu munca de dirijare a utilajului, 

respectiv reducerea efortului fizic.

1.2. Clasificarea mașinilor și utilajelor din industria alimentară

Mașinile și utilajele folosite în industria alimentară se clasifică 
după mai multe criterii:

după felul acțiunii exercitate asupra produsului, se clasifică în:
- mașini în care are loc o acțiune mecanică asupra produselor sau 

asupra materialelor de prelucrat; produsele sau materialele nu își schimbă 
proprietățile, dar își pot schimba doar forma, dimensiunile sau alți 
parametri mecanici;

- mașini în care are loc o acțiune asupra produselor, în urma căreia se 
modifică proprietățile lor fizice, chimice sau starea de agregare (acțiuni 
fizico-chimice, biochimice, termice sau electrice);

după ciclul de lucru, se deosebesc:
- mașini și utilaje cu acțiune periodică;
- mașini și utilaje cu acțiune continuă.
în cazul mașinilor cu acțiune periodică, produsul sau materialul de 

prelucrat este supus acțiunii de prelucrare într-un anumit interval de timp, 
iar produsul finit este scos după expirarea acestui interval de timp, apoi 
procesul se repetă ciclic.
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în cazul mașinilor cu acțiune continuă, are loc un proces de lucru 
stabilizat în timp, iar încărcarea produsului inițial și descărcarea produsului 
finit au loc concomitent:

din punctul de vedere al gradului de mecanizare și automatizare a 
operațiilor, se deosebesc:
- mașini cu funcționare neautomată;
- mașini semiautomate;
- mașini automate.

în mașinile neautomate, operațiile auxiliare (încărcarea, descărcarea, 
deplasarea, verificarea) și unele operații tehnologice se execută cu 
intervenția directă a omului (operatorului) asupra obiectului muncii. La 
asemenea mașini, doar mecanismele și sculele înlesnesc munca 
operatorului.

La mașinile semiautomate toate operațiile și procesele tehnologice 
principale sunt executate de mașină, efectuându-se manual doar unele 
operații de transport, verificare și unele operații auxiliare.

La mașinile automate operațiile și procesele tehnologice, precum și 
toate operațiile și procesele auxiliare, inclusiv cele de transport și de 
verificare sunt executate de mașină.

Particularitatea mașinilor automate și semiautomate constă în 
existența, pe lângă mecanismele și dispozitivele caracteristice acestor 
mașini, a unor mecanisme și dispozitive speciale, care asigură funcționarea 
automată a acestora:

din punct de vedere al complexității, se deosebesc.
- mașini separate (individuale);
- mașini agregate sau complexe;
- mașini combinate;
- sisteme automate de mașini;
din punct de vedere al operației care se execută, deosebim:
- utilaje pentru depozite;
- mașini pentru mărunțire;
- mașini pentru sortare;

- mașini pentru amestecare;
- mașini pentru separarea amestecurilor eterogene;
- mașini pentru presarea produselor alimentare;
- mașini pentru dozarea componentelor produselor alimentare;
- mașini pentru evaporare, condensare;
- mașini pentru difuzie;
- mașini pentru distilare-rafinare;
- utilaje pentru uscare;

- mașini pentru spălarea ambalajelor pentru produse alimentare 
lichide;

- mașini pentru preambalarea și învelirea produselor alimentare;
- mașini și instalații pentru dozarea și ambalarea produselor;
- mașini și instalații pentru transport;
- instalații de ventilare și condiționare a aerului;
- instalații pentru automatizări.

1.3. Condițiile impuse mașinilor și utilajelor folosite în industria 
alimentară

Pentru mașinile și utilajele din industria alimentară se impun 
următoarele condiții:

- întreg ansamblul mașinii să fie realizat pe baza celei mai avansate 
tehnologii;

-ansamblurile cu turații mari să fie prevăzute cu posibilități de 
echilibrare statică și dinamică;

- mașina să fie prevăzută cu subansambluri ușor cuplabile;
- construcția pieselor, organelor de lucru și a altor ansambluri ale 

mașinii trebuie să fie funcțională;
- materialele, toleranțele și piesele de fixare trebuie să corespundă 

standardelor de stat și normelor cerute de către cele mai avansate uzine 
constructoare de mașini;

- mașinile trebuie prevăzute cu aparate de măsurare și control;
- liniile tehnologice formate din mai multe utilaje trebuie prevăzute 

cu dispozitive de autoblocare, care să oprească linia, dacă una din mașinile 
următoare din linie s-a oprit.

1.4. Sisteme de mașini și aparate

în general, un sistem de mașini și aparate de producție trebuie să 
acopere totalitatea proceselor, în urma cărora din materia primă se obțin 
produsele finite.

Sistemul de mașini și aparate se bazează pe analiza factorilor 
tehnologici, energetici și tehnico-organizatorici.

Factorii tehnologici principali sunt:
- proprietățile materiei prime;
- caracterul proceselor de producție;
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-procedeul de realizare a proceselor de producție cu aparate sau 
mașini;

- metodele de dirijare a procesului de producție.
Factorii energetici sunt:
- bilanțul dintre intrarea și ieșirea de material și energie;
- echilibrul permanent dintre material și energie.
Factorii tehnico-organizatorici sunt:
- gruparea rațională a agregatelor de producție după indicii 

organizatorici și tehnologici;
- mecanizarea proceselor de producție și a sistemului de transport al 

materiei prime, materialelor, produselor intermediare și produselor finite;
-automatizarea controlului, evidenței, reglării și conducerii 

proceselor de producție;
- stabilirea formei produselor finite.
De aceea, la calculul și construcția unei mașini sau unui aparat, 

trebuie să se pornească nu numai de la condițiile realizării procesului 
tehnologic impus în obiectivul care se proiectează, ci și de la condițiile 
funcționării în sistemul de mașini și aparate, în interdependență cu utilajele 
învecinate, ținându-se seama de posibilitățile reglării și conducerii automate 
a întregului proces.

Forma perfecționată a producției este producția continuă pe bandă, în 
care mașinile și aparatele sunt amplasate ținând seama de fluxul procesului 
tehnologic, iar funcționarea lor este adaptată ritmului și productivității.

După caracterul producției continue pe bandă, se deosebesc fluxuri 
pe o singură linie și fluxuri pe mai multe linii - divergente, convergente și 
mixte.

Fluxurile pe o singură linie se întâlnesc la întreprinderile în care 
producția se împarte în mai multe fluxuri de sine stătătoare și, în fiecare din 
acestea, se obține un semiprodus sau semifabricat necesar pentru executarea 
produsului finit.

Fluxurile pe mai multe linii cuprind o linie principală și mai multe 
linii auxiliare. Linia principală este aceea care cuprinde agregatele sau 
mașinile care execută transformarea semiproduselor în produsul finit; 
liniiile auxiliare sunt cele care execută operațiile auxiliare - finisarea 
produsului finit, preambalarea etc.

în funcție de caracterul său, un sistem de mașini pe mai multe linii se 
poate compune din fluxuri divergente - când într-un anumit gen de materie 
primă sau de semifabricate se execută o serie de produse finite și din fluxuri 
convergente - când mai multe fluxuri în care se execută o serie de 
semiproduse converg la executarea unui singur tip de produs finit.

Pot exista fluxuri mixte, când din mai multe genuri de materie primă 
sau de semifabricate se execută o serie de produse finite.

Procesul de producție la fiecare flux tehnologic se compune din mai 
multe operații, care se realizează cu diferite mașini.

Pentru deplasarea produselor intermediare de la o operație la alta, se 
folosesc diferite mijloace de transport (mecanice, pneumatice, hidraulice și 
gravitaționale).

Pentru funcționarea normală a liniilor de flux tehnologic, mașinile și 
mecanismele de transport montate în linie trebuie să fie bine corelate între 
ele din punctul de vedere al productivității și al duratei ciclurilor.

în funcție de caracterul legăturilor, în liniile automate pot fi realizate 
trei variante de linii:

-linii automate cu legătură rigidă între elementele fluxului, cu 
transmiterea directă a obiectelor prelucrate dintr-o poziție de prelucrare în 
alta;

-linii automate cu legătură flexibilă între toate elementele fluxului;
-linii automate cu legătură semiflexibilă; în aceste linii diferite 

sectoare ale fluxului reprezintă elemente legate rigid cu transmitere directă 
a obiectelor prelucrării de la un element la altul; sectoarele sunt legate 
flexibil între ele cu ajutorul unor receptoare-acumulatoare intermediare și 
cu ajutorul unor transportoare-transbordoare. Aceste linii automate au 
căpătat răspândirea cea mai largă.

O importanță deosebită o au legăturile flexibile și semiflexibile, când 
între diferite stadii de prelucrare este necesară menținerea produsului sau a 
semifabricatului un anumit timp în anumite condiții. Pe lângă aceasta, 
legăturile semiflexibile permit adesea adaptarea unei linii de flux tipice 
pentru executarea unui alt produs, prin înlocuirea doar a unui element sau a 
unui sector de flux.

1.5. Proprietățile tehnologice ale mediului alimentar

Condițiile de prelucrare a produselor agroalimentare și de obținere a 
produselor finite, construcția organelor de lucru ale mașinilor și aparatelor, 
regimul optim de funcționare a lor sunt determinate de proprietățile fizico- 
chimice și biochimice ale mediului alimentar. Se poate de evidențiat două 
grupuri principale de proprietăți comune pentru toate mediile alimentare: 
indicii de calitate ale produselor alimentare și indicii proprietăților 
tehnologice ale materiei prime și a semifabricatelor caracteristice pentru 
toate etapele procesului tehnologic.
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1.6. Indicii de calitate ai produselor alimentare

Acești indici caracterizează proprietățile alimentare ale produselor, 
de bază fiind: valoarea nutritivă, buna calitate, acțiunea agreabilă asupra 
organelor senzitive ale omului.

Calitatea bună a produselor alimentare înseamnă ca ele, în primul 
rând, să nu fie nocive pentru organismul omului, în al doilea rând - 
calitatea produselor se poate asigura sau prin separarea produselor alterate, 
sau prin curățarea și separarea din materia primă sau semifabricate a 
diverselor impurități. Dacă investigațiile de laborator au indicat că materia 
primă sau produsele alimentare finite conțin substanțe nocive (chimicale 
otrăvitoare, microorganisme), atunci acestea sunt rebutate.

în timpul consumului, produsul alimentar exercită acțiune asupra 
organelor de simț ale omului: miros, pipăit, auz, vedere, care, de asemenea, 
poate să provoace boli.

Produsele alimentare trebuie să fie estetice, adică să aibă o formă și 
o culoare frumoasă și atrăgătoare, ambalajul produselor trebuie să prezinte 
o informație vastă despre acestea și să promoveze vânzarea produsului.

Calitățile gustative ale produselor alimentare se determină de 
proprietățile organoleptice ale lor: dulceață, prospețime, miros, consistență 
etc.

în timpul consumării, produsul alimentar provoacă omului 
următoarele senzații: delicatețe, durabilitate, suculență etc. Complexul 
acestor senzații îl impune pe consumator să accepte sau să refuze produsul 
alimentar.

1.7. Indicii proprietăților tehnologice ale materiei prime și ale 
semifabricatelor

Liniile tehnologice se întrebuințează pentru realizarea unor operații 
tehnologice într-o succesiune anumită, cu scopul de a modifica proprietățile 
materiei prime și a semifabricatelor în proprietăți de consum ale produselor 
finite.

Mediul alimentar (materia primă, semifabricatele și produsele 
finite), în funcție de componență, dispresie și structura lor, posedă diverse 
proprietăți reologice și de textură (tabelul 1).

Proprietățile reologice, textura și caracteristicile termofizice ale 
produselor alimentare determină parametrii procesului tehnologic și 
construcția organelor de lucru ale mașinilor și aparatelor.

Tabelul 1.
Clasificarea mediilor alimentare în dependență de proprietățile 

reologice și de indicii texturali

Mediul alimentar 
(materie primă, 

semifabricat, produs finit)

Sistemul de 
dispersare

Proprietățile 
tipice reologice

Indicii tipici 
texturali

Apă, spirt, ulei vegetal Lichid pur Viscozitate 
newtoniană

Stare lichidă 
apos

Grăsimi topite Topitură 
curată

Viscozitate 
newtoniană

Apos, dens, 
oleaginos

Soluții de sare și zahăr, 
bere, băuturi

Soluție 
reală

Viscozitate 
newtoniană

Apos, dens, 
mucilaginos

Soluții de proteine, 
sucuri de fructe și 
pomușoare

Soluție 
coloidală

Viscozitate 
newtoniană, 
viscoelastic

Apos, dens, 
nucilaginos

Piureuri din fructe, 
brânză de vacă,
umplutură

Păstos

Viscozitate 
newtoniană, 
viscoelastic, 
tixotropie

Dens, cleios, 
mucilaginos, 

ductil

Caramelă, miez de 
nucă, porumb, paste 
făinoase, morcov

Dur

Elasticitate, 
duritate, 
fluiditate, 
fragilitate

Dur, fragil

Mere, pere, cartofi, 
castraveți, ciocolată, 
bomboane

Rigid
Elasticitate, 
plasticitate, 
viscozitate

Rigid, fragil, 
vâscos, tenace
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2 2.1. Mașina de spălat cu mișcare vibratoare КМЦ

Mașini de spălat fructe și legume

Spălarea este una dintre cele mai importante operații în procesul 
de fabricare a conservelor, care influențează mult asupra calității 
produselor finite.

Regimul de spălare al materiei prime depinde, în principal, de 
textura ei, care poate fi „dură” sau „moale”.

Suprafața produselor horticole poate fi acoperită de impurități de 
origine organică sau minerală, de exemplu, particule de nisip, pământ, 
praf, sucul produselor horticole deformate etc.

Impuritățile de origine minerală, ca și cele de origine organică 
conțin întotdeauna microorganisme, uneori chiar din cele care provoacă 
boli. Din această cauză, produsele horticole se spală înainte de a fi 
prelucrate, cu scopul de a elimina toate impuritățile chimice, reziduale și 
minerale, toate microorganismele care au un efect nociv asupra 
organismului uman.

Spălarea are și rolul de a reduce într-o măsură cât mai mare 
reziduul de pesticide și microfloră epifiză. S-a demonstrat că o bună 
spălare are o eficiență asemănătoare cu tratarea termică la 100 °C timp de 
2-5 minute.

Materiile prime se spală cu apă rece.
Spălarea materiilor prime se face prin înmuiere, prin frecarea 

particulelor între ele și de organele de transport și prin stropire - șprițuire.
Pentru fructele cu textură moale spălarea are loc numai prin 

stropire.
Datorită diversității materiei prime folosite în industria 

alimentară, s-a construit o gamă largă de mașini de spălat. După 
caracteristicile constructive ele pot fi divizate în:

mașini cu mișcare de translație a organului de transport; 
mașini cu mișcare de rotație;
mașini cu mișcare vibratoare.

Spălarea fructelor și legumelor, care conțin puține impurități, se 
face în regim slab intensiv - înmuiere și stropire cu apă curată curgătoare. 
Materiile prime care conțin multe impurități se spală în regim intensiv cu 
folosirea dispozitivelor cu perii.

Spălarea rădăcinoaselor se efectuează folosind activatori mecanici 
(palete etc.).

Mașina se întrebuințează la spălarea fructelor pomicole, 
păstăioaselor și, de asemenea, la spălarea și răcirea altor materii prime 
după prelucrarea lor termică (figura 2.1).

Mașina este compusă dintr-un cadru de profiluri laminate 1, pe 
care este montată sita 4 cu suspensiile articulate 8, din mecanismele cu 
excentric 9, tijele 6, care unesc excentricele cu sita, motorul electric de 
acționare 2, din jgheabul 11 pentru acumularea și evacuarea apei care 
conține impurități din colectorul de șprițuire 7 și din buncărul de încărcare 
5, dotat cu un registru de reglare 13.

Materia primă se alimentează în buncărul 5 și din el se transmite 
pe sita, care are o mișcare alternativă. Cantitatea de materie primă care se 
alimentează pe sită într-o unitate de timp se reglează cu ajutorul 
registrului 13.

mo

Figura 2.1. Mașina de spălat КМЦ.

Materia primă se deplasează pe sita înclinată în direcția pantei, 
amestecându-se intensiv. Deasupra sitei este montat colectorul 7 cu dușuri 
din care se stropește materia primă cu apă curată curgătoare. După 
spălare, apa și impuritățile se acumulează în jgheabul 11 și se evacuează 
în canalizare. Sita este antrenată într-o mișcare alternativă prin 
intermediul unui mecanism cu excentric, lanțul cinematic fiind format din 
electromotorul 2, transmisia prin curele trapezoidale 12 și arborele cu 
excentric geometric 10.
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Caracteristica tehnică a mașinii КМЦ

Capacitatea de prelucrare, t/h 2,0-2,5
Consumul de apă, m3/h 2,0
Puterea instalată, kW U
Dimensiunile de gabarit, mm:

lungimea 1740
lățimea 936
înălțimea 1350

Masa, kg 212

2.2. Mașina de spălat cu vibrații MB-25

Mașina se utilizează pentru spălarea cartofului, sfeclei, 
morcovului. Mașina este compusă din corpul 4, instalat pe niște arcuri 13, 
vibratorul 15 și carcasa 1. Materia primă se spală cu apa care iese din 
dispozitivul de stropire 7, dotat cu duze și, datorită forței de frecare dintre 
tuberculii aflați în mișcare intensificată de vibrația mașinii (figura 2.2).

în interiorul corpului 4 de formă cilindrică se află țeava 6, dotată 
din partea exterioară cu melcul 5. Prin țeavă trece de-a lungul un arbore 
cotit 15, care se rotește în rulmenții 9. Arborele cotit este dotat cu 
dezechilibrele 3 și se pune în mișcare prin intermediul cuplajului flexibil 
10 și arborele 11 de la motorul electric 12. în timpul mișcării, corpul 
începe a vibra. Vibrarea este preluată de arcurile 13. Frecvența vibrațiilor 

corpului este egală cu frecvența de rotație a arborelui motorului electric - 
1400 min.1; amplitudinea maximă a vibrațiilor variază de la 6 la 8 mm.

Procesul tehnologic de spălare se efectuează astfel. Materia primă 
se încarcă în buncărul 8, în care se debitează și apa din dispozitivul de 
stropire. Murdăria de pe materia primă se înmoaie, se dezlipește de ea și 
se sedimentează pe fundul mașinii, dotat cu orificii, prin care trece și se 
evacuează cu apa murdară prin racordul 14. Datorită vibrațiilor, materia 
primă se deplasează de-a lungul mașinii și, după ce a fost spălată, se 
evacuează din mașină pe un jgheab înclinat. Pentru a curăța mașina de 
murdăria acumulată (pământ, nisip, pietre) se folosește fereastra 2. 
Productivitatea mașinii este de 2,0...2,5 t/h.

Mașina de acest tip se montează pe fundație autonomă. Deoarece 
funcționarea mașinii este însoțită de vibrații și zgomot, este necesar, odată 
în an sau după reparare, de controlat nivelurile lor.

2.3. Mașina de spălat А9-КМБ

Se execută trei tipuri de mașini: А9-КМБ-4, А9-КМБ-8 și 
А9-КМБ-16 cu capacitatea de prelucrare, respectiv, de 4,8 și 16 t/h. 
Construcția mașinilor de deosebește prin lățimea și viteza de mișcare a 
transportului cu role. Mașina se întrebuințează pentru spălarea tomatelor 
și altor produse horticole cu textură moale. Mașina (figura 2.3) este 
compusă din următoarele ansambluri: cuva 1, transportorul cu role 3, 
dispozitivul de stropire - șprițuire 4, dispozitivul de ridicare 9, 
ventilatorul 12 și motoreductorul 8. Cuva este fixată pe suporturile duble 
din față 14 și din spate 10, executate din profil cornier. Cuva este dotată 
cu o fereastră 16 și cu o clapetă 15. Fereastra 16 servește pentru evacuarea 
impurităților din cuvă în timpul funcționării mașinii, iar clapeta 15 - 
pentru evacuarea periodică a impurităților, fără ca mașina să fie oprită. 
Clapeta 15 este acționată prin intermediul pedalei 17, cu ajutorul unui 
sistem de leviere. în cuvă sînt instalate o grilă înclinată, un transportor cu 
role și un agitator pneumatic. La o extremitate a cuvei, deasupra porțiunii 
înclinate a transportorului cu role este instalat un dispozitiv de stropire - 
șprițuire, dotată cu duzele 2, care servesc pentru a clăti materia primă cu 
apă rece. Apa este dirijată în dispozitivul de stropire - prin ventilul 
magnetic de închidere 5, blocat cu mecanismul de acționare al mașinii și 
care funcționează în felul următor: când mașina funcționează, apa se 
debitează în cuvă și invers.
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Transportorul cu role are în componența lui și un dispozitiv de 
ridicare 9, cu ajutorul căruia el se evacuează din cuvă în timpul reparării 
ei.

Mecanismul de acționare a dispozitivului de ridicare funcționează 
manual. Pentru refularea aerului în agitator este montat pe suportul 10 
suflanta 12, de presiune înaltă, acționată de la motorul electric individual 
11. Agitatorul pneumatic aspiră aer prin conducta de aer 13. Transportorul 
cu role se pune în mișcare cu ajutorul motoreductorului prin intermediul 
transmisiei cu lanț 6.

Figura 2.3. Mașina de spălat А9-КМБ.

Materia primă se introduce în cuvă pe o grilă înclinată, în a cărei 
parte inferioară este montat agitatorul. Fluxul ascendent de aer pune în 
mișcare materia primă din cuvă și intensifică înmuierea și dezlipirea 
impurităților. De pe grila înclinată materia primă ajunge pe transportorul 
cu role, unde continuă procesul de dezlipire a impurităților datorită 
frecării produsului de rolele rotative ale transportorului. Materia primă se 
clătește cu apă curgătoare, care iese din colectorul de stropire, fiind în 
continuare dirijată în jgheabul 7 de descărcare.

Caracteristica tehnică a mașinii А9-КМБ

Tipul А9-КМБ-4, А9-КМБ-8, А9-КМБ-16
Capacitatea de prelucrare, kg/h 4000 8000 16000
Viteza de mișcare a
transportorului cu role, m/s 0,125 0,215 0,28

Consumul de apă, m3/h 4 8 16
Puterea electromotorului, kW 4 4 4,5
Dimensiunile de gabarit, mm:

lungimea 4500 4500 4500
lățimea 1050 1050 1400
înălțimea 1900 1900 1990

Masa, kg 1050 1050 1150

2.4. Mașina de spălat rotativă A9-KM-2

Mașina de spălat rotativă A9-K.M-2 (figura 2.4) este destinată 
pentru spălarea fructelor și legumelor cu textură tare și se aplică mai 
frecvent la fabricarea conservelor de legume. Dimensiunile materiei 
prime pentru spălat trebuie să nu depășească 200 mm.

Mașina este instalată pe o carcasă 11, executată din profiluri 
laminate. Pe carcasă este fixată cuva 12, divizată în două părți. în fiecare 
din aceste părți se află câte un tambur, 2 și 3. Ambele tambure au 
lungimile și diametrele egale. După tamburul 3 este instalat tamburul 4. 
Toate cele trei tambure sunt fixate pe un arbore comun 7, care se rotește. 
Arborele 7, la rândul său, este fixat pe carcasă prin intermediul unor 
rulmenți.

Figura 2.4. Mașina de spălat A9-KM-2.

Primele două tambure sunt destinate înmuierii și eliminării 
impurităților de pe materia primă. Suprafața laterală a tamburelor este 
executată din fâșii de metal fasonate; între fâșii sunt crăpături, prin care 
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trece murdăria în cuvă și care se depune pe fundul ei. Fundul cuvei este 
dotat cu ferestrele 10, care servesc pentru evacuarea murdăriei în timpul 
prelucrării sanitare a mașinii și a reparării ei. Al treilea tambur 4 este 
destinat pentru clătirea cu apă curgătoare și din această cauză el este 
dotat cu un dispozitiv de stropire: suprafața laterală a acestui tambur este 
perforată.

Materia primă se alimentează în mașină prin alimentatorul 1, iar 
evacuarea din mașină a materiei prime spălate spre operația următoare se 
face prin jgheabul 9.

Mașina este pusă în funcțiune de motoreductorul 5, prin 
transmisia cu lanț 6. Apa se dirijează în dispozitivul de stropire prin 
ventilul magnetic 8, blocat cu motorul electric de antrenare.

Materia primă, din buncărul 1, se transmite în tamburul 2 și apoi, 
cu ajutorul paletelor, se aruncă în tamburul 3, de unde, cu un căuș special, 
se transmite în tamburul 4. Materia primă spălată se dirijează în jgheabul 
9 și apoi la operația următoare.

Caracteristica tehnică a mașinii A9-KM-2

Capacitatea de prelucrare, kg/h 300
Consumul de apă, m3/h 2,0
Turația tamburului, s’'(rot/min) 1,2(12)
Puterea motorului electric, kW 1,1
Dimensiunile de gabarit, mm:

lungimea 3390
lățimea 1270
înălțimea 1600

Masa, kg 840

2.5. Mașina de spălat cu perii Т1-КУМ-3

Mașina de spălat cu perii se întrebuințează la spălarea 
castraveților, dovleceilor, vinetelor și altor legume cu textură tare 
(figura 2.5).

Partea principală a mașinii este cuva 4 de spălare, executată din 
profil cornier și tablă. Cuva este fixată pe patru suporturi 1.

In partea superioară a cuvei, la unul și același nivel sunt instalate 
cinci blocuri 2, asamblate din perii de cauciuc. Sub blocurile de perii se 

găsește un fund 3, compus din cinci sectoare fixate pe o carcasă executată 
din profil cornier. Fiecare sector se compune din perii și plăci în ordine 
succesivă. Carcasa sectoarelor este instalată pe excentrice, cu ajutorul 
cărora se reglează intervalul dintre periile rotative și imobile în funcție de 
dimensiunile materiei prime în limitele de până la 50 mm.

în partea de dinainte a cuvei, pe o porțiune înclinată a carcasei, 
este instalată o grilă metalică pentru separarea corpurilor străine dure. 
Acolo unde se termină blocurile de perii este montat un transportor 
compus din două lanțuri înclinate paralele, dotate cu raclete și plăci, care 
formează împreună căușele 5.

După transportorul înclinat este instalat un alt transportor 
orizontal, compus din două lanțuri paralele orizontale 8, dotate cu degete, 
pe care se rotesc rolele 9 când acestea se deplasează pe ghidajele instalate 
sub transportor. Pentru reglarea întinderii lanțurilor elevatorului și 
transportorului mașina este dotată cu dispozitive de întindere.

fl

Deasupra, paralel cu elevatorul și transportorul cu role, sunt 
instalate dușuri compuse din colectoare și din duze.

Pe țeava prin care se alimentează cu apă dușurile este instalat un 
ventil de închidere electromagnetic, acționat de motorul electric al mașinii 
și care asigură alimentarea cu apă numai atunci când funcționează mașina. 
Apa din colectoare, după clătirea materiei prime, se scurge în cuva 4. 
Excesul de apă din cuvă împreună cu impuritățile ușoare, se deversează 
într-un buzunar de unde se evacuează din mașină.
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Blocurile cu perii, elevatorul și transportorul cu role se pun în 
funcțiune prin intermediul transmisiei cu lanț de la motorul electric și 
reductorul cu melc, pe care este instalat blocul compus dintr-o roată 
dințată și o roată de lanț. întinderea lanțurilor de antrenare se efectuează 
cu ajutorul roților de lanț.

Materia primă se alimentează în partea din față a cuvei pe grila 
metalică și apoi se deplasează sub blocurile rotative de perii. Blocurile 
curăță materia primă de murdărie și, simultan, o transportă de-a lungul 
cuvei spre elevator. Elevatorul ridică materia primă din cuvă și o 
deplasează pe transportorul orizontal cu role, de pe care, prin intermediul 
unui jgheab, o dirijează la operația următoare.

Caracteristica tehnică a mașinii de tip Т1-КУМ-3

Capacitatea de prelucrare, kg/h
castraveți 4000
vinete 3000
dovlecei 200

Consumul de apă, m3/h 3
Capacitatea cuvei, m3 1,8
Viteza transportorului, m/s 0,182
Puterea instalată a electromotorului, kW 2,2
Dimensiunile de gabarit, mm:

lungimea 4850
lățimea 1420
înălțimea 2140

Masa, kg 1725

2.6. Mașina de spălat cu palete А9-КЛА-1

Mașina se utilizează la spălarea rădăcinoaselor. Baza mașinii o 
constituie carcasa 2 (figura 2.6). Ea este compusă din pâlnia de alimentare 
1 și cuva 7, compusă din trei compartimente. Primul compartiment 3 
servește pentru o spălare prealabilă, având ca rezultat înmuierea 
murdăriei. Compartimentul doi reprezintă un tambur perforat în partea lui 
inferioară. Aici se efectuează spălarea completă și separarea murdăriei de 
materia primă. Tamburul se fixează pe arborele 9, poziția lui fiind fixată 
cu elementele 6.

Tamburul este instalat în cuva 7. Impuritățile trec din tambur în 
cuvă prin găurile tamburului. Cuva este dotată cu două ferestruici 20 și cu 
ventilul 11. Prin ventil se evacuează apa, iar prin ferestruici - impuritățile 
în timpul igienizării mașinii.

Compartimentul trei 14 se întrebuințează pentru clătirea materiei 
prime. O parte din fundul 13 al acestui compartiment are perforații, prin 
care se evacuează apa și murdăria în compartimentul de spălare 8. La 
capătul compartimentelor 3 și 14 sunt instalate colectoarele 5 și 16 cu 
găuri pentru alimentarea lor cu apă. Excesul de apă din cuvă se evacuează 
prin buzunarul de deversare. Țeava de alimentare a colectoarelor cu apă 
este dotată cu un ventil magnetic 19 de închidere, care este blocat cu 
mecanismul de acționare a mașinii și admisia apei se termină atunci când 
mașina se oprește. Ferestruicile 20 se deschid cu ajutorul sistemului de 
leviere 21. Pe arborele care trece prin toate cele trei compartimente sunt 
fixate paletele 12, care servesc pentru deplasarea materiei prime de-a 
lungul compartimentelor.

Figura 2.6. Mașina de spălat А9-КЛА/1.

Motoreductorul 17, prin intermediul transmisiei cu lanț 18, rotește 
arborele mașinii cu o frecvență de 25 rot/min. Toate trei compartimente 
sunt închise de capacele 4, 10 și 15.

Materia primă se alimentează prin pâlnia de alimentare 1, apoi cu 
paletele 12 se deplasează în primul compartiment. Traversând acest 
compartiment, materia primă, cu ajutorul paletei terminale, se deplasează 
în al doilea compartiment de spălare finală completă. La sfârșitul 
compartimentului doi, materia primă, cu ajutorul altei palete terminale, se 
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aruncă în compartimentul trei, unde se clătește și se deplasează pe 
jgheabul 22, pentru a fi dirijată la operația următoare.

Caracteristica tehnică a mașinii А9-КЛА/1

2.7. Mașina de spălat Т1-КУМ-5

Capacitatea de prelucrare, kg/h 
Frecvența de rotație a arborelui

3000

cu palete s’1, (rot/min): 0,41 (25)
Puterea instalată a electromotorului, kW 3,0
Consumul de apă, m3/h 3,0
Dimensiunile de gabarit, mm:

lungimea 4635
lățimea 1060
înălțimea 1915

Masa, kg 1080

Se utilizează pentru spălarea fructelor și legumelor (exclusiv 
rădăcinoase) în liniile de fabricare a conservelor din legume și fructe. 
Materia primă care are pe suprafața sa laterală un strat uscat de murdărie, 
în prealabil, trebuie înmuiată.

Principiul de funcționare a mașinii (figura 2.7) este bazat pe 
încărcarea continuă a materiei prime în cuva de spălare, umplută cu apă. 
Intensitatea procesului de spălare este datorată acțiunii mecanice asupra 
materiei prime a aerului comprimat, care este refulat în agitatorul 
pneumatic (barbotor). Din cuva 1, materia primă spălată se evacuează cu 
transportorul înclinat 2, în a cărui parte superioară materia primă se 
clătește cu apă curgătoare din dispozitivul cu duze. Descărcarea 
produselor spălate se face prin jgheabul 3.

Figura 2.7. Mașina de spălat Т1-КУМ-5.

Pentru umplerea cuvei cu apă, la începutul funcționării, pe partea 
laterală a ei este un ștuț cu ventil, care se racordează la o conductă de apă.

în timpul funcționării mașinii, nivelul constant al apei în cuvă se 
menține cu apa care iese din dispozitivul de șprițuire, deversarea 
excesului de apă facându-se prin crăpătura din peretele cuvei.

Curățarea mașinii se efectuează prin ferestruica din fundul cuvei. 
în procesul de lucru, apa din cuvă se schimbă parțial (apa murdară 

se evacuează periodic prin robinetul de deversare).

Caracteristica tehnică a mașinii

Capacitatea de prelucrare, kg/h 5,0
Puterea instalată, kW 4,1
Consumul de apă, m3/h 5,0
Suprafața ocupată de mașină, m2 4,9
Dimensiunile de gabarit, mm:

lungimea 3805
lățimea 1285
înălțimea 1790

Masa, kg 910

2.8. Mașina de spălat prin flotație

Mașina de spălat prin flotație este utilizată în linia tehnologică a 
stațiilor de batere a mazării pentru realizarea ultimei curățări a boabelor, 
îndepărtând impuritățile care au rămas în urma vânturării.

Spălarea este absolut necesară, deoarece, în urma cosirii 
mecanice, mazărea se impurifică mult cu pământ, pietre, resturi de paie și 
teci. în cazul în care nu se îndepărtează aceste impurități, trierai de 
mazăre și instalația de recirculare a apei de la transportul hidraulic se vor 
înfunda repede, provocând staționări în procesul de producție.

Mașina de spălat prin flotație se compune din spălătorul propriu- 
zis și separatorul de apă (figura 2.8).

Spălătorul propriu-zis este format dintr-o cameră de flotație 3, 
prevăzută cu pereți transversali 4. Spălarea se execută astfel: boabele de 
mazăre trec din buncărul 1 pe plăcile înclinate perforate 6 și sunt 
transportate sub acțiunea dușurilor 13. Impuritățile grele vor rămâne pe 
fundul compartimentului de separare a pietrelor 7, iar mazărea și 
impuritățile ușoare - în compartimentul de flotație 3. Datorită șicanelor și 
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lărgirii secțiunii transversale, viteza curentului de apă se micșorează brusc 
și, ca urmare, mazărea va cădea pe fundul compartimentului de flotație, 
iar impuritățile ușoare vor rămâne la suprafață și, prin jgheabul colector 8, 
vor trece în tamburul de curățare 16, unde se separă de apă

10

lt

Figura 2.8. Mașina de spălat prin flotație.

. Mazărea care a căzut pe fundul compartimentului este antrenată 
pe jgheabul înclinat 5 cu ajutorul unui curent de apă trimis de pompa 14 și 
deversată pe sita oscilantă 9, unde se spală din dușurile 15. Pieretele sunt 
antrenate de curentul de apă într-o conductă de cauciuc 17 și se separă de 
apă tot în tamburul de curățare. Pentru reducerea pierderilor de substanțe 
uscate apa este recirculată în instalație.

2.9. Mașina de spălat zarzavaturi А9-КУН

Mașina de spălat zarzavaturi А9-КУН (figura 2.9) este compbsă 
din batiul 1, aruncătorul 2, transportorul de evacuare 3 și mecanismul de 
acționare 4. Batiul este fabricat, prin sudare, din metal de profil și tablă. 
Partea superioară a mașinii reprezintă o cuvă compusă din două 
compartimente (figura 2.9): de înmuiere a materei prime și de spălare 
finală a ei. între compartimente este instalat un aruncător, dotat cu două 
palete perforate, fixate pe un arbore. în compartimentul de spălare este 
instalat transportorul de evacuare 3 a materiei prime spălate.

în partea inferioară a carcasei mașinii este instalat mecanismul de 
acționare, compus din motorul electric și reductor, care, prin intermediul 
transmisiei prin lanț, rotește dispozitivul de aruncare și transportorul de 
evacuare 3.

înainte de a pune în funcțiune mașina, cuva ei se umple cu apă. 
Zarzavaturile se încarcă prin ferestruie în cuvă în porții mici, din care este 
antrenată de fluxul de apă și deplasată spre aruncător, care o transmite în 
compartimentul al doilea și apoi pe transportorul de evacuare. Aici 
zarzavaturile se clătesc și apoi se evacuează din mașină.

f> 4 j

Figura 2.9. Mașina de spălat А9-КУН.

2.10. Mașini de spălat sfeclă de zahăr

Pentru a spăla sfecla de zahăr de pământul lipit de ea și de alte 
impurități și, de asemenea, pentru a separa de sfeclă paiele, pietrele, 
tulpinile și nisipurile, se întrebuințează mașini de spălat sfeclă de zahăr.

în funcție de principiul de funcționare, mașinile de spălat sfeclă 
de zahăr se divizează în mașini cu palete (măciuci), cu jeturi de apă 
rotative (cu tambur) și cu vibrații. Primele au o vastă utilizare la fabricile 
de zahăr, celelalte se află în stadiul de proiectare și încercare a modelelor.



32 G.Ganea, G.Gorea, D.Cojoc, M.Bemic Utilaj tehnologic în industria alimentară 33

2.10.1. Mașina cu palete de spălat sfeclă de zahăr

Pentru a spăla sfecla de zahăr de impuritățile lipite de ea, în 
mașinile cu palete trebuie de amestecat intensiv în apă sfecla care se află 
în ea în stare îndesită: tuberculii de sfeclă se freacă unul de altul și, în 
rezultatul acestui proces, impuritățile lipite se separă de sfeclă. însă pentru 
a separa impuritățile grele (pietre, nisip) este necesar ca tuberculii de 
sfeclă să se afle în stare liberă în apă, fiindcă numai în asemenea caz 
impuritățile grele pot să se acumuleze pe fundul mașinii de spălat, pe 
când, pentru separarea și captarea impurităților ușoare, oglinda apei în 
mașină trebuie să fie liniștită, pentru ca impuritățile să poată pluti.

Așadar, în timpul proiectării și producerii mașinilor de spălat 
sfeclă cu palete, apar niște cerințe contradictorii, care contribuie la crearea 
diverselor construcții de mașini cu palete de spălat sfeclă.

Aceste mașini pot avea un nivel mic sau mare de apă și pot fi, de 
asemenea, cu nivel combinat de apă. în mașinile de spălat de primul tip, 
nivelul apei este puțin mai inferior decât muchiile superioare ale paletelor 
fixate pe arborele care se rotește în cuva mașinii și, din această cauză, 
sfecla se găsește în apă în stare îndesită. în mașinile de spălat de tipul doi, 
nivelul apei este mai superior decât muchiile superioare ale paletelor și 
sfecla se găsește în apă în stare îndesită. în mașinile de spălat de tipul doi, 
nivelul apei este mai superior decât muchiile superioare ale paletelor și 
sfecla se găsește în stare liberă în apă. Mașinile combinate sunt dotate cu 
compartimente cu nivel mic și cu nivel mare al apei.

în mașinile de spălat sfeclă cu nivelul mare al apei, datorită 
oglinzii liniștite a apei și stării libere a sfeclei, în apă se separă bine 
impuritățile ușoare și grele, însă se spală insuficient impuritățile lipite de 
tuberculi, deoarece lipsește forța de frecare dintre ei.

în mașinile cu nivel mic al apei se spală perfect impuritățile lipite 
de tuberculii de sfeclă, deoarece ei se află în apă în stare îndesită și între 
ei există o forță puternică de frecare, însă în aceste mașini se separă 
insuficient impuritățile grele și ușoare. Mașinile combinate separă bine 
impuritățile grele și ușoare și spală pământul lipit de sfeclă.

Mașinile de spălat sfeclă pot fi dotate cu unul sau doi arbori cu 
palete. în mașinile combinate, compartimentele cu nivel mic și mare al 
apei pot fi amplasate consecutiv sau paralel. Transmiterea sfeclei dintr-un 
compartiment în altul în aceste mașini se realizează cu ajutorul unor 
dispozitive speciale de aruncare cu căușe. Sfecla spălată se descarcă din 

mașină cu ajutorul dispozitivelor rotative cu căușe sau cu ajutorul 
melcurilor.

Corpul mașinilor cu palete de spălat sfeclă este dotat cu un fund 
dublu: fundul exterior nu este perforat, iar cel interior - perforat. în fundul 
exterior se instalează captatoare de nisip, iar în cel interior - captatori de 
pietre. Deschiderea și închiderea captatoarelor se efectuează cu ajutorul 
cilindrilor pneumatici sau hidraulici.

La fabricile de zahăr se exploatează mașinile cu palete de spălat 
sfecla cu nivel mic de apă KM3-57M (cu productivitatea 1500 t de sfeclă 
în 24 ore) și mașini de spălat combinate KM3-57M, CMK.-3M și СКД-6 
(cu productivitatea de 1500, 3000 și 6000, respectiv). Aceste mașini 
combinate au, în fond, construcții identice și diferă prin construcția unor 
ansambluri și piese. De exemplu, mașina СКД-6 este dotată cu doi arbori 
paraleli cu palete, fiindcă cuva mașinii este lată.

Mașina combinată de spălat sfeclă CMK.-3M (figura 2.10.1) are 
un compartiment de spălare 1 cu un volum de 19,6 m3 cu nivelul mare al 
apei. Ambele compartimente reprezintă un corp semicilindric deschis în 
partea superioară.

în compartimentul cu nivelul mic al apei se rotește arborele 3 în 
rulmenții terminali 2 și intermediari 5 cu o frecvență de 13,2 rot/min. De 
la mecanismul de acționare, compus din motorul electric 37 cu puterea de 
30 kW, reductorul 39 și angrenajul cilindric 1. Pe arborele 3, pe o linie 
elicoidală sunt fixate 12 perechi de palete 4, care asigură o amestecare 
intensivă și frecare între tuberculii de sfeclă. Acesta condiționează 
spălarea părții principale a murdăriei și, de asemenea, deplasarea sfeclei 
spre dispozitivul de aruncare cu căușe. Nivelul apei în acest compartiment 
este cu 350 mm mai inferior decât muchiile superioare ale paletelor. Apa 
curată se debitează prin ștuțurile 32 și 35 în buzunarul 34. Apa murdară 
din acest compartiment se evacuează prin gaura din corp în buzunarul 40 
din partea opusă a compartimentului, apoi în continuare - prin racordul 
48. Murdăria, prin fundul perforat 46, se dirijează în două captatoare de 
nisip 33 și 38, iar pietrele nimeresc în căzătorul de pietre 36. Deschizând 
cu ajutorul cilindrilor hidraulici fundurile rabatabile ale captatoarelor, 
impuritățile se evacuează din mașină. Sfecla se dirijează, cu ajutorul 
paletelor spre peretele frontal al compartimentului și, prin gaura 47, se 
introduce în compartimentul de aruncare II. Pentru a avea posibilitate de a 
regla cantitatea de sfeclă, care va trece în compartimentul de aruncare, 
secțiunea găurii 47 poate fi reglată cu ajutorul șuberului 50, deplasat prin 
ghidajele 52 cu ajutorul troliului 51. în compartimentul 11 se rotește un 
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arbore, pe care sunt fixate 12 căușe aruncătoare 10 (capacitatea fiecărui 
dintre ele este de 0,073 m3), care apucă sfecla fără apă și, prin jgheabul 
ll,o deplasează în compartimentul III cu nivel mare de apă. Arborele din 
compartimentul II se rotește de la motorul electric 6 cu puterea de 10 kW, 
prin intermediul reductorului 7 și al angrenajului 8, cu o frecvență egală 
cu 7,1 rot/min.

în compartimentul III, pe arborele 13, care se rotește cu o 
frecvență egală cu 13,2 rot/min. De la mecanismul de acționare, instalat 
pe carcasa 30. Pe arborele 13 sunt instalate, pe o linie elicoidală 13, 
perechi de palete 13. Apa în acest compartiment se alimentează prin gaura 
din peretele corpului din buzunarul 12, iar în ultimul - prin racordul 26.

Nivelul apei în compartimentul III este cu 315 mm mai superior 
decât muchiile superioare ale paletelor, prin care se asigură o oglindă 
liniștită a apei, spălarea finală și clătirea sfeclei. Murdăriile separate trec 
prin fundul perforat și nimeresc în două captatoare de nisip 27 și 24, iar 
pietrele - în captatorul de pietre 25.

Pentru captarea impurităților care plutesc în compartimentul III se 
utilizează un dispozitiv compus din melcul 18, instalat în jgheabul 17, de- 
a curmezișul corpului mașinii.

Melcul se rotește cu frecvența de 22,8 rot./min. de la motorul 
electric 45 cu puterea de 3 kW prin intermediul reductorului 44. Un perete 
16 al jgheabului melcului, care are forma unui uluc 17, trece de-a lungul 
melcului. Muchia acestui perete este cu 500 mm mai inferioară decât 
nivelul normal al apei din acest compartiment, în care mai sunt instalate 
două țevi dotate cu duze, orientate spre melc. Jeturile de apă care iese din 
duze deplasează impuritățile plutitoare spre melc. Din melc, impuritățile 
se dirijează în jgheabul 42, de unde se antrenează cu apă murdară, care se 
introduce din compartimentul III și se evacuează prin racordul 41.

Pentru a evita nimerirea sfeclei în melc, înaintea lui se 
amplasează tamburul 15, confecționat din vergi de oțel, care se rotește de 
la mecanismul de acționare al melcului. Tamburul se rotește în aceeași 
direcție ca și melcul, adică contra mișcării amestecului de apă și sfeclă, 
din care cauză sfecla se respinge de tambur și nu nimerește în melc.

Sfecla spălată se deplasează, cu ajutorul paletelor, spre peretele 
frontal al compartimentului III și prin gaura 49, a cărei secțiune se 
reglează cu ajutorul șuberului, deplasat de troliul 19, se dirijează în 
compartimentul IV, în care, de la mecanismul de acționare (motorul 
electric 23 cu puterea de 10 kW, reductorul 22 și angrenajul 21) se rotește 
un arbore, pe care sunt montate douăsprezece căușe aruncătoare 20.
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Aceste căușe (capacitatea fiecăruia dintre ele este de 0,073 m3) apucă 
sfecla tară apă și o aruncă din mașina de spălat în jgheabul 43.

Mașinilor cu palete de spălat sfeclă le sunt caracteristice 
dezavantajele:

eficacitatea redusă de spălare (până la 80 la sută);
evacuarea nesatisfăcătoare a impurităților ușoare și a 

pământului lipit de tuberculi, deteriorare majorată (până la sută) a sfeclei;
durata mare de aflare a sfeclei în mașină (3...8 min.) și 

pierderi de zahăr (până la 0,15 la sută din masa sfeclei);
dimensiuni de gabarit mari.

O utilizare largă are mașina de spălat sfeclă cu tambur, care este 
compusă din mașina cu tambur rotativ propriu-zisă și din clătitorul de 
sfeclă. în asemenea instalație pierderile de zahăr constituie 0,03 la sută 
din masa sfeclei, eficacitatea spălării sfeclei atinge 80 - 90 la sută.

O perspectivă mare au mașinile cu jeturi de apă de spălat sfeclă. 
Atare mașini reprezintă un separator de apă cu discuri, pe care se 
deplasează sfecla. Deasupra sfeclei se stropește cu jeturi puternice de apă, 
care iese din duze sub o presiune de 1 MPa. Rostogolindu-se pe discuri, 
sfecla se spală cu jeturi puternice de apă. Durata de spălare constituie 
40...50 s., pierderile de zahăr se reduc până la 0,01 la sută iar eficacitatea 
spălării constituie 90 la sută.

Captatorul de pietre (figura 2.10.2) funcționează în felul următor. 
Când obturatorul sectorului 19 este deschis, pietrele de pe fundul perforat 
13 al mașinii trec prin gaura 20 în captatorul 18. Pentru ca sfecla să nu 
nimerească în captator împreună cu pietrele, în gaura 20 se pompează apă 
prin țeava 21, viteza apei nu trebuie să fie mai inferioară de 0,1 m/s. 
Sfecla mai ușoară se ridică în cuva mașinii, iar pietrele se lasă în captator. 
După ce captatorul s-a umplut cu pietre, robinetul cu trei căi 22 se așază 
în poziția A, se deschide robinetul 23 al captatorului respectiv și, în 
cilindrii hidraulici 24 și 25, se introduce apa sub o presiune excedentară 
egală cu 0,4 ... 0,45 Mpa. Pistolul cilindrului hidraulic 24 se deplasează în 
dreapta, depășind efortul contragreutății 26, cu ajutorul levierului 27 
închide obturatorul 19. Concomitent, pistonul cilindrului hidraulic 25 se 
mișcă în jos și, depășind efortul contragreutății, cu ajutorul cilindrului 
deschide fundul 30 al captatorului și pietrele cad din el împreună cu o 
cantitate mică de apă. Peste 5-6 min., după ce se termină descărcarea 
pietrelor, robinetul cu trei căi 22 se pune în poziția B. Introducerea apei în 
cilindrii hidraulici se oprește. Sub acțiunea contragreutăților 26 și 28, 
fundul 30 se închide, iar obturatorul 19 deschide gaura 20. Pistoanele 
cilindrilor hidraulici se reîntorc în poziția inițială, forțând evacuarea apei 

din cilindri prin robinetul cu trei căi în colector. Aceeași operație se 
efectuează și cu alte captatoare de pietre.

2.11. Mașina universală de tip planetar pentru spălarea 
produselor agroalimentare

Această mașină, care este unică, se planifică pentru a fi fabricată 
în serie. Ea este o mașină universală și permite de a obține rapid un efect 
foarte înalt de spălare a oricărui soi și gen de fructe, legume, rădăcinoase 
de orice dimensiuni, formă și neregularitate a suprafeței laterale a lor. 
Efectul de spălare se datorează întrebuințării unui principiu nou de contact 
- copiere a prelucrării suprafeței laterale a produselor agroalimentare. 
Mașina nu necesită o calibrare preliminară a materiei prime după 
dimensiuni și spală fără a fi reajustate organele de lucru. Pot fi spălate 
produse agroalimentare ca: cartofi, morcovi, sfecle, vinete, ardei, 
castraveți, dovlecei, tomate, mere, pere, gutui etc.

Construcția originală a organelor de lucru ale mașinii permite de a 
elimina impuritățile și putregaiul din adânciturile și neregularitățile 
suprafețelor produselor, excluzând vătămările mecanice ale lor. Principiul 
nou de spălare permite de curățat de pe suprafața exterioară a produselor 
agroalimentare toate resturile de pesticide și, de asemenea, de redus de 
100 de ori contaminarea în microfloră (mașinile existente reduc numai de 
10 ori această contaminare). Efectul înalt al spălării permite ca această 
mașină să înlocuiască 4-5 mașini existente, instalate în serie în linia 
tehnologică. Durata de spălare a legumelor și fructelor variază de la 30 la 
70 s. Mașina se utilizează și pentru descojirea produselor agroalimentare 
după tratarea lor termică. Ea poate să funcționeze autonom sau în 
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componența liniilor tehnologice. Mașina este cu funcționare continuă, are 
o construcție simplă, ușor se întreține, se exploatează și se repară, este 
fiabilă și are o durată mare de funcționare.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, t/h 1,6-5,0
Consumul de apă tehnică, m3/t 0,7 - 0,8
Durata de spălare, s 30-70
Puterea instalată, kW 3,3
Suprafața ocupată de mașină, m2 4,9
Dimensiunile de gabarit, mm:

lungimea 2885
lățimea 890
înălțimea 1640

Masa, kg 935

Tabelul 2.
Compararea cu mașini performante existente

Caracteristica Mașina universală 
de tip planetar

Mașina
Tl-KYM, 
Rusia, anul 

2004

Mașina cu 
perii, Ungaria, 

anul 2002

Sortimentul de 
materii prime

Orice fructe, 
legume, 
rădăcinoase

Tomate Castraveți, 
dovlecei

Productivitatea, kg/h 5000 4000 3000
Costul specific de 
spălare a unei tone de 
materie primă

3,9 (0,13) 6 (0,2) 9 (0,3)
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P = Bhptpv, (2.12.1.1)

în care В reprezintă lățimea benzii, în m;
h - înălțimea stratului de produs pe bandă (h = 0,05 m pentru 

produse alimentare așezate într-un strat);
p - densitatea volumică a materiei prime, în kg/m3;
<p - coeficientul de utilizare a benzii (pentru fructe și legume de 

dimensiuni mici cp = 0,785, pentru fructe și legume de dimensiuni mari 
Ф = 0,4);

v - viteza liniară a transportorului (se recomandă de acceptat în 
limitele v = 0,1...0,25 m/s).

Dimensiunile cuvei mașinii liniare de spălat materii prime se 
determină pornind de la durata de înmuiere, care, de obicei, se admite 
egală cu 2 min.

Corelația dintre productivitatea mașinii, volumul cuvei și durata 
de înmuiere a produsului se exprimă prin următoarea egalitate:

P = 6OLo^, (2.12.1.2)
T

în care p reprezintă densitatea volumică a materiei prime, în kg/m3;
t - durata de înmuiere, în min.;
Vo - volumul cuvei, în m3.

Pr
Din această formulă găsim că Kn =------ .

0 60/7
Lățimea cuvei Bc, în m: 

Bc = Blr+0,l, (2.12.1.3)

în care Blr reprezintă lățimea transportorului, m.
Lungimea cuvei, L (în m.), umplută cu apă, se determină din 

considerentele că volumul porțiunii cuvei în formă de clin constituie 20% 
ale părții cuvei, în care este un strat de apă de grosime constantă deasupra 
benzii transportorului egală cu 250 mm:

2.12. Calculul mașinilor de spălat produse agroalimentare
2.12.1. Mașini liniare

(2.12.1.4)

Productivitatea, P (în kg/h) a mașinilor liniare de spălat materii 
prime (cu transportoare cu plăci sau cu role) se determină din formula: 

în care H reprezintă grosimea stratului de apă deasupra transportorului, 
în m.

Lungimea cuvei, care servește pentru clătirea materiei prime cu 
apă curată curgătoare, Lo, în m:
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Lo = a(m-l), (2.12.1.5)

în care a reprezintă pasul duzelor, în m;
m - numărul de colectoare cu duze.
Puterea motorului electric, care pune în mișcare transportorul 

mașinii, N (în kW):

= (2.12.1.6) 
IOO77

în care A reprezintă efortul de tracțiune al transportorului principal, în N; 
vmax - viteza maximă de mișcare a transportorului, în m/s;
î] - randamentul mecanismului de acționare.
Ventilatorul pentru mașinile de spălat se calculează conform 

consumului aerului Wa și presiunii necesare Paer.
Fiindcă lungimea conductei de aer pentru refularea aerului în 

barbotor și viteza aerului în conducta de aer sunt mici, pierderile de 
presiune în conducta de aer se neglijează și atunci presiunea necesară, 
Paer(în Pa) se determină cu expresia:

2

+ (2.12.1.7)

în care paer reprezintă densitatea aerului (presiunea atmosferică 
760 mmHg, paer= 0,00129 kg/m3);

vaer - viteza aerului în conductă (se recomandă de acceptat nu mai 
mare decât 10 m/s);

- coeficientul de rezistență locală;
Pi - densitatea apei, în kg/m3;
h - adâncimea de plonjare în apă a orificiilor pentru ieșirea 

aerului (de obicei h = 0,6...0,8 m);
g - accelerația căderii libere, în m/s2.
Cantitatea de aer Wa (în m3/s) introdusă în barbotor se determină 

de suprafața oglinzii apei în cuvă. Din practică este stabilită norma 1,5 m3 
de aer pe min. pentru 1 m2 al oglinzii apei, adică:

(2.12.1.8) 
oU

în care Fogi reprezintă suprafața oglinzii apei în cuvă (egală cu produsul 
dintre lățimea cuvei și lungimea oglinzii apei în cuvă), în m2.

Puterea motorului electric pentru actionarea ventilatorului, Nv (în 
kW):

W Pa v

1000/7, ’
(2.12.1.9)

în care Pv reprezintă presiunea dezvoltată de ventilator, în Pa; 
qv - randamentul ventilatorului.
Puterea motorului electric care pune în mișcare pompa pentru 

refularea apei în dispozitivul de stropire -șprițuire, Np, (în kW):
w P

Nn =-----LJ-,
p \Шг/р

în care W] reprezintă consumul apei, în m3/s;
Pi - presiunea apei, în Pa;
ițp- randamentul pompei. 
Consumul apei Wi, în m3/s:

(2.12.1.10)

(2.12.1.11)

în care ц reprezintă coeficientul de consum;
d - diametrul orificiilor duzelor, în m;
Pd - presiunea apei la ieșire din duză, în Pa;
n - numărul de orificii;
Pi - densitatea apei, în kg/m3.
Presiunea apei la ieșire din pompă sau presiunea de refulare a 

apei, Pi (în Pa):

Pl P(P~Ppierderii (2.12.1.12)

în care Ppierdcri reprezintă pierderile de presiune din cauza rezistențelor 
locale și pe lungimea țevilor în Pa;

p prf
1 pierderi

7+v.Y 
< J. (2.12.13)

în care V] reprezintă viteza apei în conducte (se recomandă de acceptat nu 
mai mare de 2 m/s);

li - lungimea conductelor de apă, în m;
d - diametrul conductelor, în m;
Xi - coeficientul de rezistență la frecare de-a lungul conductelor.

Dacă Re < 100000, atunci 2/ = 0,3164Re0,25 (2.12.1.14)
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Dacă Re > 100000, atunci Я, = (2.12.1.15)

2.12.2. Mașini cu tambur rotativ

Numărul critic, ncr (în s'1) de rotații al tamburului rotativ al 
mașinii cu tambur de spălat materii prime se determină cu formula:

ncr = 42,ЗТД, (2.12.2.1)

în care Dt reprezintă diametrul tamburului, în m.
Numărul turațiilor de regim ale tamburului mașinii, nr, în s'1:

nr = kncr, (2.12.2.2)

în care к reprezintă coeficientul obținut din experiențe și variază în 
limitele 0,6...0,9.

Viteza mișcării translatoare a materiilor prime de-a lungul 
tamburului, v, în m/s:

K'Dttg/3nr

60
(2.12.2.3)

în care p reprezintă unghiul de înclinare a tamburului (P = 3°);
K1 - coeficient care ia în considerare antrenarea în mișcare a 

materiei prime de către apă și variază în limitele 1,5...2,0.
Productivitatea mașinii P, în kg/h:

P = 900nDxvp(p, (2.12.2.4)

în care p reprezintă densitatea volumică a materiilor prime, în kg/m3; 
<p - coeficientul de umplere a tamburului cu materii prime, 

variază în limitele 0,02...0,12.
Puterea motorului electric al mașinii, N, în kW:

__ PLgN =---------- ---- —, (2.12.2.5)
1000 x 3600 x/g/?

în care L reprezintă lungimea tamburului, în m; 
g - accelerația căderii libere, în m/s2.

2.12.3. Mașina de spălat cu paiete

Productivitatea mașinilor de spălat cu palete se determină de 
capacitatea utilă a spațiului de spălare a mașinii, de durata aflării în 
mașină, și de cantitatea de sfeclă care revine la o unitate de capacitate a 
spațiului de spălat.

în mod general, expresia pentru determinarea productivității 
mașinii de spălat sfeclă P, în t<je sfecla / 24 ore se scrie astfel:

_ 24 x 60 x 60^E
lOOOr

(2.12.3.1)

în care V reprezintă capacitatea utilă a spațiului de spălare a mașinii, în 
m3;

Ф - coeficientul de umplere cu sfeclă a spațiului de spălare al 
mașinii ф = 0,8;

p - densitatea volumică a sfeclei de zahăr, p = 420 kg/m3;
E - coeficientul de utilizare a mașinii de spălat sfeclă;
t - durata de aflare a sfeclei în mașina de spălat, în s.
Durata de aflare a sfeclei în mașina de spălat depinde de lungimea 

transportorului hidraulic prin care se transportează sfecla. Cu cât 
transportorul hidraulic este mai lung, cu atât mai repede se spală sfecla în 
mașină.

Lungimea transportorului hidraulic, m
Până la 50

50-200
Superior de 200

Durata de spălare, s
360
300
270

în mașinile de spălat, sfeclă, dotate cu căușe de aruncare - 
descărcare și de transportare a sfeclei din compartimentul 1 în 
compartimentul III, productivitatea trebuie să fie mai mare decât 
productivitatea cuvei de spălare a mașinii, în caz contrar nu va fi asigurată 
o transferare fiabilă a sfeclei spălate din compartimentul I în 
compartimentul III.

Productivitatea căușelor de transferare și de aruncare - descărcare 
Pi în tone de sfeclă / 24 ore se determină cu expresia:

„ 24x60x60oKE
Px =----------------- , (2.12.3.2)

1 1000
în care q reprezintă masa sfeclei în căușe, amplasate pe 1 m de lungime a 
circumferinței descrise de centrul de greutate a căușelor, în kg/m;

V - viteza periferică a centrului de greutate a căușelor, în m/s;
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E - coeficient de exploatare.

(2.12.3.3)

în care n reprezintă numărul de căușe;
Vc - capacitatea totală a căușului, în m3;
<p - coeficientul de umplere, <p = 0,7;
p - densitatea volumică a sfeclei, p = 550 kg/m3;
D - diametrul circumferinței deschise de centrul de greutate al 

căușelor, în m.
Viteza periferică a centrului de greutate al căușelor:

(2.12.3.4)

în care ni reprezintă frecvența de rotație a arborelui căușelor, în rot./min. 
Substituind în formula lui Pl V și q, vom obține:

_ 2‘\^6QnVc(ppn}
1 “ 1000

din care:
, îooo/;

24x6077^9/777,

(2.12.3.5)

(2.12.3.6)

Consumul apei proaspete care se debitează în mașina de spălat 
depinde de cantitatea de apă care se găsește în cuva mașinii în % din masa 
sfeclei, de durata de spălare a sfeclei și de durata de aflare a apei în 
mașina de spălat.

Consumul apei W (în % din masa sfeclei) la spălare:
W = -ft°°~g|\oo, (2.12.3.7)

în care q! reprezintă cantitatea de sfeclă care revine la 1 m3 din 
capacitatea utilă a mașinii de spălat.

Cunoscând W, se poate determina consumul apei proaspete care 
se introduce în mașina de spălat, în % din masa sfeclei:

Wx=w/ , (2.12.3.8)
/ n

în care t reprezintă durata aflării sfeclei în mașină, în s;
Ti - durata aflării apei în mașina de spălat, în s;
durata т depinde de lungimea transportorului hidraulic, iar Ti - de 

gradul de impurificare a sfeclei de spălat și constituie 600... 1200 s.

3
Mașini de spălat ambalaje

3.1.Considerații  generale

în fluxurile tehnologice de fabricare a produselor alimentare finite, 
operația tehnologică de spălare a recipientelor din sticlă are o mare 
importanță în asigurarea unei calități superioare a produselor. Operația 
de spălare are un scop dublu:

- recipientele să fie perfect curate și să aibă o transparență 
strălucitoare.

Aceste cerințe sunt respectate în cazul în care suprafața interioară 
a recipientelor este acoperită de o peliculă uniformă și completă de apă.

Spălarea insuficientă se recunoaște după formarea de picături de 
apă pe suprafața sticlelor.

în afară de puritatea fizică, este necesar să fie asigurată o puritate 
microbiologică.

Procesul tehnologic de spălare a recipientelor de sticlă se realizează 
în mașini de diverse construcții, al căror principiu de funcționare se 
bazează pe spălarea recipientelor cu soluții fierbinți de detergenți 
speciali.

Procesul tehnologic de spălare se compune din următoarele operații: 
eliminarea impurităților ce se spală ușor; înmuierea preliminară în apă sau 
soluție alcalină caldă; înmuierea în soluție alcalină fierbinte; eliminarea 
etichetelor; șprițuirea internă și stropirea externă cu soluție alcalină 
fierbinte,cu apă fierbinte, cu apă caldă și cu apă rece. La fabricile de 
conserve, operația de spălare a borcanelor se finalizează cu o tratare cu 
abur a recipientelor spălate.

Operația de spălare a recipientelor de sticlă reprezintă un complex 
de procese fizico-chimice complicate. De exemplu, procesul de înmuiere 
a recipientelor se consideră un proces de difuziune însoțit de niște 
fenomene cu caracter electrocinetic, chimic si bacteriologic. Șprițuirea 
recipientelor se efectuează cu scopul de a elimina impuritățile înmuiate de pe 
suprafața laterală a recipientelor și, de asemenea, pentru răcirea lor. 
Șprițuirea se efectuează cu introducerea și fără introducerea 
dispozitivelor de șprițuire în recipiente. Prima metodă de șprițuire este 
mai eficace, însă construcția dispozitivelor de șprițuire este mai 
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complicată. Șprițuirea poate fi considerată și ca proces hidrodinamic, și 
ca proces de transfer de masă.

O problemă foarte importantă în procesul de spălare a recipientelor 
este dezlipirea și evacuarea etichetelor din mașină. Acest proces poate fi 
realizat numai după înmuierea etichetelor în soluție alcalină sau în apă 
caldă și trimiterea acestei soluții ce conține etichete Ia un dispozitiv special 
de separare a etichetelor. Trebuie de avut în vedere că aflarea îndelungată a 
etichetelor în soluție conduce la dizolvarea lor în fibre, care înfundă 
filtrele, duzele și dispozitivele de șprițuire.

Factorii principali care garantează o buna spălare a recipientelor 
din sticlă sunt: temperatura soluției alcaline și a apei, concentrația soluției 
alcaline, durata de spălare, aplicarea jeturilor de soluție alcalină și de apă la 
șprițuirea internă și stropirea externă a recipientelor, efectul mecanic 
realizat asupra suprafeței interioare și exterioare a recipientelor.

Trebuie de menționat faptul că întrebuințarea soluției alcaline și 
a apei cu temperatură înaltă se permite cu condiția asigurării salturilor 
necesare de temperatură, la care s-ar evita spargerea recipientelor prin șoc 
termic.

Eficacitatea spălării cu jeturi de lichid depinde de diametrul duzei, de 
presiunea lichidului, de distanța dintre recipiente și duze și de forma 
duzelor. Durata de menținere în băi a recipientelor variază între 6-20 
min, din care 12 min. revin pentru spălarea recipientelor cu soluție 
alcalină.

Această soluție trebuie să posede o solubilitate rapidă, umectare 
bună, proprietăți de emulsionare și bactericide, să fie inertă față de sticlă. 
Ea nu trebuie să provoace coroziunea pieselor mașinilor, sedimentarea 
sărurilor insolubile, formarea pietrei de cazan și să nu fie toxica.

Actualmente, pentru spălarea recipientelor se întrebuințează 
substanțe neorganice și organice (baze alcaline, silicate, detergenți). 
Acizii se întrebuințează pentru spălarea recipientelor impurificate. Deși 
există o mare diversitate de substanțe de spălare, totuși cea mai largă 
aplicare a găsit hidroxidul de sodiu (NaOH).

3.2.Mașini de spălat recipiente de sticlă

în funcție de gradul de impurificare, recipientele se divizează în 
două categorii:

- recipiente noi, venite direct de la fabrică, pentru a căror 

spălare este eficientă clătirea cu apă caldă sau rece (cu o tratare termică 
ulterioară);

- recipiente recuperate, care necesită o spălare minuțioasă 
cu folosirea detergenților.

Construcția mașinilor de spălat depinde de capacitatea recipientelor. 
La fabricile de conserve și de produse lactate se folosesc mai pe larg 
recipiente de capacități 0,2; 0,25; 0,5; 0,65; 1,0; 2,0; 3,0/. Pentru spălarea 
acestor recipiente se întrebuințează următoarele tipuri de mașini de 
spălat: СП-57, СП-58, СП-59, СП-60, СП-61, СП-68, СП-70, СП-72, 
ОМЖ.

în țara noastră mai pe larg se întrebuințează mașinile СП-60М, СП- 
70, СП-72. La fabrica de lapte se întrebuințează mașinile ОМЖ, iar la unele 
fabrici pentru prelucrarea strugurilor, producerea berii, apei minerale, 
băuturilor răcoritoare și alcoolice se întrebuințează un șir de mașini 
importante din sau confecționate la uzinele constructoare de mașini din fosta 
Uniune Sovietică: AM2E-3M; AME-6; AMM-12; BMB-18 și altele.

3.2.1. Mașina de spălat sticle AME-6

Corpul mașinii reprezintă o carcasă confecționată din tablă de oțel, 
care formează băi separate pentru apă și soluție alcalină (figura 3.2.1.1). 
Toate operațiile de spălare a recipientelor se efectuează în 124 purtători 
de recipiente, care reprezintă un dispozitiv construit prin sudare din 
16 plăci, fixate pe niște suporturi și pe lanțuri ale transportorului principal. 
Aceste lanțuri sunt antrenate de roțile lanțului, fixate pe 5 arbori 
transversali, fixați pe pereții laterali ai corpului pe rulmenți. 
Arborele superior din fața mașinii este conducător. Mecanismul de 
acționare al mașinii este montat pe peretele lateral din stânga 
corpului. Recipientele în mașină se încarcă cu un transportor cu 
plăci. Pe acest transportor este montat un dispozitiv de tip tunel, 
destinat pentru spălarea preliminară a părții exterioare a 
recipientelor și încălzirii recipientelor înaintea introducerii lor în 
mașină.

Mecanismul de încărcare a recipientelor este compus din masa 
de încărcare, din roți de lanț și din două lanțuri, pe care sunt fixate 
două plăci, care servesc pentru introducerea recipientelor în purtători.
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Figura 3.2.1.1. Mașina de spălat recipiente tip AME-6 (vedere 
generală): 1 - transportor de încărcare a buteliilor; 2 - acumulator de butelii; 3
- mecanism de încărcare a buteliilor; 4 - mecanism de descărcare a buteliilor; 
5 - transportor principal; 6, 7, 8, 9 - dispozitive de șprițuire a buteliilor, respectiv cu apă 
rece, caldă, fierbinte și cu soluție alcalină; 10 - dispozitiv de evacuare a etichetelor; 
11 - schimbător de căldură.

Figura 3.2.1.2. Schema tehnologică a mașinii de spălat butelii AME-6: 
I - robinet cu o singură cale; 2 - colector; 3 - barbator; 4 - încălzitor; 5 - pompe centrifuge; 
6 - filtre; 7 - ventil obturator; 8 - robinet de alimentare cu o singură cale; Iar - conductă de 
apă de robinet; lac - conductă de apă caldă; laf - conductă de apă fierbinte; 2 - conductă 
de abur; 2c - conductă de condensat; 13 - conductă de soluție alcalină.

Figura 3.2.1.3. Schema cinematică a mașinii de spălat AME-6: 
1 - reductor melcat; 2, 4 - electromotoare; 3 - roată de curea; 5 - reductor al separatorului 
de etichete.

Lanțurile paralele se pun în mișcare prin intermediul unui cuplaj 
cu craboți. Masa de încărcare este construită din tablă, pe care sunt 
sudate niște ghidaje pentru recipiente. Acumulatorul de recipiente 
reprezintă o masă compusă din cilindri, care se rotesc în una și aceeași 
direcție. Deasupra cilindrilor este fixat un divizor, care împarte 
recipientele, deplasându-le pe cilindri în fluxuri, al căror pas este 
egal cu distanța dintre casetele purtătorilor. într-un rând sunt 
amplasate 16 recipiente. Mecanismul de descărcare a recipientelor 
este compus din leviere și servește pentru descărcarea recipientelor 
din casete pe transportorul care le evacuează din mașină. Sistemul de 
șprițuire a recipientelor cu soluție alcalina, apă fierbinte, caldă și 
rece este compus din pompă, filtru și dispozitive de șprițuire.

In băi și în compartimentele lor se menține o temperatură 
constantă cu ajutorul reglorilor de temperatură, care se verifică cu 
teletermometre.

Pentru încălzirea soluției alcaline în baia a doua de înmuiere 
este instalat un schimbător de căldură cu țevi. Pentru încălzirea rapidă a 
soluției, la începutul schimbului se folosește un barbotor suplimentar, 
care se oprește atunci când este atinsă temperatura necesară a soluției.
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în celelalte băi și compartimente, soluția alcalină și apa se încălzesc 
cu abur, care se barbotează direct în lichid.

Din schema cinematică (figura 3.2.1.3) se observă că, de la 
motorul electric, rotirea se transmite reductorului cu melc prin 
intermediul transmisiei cu curele trapezoidale, apoi, cu ajutorul unui 
angrenaj de tip deschis - arborelui cu manivelă, iar prin intermediul 
transmisiei prin lanț - mecanismului de încărcare și 
acumulatorului. Manivelele, prin intermediul tijei și roții de 
clichet, rotesc periodic arborele conducător, care, în timpul unei 
rotații a manivelei, deplasează lanțurile cu purtătorii de recipiente.

Mecanismul de acționare a dispozitivului de evacuare a etichetelor 
este compus din electromotor, reductor și transmisia prin lanț.

3.2.2. Mașina de spălat butelii AMM-6

Mașina AMM-6 (figura 3.2.2.1) este o mașină universală 
(se întrebuințează în liniile tehnologice de fabricare a diverselor 
produse alimentare finite). Construcția mașinii diferă puțin de 
construcția mașinii tip AME-6.

4 5

Figura 3.2.2.1. Mașina de spălat recipiente de sticlă AMM-6:
1 - transportor de încărcare a buteliilor; 2 - mecanism de încărcare a buteliilor; 
3 - mecanism de descărcare a buteliilor; 4 - țevi de șprițuire; 5 - colector; 
6 - transportor cu plăci; 7 - corpul mașinii; 8 - mecanism pentru evacuarea etichetelor; 
9 - schimbător de căldură cu țevi.

Mașina AMM-6 funcționează astfel. Acumulate pe masa de 
încărcare, recipientele se stropesc în prealabil cu apa utilizată la 
temperatura 25...30 °C, pentru ce se folosește apa din băile de șprițuire 
cu apă a recipientelor. Aceasta este necesar pentru eliminarea 
murdăriilor ce se spăla ușor.

înainte de introducerea recipientelor în prima baie, ele se stropesc 
cu apă la temperatura de 40...45 °C, care se ia din baia în care se 
acumulează apa obținută după prima poziție de șprițuire cu apă 
fierbinte. Apoi recipientele se introduc în prima baie de înmuiere, în 
care temperatura soluției alcaline este egală cu 60...65 °C.

La ieșirea din prima baie, lanțurile cu purtătorii de casete se 
rostogolesc pe un tambur, deasupra căruia este instalată o țeavă cu 
duze, destinate dezlipirii etichetelor de pe sticle. După dezlipirea 
etichetelor, lanțurile cu purtătorii de sticle se emersează în baia a doua 
de spălare, umplută cu soluție alcalină la temperatura 75...80 °C. în 
această baie, suprafața interioară și exterioară a recipientelor se supune 
unei înmuieri suplimentare la o temperatură mai superioară. La 
sfârșitul băii, purtătorii cu sticlele umplute cu soluție alcalină, se 
deplasează pe niște ghidaje, ieșind din baie.

Aflându-se pe porțiunea înclinată a transportorului principal, 
recipientele se stropesc cu soluție alcalină, care se varsă din 
recipientele de mai sus în timpul schimbării direcției de mișcare a 
purtătorilor de casete. Pe porțiunea orizontală superioară a traseului 
de mișcare a purtătorilor, recipientele se supun stropirii exterioare, cu 
scopul de a dezlipi etichetele care au mai rămas pe ele după ieșirea din 
baia a doua de spălare. Etichetele dezlipite nimeresc pe un jgheab 
înclinat și se reîntorc în a doua baie. în pozițiile următoare se efectuează o 
șprițuire interioară și o clătire exterioară a recipientelor cu apă 
fierbinte și rece curgătoare, după ce recipientele nimeresc în 
mecanismul de descărcare a lor din mașină.

3.2.3. Mașina de spălat borcane СП-60М

Mașina de spălat borcane СП-60М se întrebuințează pentru 
spălarea borcanelor de sticlă cu capacitatea 0,5... 1,0 /. Baza mașinii 
este corpul 1, confecționat din tablă laminată și metal profilat 
(figura 3.2.3.1). Borcanele se introduc în mașină cu ajutorul 
transportorului 3, apoi se dirijează pe acumulatorul compus din cilindrii 
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4, de pe care se iau periodic cu mecanismul de încărcare 2 și se încarcă în 
casetele purtătorilor 23, fixați în mod articulat pe lanțurile paralele 22 ale 
transportorului principal. Ultimul are o mișcare intermitentă (mișcare și 
stagnare - un ciclu cinematic). Pe parcursul unui ciclu cinematic, 
transportorul se mișcă la un pas al lanțului și, astfel mișcându-se, introduce 
borcanele în baia 21 de preîncălzire a borcanelor cu apă la temperatura 
40...45 °C.Din baia 21 borcanele se dirijează în baia 17, umplută cu 
soluție alcalină la temperatura 70...90 °C. La ieșirea din baia 17, 
borcanele se șprițuiesc cu soluție alcalină la temperatura 70...90 °C din 
duzele 13, pentru a dezlipi etichetele de pe borcane. Pe porțiunea 
orizontală superioară a transportorului principal suprafațele exterioară 
și interioară a borcanelor se stropesc din duzele 11 cu apă utilizată la 
temperatura 90 °C, apoi din duzele 9 ele se stropesc cu apă curată caldă la 
temperatura 60 °C (clătirea finală).

Figura 3.2.3.1. Mașina СП-60М: 1 - corp al mașinii; 2 - mecanism de 
descărcare; 3, 5 - transportor; 4 - acumulator cu cilindri; 6 - mecanism de descărcare; 
7, 1 2, 16, 19, 20 - roată de lanț; 8, 9, 1 1 , 1 3 - duze; 10, 17, 21 - baie; 14 - separator de 
etichete; 15,18 - schimbător de căldura; 22 - lanțuri; 23 - purtător de casete; 24, 
25 - ghidaje; 26 - aparataj de control.

După clătirea preliminară și finală, apa se acumulează în baia 10, 
din care ea, trecând prin filtru, se trimite la clătirea preliminară a 
borcanelor. Nivelul apei în această baie se menține constant, excesul de 
apă se devarsă în canalizare. Borcanele, fiind clătite cu apă curată caldă, 
se tratează apoi cu abur din duzele 8. Borcanele curate se dirijează spre 
mecanismul de descărcare 6, care le așază pe transportorul 5 pentru a fi 
evacuate.

Transportorul principal se pune în funcțiune de la roțile de lanț 7, 
care, la rândul lor, se pun în mișcare de la mecanismul cu clichet. 
întinderea lanțurilor transportorului principal se efectuează cu 
ajutorul roților de lanț 12, roțile de lanț 16, 19, 20 servesc pentru 
schimbarea direcției de mișcare a transportorului. în baia de încălzire 
preliminară, schimbarea direcției de mișcare a transportorului se 
realizează cu ajutorul ghidajelor 24.

Soluția alcalină în baia 17 se încălzește cu ajutorul 
schimbătoarelor de căldură 15 și 1 8, etichetele separate de pe borcane se 
evacuează cu ajutorul mecanismului 1 4. Porțiunea inferioară orizontală 
a transportorului principal este dotată cu ghidajele 25, care evită căderea 
borcanelor din casete.

3.2.4. Mașina de spălat borcane СП-70

Mașina de spălat borcane СП-70 se întrebuințează pentru spălarea 
borcanelor cu capacitatea de 2 și 3 /. Baza mașinii (figura 3.2.4.1) este 
carcasa metalică 1, confecționată din tablă laminată. Borcanele se introduc 
în mașină cu ajutorul transportorului 2, apoi se dirijează pe acumulatorul 3, 
compus din cilindri rotativi. Cu ajutorul unui dispozitiv de prindere al 
mecanismelor de încărcare 28, borcanele de pe acumulator sunt 
transportate în casetele purtătorilor 25, fixate articulat pe două lanțuri 19 
ale transportorului principal, care realizează o mișcare intermitentă.

Borcanele încărcate în casete sunt introduse în baia 26 pentru 
încălzirea preliminară cu apă la temperatura 40...45 °C. Apoi borcanele 
se dirijează în baia 18, umplută cu soluție alcalină la temperatura 70...90 
°C, unde are loc procesul de înmuiere și spălare. Pe porțiunea înclinată 
a transportorului principal borcanele sunt șprițuite din duzele 11 și 13 
cu soluție alcalină. Aici sunt eliminate etichetele de pe borcane. Din 
duzele 9 borcanele sunt șprițuite cu apă curată la temperatura 90 °C, iar din 
duzele 8 - cu apă curata caldă la temperatura 60 °C. După clătire, borcanele 
sunt tratate cu abur din duzele 7.

Borcanele curate se dirijează spre mecanismul de descărcare 5, cu 
ajutorul căruia sunt aranjate pe transportorul 4, pentru a fi evacuate din 
mașină. Apa, după clătirea preliminară, se acumulează în baia 10 și apoi 
este refulată din nou la clătirea preliminară a borcanelor. Transportorul 
principal se pune în mișcare de la roțile de lanț 6, care primesc mișcarea 
de la mecanismul cu clichet. Cu ajutorul roților de lanț 12, se întind 
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lanțurile transportorului principal. Roțile de lanț 16, 20, 22 și 23 servesc 
pentru schimbarea direcției de mișcare a transportorului principal. Pentru 
schimbarea direcției de mișcare a transportorului principal, în locurile 
unde nu sunt roți de lanț, se întrebuințează ghidaje speciale 27. Pentru 
prevenirea căderii borcanelor din casete, servesc ghidajele 21, 
instalate în partea inferioara a mașinii. Apa în baia de încălzire 
preliminară a’ recipientelor este încălzită cu schimbătorul de 
căldură 24, iar în baia cu soluție alcalină - cu schimbătoarele de 
căldură 15 și 17. Etichetele din soluția alcalină sunt separate cu ajutorul 
mecanismului 14.

Figura 3.2.4.1. Mașina СП-70: 1 - corpul mașinii; 2,4 - transportor; 
3 - acumulator cu cilindri; 5 - mecanism de descărcare; 6, 12, 16, 20, 22, 23 - roată de 
lanț; 7, 8, 9, 11,1 3 - duze; 10, 18, 26 - baie; 14 - separator de etichete; 15, 17, 
24 - schimbător de căldură; 19 - transportor principal; 21, 27 - ghidaje; 25 - purtători 
de casete; 28 - mecanism de încărcare.

3.2.5. Mașina de spălat borcane СП-72

Mașina СП-72 este destinată pentru spălarea recipientelor de 
sticlă cu capacitatea 0,5 - 1,0 /. Baza mașinii (figura 3.2.5.1) este 
carcasa 1, construită din tablă laminată. Borcanele, cu ajutorul 
transportorului 2, sunt introduse în mașină pe acumulatorul cu 
cilindri 3. Cu ajutorul unor dispozitive de prindere ale transportorului 
mecanismului de încărcare 21, borcanele, periodic, în timpul opririi 
transportorului principal 19, sunt încărcate în casetele purtătorilor 20, 
care sunt fixate articulat pe lanțurile transportorului principal. La 
mișcarea periodică a transportorului principal, borcanele sunt 

introduse în baia de încălzire preliminară 18 cu apa la temperatura 40 - 
45 °C. Din baia 18, borcanele trec în baia 17 cu soluție alcalină la 
temperatura 70 - 90 °C, unde recipientele sunt supuse procesului de 
înmuiere. La ieșirea din baia 17, pe porțiunea înclinată a 
transportorului principal, borcanele sunt șprițuite din duzele 14 cu 
soluție alcalină pentru eliminarea etichetelor.

Figura 3.2.5.1. Mașina СП-72: 1 - corpul mașinii; 2, 4, 
19 - transportor; 3 - acumulator cu cilindri; 5 - mecanism de descărcare; 6 - aparataj 
de control; 7, 13 - roată de lanț; 8, 9, 10, 12 - duze; 11,17,18- baie; 14 - dispozitiv de 
șprițuire; 15 - separator de etichete; 16 - schimbător de căldura; 20 - casetă.

La începutul porțiunii superioare orizontale a transportorului 
principal, borcanele din nou sunt șprițuite cu soluție alcalină din 
duzele 12, apoi din duzele 10 cu apă de circulație la temperatură 
70 - 90 °C și din duzele 9 cu apă caldă curata la temperatura de 60 °C. 
La sfârșitul porțiunii superioare a transportorului principal, borcanele 
sunt tratate din duzele 8 cu abur. Borcanele curate, în timpul opririi 
transportorului principal, se descarcă din casetele purtătorilor cu 
ajutorul mecanismelor de descărcare 5 și sunt amplasate pe transportorul 4 
și evacuate din mașină. Apa, după clătirile preliminară și finală, se 
acumulează în baia 11, de unde este transmisă din nou la clătirea 
preliminară, iar surplusul de apă se evacuează în canalizare. în baia pentru 
încălzirea preliminară și de înmuiere a recipientelor sunt instalate 
schimbătoare de căldură 16 pentru încălzirea apei sau a soluției alcaline.

în partea din față a mașinii este amplasat aparatajul de control 6.
Etichetele sunt evacuate din mașină cu ajutorul 

dispozitivului 15. Transportorul principal cu lanț se antrenează de la roțile 
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de lanț 7. întinderea lanțurilor transportorului principal se efectuează cu 
ajutorul roților de lanț 13.

Tabelul 3.
Caracteristica tehnică a mașinilor de spălat 

recipiente de sticlă

Productivitatea, rec/h СП-60М СП-70 СП-72
3000 1200 6000

Durata ciclului cinematic, s 10,1 17,4 8,7
Durata aflării borcanelor în 
mașină, min

11,4 18 11,6

Consumul de ană. m3/h 7.1 8.0 15.0
Consumul de abur, kg/h 384 700 800

Puterea instalată, kW 18 20 21

Numărul de purtători în mașină 71 65 83

Numărul de casete în purtători 10 7 16

Dimensiunile de gabarit, mm: 
lungimea 
lățimea 
înălțimea

6400
2700
2400

7150
2700
2470

6420
3450
2450

Masa, kg; 8500 8940 13500

Mașinile de spălat sticle din Occident se caracterizează printr-o 
diversitate vastă de construcții. Multe dintre ele sînt utilizate la 
întreprinderile alimentare din Republica Moldova. Printre ele pot fi 
menționate mașinile „BLE-2B”, „Fontana”, „Cerma”, „Nava” ale firmei 
„Zeitz” (Germania), S2 a firmei „Baele - Gangloff’ (Franța) ș.a.

Reprezintă un interes deosebit mașinile firmelor „Holsteim and 
Kappert” (Germania), „Simonazzi” (Italia), „Gerondine” (Franța), 
„A.Vandergreeten” (Belgia), „Stork" (Olanda) etc.

3,2.6. Mașina de spălat butelii BLE-2B

Această mașină are o productivitate egală cu 7...20 mii butelii 
pe oră (figura 3.2.6.1). Unele mecanisme ale mașinii au o construcție 

originală, de exemplu, construcția mecanismului de dezlipire a 
etichetelor de pe suprafața laterală a buteliilor, construcția 
dispozitivului de separare și de evacuare a etichetelor, în care se 
folosește o bandă infinită confecționată dintr-o grilă metalică. Interes 
deosebit prezintă și construcția dispozitivului de descărcare a 
buteliilor (vezi figura 3.2.6.1).

Figura 3.2.6.1. Mașina de spălat butelii BLE-2B (schema de principiu):
1 - transportor pentru evacuarea buteliilor (în paranteze sunt indicate valorile de 

temperatură ale soluției alcaline și ale apei la dozarea ulterioară în stare fierbinte a 
produselor); 2 - dispozitiv rotativ pentru descărcarea buteliilor; 3, 19, 26 - roți de lanț; 
4 - condensator de abur; 5 - șprițuri pentru șprițuirea cu apă la temperatura 10 - 15 °C 
(90 - 95 °C); 6 - duză pentru spălarea externă a sticlelor cu apă la temperatura 10 -15 °C 
(90 - 95 °C); 7 - șprițuri pentru șprițuirea cu apă la temperatura 25 °C (80 °C); 8 - colector 
pentru soluția de fosfat la temperatura 45 °C (80 °C); 9 - șprițuri pentru șprițuire cu 
soluție de fosfat la temperatura 45 °C (80 °C); 10 - încălzitor al soluției de fosfat; 
11 - filtru pentru filtrarea soluției de fosfat; 12 - filtru pentru soluția alcalină; 
13 - colector de soluție alcalină fierbinte la temperatura 65 °C (85 °C); 14 - șprițuri 
pentru șprițuirea finală cu soluție alcalină la temperatura 65 °C (85 °C); 15 - duză 
pentru spălarea exterioară a buteliilor; 16 - șprițuri pentru șprițuirea cu soluție alcalină 
fierbinte la tempemtura 85 °C; 17 - încălzitor de soluție alcalină; 18 - filtru pentru 
soluția alcalină; 20 - separator de etichete; 21 - ghidaje pentru sticle; 22 - dispozitive de 
ghidare pentru dezlipirea etichetelor; 23 - baie pentru înmuierea în soluție alcalină 
la temperatura 65...75 °C; 24 - duză; 25 - conductă pentru debitarea soluției alcaline; 
27 - gaură de evacuare; 28 - baie pentru înmuierea preliminară a sticlelor în soluție alcalină 
la temperatura 30...40 °C; 29 - ghidaje; 30 - masă de încărcare; 31 - transportor pentru 
deplasarea sticlelor spre masa de încărcare.

3.2.7. Mașina de spălat butelii MR a Firmei „SIMONAZZI” 
(Italia)

Din schema mașinii (figura 3.2.7.1) se vede că ea se deosebește nu 
numai prin construcția diverselor elemente, dar și prin principiul de
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utilizare a apei și a soluțiilor pentru spălare. Productivitatea mașinii este 
egală cu 20...80 mii de sticle pe oră (în funcție de modelul mașinii).

Figura 3.2.7.1. Mașina de spălat butelii MR (schema de principiu):
1 - porțiune de scurgere a apei; 2 - prima baie de spălare (temperatura apei 
45 °C); 3 - mecanismul de încărcare a recipientelor; 4 - mecanismul de descărcare 
a recipientelor; 5 - porțiune de scurgere a apei; 6 - 9 - șprițuri cu duze (apă cu 
temperatura respectiv 20, 30, 40, 60 °C); 10 - porțiunea de scurgere a soluției 
alcaline; 11 - baia a treia (soluție alcalină cu temperatura 75 °C); 12 - șprițuri 
pentru șprițuirea interioară și duze pentru spălarea exterioară a recipientelor 
(temperatura soluției alcaline 75 °C); 13 - porțiune de scurgere a soluției; 
14 - separatorul de etichete; 15 - dispozitiv pentru eliminarea etichetelor;
16 - baia a doua de înmuiere (temperatura soluției alcaline 70 °C).

3.2.8. Mașina de spălat sticle S2 a firmei „BAELE-GANGLOFF" 
(Franța)

Principiul de funcționare al mașinii și construcția ansamblurilor 
originale ale ei sînt prezentate în figura 3.2.8.1.

Analizând construcțiile mașinilor din țările occidentale, se poate de 
conchis că majoritatea din ele sunt dotate cu dispozitive de încărcare și 
descărcare a sticlelor, care sunt amplasate pe ambele părți ale mașinilor 
sau dintr-o parte în două etaje. Avantajele acestor soluții nu compensează 
randamentul mic al mașinilor și necesitatea în doi operatori.

Figura 3.2.8.1. Mașina de spălat butelii S2 (schema de principiu):
1 - masă de încărcare; 2 - transportor de evacuare; 3 - mecanism de descărcare; 

4 - iluminare; 5 - panou cu aparataj de control al procesului; 6 - casetă; 7 - duză pentru spălare 
cu apă; 8 - dispozitiv de șprițuire; 9 - duze pentru spălare cu apă caldă; 10 - duze pentru spălare 
cu apă fierbinte; 11, 14 - bac; 12 - duze pentru spălarea exterioară a recipientelor cu soluție 
alcalină; 13, 15, 16, 17 - dispozitive de șprițuire cu soluție alcalină; 18 - încălzitor; 
19- separator de etichete; 20 - pompă; 21, 23 - baie; 24 - lanțuri; 25 - purtător de 
casete; 26 - mecanism de încărcare.

3.2.9. Mașina de spălat butelii cu introducerea și evacuarea lor 
din părți diferite ale mașinii „INNOCLEAN” a Firmei KHS 

(Germania)

Folosirea principiului modular

Folosirea principiului modular în proiectarea și construirea mașinilor 
de spălat recipiente cu doua extremități utile asigură pentru fiecare caz 
concret un tip optim de mașini.

Din partea frontală a mașinii (figura 3.2.9.1), unde începe 
procesul de spălare a recipientelor, pot fi prevăzute variante de 
încălzire preliminară a recipientelor cu una, două sau trei trepte și care pot 
fi majorate pentru diferite opțiuni.

Pentru folosirea rațională a energiei electrice și economisirea 
apei se poate de înlocuit treapta a treia de încălzire preliminară prin treapta 
de recuperare. în continuare, procesul de spălare se realizează cu 
circulație ordinară sau dublă a soluției alcaline și evacuarea etichetelor. 
Partea dreaptă a mașinilor de tip DM, în care se finalizează procesul de
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spălare, este echipată cu dispozitive suplimentare de șprițuire 
intermediară pentru clătirea recipientelor de soluție alcalină.

Figura 3.2.9.1. Mașina de spălat recipiente cu introducerea și 
evacuarea lor din părți diferite ale mașinii INNOCLEAN a firmei „K.HS” 
(Germania): 1 - dispozitiv de încărcare a buteliilor; 2 - eliminarea impurităților din 
sticlă; 3 - prima preîncălzire a sticlelor cu apă utilizată; 4 -prima preîncălzire prin emersare 
în 1 baia; 5 - preîncălzirea a doua prin șprițuire; 6 - preîncălzirea a treia prin stropire; 
7 -preîncălzirea a treia prin șprițuire; 8 - preîncălzirea a treia prin stropire; 9 - baie cu 
soluție alcalină; 10 - eliminarea etichetelor prin stropire cu soluție alcalină în baia I; 
11 -baia a 11-a cu soluție alcalină; 12 - eliminare a etichetelor din baia Il-a cu soluție 
alcalină; 13 -șprițuire cu soluție alcalină din prima baie; 14-șprițuire cu soluția alcalină din 
baia a Il-a; 15-stropirea exterioară intermediară cu soluție alcalină; 16 - șprițuirea 
intermediară cu soluție alcalină; 17 - zona unu (șprițuire intermediară); 18 - zona unu (baie 
pentru emersarea sticlelor); 19 - zona a doua (stropire exterioară); 20 - zona a doua 
(șprițuire interioară); 21 - zona a treia (șprițuire interioară); 22 - șprițuire cu apă curată; 
23 - evacuarea sticlelor; 24 - evacuarea vaporilor.

După aceasta, urmează 3-4 răciri ale recipientelor cu apă deja 
utilizată și șprițuire cu apă rece curată.

Unele porțiuni ale mașinii pot fi lărgite prin folosirea unor opțiuni 
din cele existente.

Avantajele practice ale sistemului „Innoclean
1 - diapazon mare al productivității;
2 - diverse propuneri de utilaje fabricate în serie;
3 - executarea constructivă la comanda beneficiarului;
4 - prelucrarea grijulie și minuțioasă a recipientelor;
5 - spălarea intensivă a recipientelor;
6 - eliminarea rapidă a etichetelor;

7 - consumul optim de energie;
8 - consumul redus de apă de robinet;
9 - consumul redus de soluție alcalină;
10 - timpul redus la întreținere;
11 - durata lungă de funcționare;
12 - deservirea rapid cu piese de rezervă;
13 - laborator chimic propriu;
14 - sistem special de evacuare a cioburilor de sticlă, etichetelor, 

impurităților, murdăriei, ceea ce condiționează o ecologie înaltă 
în timpul exploatării mașinii și utilizării deșeurilor.

Ecologia
1 - economisirea a circa 30% de energie electrică, ceea ce ține 

de procedeul de recuperare a ei;
2 - consum minim de apă de robinet;
3 - zgomot redus în timpul funcționarii mașinii;
4 - dispozitiv de evacuare a vaporilor încorporați în mașină;
5 - pierderi reduse de căldură datorită izolației termice. 
Protejarea și securitatea muncii
Protejarea mașinii condiționată de o verificare constantă a 

momentului de rotire maxim admisibil al reductoarelor mașinii.
Protejarea rulmenților stațiilor de antrenare cu ajutorul unui sistem 

dublu de garnituri.
Protejarea recipientelor spălate de o infectare eventuală a lor.
Protejarea contra supraîncălzirii mașinii cu ajutorul cuplajelor 

speciale.
Dotarea mașinii cu diferite utilaje de protejare, de exemplu, evacuarea 

forțată a Iui H2 în timpul spălării sticlelor confecționate din hârtie 
aluminizată (opțiune).

Părțile rotative închise în mantaua de protecție, protejate cu ajutorul 
întrerupătoarelor și lămpilor de semnalizare.
Categoria de protejare CE.
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Tabelul 1.2.
Caracteristica mașinii „INNOCLEAN”.

12) și clătirea cu apă de la rețea (poziția 13). Recipientele spălate sunt 
evacuate din mașină cu dispozitivul de descărcare 6.

3.2.10. Mașina de spălat butelii tip Tunel

Tip Varianta Recipiente 
din sticlă

Recipiente 
de PET Capacitatea rec/h

EC

încărcarea și 
descărcarea 
dintr-o singură 
parte

+ - 3000-1000

ЕЕ - + + 25000-150000

DM

încărcarea și 
descărcarea din 
diferite părți. 
Baia compusă 
din 
compartimente

+ + 15000-150000

DMT - + + 15000-110000

Din categoria mașinilor cu o singură baie face parte și mașina tip 
Tunnel a firmei italiene „Office AVE”.

Firma produce câteva modele ale acestei mașini, a căror 
productivitate variază între 4000 si 16000 recipiente pe oră. Mașina 
tip Tunnel realizează spălarea recipientelor de diferite dimensiuni. 
Din punct de vedere constructiv, mașina se compune din următoarele 
părți principale (figura 3.2.10.1).

Recipientele introduse în mașină, prin intermediul dispozitivului 
de încărcare 5, sunt supuse următoarelor operații de spălare: stropirea cu 
apă (t = 30 °C) din rezervorul 15, înmuierea în baia 9 cu soluție alcalină 
la temperatura de 65° - 75°C. La ieșire din baia 9, recipientele nimeresc 
într-un jet de soluție alcalină (poziția 10), care spală etichetele de pe 
suprafața ambalajelor.

în partea superioară a mașinii se realizează stropirea - șprițuirea 
recipientelor atât externă, cât și internă cu soluție alcalină 
(t = 65 - 75°C) din dispozitivul 11, după ce urmează stropirea 
exterioară și stropirea internă cu apă caldă la temperatura de 40 °C (poziția

Figura 3.2.10.1. Mașina de spălat recipiente de tip Tunel: 
1 - corp; 2 - transportor de alimentare; 3 - transportor de evacuare; 4 - masă acumulatoare; 
5 - dispozitiv de încărcare; 6 - dispozitiv de descărcare; 7 - conveier principal cu purtători 
de casete; 8 - separator de etichete; 9 - baie pentru soluție alcalină; 10-
dispozitiv de spălare a etichetelor; 11 - dispozitiv de stropire - șprițuire cu soluție alcalină; 
12 - dispozitiv de stropire-șprițuire cu apă caldă; 13 - dispozitiv de clătire cu apă de 
robinet; 14 - sectorul de stropire preventivă a recipientelor; 15 - rezervor pentru
acumularea apei utilizate.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, rec./h 6370
Durata de spălare, min 8
Consumul de apă, m3/h 3,4
Consumul de abur, kg/h 115
Puterea instalată, kW 10,1

lungimea, mm 6150
lățimea, mm 2980
înălțimea, mm 3000

Masa, kg 10200
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3.2.11. Mașina de spălat butelii ОМЖ

în industria de produse lactate, ținând cont de cerințele regimului de 
spălare a recipientelor din sticlă, au o largă răspândire mașinile de spălat 
cu o singura baie.

Din acest grup de utilaje face parte și mașina de spălat cu casete de 
tip ОМЖ, (figura 3.2.11.1).

Figura 3.2.11.1. Mașina de tip ОМЖ de spălat recipiente pentru 
ambalarea produselor lactate: 1 - corp; 2 - transportor principal; 3 - casete; 
4 - dispozitiv de încărcare a recipientelor în casete; 5 - dispozitiv de descărcare a 
recipientelor; 6 - sistem de clătire cu apă potabilă; 7 - sistem de șprițuire cu apă caldă; 
8 - sistem de șprițuire cu apă fierbinte; 9 - sistem de șprițuire cu soluție alcalină; 
10 - sistem al conductelor cu abur și încălzitoarelor; 11 - transportor cu role (masa 
acumulatoare); 12 - transportor de alimentare cu recipiente; 13 - transportor de evacuare; 
14 - baie cu soluție alcalină; 15 - rezervor pentru apă fierbinte; 16 - rezervor pentru apă 
caldă; 17 - barbator; 18 - pompă pentru soluție alcalină.

Mașina realizează spălarea recipientelor din sticlă cu capa-citatea de 
0,2/.

Regimul tehnologic de spălare a recipientelor prevede:
- stropirea preventivă a recipientelor cu apă de circulație la 

temperatura de 35 - 38 °C;
- înmuierea ambalajelor în baia cu soluție alcalină cu 

temperatura de 65 °C;

- șprițuirea recipientelor în interior și stropirea exterioară cu 
soluție alcalină la aceeași temperatură;

- stropirea - șprițuirea cu apă fierbinte (t = 60 °C);
- șprițuirea cu apă caldă (t = 40 - 45 °C);
- clătirea recipientelor cu apă din rețeaua de alimentare.
în interiorul mașinii sunt amplasate: baia pentru soluție alcalină, 

baia pentru acumularea apei fierbinte, baia pentru apă caldă, sistemul de 
încălzire a apei și a soluției alcaline, transportorul principal cu purtători 
de casete. Mecanismul de acționare al mașinii include: motorul 
electric, transmisia prin curea cu un manșon de protecție și reductor cu 
melc.

Prin intermediul mecanismului cu clichet, transportorul 
principal exercită o mișcare intermitentă. Simultan, cu ajutorul camelor și 
al unui sistem de leviere, mișcarea de la mecanismul de acționare se 
transmite organelor de lucru ale dispozitivului de evacuare, iar prin 
transmisia cu lanț - plăcilor de împingere a recipientelor în dispozitivele 
de încărcare.

în timpul staționarii se realizează operațiile de încărcare și 
descărcare a recipientelor.

Mașina de tip 0МЖ funcționează în felul următor. Recipientele 
deplasate cu transportorul de alimentare 12 se acumulează pe rolgangul 
- acumulator 11, unde se realizează stropirea preventivă a recipientelor 
cu apă caldă (t = 35 - 38 °C) din rezervorul 16.

Cu ajutorul dispozitivului de alimentare 4, recipientele sunt 
introduse în casetele de spălare 3 ale transportorului 2. în partea inferioară 
a mașinii, recipientele intră în baia 14, în care are loc operația de 
înmuiere cu soluție alcalină la temperatura de 65 °C. La ieșire din baia 
14, pe calea de rulare superioară, se realizează spălarea recipientelor prin 
stropire - șprițuire cu soluție alcalină la aceeași temperatură (poziția 9). 
Urmează apoi șprițuirea și stropirea recipientelor cu apă fierbinte (t = 60 
°C), (poziția 8), șprițuirea cu apă caldă (t = 40-45 °C) (poziția 7) și 
clătirea cu apă de robinet (poziția 6).

Recipientele spălate sunt evacuate din mașină cu ajutorul 
dispozitivului 5 și deplasate la următoarea operație tehnologică cu 
transportorul 13.
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Caracteristica tehnică

Productivitatea, rec./h 6000
Numărul purtătoarelor cu casete 98
Numărul casetelor într-un purtător 16
Pasul lanțului, transportorului, mm 140
Durata ciclului cinematic, s 9,6
Durata de spălare, min. 5,7
Consumul de apă, m3/h 10
Consumul de abur, kg/h 400
Consumul de energie, kW 11,5
Dimensiunile de gabarit, mm:

Lungimea 4490
Lățimea 2050
înălțimea 2200

Masa, kg 5430

3.2.12. Mecanismele mașinilor de spălat recipiente

Mecanismele principale ale mașinilor de spălat recipiente din 
sticlă sunt mecanismele de încărcare și de descărcare ale recipientelor, 
purtătorii de recipiente, separatorul de etichete și dispozitivele de 
șprițuire.

Mecanismele de încărcare și descărcare a recipientelor pot fi de 
câteva feluri: cu lanțuri, cu leviere sau cu came (figura 3.2.12.1).

In mecanismele de încărcare cu lanțuri, recipientele se 
încarcă în purtători sau se descarcă din ei pe platforma de descărcare 
cu ajutorul dispozitivelor, care sunt compuse din lanțuri infinite cu 
bucșe și role, îmbrăcate pe roți de lanț. între două lanțuri paralele sunt 
fixate simetric două placi, care servesc pentru introducerea recipientelor 
în purtători sau pentru evacuarea recipientelor din ei. Lanțurile se mișcă 
încontinuu și mecanismul funcționează sincron cu deplasarea 
purtătorilor. Aceste mecanisme în unele mașini (de exemplu S2) 
sunt dotate suplimentar cu dispozitive speciale pentru introducerea 
recipientelor în casete.

Mecanismele de încărcare cu leviere se întrebuințează foarte rar în 
construcțiile mașinilor modeme, pe când mecanismele de descărcare cu 

leviere sunt mai frecvent confecționate din cadre rotative, care realizează 
simultan două funcții: recepția recipientelor și așezarea lor pe 
transportor.

Cu asemenea mecanisme sunt dotate mașinile de tip AMM și 
primele modele ale mașinii AME. Actualmente, aceste mecanisme se 
înlocuiesc cu mecanisme cu leviere analogice cu acele întrebuințate în 
mașinile S2. Principiul lor de funcționare este clar din 
figura 3.2.12.1, a.

Figura 3.2.12.1. Mecanisme de încărcare și descărcare a 
recipientelor: a - tip leviere de descărcare a recipientelor (1 - transportor; 2
- platformă; 3 - placă rabatabilă; 4 - purtător de sticle; 5 - sistem de leviere; 6 - ghidaj; 7
- culisou); b - camă pentru descărcarea recipientelor; c - tip de camă cu cilindri rotativi 
pentru descărcarea sticlelor; I, II, III, IV — pozițiile mecanismelor.

Mecanismele cu came se întrebuințează în mașinile de spălat 
recipiente din țările occidentale. în figura 3.2.12.1, b, c este reprezentată o 
construcție a dispozitivului cu came întrebuințată în mașina Hydro-Jet și 
în altele. Construcția reprezintă un sistem de came rotative, care permit 
recipientelor lin, fără impact și zgomot, să se așeze pe masa de descărcare 
și tot așa de lin să se deplaseze pe transportorul de descărcare.
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La reducerea zgomotului în timpul descărcării recipientelor 
contribuie cilindrii rotativi, instalați nemijlocit sub dispozitivele de 
ghidare în locul de cădere a recipientelor, așa cum este realizat în mașina 
BLE-2B (poziția II în figura 3.2.12.1).

Eficacitatea procesului de spălare a recipientelor din sticlă depinde 
de construcția casetei din care sunt formați purtătorii de recipiente; 
construcția purtătorilor trebuie să asigure un pas minim între casetele 
purtătorilor, să fie de o rigiditate maximă și să orienteze corect gâtul 
recipientelor în casete (aceasta ameliorează spălarea și procesul de 
eliminare a etichetelor), să aibă o masă mică a casetelor și a purtătorilor 
de casete.

Construcția purtătorilor și casetelor este foarte diversă 
(figura 3.2.12.2, a,) având în secțiune o formă dreptunghiulară 
(figura 3.2.12.2, b). Ele pot fi confecționată din metal sau, parțial, din 
masă plastică. Pentru evacuarea etichetelor din mașină, la sfârșitul zonei 
de înmuiere a sticlelor se instalează un dispozitiv de evacuare a 
etichetelor. Se întrebuințează dispozitive de evacuare a etichetelor cu 
acțiune continuă și discontinuă, cu o curățare ulterioară a suprafeței lor 
filtrante. Cele cu acțiune continuă reprezintă niște grile și filtre de formă 
cilindrică, instalate pe racordurile de aspirare sau de refulare ale 
pompelor, care refulează soluția alcalină.

Figura 3.2.12.2. Purtător de sticle:
a - de formă cilindrică; b - cu secțiune dreptunghiulară.

Dispozitivele de evacuare a etichetelor cu acțiune continuă pot fi cu 
tambur și cu bandă cu evacuare de tip pneumatic sau mecanic a 
etichetelor. Construcția lor este foarte diversă (figura 3.2.12.2).

Dispozitivele de șprițuire sunt de construcții foarte diverse: mobile 
sau imobile, cu introducerea sau fără introducerea șprițurilor în sticle, cu 
sau fără centrarea țevilor șprițuitoare etc.

Timpul de centrare corespunde duratei de acționare a jeturilor și 
trebuie să fie atît de mare ca, după șprițuire, să mai rămână timp suficient 
pentru deșertarea recipientelor. Pe lângă acțiunea obișnuită a jeturilor 
asupra murdăriei (poziția I figura 3.2.12.3, b), mai există așanumita 
acțiune pulsatoare 8 (poziția II), care permite, într-un timp scurt, de 
introdus în sticlă, sub o presiune mare, o asemenea cantitate de lichid de 
spălare, ca impulsul general aproape să atingă valoarea forței de greutate a 
sticlei.

Acțiunea impulsului se intensifică datorită faptului că injectarea nu 
este continuă, dar apare instantaneu. în acest moment, se spală nu numai 
fundul sticlei, dar și toată sticla se umple într-un timp scurt cu o mare 
cantitate de apă aerată. Aici, prin lichid, trece un jet, care creează în sticlă 
o turbulență intensivă, datorită căreia decurge un proces eficace de spălare 
a murdăriei de pe pereții interiori ai sticlei.

Figura 3.2.12.3. Separatoare de etichete: a - de tip tambur (l-corp; 
2 - tambur; 3 - conductă de aer; 4 - jgheab; 5 - colector de etichete); b - de tip tambur 
(1 - baie; 2 - tambur; 3 - duză; 4 - transportor cu bandă perforată pentru evacuarea 
etichetelor; 5 - colector de etichete); c - tip disc (l-colector; 2 - perie; 3 - transportor; 
4 - disc; 5 - duză); d - cu bandă (1,2 - duze: 3 - baie; 4 - plasă); e - cu bandă (1-
transportor; 2 - tambur; 3 - duză; 4 - colector de etichete.

în figura 3.2.12.4 a, este reprezentat dispozitivul de șprițuire a 
sticlelor din colectoare imobile, care se întrebuințează în mașinile de tip 
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AMM, AME. Fiecare colector este compus din două țevi, în care sunt 
înșurubate duze cu diametrul găurilor egal cu 3 mm.

Apa în colector se debitează printr-o țeavă și furtun de la o supapă. 
Supapa se deschide după ce cama apasă pe rigla fixată pe levierul 9 și 
care se reazemă cu capătul liber în tija supapei. Deschiderea supapei 
începe cu schimbarea poziției camei, care se rotește în perioada ciclului 
util.

Centrarea colectorului de șprițuire față de casete și demontarea lui 
se efectuează prin deșurubarea parțială sau totală a îmbinării cu buloane, 
cu care cadrul se fixează pe corpul mașinii.

în mașinile de spălat recipiente ale firmei "Holstein and Kappert" 
se întrebuințează dispozitivele mobile de șprițuire cu jeturi și cu centrarea 
țevilor de șprițuire față de casete.

în figura 3.2.12.4 b, este reprezentată schema acestor dispozitive 
(sunt indicate două poziții intermediare: I și II).

Cadrele de șprițuire sunt suspendate și sunt limitate în deplasarea 
lor longitudinală, ceea ce este suficient pentru ca, în timpul aproprierii 
de lanțurile cu purtătorii de sticle, să se deplaseze împreună cu dânsele și 
să asigure o orientare precisă a țevilor de șprițuire. Cu ajutorul stelei de 
centrare, în timpul șprițuirii, se formează o îmbinare mecanică rigidă între 
cadrul de șprițuire și lanț.

Poziția I - poziția dispozitivului de centrare înainte de a fi eliberată 
steluța.

Când cadrul de șprițuire se deplasează cu ajutorul lanțului mai 
departe, rola imobilă de sprijin 3 eliberează steluța și cadrul de șprițuire, 
datorită acționării camei asupra rolei levierului 7, descrie o traiectorie 
dreptunghiulară și se reîntoarce în poziție inițială. Steluța este apucată de 
axul următor al lanțului și este strânsă de rola de sprijin 3. în acest moment, 
cadrul de șprițuire din nou se centrează față de găurile din purtătorii de 
sticle (poziția II).

O condiție importantă a șprițuirii pulsatoare este creșterea 
rapidă a presiunii, în timp inferior de o secundă. Numai în asemenea 
caz jetul de apă poate să asigure efectul de spălare a suprafeței 
interioare a sticlei.

Figura 3.2.12.4. Dispozitive pentru șprițuirea sticlelor: a - pentru 
colectoare imobile (1 - bulon; 2 - cadru; 3 - furtun; 4 - colector; 5 - țeavă; 6 - duză; 
7 - supapă; 8 - conductă; 9 - levier; 10 - rolă; 11 - camă); b - cu centrarea țevilor de 
șprițuire (1 - cadru; 2 - steluță de centrare; 3 - rolă; 4 - ax; 5 - lanț; 6 - camă; 7 - levier).
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Șprițuirea pulsatoare în mașina de spălat sticle Omega-Konti se 
efectuează astfel (figura 3.2.12.5):

- cu un dispozitiv special sincronizat cu centrarea automată a 
duzelor și casetelor cu sticle se pune în mișcare arborele, pe care sunt 
fixate came plate, care dirijează șprițuirea pulsatoare.

Profilul acestor came se determină de corelația dintre durata de 
șprițuire și pauză. Modificarea profilului camelor condiționează:

- declanșarea contactelor care dirijează procesul de punere în 
funcțiune a pompelor;

- refularea lichidului din rezervor.
Când supapa de strangulare 3 este închisă, lichidul se debitează 

prin țevi spre cadrul de clătire exterioară a sticlelor, iar când supapa 3 
este deschisă un timp mai inferior de o secundă, în țeava 6 se creează o 
presiune suficientă pentru șprițuirea interioară. Supapa de strangulare se 
pune în funcțiune de un cilindru pneumatic. Durata ciclului este mai 
inferioară de 0,1 secunde.

a)

Figura 3.2.12.5. Schema de creare a fluxurilor (a) și îmbinărilor 
(b) pentru șprițuirea pulsatoare: 1 - pompă; 2 - rezervor; 3 - supapă de strangulare; 
4 - cadru; 5 - casetă; 6 - țeavă; 7 - cilindru.

Un interes deosebit reprezintă construcția țevii de șprițuire, care în 
secțiune are forma unui poliedru (figura 3.2.12.6, a). O asemenea 
construcție este utilizată în mașina Omega - Kaskana și permite de spălat 
sticlele în mișcare, folosind 2/3 din acest timp de mișcare.

De regulă, dispozitivele de spălare a suprafeței exterioare a sticlelor 
reprezintă un sistem de duze amplasate deasupra țevilor de șprițuire, din 
care apa sau soluția alcalină se dirijează simultan în sticle și pe suprafața 
exterioară a lor.

în multe mașini străine, în locul duzelor, sunt instalate reflectoare 
care dirijează jeturile de lichid spre fundul sticlelor (figura 3.2.12.6, b).

a) b)
Figura 3.2.12.6. Țeava de șprițuire - poliedru (a) și schema de 

instalare a reflectoarelor de lichid (b).

3.3. Mașini de spălat lăzi

Materia primă se livrează la fabricile de prelucrare în containere 
speciale, cisterne, remorci auto și în lăzi. Containerele, cisternele și 
remorcile auto se spală cu ajutorul unor dispozitive speciale. Pentru 
spălarea lăzilor se folosesc mașini speciale de spălat.

3. 3.1. Mașina liniară de spălat lăzi fără înmuiere

Mașina liniară de spălat lăzi fără înmuiere (figura 3.3.1) este 
compusă din carcasa 1, construită din profil laminat, transportorul 2 cu 
lanțuri și cu dispozitivul de întindere 3 a lanțurilor, dispozitivul de 
șprițuire 5, dispozitivul 6 pentru spălarea lăzilor cu apă fierbinte și apoi cu 
abur și din mecanismul de acționare a transportorului 4.
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Lăzile se așază manual pe barele 7, instalate între lanțurile 
transportorului și se introduc în zona de șprițuire cu apă fierbinte și apoi 
în zona de tratare cu abur. Lăzile spălate se descărcă manual de pe 
transportorul mașinii. Dispozitivele de spălare cu apă fierbinte și de 
tratare cu abur sunt închise în mantale speciale. Apa fierbinte se folosește 
pentru spălarea lăzilor o singură dată.

Figura 3.3.1. Mașina de spălat lăzi fără înmuierea lor preliminară

3.3.2. Mașina liniară de spălat lăzi prin înmuiere

Piesa principală a mașinii este cuva 1, construită din tablă. între 
lanțuri sunt fixate plăcile 6, care sunt dotate cu niște degete pentru 
apucarea lăzilor (figura 3.3.2).

Pe lanțurile transportorului sunt fixate cadrele 7, care se 
rostogolesc pe ghidajele construite din comieră. Mecanismul de antrenare 
este compus din motorul electric 11, transmisia prin curele trapezoidale 
12, reductorul melcat 13, angrenajul cilindric 14. Perechea de roți de lanț 
condusă este dotată cu un dispozitiv de întindere. Pe rulmenții 19 sunt 
fixate rigid ghidajele 20. în interiorul cuvei 1 este amplasat barbotorul 18 
pentru încălzirea apei. Pe pereții cuvei este fixat buzunarul 22, dotat cu 
filtre pentru curațarea apei utilizate.

în partea superioară a cuvei sunt instalate două dispozitive de 
șprițuire: cu apă fierbinte utilizată 16 și cu apă fierbinte proaspătă 15, care 
se debitează cu pompa 17. Aceste dispozitive sunt închise în mantaua de 
protecție 2. Evacuarea lăzilor din mașină se efectuează cu ajutorul 

platformei înclinate 3, care dirijează lăzile de pe lanțurile transportorului 
pe platforma 4 de descărcare a lor.

Figura 3.3.2. Mașină de spălat lăzi prin înmuiere.

Lăzile murdare se așază manual pe transportor și, fiind apucate cu 
proeminențele transportorului, se emersează în apă fierbinte și se 
deplasează de-a lungul cuvei. Pe porțiunea superioară a transportorului, 
lăzile se stropesc la început cu apă fierbinte utilizată și apoi cu apă 
fierbinte proaspătă. Excesul de apă din cuvă se dirijează în canalizare.

Caracteristica tehnică

tip Liniară fără înmuiere
Productivitatea , buc/h - 
Consumul apei, m3 /h - 
Consumul aburului, kg/h - 
Puterea electromotorului, kW - 
Dimensiunile de gabarit, mm - 
Masa, kg - 1205

1000
5,0
250
L5

8260x 1262x 1205

3.4. Căile de intensificare a procesului de spălare a recipientelor 
și de modificare a construcției mașinilor de spălat recipiente

în baza investigațiilor efectuate de numeroșii savanți din lume, au 
fost propuse câteva metode de intensificare a procesului de spălare, care 
prevăd o întrebuințare complexă a substanțelor activ-superficiale, 
majorarea temperaturii lichidelor de spălare, majorarea vitezei 
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aerodinamice de spălare a lichidelor, turbulența fluxurilor, aplicarea 
vibratoarelor, inclusiv a celor ultrasonore, stropirea - șprițuirea 
recipientelor sub vid, utilizarea spălării cu impulsuri (succedarea umplerii 
sticlelor cu abur cu o condensare ulterioară a aburului, crearea vidului și 
aspirarea lichidului de spălat), șprițuirea impulsivă, utilizarea soluției 
alcaline care conține nisip, utilizarea apei cu duritate mică, utilizarea 
substanțelor de dezinfectare la ultimele etape de prelucrare a sticlelor 
(stropirea cu apă clorată, descărcarea sub acțiunea razelor violete), 
utilizarea apei prelucrate în câmpul magnetic și altele.

Pentru realizarea unor metode din cele deja numite, au fost 
elaborate construcții speciale. Dar majoritatea din ele nu au obținut o 
vastă aplicare din cauza unor construcții prea complicate. Mai frecvent se 
utilizează majorarea temperaturii soluției alcaline, reducerea durității apei, 
șprițuirea pulsatoare.

Pentru sporirea fiabilității mașinilor de spălat recipiente și mașinii 
automate de dozat o importanță extrem de mare are regimul de 
funcționare a transportoarelor de alimentare și de evacuare.

Analiza construcțiilor modeme ale mașinilor de spălat recipiente și 
analiza tendințelor de dezvoltare a lor permite de determinat direcțiile 
principale de modernizare ale acestor mașini. în primul rând, aceasta se 
referă la majorarea productivității mașinilor, ceea ce contribuie la 
reducerea consumului specific de metal, cheltuielilor de întreținere, la 
spargerea sticlelor etc.

Trebuie de menționat că utilizarea mașinilor cu mari productivități 
nu exclude posibilitatea și necesitatea folosirii mașinilor cu productivitate 
mică în liniile tehnologice respective.

Deși procesul de spălare a recipientelor se consideră automatizat, 
totuși întreținerea mașinilor de spălat cere o manoperă considerabilă. 
Aceasta se referă la spălarea mașinii, la dezinfecția ei, la evacuarea 
cioburilor de sticlă și a etichetelor, la curățarea duzelor și a filtrelor ș.a. 
Mecanizarea acestor operații este o cale importantă de ameliorare a 
construcției mașinilor de spălat recipiente.

O altă cale este reducerea consumului de metal, energie, apă, abur, 
detergenți, a spargerilor de sticlă, adică reducerea cheltuielilor circulante 
și a investițiilor.

Reducerea consumului de energie la antrenarea mecanismelor 
mașinilor de spălat recipiente (el constituie 25 % din consumul total de 
energie) se poate realiza utilizând o mișcare continuă a organului de 
tracțiune (transportorului principal) și a altor mecanisme ale mașinii, 

înlocuind mișcarea intermitentă a lor. Reducerea consumului de apă și 
abur poate fi obținută întrebuințând scheme raționale de reutilizare a ei.

Reducerea spargerilor de sticlă de origine mecanică se obține prin 
utilizarea construcțiilor reușite ale organelor de lucru, materialelor 
plastice, iar a spargerilor termice de sticlă - prin majorarea numărului de 
salturi de temperatură și prin micșorarea valorilor lor.

Se consideră că confecționarea mașinilor compuse din mai multe 
module (compartimente, băi ) este o cale cu perspectivă deosebită. în 
figura 3.4.1 sunt reprezentate variantele compunerii mașinii de spălat 
sticle BLE-2B a firmei “Seitz”. Construcții analogice de mașini se fabrică 
și de firmele “Holstein and Kappert” (Germania), ’’A.Vandergeeten” 
(Belgia),’’Barry Wehmiller”(Anglia) etc.

Un interes deosibit reprezintă agregarea mașinilor de spălat 
recipiente cu alte mașini, de exemplu cu mașina de extragere a buteliilor 
din lăzi de masă plastică.

în acest caz, capul de apucare a buteliilor se amplasează deasupra 
masei de acumulare a sticlelor mașinii de spălat.

Figura 3.4.1. Variante de asamblare a modulelor mașinii de spălat 
butelii BLE-2B.
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3.5. Mașini de clătit butelii

Mașinile de clătit butelii noi pot fi clasificate conform treptelor de 
clasificare (cu o treaptă, cu două trepte ș.a), conform principiului de 
prelucrare (cu purjarea aerului comprimat și a aerului steril, ori cu gaze 
sterilizate sau abur).

Mașinile de clătit butelii pot fi cu: 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 44, 60, 
80, 100 și 120 dispozitive de strîngere (purtători). Mașinile de clătit se 
produc în diferite variante:

a) individuale;
b) într-un bloc cu mașina de dozat și de închis butelii;
c) într-un monobloc care include mașinile deja menționate.

Una dintre mașinile de clătit butelii este mașina de tip carusel 
(figura 3.5 2). Ea este compusă din următoarele părți principale: batiul 1 
cu mecanismul de acționare, transportorul 8 pentru deplasarea buteliilor, 
caruselul inferior 5 și caruselul superior 3 cu 24 dispozitive de strîngere 
(purtători de butelii), transportorul cu melc 6, care servește pentru 
distanțarea buteliilor la un anumit pas-interval egal cu distanța dintre 
dispozitivele de strângere, roata stelată 10 pentru alimentarea mașinii cu 
sticle, și roata stelată 9 pentru evacuarea sticlelor clătite din mașină, 
ghidajele dispozitivului pivotant 7, conducta 4, care servește pentru 
alimentarea mașinii cu apă, pupitrul de comandă 2.

Figura 3.5.1. Schemele de combinare a mașinilor de clătit butelii: 
a) individuală; b) într-un bloc cu mașinile de dozat și mașinile de închis; c) în 

formă de monobloc cu mașinile menționate.

Mașina funcționează în felul următor: buteliile se deplasează cu 
transportorul cu plăci 8 spre (șnecul) melcul-divizor 6, care le 
repartizează la un pas constant și cu ajutorul roții stelate de alimentare se 

aduc la dispozitivele de strângere, care fixează buteliile de gît. La rotirea 
ulterioară a caruselului, butelia se întoarce la 180° cu ajutorul 
dispozitivului de prindere, care alunecă pe ghidajul curbliniu 7. Apoi 
urmează spălarea (clătirea) în interior și exterior (suflare cu aer 
comprimat ori cu o soluție sterilizată, clătirea cu apă de robinet, scurgerea 
lichidului). La sfârșitul fazei de curățare - clătire, buteliile se întorc la 
180° și cu ajutorul roții stelate 9 se descarcă din mașină și se așază pe 
transportorul cu plăci 8, care le deplasează la următoarea operație 
tehnologică, adică la mașina de dozat.

In zona de lucru se realizează clătirea propriu-zisă cu apă. 
Alimentarea duzelor cu apă se realizează cu o pompă centrifugă prin 
intermediul unui distribuitor hidraulic. La ieșirea din duze, apa are 
presiunea de 0,2 MPa. Pentru protejarea personalului uman, zona de lucru 
a mașinii este înzestrată cu o carcasă metalică de protecție, confecționată 
din oțel inoxidabil.

Consumul de apă pentru clătirea sticlelor se reglează cu ajutorul 
unui baipas.

Toate piesele și suprafețele buteliilor ce vin în contact direct cu 
lichidul sunt confecționate din oțel inoxidabil, restul pieselor și 
subansamblurilor sunt acoperite cu un strat protector-decorativ.

Caracteristica tehnică
Productivitatea, st/h 2000-60
Numărul capurilor de șprițuire 24
Durata totală de prelucrare 6,2 (la productivi
Durata de șprițuire, s 2,2
Durata scurgerii apei, s 4,0
Consumul de apă, m3/h L0
Presiunea apei, MPa 0,3
Caracteristicile buteliilor prelucrate, mm:

diametrul 48-94
înălțimea 140-340

Masa, kg 0,6
Presiunea aerului comprimat, MPa 0,4-0,6
Puterea instalată, kW 2,0
Dimensiunile de gabarit, mm:

lungimea 2100
lățimea 1600
înălțimea 2240

Masa, kg 2000

max.)
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Mașina de clătit sticle a firmei italiene „Simonazzi” este de tip 
liniară (figura 3.5.“). Ea constă din transportorul de alimentare 1 și din 
transportorul de evacuare a buteliilor 3. Construcția lanțurilor cu plăci 
permit ca traseele transportoarelor să fie indirecte, deasupra conveierelor 
se amplasează conveierul cu lanț 6, care este pus în funcțiune de roata de 
lanț 4 (roata de lanț 7 condusă). O parte a conveierului 6 este amplasată 
deasupra transportorului 1, altă parte - deasupra transportorului 3.

Fiecare element al conveierului 6 prezintă un dispozitiv de prindere 
a buteliilor. Conveierul 6 asigură prinderea sticlelor de pe transportorul 1, 
ocolirea roților de lanț 4 și 7 și coborârea buteliilor pe transportorul 3 
(dispozitivul de prindere în momentul dat eliberează sticla). în timpul 
când transportorul ocolește roțile de lanț 4 și 7, în butelie se introduce 
seringa, prin care, mai întâi, se introduce lichidul pentru clătire (doza până 
la 100 cm3), iar mai apoi (la ocolirea roții 7), gaze pentru purjare (suflare), 
(N2 sau CO2). în așa fel, sticla trece consecutiv zonele:

1 - șprițuirea, scurgerea lichidului din butelie - zona a Il-a și 
purjarea - zona a IlI-a. Figura 3.5.3. Mașină liniară de clătit butelii.

Figura 3.5.2. Mașină de clătit butelii de tip carusel LPM-1:
1 - batiu; 2 - pupitru de comandă; 3 - carusel superior; 4 - conductă pentru apă; 
5 - carusel inferior; 6 - melc-divizor; 7 - cale de rulare a dispozitivelor de apucare 
turnate; 8 - transportor cu plăci; 9 - roată stelată pentru evacuarea buteliilor; 10 - roată 
stelată pentru alimentarea mașinii cu butelii.

3.6. Calculul mașinilor de spălat recipiente

Productivitatea P (rec/s) a mașinilor cu acțiune continuă de spălat 
recipiente se determină (în rec/s) cu expresia:

60Z
Tc ’

(3.6.1)

în care Z reprezintă numărul de fluxuri în mașină; 
Tc - durata ciclului cinematic, s.

(3.6.2)

Durata staționării transportorului mașinii ts (în s) într-un ciclu 
cinematic:

t,= Tc-tspr, (3.6.3)
în care tșpr reprezintă durata unei șprițuiri, s.

Din experiență se acceptă că durata unei șprițuiri și a unei 
deplasări a recipientelor între două șprițuiri vecine este egală cu 4 s.

Durata tuturor șprițuirilor se acceptă tot din experimente 
t'spr = 30 s. Numărul de șprițuri:

(3.6.4)
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Durata de înmuiere a recipientelor se acceptă tînm = 7,5 min, 
(pornind de la cerințele tehnologice) și atunci numărul pozițiilor ocupate 
de recipiente în baia de înmuiere .

ni„m=tinm/Tc. (3.6.5)
Timpul util de spălare a recipientelor cu capacitatea de 0,5 / 

variază între 0,5 și 0,6 min.
Durata șprițuirii constituie 6,5 la sută din timpul total de spălare a 

recipientelor, iar durata înmuierii - 93,5 la sută.
Dacă, de exemplu, numărul total de purtători de recipiente în 

mașină n'p = 180 și din ei np = 120 se află în baia de înmuiere sub 
dispozitivele de șprițuire și clătire, iar pe porțiunile de lanțuri cu mers în 
gol - 60 de purtători, apoi randamentul procesului de spălare:

Ъ=(п'р-100)/пр. (3.6.6)
Durata ciclului tehnologic T( (min.):

7]= (Z-np)/P. (3.6.7)
Sarcina dinamică care se generează în lanțurile transportorului 

mașinii Fdin (N): 

în care m reprezintă masa organului de tracțiune și a încărcăturii care se 
mișcă împreună cu el, kg (m = G/g, unde G - greutatea încărcăturii și a 
lanțului, N);
în care vmcd reprezintă viteza medie a lanțului, m/s;

H = 7 - pasul lanțului, m;
Z - numărul de dinți ai roții de lanț,

Vmed Ptmisc , (3.6.9)
G - greutatea încărcăturii și a organului de tracțiune, N.

Forța de inerție Finert (N), generată de mișcarea intermitentă a 
lanțului:

Pinert amax'm, (3.6.10)
în care amax reprezintă accelerația maximă a lanțului, care se acceptă 
egală cu 0,14 m/s2

Forța totală F10t (N):
T^oz = Fr + Fjin + Finer,. (3.6.11)

Puterea Nt (N) consumată la mișcarea organului de tracțiune 
împreună cu încărcătura:

Ftot ’ vmed Fptc ■ vmed 
Nt=-------------  + ------------- , (3.6.12)

102 102 
în care Vmcd reprezintă viteza medie de mișcare a lanțului și se acceptă 
egală cu 0,12 m/s;

Fptc - pierderile de putere pe tamburul de comandă, N.
Puterea N (kW) necesară pentru a pune în mișcare transportorul 

principal al mașinii se va dedermina cu expresia :
N = Nffri rț2 r/3 rț4 rțs), (3.6.13)

în care r| i = 0,95 reprezintă randamentul transmisiei cu bielă-manivelă; 
r|2 = Лз ~ П4= 0,96 - randamentul transmisiei prin roți de lanț; 
T|5= 0,63 - randamentul reductorului.

3.6.1. Calculul termic al mașinilor de spălat recipiente de sticlă

Pentru determinarea consumului de abur la spălarea recipientelor se 
folosește metoda “volumului închis”. Ea constă în aceea că corpul mașinii 
de spălat se consideră ca un volum închis, în care decurge procesul de 
schimb de căldură. Calculul termic se reduce la determinarea fluxurilor de 

(3.6.1.1)

căldură introduse și evacuate din mașina de spălat (volum închis).
Pe baza parametrilor principali ai funcționării mașinii, care sunt 

acceptați din practică, se elaborează bilanțul termic, din care se calculează 
consumul aburului direct în mașina de spălat.

Căldura se introduce în mașina de spălat cu recipiente, apă, abur și 
se evacuează din mașină cu recipientele încălzite și apă caldă deja 
utilizată, cu condensatul evacuat din schimbătorul de căldură, cu pierderi 
de căldură în mediul înconjurător.

Căldura introdusă în mașină cu recipiente
Qi = P-mrcrti.

Căldura introdusă în mașină cu apa
Qr = W'Cr't:-

Căldura introdusă în mașină cu aburul
Qî = 7?ai.

Căldura evacuată din mașină cu recipientele
Q4 = P-mrcrt3.

Căldura evacuată din mașină cu apa
Qs = W-c2-t4.

Căldura evacuată din mașină cu condensatul

(3.6.1.2)

(3.6.1.3)

(3.6.1.4)

(3.6.1.5)
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Qo~ Da ic. (3.6.1.6)
Căldura pierdută în mediul înconjurător

Q7 = Fa(t5-t6). (3.6.1.7)
în care mi reprezintă masa unui recipient, kg;

Ci - căldura specifică a recipientelor, kj/(kg-K);
c2 - căldura specifică a apei kj/(kg k);
W-cantitatea apei proaspete introduse în mașină 1/h;
Da - cantitatea de abur necesară pentru o funcționare normală a 

mașinii, kg/h;
F - aria suprafeței de schimb de căldură a mașinii, m2;
ti - temperatura recipientelor introduse în mașină ,°C;
t2 - temperatura apei proaspete introdusă în mașină,°C;
t3 - temperatura recipientelor la ieșirea din mașină ,°C;
t4- temperatura apei evacuate din mașină , °C;
t5 - temperatura medie a pereților mașinii,°C;
t6 - temperatura medie a aerului din atelierul de fabricație,°C;
ic - entalpia condensatului, kj/kg;
i - entalpia aburului direct, kj/kg;
a - coeficientul de transfer de căldură de la pereții mașinii în mediul 

înconjurător, kW/(m2 k).
Bilanțul termic al mașinii:

Ql+Q2+Q3=Q4+Qs+Q6+Q7 ■ (3.6.1.8)
Substituind în această egalitate termenii Q„prin valorile lor indicate 

mai sus, vom putea determina consumul aburului direct, Da (kg/h): 
P-mrcr(tr t3) + tV-C2-(t4-t2) + Fa(t5-t6)

Da =--------------------------------------------------------- . (3.6.1.9)
/ - ic

în mod general, se poate de calculat consumul apei W (m3/s) în 
mașinile de spălat recipiente, folosind expresia;

W = țmcf/^Pfpt). n, (3.6.1.10)
în care p reprezintă coeficientul de consum al duzelor;

d - diametrul orificiului duzelor, m;
Pa - presiunea apei la ieșire din duze, Pa;
n - numărul de duze ale dispozitivelor de stropire și șprițuire cu 

apă caldă, rece și soluție alcalină.
p/- densitatea lichidului, kg/m3.

4
Mașini de condiționat

4.1. Mașini de calibrat fructe și legume

Mașinile de calibrat se folosesc pentru sortarea și calibrarea 
legumelor și fructelor după dimensiuni, formă, greutate specifică, culoare 
etc.

4.1.1. Construcția mașinilor de calibrat

Calibrarea poate fi efectuată la diverse tipuri de mașini.
Mașina de sortat cu bandă (figura 4.1, a) reprezintă niște 

transportoare cu benzi dispuse succesiv sub un unghi de înclinare. 
Benzile sunt dotate cu orificii de diferite diametre. Produsul de calibrat 
nimerește în orificiile benzilor și se sortează în trei fracții sau grupe. 
Benzile uneori pot avea mișcare vibratoare și sunt divizate în 3 zone pe 
lățime, dotate cu orificii diferite.

Aceste mașini vibratoare (figura 4.1.1, b) se utilizează la sortarea 
cartofilor și altor produse cu textură tare.

Mașinile de sortat cu tambur (figura 4.1.1, c, d) reprezintă un 
tambur rotativ dotat cu orificii. Suprafața laterală a tamburului este 
divizată în zone cu orificii cu diametrul crescând. Orificiile pot fi de 
formă diferită: rotundă, ovală etc. Mașinile de sortat cu tambur rotativ pot 
să mai reprezinte trei tambure perforate, montate paralel, între care se 
montează o placă plată înclinată. Produsul, la ieșirea din orificiile 
tamburului, cade pe un jgheab colector 1 în interiorul tamburului, de unde 
poate fi evacuat la următoarea operație tehnologică. Produsele cu 
dimensiuni mai mari cad în interiorul tamburului al doilea ș.a.m.d.

Mașinile de sortat cu discuri (figura 4.1.1, e) sunt compuse dintr- 
un disc - corp 2 rotativ și muchii longitudinale 3 și 4, situate deasupra 
discului, astfel încât ele formează niște orificii cu diametrele db d2, d3. 
Dimensiunile orificiilor pot fi reglate schimbând poziția muchiilor pe 
suprafața discului.

La mașinile de calibrat cu arbori (figura 4.1.1, f) și cu 
arbore - transportor cu bandă (figura 4.1.1, g) orificiile sunt formate, 
respectiv, de doi arbori în trepte 1, montați paralel, sau de un arbore în 
trepte 1 și un transportor cu bandă 2 montat înclinat.
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Figura 4.1.1. Construcția organelor de calibrare a produselor 
agroalimentare.

Mașina de calibrat cu funie de oțel (figura 4.1.1, h) se compune 
din două funii care se mișcă neparalel. în cazul în care distanța dintre 
funiile de oțel depășește diametrul produsului, el cade în colector.

Mașina de calibrat cu melci (figura 4.1.1, j) efectuează calibrarea 
produsului de o formă sferică cu ajutorul a doi melci care se rotesc în 
direcții opuse. Melcii au pas constant.

Mașina de sortat cu arbori conici (figura 4.1.1, i) este, după 
construcție, asemănătoare cu mașina cu melci. Efectul de calibrare se 
datorează la două valțuri conice, între care distanța variază.

Mașinile de calibrat, după greutatea specifică, se utilizează la 
calibrarea fructelor și legumelor de diferite forme geometrice. Teoretic, 
productivitatea lor, nu este limitată. Mașinile sunt compuse dintr-un rând 
de dispozitive de cântărit, aranjate succesiv, și dintr-un transportor cu 
cupe care se mișcă și în care se află legumele sau fructele.

4.1.2. Mașina universală de calibrat

Mașina universală de calibrat este dotată cu organe de lucru 
interschimbabile și poate calibra tot felul de fructe și legume.

în mașină, produsul pentru calibrat se introduce în 5 fluxuri, ceea 
ce majorează substanțial productivitatea mașinii.

Mașina este compusă (figura 4.1.2) din carcasa 1, dispozitivul de 
încărcare 5, capul de calibrare 2, colectoarele 8 pentru evacuarea 
produsului calibrat din mașină și mecanismul de acționare 6. în capul de 
calibrare sunt montate cinci perechi de arbori în trepte 7, care se rotesc 
unul de la altul. Setul compus din arborii în trepte sau din melci de 
diferite dimensiuni poate servi pentru calibrarea legumelor și fructelor 
care au diferite forme și dimensiuni. Introducerea produsului inițial în 
capul de calibrare se efectuează cu aruncătorii rotativi 3, montați deasupra 
a cinci transportoare înclinate cu raclete 4.

Figura 4.1.2. Mașina universală de calibrat.

în funcție de forma produsului inițial, unghiul de înclinare a 
arborilor în trepte poate fi majorat până la 18°, asigurând, în același timp, 
o mișcare translatoare a produsului de-a lungul lor.

Din capul de calibrare, produsul calibrat cade în colectoarele 8, 
din care se deplasează pe transportorul cu bandă, care deplasează 



88 G.Ganea, G.Gorea, D.Cojoc, M.Bemic Utilaj tehnologic în industria alimentară 89

produsul de una și aceeași dimensiune la ambalarea în borcane, apoi în 
lăzi.

Mecanismul de acționare este compus dintr-un motor electric, 
reductor cu melc și transmisie cu lanț, care rotesc arborii în trepte și 
melcii.

Productivitatea mașinii este de 0,28 - 0,42 kg/s
(1000 - 1400 kg/h).

Turația arborilor în trepte este de 38 rot/min, iar a melcilor - de 
55 rot/min. Puterea motorului electric este N = 1 kW. Dimensiunile de 
gabarit: 30,38 x 1792 x 2176. Masa mașinii: 1190 kg.

Productivitatea mașinii P (în kg/s) se determină cu expresia:

P- — -(p-m-z, (4.1.2.1)
d

în care v reprezintă viteza de mișcare a produsului de calibrat, m/s;
d - diametrul mediu al produsului inițial, m;
<p - coeficientul de folosire a productivității transportului cu 

bandă (<p = 0,6 - 0,65);
m - masa produsului inițial, kg;
z - numărul de fluxuri (perechi de funii de oțel sau de melci).

4.1.3. Mașina de calibrat cu melci

Procesul de calibrare se efectuează cu perechi de melci care se 
rotesc în sensuri opuse. Melcii au un pas constant și un diametru care 
descrește treptat. La o asemenea mașină se calibrează legume și fructe 
care au formă sferică. Mașina are patru fluxuri (figura 4.1.3).

Pentru perechi de melci 1 sunt montate pe carcasa 2, executată din 
profil cornier. In partea inferioară a elementelor de calibrare este montat 
un transportor cu bandă, divizat de niște șicane 4 în 10 fluxuri. Produsul 
inițial, în dependență de dimensiunile lui, se introduce pe unul din fluxuri, 
de unde se evacuează cu un transportor spre altă operație tehnologică.

La mașinile de calibrat cu melci, diametrul arborelui fiecărei spire 
ulterioare se deosebește de diametrul arborelui fiecărei spire precedente 
cu 5 mm. Din această cauză, diametrul produsului de calibrat în fiecare 
flux al transportorului cu bandă, separat prin șicane, diferă cu 5 mm.

Productivitatea mașinii variază între 600 și 1000 kg/h. 
Productivitatea teoretică poate fi calculată în funcție de frecvența de 
rotație a melcilor calibratori. Conform fișei tehnice, elementele 
calibratoare au 54 rot/min, adică se introduc în ele 54 de produse inițiale 
pe minut. Așadar, dacă sunt 4 perechi de melci calibratori și dacă 
masaprodusului este de 60 g, atunci productivitatea mașinii va fi de 
777 kg/h.

Figura 4.1.3. Mașina de calibrat cu melci.

Masa mașinii este de 470 kg, iar puterea instalată - de 0,7 kW.
Productivitatea mașinii P (în kg/s) se poate calcula cu expresia:
P = f v p = (p F v-p, (4.1.3.1)

în care F sau f reprezintă aria secțiunii transversale a produsului în 
mașină, m2;

v - viteza de mișcare a produsului în mașină, m/s;
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<p - coeficientul de umplere (<p=0,8-0,9);
p - densitatea produsului, kg/m3.
Puterea motorului N (în W) electric se poate calcula cu expresia:
N = fi-NT/î]M, (4.1.3.2)

în care p reprezintă coeficientul ce depinde de sarcina transportorului 
(P=l,3...3);

NT - puterea teoretică pe arborele motorului electric al 
transportorului, W;

NT = {kx -v■ L + 0,055 ■ Q■ g ■ L ±Q■ g ■ H)-k2, (4.1.3.3)

în care L reprezintă lungimea transportorului, m;
g - accelerația căderii libere, m/s2;
ki - coeficientul ce depinde de lățimea transportorului.

Lățimea transportorului, m: 0,4 0,5 0,65 0,8 1
Coeficientul кь 12 15 20 24 50
k2 - coeficient care depinde de lungimea transportorului.

Lungimea transportorului, m: 5-15 15-30 30-45 
Coeficientul k2: 1,25 1,2 1,05
H - înălțimea de ridicare a produsului, m;
ițm - randamentul mecanismului de antrenare.

4.1.4. Transportor de sortat

Folosind transportorul de sortat (figura 4.1.4), se poate efectua o 
sortare manuală. Pe carcasa transportorului sunt montate tamburul de 
antrenare 4 și tamburul de întindere 3. Pe tambur este îmbrăcată o banda 
cauciucată 2, divizată în trei părți de șicanele 5. Materia primă care se 
introduce în compartimentele marginale se sortează manual. Legumele 
sau fructele care nu corespund standardului sunt selectate în 
compartimentul din mijloc. Descărcarea materiilor prime sortate se face 
prin trei jgheaburi. Viteza benzii este de 0,1 m/s, lățimea ei - de 0,8, iar 
productivitatea este de 0,42 kg/s.

4.1.5. Instalația hidraulică de sortare

Instalația se utilizează la separarea mazării verzi, porumbului în 
grăunțe etc.

într-un jgheab metalic curge un amestec de mazăre verde și 
saramură cu densitatea 1080 kg/m3. Coeficientul de concentrație a 
amestecului este к = 6...8, adică masa saramurii în amestec depășește de 
6...8 ori masa mazării verzi (figura 4.1.5).

în funcție de densitatea boabelor de mazăre, o parte din ele vor 
pluti, iar altă parte se va lăsa la fund.

Dacă se separă aceste două părți (superioară și inferioară) una de 
alta și de saramură, atunci se obțin două sorturi de mazăre verde.
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4.1.6. Transportor de control

Controlul produselor și ambalajelor se efectuează cu ajutorul 
transportorului cu bandă, manual sau cu ajutorul unor dispozitive 
automate de control.

Produsele și ambalajele care nu corespund standardului sunt 
rebutate.

Neajunsurile transportoarelor cu bandă este lipsa de acces la 
controlul părții inferioare a produsului. Astfel de transportoare se 
utilizează la verificarea materiei prime de mici dimensiuni (mazăre verde, 
vișine, cireșe).

Pentru verificarea merelor, tomatelor, piersicilor etc. se folosesc 
transportoare ale căror benzi sunt compuse din role rotative. Aceasta 
permite ca produsul să ocupe diferite poziții în timpul deplasării și apare 
astfel posibilitatea de a fi controlat din toate părțile.

Lungimea transportorului pentru verificare (L, m) se calculează 
cu expresia:

Z"~4
L = —----- (4.1.6.1)

2g
în care a reprezintă lungimea unui post de lucru, m;

G - cantitatea de produse introduse pentru control, kg/s;
g - norma de lucru pentru un lucrător, kg/s;
11 - lungimea instalației de clătire situate deasupra benzii, m;
12 - lungimea benzii transportorului care nu se folosește, m.
Productivitatea transportorului P (în kg/s) se calcuează cu 

expresia:
P = v-b-k, (4.1.6.2)

în care v reprezintă viteza benzii (v = 0,1...0,12 m/s);
b - lățimea benzii (b = 0,6...0,9 m);
к - cantitatea de materie primă încărcată pe 1 m2 al benzii 

transportorului (k= 17... 18 kg/m2).

4.1.7. Triorul de calibrat fructe

Triorul execută operația de calibrare a fructelor din 2 în 2 mm în 
patru - cinci calibre, fiind format dintr-un tambur de calibrare, scheletul 
metalic și sistemul de antrenare (figura 4.1.7).

Poziția de lucru a calibrorului este înclinată; înclinarea se face cu 
ajutorul picioarelor telescopice și se stabilește în funcție de viteza pe care 
dorim să o imprimăm, respectiv de timpul de trecere prin trior.

Figura 4.1.7. Trior cilindric pentru fructe:
1 - pâlnie; 2 - tambur; 3 - buncăr.

Fructele se introduc în trior, în mod continuu, fără codițe, în 
cilindrul calibratorului, cu un elevator sau direct de la mașina de scos 
codițe. în timpul mișcării tamburului, fructele sînt stropite cu apă, pentru 
o alunecare mai ușoară între barele tamburului. Apa este separată de 
fructe pe grătarele de evacuare și eliminată printr-un jgheab.

Caracteristica tehnică: capacitatea de prelucrare: 1000 kg/h; 
consumul de apă: lm3/h; puterea electromotorului: 0,8 kW; turația: 
n = 1500 rot/min.

Cu un trior rotativ de construcție asemănătoare se pot calibra și 
nucile cu coajă. în acest caz, tamburul este confecționat din tablă 
perforată, iar în interior este prevăzut cu un șnec care asigură deplasarea 
nucilor în mașină. Pe parcurs, nucile trec prin tabla perforată, în funcție de 
dimensiunea perforațiilor, și sunt prinse în buncăr, pe mărimi. Separarea 
se poate face pe cinci calibre.

Caracteristica tehnică: precizia de prelucrare este 70 - 90%; 
capacitatea de prelucrare: 2000 kg/h; diametrul tamburului: 1000 mm; 
lungimea: 4000 mm; viteza de rotație: 8 - 10 rot/min; puterea 
lectromotorului: 3 kW; turația n = 1000 rot/min.

Exploatare-întreținere. Datorită vitezei reduse a cilindrului, 
lagărele nu au uzură mare și este suficientă ungerea lor cu regularitate. 



94 G.Ganea, G.Gorea, D.Cojoc, M.Bemic Utilaj tehnologic în industria alimentară 95

După terminarea campaniei de lucru, calibrorul se curăță și se vopsește cu 
vopsea antiacidă.

Pentru conservare, calibrorul se așază în poziție orizontală prin 
plasarea picioarelor telescopice la același nivel.

înainte de începerea campaniei, triorul se verifică, se ung toate 
piesele în mișcare, se strâng curelele trapezoidale.

4.1.8. Triorul pentru mazăre

Triorul pentru mazăre este un agregat care calibrează, după 
dimensiuni, mazărea verde în cinci categorii, ținând cont de faptul că, pe 
măsură ce mazărea se maturizează, dimensiunile boabelor cresc. Se 
realizează o clasare riguroasă a boabelor, fapt care permite opărirea 
uniformă și tratarea termică a loturilor de aceleași dimensiuni.

Agregatul este alcătuit din două părți principale: pretrior și triorul 
propriu-zis (figura 4.1.8).

Triorul este format din două tambure cu trei tronsoane fiecare. 
Tamburele sunt formate din trei site confecționate din tablă de aluminiu, 
cu orificii de 9,3 mm și inele de rulare din fontă; sunt solidarizate cu bare 
de legătură.

Secțiunea sitelor este, în mod obișnuit, circulară. în ultimul timp, 
pentru a mări suprafața activă de separare, se utilizează site cu secțiunea 
trifoi sau patru foi.

Mazărea este adusă în tamburele triorului de către un transportor 
hidraulic. In pretrior se separă mazărea boabe cu diametrul mai mare de 
9,3 mm de celelalte sortimente. Mazărea boabe se colectează în buncărul 
5. Urmărirea umplerii buncărului se face printr-un vizor practicat în 
peretele buncărului.

Când buncărul este plin, se procedează la evacuarea mazării, 
deschizându-se robinetul de golire, montat la fundul buncărului. Pentru 
înlesnirea evacuării mazării, pereții buncărului 5 sunt stropiți cu apă, care 
este debitată printr-o serpentină plasată în interior, la partea superioară a 
buncărului. Mazărea, astfel evacuată, cade într-un jgheab de transport 
hidraulic 9, amplasat în linie cu buncărele întregului agregat, care o 
transportă la opăritor.

, A doua categorie de boabe (sub 9,3 mm) trec prin ochiurile sitelor 
și sunt dirijate de pâlniile colectoare 2 în două jgheaburi de colectare 3, 
care conduc mazărea în tamburele 10 cu ajutorul unui jet de apă, 
alimentat prin conducta 6. înainte de ieșirea mazării din jgheab, apa este 
separată și condusă prin colectorul de apă 4 și conducta 8 în jgheabul de 
transport hidraulic 9.

în construcția triorului de mazăre sunt prevăzute două tambure 
10, având fiecare șase tronsoane de construcție asemănătoare cu 
tamburele pretriorului. /

Sitele triorului sunt dispuse, astfel încât, pe măsură ce mazărea 
trece de-a lungul tamburului, se obține mazăre de dimensiuni mai mari; la 
intrarea mazării se găsește sita cu ochiurile cele mai mici.

în trior mazărea este separată în patru calități. Ca și la pretrior, 
mazărea este dirijată de către pâlniile colectoare în cele șapte buncăre 
aliniate sub tamburele triorului.

Cele șase tronsoane ale fiecărui tambur lucrează perechi: primele 
două separă mazărea extrafină cu diametrul până la 7,5 mm inclusiv, 
următoarele două separă mazărea cu diametrul 7,5 - 8,2 mm și mazărea 
fină cu diametrul 8,2 - 8,75 mm. Buncărele 13 sunt de aceeași 
construcție, dar au o capacitate mai mică decât capacitatea buncărului 5.

Pentru a evita înfundarea sitelor de Ia tamburele calibroare, sunt 
prevăzute curățitoare, alcătuite din rulouri de cauciuc.

Tamburele instalației sunt montate puțin înclinat, pentru a permite 
înaintarea boabelor de mazăre.

Cele două tambure, atât la pretrior cât și la trior, sunt așezate pe 
trei trenuri de roți de rulare, montate paralele pe sheletul metalic.
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Caracteristica tehnică: capacitatea de prelucrare: 4000 kg/h; 
diametrul tamburelor: 1000 mm; lungimea tamburelor: 9585 mm; puterea 
electromotorului: 2.8 kW; turația: 1500 rot/min; dimensiuni de gabarit, în 
mm 12970x4150x5460.

/ 4.1.9. Triorul reglabil pentru fasole

Triorul reglabil pentru fasole este destinat pentru calibrarea 
fasolei, verzei, după grosimea păstăilor, în două dimensiuni.

Se compune dintr-un cadru metalic de susținere 6, un tambur 2, 
pâlnia de alimentare sub forma unei site de separare a impurităților 1, 
cilindrul de evacuare a produsului 3 și electromotorul 5 (figura 4.1.9).

1 2 3

Figura 4.1.9. Trior reglabil pentru fasole.

Pâlnia de alimentare 1 și cilindrul de evacuare 3 sunt prevăzute cu 
spirale care asigură transportul fasolei în aceste zone ale mașinii.

Cilindrul de sortare este prevăzut pe toată suprafața cu palete: 
unele fixe, altele mobile.

Paletele mobile au o mișcare de rotație în jurul axei lor, dând 
posibilitate reglării deschiderilor necesare sortării, în funcție de 
dimensiunile păstăiilor.

în figura 4.1.9 este prezentată secțiunea longitudinală a paletei 
mobile 2, care face corp comun cu bolțul 3, prin care este susținută în 
discurile cilindrice 4 ale cilindrului de sortare.

Prin intermediul unei roți dințate, poziția cremalierei 8 poate fi 
modificată în sus sau în jos, Mmitând astfel cursa bolțului 5 între dinții 
cremalierei și stabilind astfel poziția paletei mobile 2 față de paleta fixă, 

deci mărind sau micșorând deschiderea de sortare. Cursa pe care o poate 
realiza paleta mobilă în jurul axei sale este de 30°.

Tot pe discul din capătul cilindrului, la partea superioară, se găsește 
o camă 9, pe care, în cursa lor circulară, rolele sunt forțate să treacă la 
fiecare rotație; prin această trecere, poziția brațului se modifică, ceea ce 
determină pentru moment realizarea unei deschideri mai mari între paleta 
mobilă și cea fixă.

Rolul dispozitivului de reglare constă în următoarele: păstăile cu 
diametre mari se prind deseori în deschiderile dintre palete, obturându-le; 
dacă nu ar exista această posibilitate a deschiderii momentane, care să 
provoace căderea păstăilor la fiecare rotație înapoi în tambur, cilindrul de 
sortare ar lucra cu spațiile dintre palete astupate și, ca urmare, păstăile de 
dimensiuni mai mici nu ar putea trece prin ele, sortarea devenind 
imposibilă.

Utilajul poate fi folosit fix sau mobil, la nivelul pardoselii sau pe un 
schelet cu platformă. Platforma trebuie să reziste la trepidațiile triorului și 
să aibă o înălțime suficientă pentru ca produsul calibrat să treacă direct în 
utilajul următor.înclinația triorului, necesară pentru a se realiza un 
transport ușor al fasolei, se reglează cu ajutorul unui dispozitiv telescopic.

Triorul reglabil se alimentează în mod ritmic cu ajutorul unui 
elevator. în operația de presortare, de exemplu, prin pâlnia 4, se elimină 
fasolea extrafină, iar în tambur rămâne fasolea fină și cea obișnuită, care 
se evacuează din mașină prin cilindrul de descărcare 5. Pentru a se obține 
mai multe sorturi, se grupează mai multe trioare, astfel încât fasolea, 
eliminată de la primul trior, să treacă în următorul: se pot obține astfel 
3-5 calibre:

Tipul Lățime
extrafină până la 6 mm
fină 6-8 mm
obișnuită peste 8 mm

Lungime
5- 6 cm
6- 8 cm
peste 8 cm

4.1.10. Mașină de calibrat cu cabluri

Mașina de calibrat cu cabluri este utilizată atât pentru calibrarea 
fructelor ca: cireșe, vișine, caise, prune, cât și a castravețelor; la castraveți 
se face calibrarea după diametru (figura 4.1.10).
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Figura 4.1.10. Mașină de calibrat cu cabluri.

Calibrarea se execută cu ajutorul a șase perechi de cabluri din 
sârmă cu d = 4 mm, care se distanțează spre gura de evacuare. Distanța 
dintre cablurile din sârmă este de 10-30 mm. Gura de alimentare execută 
o mișcare oscilantă, care asigură o alimentare uniformă în zona de 
calibrare a mașinii.

Cablurile din sârmă ale mașinii sunt despărțite de barele din lemn 
3, care au o secțiune triunghiulară, fiind astfel posibil ca produsul să 
rămână totdeauna pe cele două cabluri, care execută operația de calibrare. 
Barele au rol și de dirijare a cablurilor. Datorită mișcării oscilante, pe care 
o execută, ele determină dispunerea produsului într-un singur strat, 
uniform, ceea ce reprezintă condiția de bază a operației de calibrare. în 
contiunare, produsul se deplasează pe două cabluri care se distanțează 
până ce distanța dintre acestea permite ca fructul să treacă într-un 
colector, aflat la partea inferioară.

în funcție de numărul de fracțiuni care urmează să se obțină, se 
stabilește numărul plăcilor despărțitoare, care diferențiază clasele de 
calibrate. Cablul este fără sfâșit, dintr-o singură bucată și este întins pe 
patru tambure. Reîntoarcerea cablului se realizează cu ajutorul discului de 

ghidare 4. Mașina este pusă în funcțiune cu ajutorul electromotorului 6 și 
al transmisiilor prin lanț 7. Capacitatea de prelucrare: 800 - 1000 kg/h, iar 
puterea instalată: 1 kW.

/ 4.1.11. Mașina de calibrat cu benzi perforate

Mașina de calibrat cu benzi perforate este folosită pentru 
calibrarea fructelor de formă aproape sferică, cu diametrul de la 30 - 80 
mm și este recomandată pentru mere, tomate, caise, piersici, ceapă.

Mașina se compune din patru benzi de cauciuc cu perforații de 30, 
50, 70 și 80 mm, ce rulează pe roți, ducând fructul de la calibrul mic spre 
calibrul mare. Fructele cu diametrul mai mare de 80 mm se elîmină de la

Figura 4.1.11. Mașină de calibrat cu benzi perforate.

Pentru fructele cu diametrul sub 30 mm se poate utiliza o bandă 
anexată, formată din 2-3 benzi perforate cu dimensiuni mici, care sunt 
alimentate de la banda cu calibrul de 30 mm, sau poate fi utilizată fără 
banda principală, în cazul calibrării fructelor cu diametrul de 10-30 mm.

4.2. Mașina de scos codițe

Mașina de scos codițe se folosește pentru îndepărtarea codițelor la 
cereșe, vișine și prune în linia tehnologică de fabricare a sucurilor, 
compoturilor, dulcețurilor etc.
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Indeferent de parcularitățile lor constructive, mașinile de scos 
codițe au același principiu de funcționare. Organul de lucru al acestor 
mașini constă dintr-un cuplu de valțuri sau vergele metalice, îmbrăcate în 
cauciuc, instalate paralel și care se rotesc în direcții opuse.

Diametrul vergelelor este de așa mărime, ca să excludă zdrobirea 
fructelor, iar distanța dintre ele (2-4 mm) permite doar pătrunderea 
codițelor și desprinderea lor de fructe.

Mașini de construcții analogige se folosesc pentru îndepărtarea 
sepalelor labace (coacăză, agriș, răchițele). Principiul de îndepărtare a 
codițelor este următorul: pe fiecare vergea (figura 4.2.1) acționează forța 
P, determinată atît de greutatea fructului, cît și de forța care apare în 
momentul prinderii codiței.

Figura 4.2.1. Schema desprinderii codiței de fruct:
1- vergea; 2 - strat de cauciuc; 3 - fruct; 4 - codiță.

în punctele de contact cu vergelele, forțele P sunt îndreptate spre 
fruct. Rezultanta forțelor componente Rp= 2Psina este îndreptată în sus și 
tinde să împingă în afară fructul; rezultanta forțelor de frecare 
Rf = 2P-f cosa este îndreptată în jos (f - reprezintă coeficientul de 
frecare). în rezultatul acționării acestor forțe în direcții opuse, codița se 
desprinde de fruct.

Așadar, condiția indispensabilă ca fructul să nu fie zdrobit în 
timpul îndepărtării codiței este următoarea:

2Pcosa • f < 2Psina, sau tga > tgp,
în care p este unghiul de frecare al fructului cu stratul de cauciuc.

Fructele pot fi apucate și zdrobite numai în cazul în care 
diametrul vergelelor va fi de 5 - 10 ori mai mare decît diametrul 
produsului prelucrat.

Pentru a evita zdrobirea acestora în mașinile existente, diametrul 
organelor de lucru este aproximativ egal cu diametrul fructelor. Se 
deosebesc mașini de scos codițe rotative, la care organele de lucru sunt 
montate pe generatoarea unui tambur rotativ, și liniare, ale căror organe 
active sunt amplasate într-un plan.

Mașina liniară de scos codițe la cireșe, vișine și prune este 
prezentată în figura 4.2.2. Ea este compusă din căruciorul 1, batiul 2, 
agitatorul 9 și mecanismul de acționare al organului de lucru, care include 
electromotorul 7, transmisia prin curea 8 și cutia de viteze 3.

Figura 4.2.2. Mașina de scos codițe.

Cutia de viteze este formată dintr-un corp, în interiorul căruia, prin 
intermediul ansamblurilor de lagăre, sunt montați trei arbori de acționare 
cu roți dințate conducătoare și 30 de pinioni antrenați. Căruciorul 1 
reprezintă o construcție metalică sudată, amplasată pe trei roți de rulare 14 
și două piciorușe telescopice 15.

în partea superioară a căruciorului, pe reazeme pendulare este 
suspendat batiul mașinii 2, pe care sunt instalate, prin intermediul 
lagărelor 5, 30 de vergele metalice 4 cu diametral de 17 mm fiecare, cutia 
de viteze 3 și agitatorul 9.

Agitatorul reprezintă un culisou, format din doi pereți verticali, 
uniți rigid între ei. în partea inferioară a culisoului sunt instalate trei 
palete, ce servesc pentru dirijarea și repartizarea uniformă a fructelor pe 
suprafața activă a mașinii. Culisoul este instalat pe patra role și acționat 
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de electromotorul 10 prin intermediul transmisiei cu curea 11, 
reductorului 12 și transmisiei cu lanț (pe desen lipsește) cu raportul de 
transmisie U = 1. Pentru reglarea mersului culisoului, arborii 
electromotorului și reductorului sunt înzestrați cu roți de curea în trei 
trepte cu raportul de transmisie: U = 1, U = 1,33, U = 1,5 respectiv.

Culisoul, în mișcarea sa alternativă de translație, amestecă 
fructele, deplasîndu-le concomitent pe planul înclinat spre pâlnia de 
evacuare 16.

Mașina este dotată cu un sistem de dușuri pentru spălarea 
fructelor prelucrate și vergelelor metalice.

înainte de a fi pusă în funcțiune mașina, se verifică înclinarea 
batiului agregatului, ușurința rotației vergelelor, rotind manual roata 17, 
distanța dintre vergele și paletele agitatorului (egală cu 2 - 4 mm), 
existența uleiului în reductor și în cutia de viteze. Materia primă introdusă 
în mașină, datorită planului înclinat, se deplasează pe suprafața vergelelor, 
care se rotesc în sens opus cu turația de 850 rot / min. și prind codițele, 
desprinzându-le de fructe. Codițele, separate de fructe cad într-un jgheab, 
de unde sunt evacuate de torentul de apă curgătoare. Fructele fără codițe 
se rostogolesc pe planul înclinat spre pîlnia de evacuare, deplasându-se la 
următoarea operație tehnologică.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, kg/h: 1500 -:
Consumul de apă, m3/h: 1,3
Gradul de curățare a fructelor de codițe, %: 95
Consum de energie kW/h: 2,1
Dimensiuni de gabarit, mm:

lungime: 2100
lățime: 860
înălțime: 1300

Masa, kg: 410

4.3. Mașini de scos sâmburi

La fabricarea unor conserve de fructe, îndepărtarea sâmburilor 
este un procedeu tehnologic obligatoriu.

Mașinile ce îndeplinesc această operație, din punct de vedere al 
construcției, se impart în mașini de scos sâmburi la fructe prin tăiere și 
prin presare. Ultimile, în special, sunt de tip tambur. Tamburul mașinii de 
scos sâmburi prezintă un cilindru rotativ, asamblat din plăci separate 
(matrițe), pe a căror suprafață sunt ștanțate alveole pentru fructe cu orificii 
de trecere a sâmburilor eliminați (figura 4.3.1).

pentru cireșe, vișine și dispozitiv de reținere a fructelor (b)

Mișcarea de rotație a tamburului poate fi intermitentă sau 
continuă. Deasupra tamburului cu alveole este instalat dispozitivul de 
presare a sâmburilor cu poansoane, care execută o mișcare de 
translație alternativă în plan vertical. Numărul și poziția poansoanelor 
coincide strict cu numărul și amplasarea în spațiu a alveolelor (figura 
4.3.2).

Alimentarea uniformă a mașinii cu fructe și așezarea lor în 
alveole se efectuează cu ajutorul unei perii elastice rotative.

Intervalul dintre perie și tambur poate fi reglat în dependență de 
dimensiunile fructelor.

La rotirea tamburului, fructele așezate în alveole se deplasează în 
direcția mecanismului de scoatere a sâmburilor. în momentul staționării 
tamburului, dispozitivul cu poansoane se lasă în jos, îndepărtînd prin 
presare, sâmburii din fructe. Sâmburii eliminați sunt colectați într-un 
jgheab în interiorul tamburului și evacuați din mașină cu ajutorul unui 
transportor cu melc.
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La revenirea dispozitivului cu poansoane în poziție inițială, 
tamburul se rotește deplasînd fructele prelucrate spre gura de evacuare.

In mașinile de tip tambur cu mișcare de rotație continuă, 
dispozitivul cu poansoane execută o mișcare complexă.

Există și alte variante constructive ale mașinii de scos sâmburi cu 
poansoane. Spre exemplu, mașinile la care plăcile cu alveole (matrițele) 
sunt montate pe lanțuri de tracțiune.

Productivitatea mașinii de scos sâmburi cu poansoane, kg/h;
 6Q-z-n-m-(p

în care z reprezintă numărul de poansoane;
n-numărul curselor poansonului într-un minut;
m - masa medie a unui fruct, g;

<p - coeficientul de umplere a alveolelor matriței (cp = 0,8).
Mașina prezentată în figura 4.3.3 funcționează conform aceluiași 

principiu, dar, spre deosebire de mașinile cu tambur, plăcile cu alveole 
sunt montate pe lanțuri de tracțiune.

Figura 4.3.3. Mașina de scos 
simburi cu poansoane.

fructelor de la buncărul de alimentare 4 la organul de lucru 1, apoi spre 
gura de evacuare 5. Plăcile conțin un anumit număr de alveole cu 
diametrul corespunzător fructelor, supuse prelucrării.

Organul activ al mașinii constă dintr-o placă cu poansoane, al 
căror număr coincide cu numărul alveolelor unei matrițe a dispozitivului 
de transport (vezi figura 4.3.2).

Dispozitivul de reținere a fructelor, format dintr-o placă cu găuri 
prin care trec poansoanele, este montat deasupra matriței și nu permite 
scoaterea fructelor din alveole de către poansoane la întoarcerea 
mecanismului de scos sâmburi în poziție inițială.

Mecanismul 6 servește pentru scoaterea fructelor din alveole după 
îndepărtarea sâmburilor. El prezintă o placă antrenată în mișcare oscilantă 
printr-un sistem de pârghii al mecanismului de scos sâmburi.

Dispozitivul de transport 3 execută o mișcare intermitentă, 
deplasând treptat plăcile cu alveole spre organul de lucru al mașinii.

în timpul staționării plăcii cu fructe, în dreptul mecanismului de 
scos sâmburi, suportul cu poansoane coboară, elimină sâmburii din fructe, 
care mai apoi sunt evacuați din mașină prin intermediul unui transport cu 
melc. La revenirea mecanismului de scos sâmburi în poziție inițială, placa 
cu fructe, cărora li s-au scos sâmburi, se deplasează spre gura de 
evacuare.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, kg/h 1700
Puterea motorului electric, kW 1,5
Dimensiuni de gabarit, mm:

lungimea 1810
lățimea 1457
înălțimea 1585

Masa, kg 1380

Ansamblurile principale ale mașinii sunt: mecanismul pentru 
scoaterea sâmburilor 1, peria cilindrică 2, dispozitivul de transport al 
fructelor 3, buncărul de alimentare 4, gura de evacuare 5, mecanismul de 
scoatere a fructelor din alveole 6, mecanismul de acționare 7, batiul 8.

Batiul 8 prezintă o construcție metalică pe care sunt instalate 
părțile componente ale mașinii.

Dispozitivul de transport 3 este format din două lanțuri infinite, 
pe care sunt montate plăcile cu alveole (matrițe), pentru deplasarea
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4.3.1. Mașina universală de scos sâmburi

în cazul fabricării conservelor de fructe în formă de piure (gem, 
magiun, nectar etc.) pentru eliminarea sâmburilor se folosește mașina 
universală (figura 4.3.1.1).

Mașina este compusă din următoarele părți principale: batiul 1, 
mecanismul de acționare 2, buncărul de recepție 6, mecanismul de avans 
8, ansamblul pentru scoaterea sâmburilor 9, 10, gura de descărcare a 
fructelor prelucrate (pulpei) 15, jgheabul pentru evacuarea sâmburilor 16 
și a sucului 17.

Organul de lucru al acestei mașini este format din două valțuri 
(cilindri): dințat 9 și neted 10. Valțul 9 este asambalat din discuri metalice 
dințate, iar valțul 10 este acoperit cu un strat de cauciuc moale.

Figura 4.3.1.1. Mașina universală de scos sâmburi de tip 2F-63 .

Antrenarea mecanismelor se realizează de la motorul electric 2 
prin intermediul transmisiilor cu curele 3 și cu lanț 4, precum și al unui 
sistem de pârghii 5, ce comunică mișcarea vibratorie buncărului de 
recepție 6, jgheaburilor 16 și 17.

Mașina funcționează în felul următor: din buncărul de recepție 6 
fructele se rostogolesc în jgheabul 7 al mecanismului de avans 8, care, 
având o mișcare alternativă, alimentează uniform spațiul de umplere 
dintre cele două valțuri. Valțurile 9 și 10, rotindu-se în sens invers,



108 G.Ganea, G.Gorea, D.Cojoc, M.Bemic Utilaj tehnologic în industria alimentară 109

realizează presarea și eliminarea sâmburilor din fructe; fructele se înfig în 
dinții valțului 9, iar sâmburii sunt presați în învelișul de cauciuc al 
valțului 10 (figura 4.3.1). în dependență de soiul de fructe, distanța dintre 
valțuri poate fi reglată cu ajutorul regulatorului 11. Mașina este dotată cu 
dispozitive (pozițiile 12, 13 și 14) pentru curățarea valțurilor de rămășițe 
ale produsului.

în partea inferioară a mașinii sunt instalate jgheaburi (pozițiile 15, 
16 și 17) pentru descărcarea separată a pulpei, sâmburilor și pentru 
colectarea sucului rezultat de la zdrobirea fructelor.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, kg/h
Puterea motorului electric, kW 
Dimensiuni de gabarit, mm: 

lungimea 
lățimea 
înălțimea

Masa, kg

1500-5000
2,2

1600
1250
1520
760

Figura 4.3.2.1. Mașină de scos sâmburi la caise.

4.3.2. Mașină de scos sâmburi la caise și piersici

Spre deosebire de cireșe și vișine, la caise și piersici sâmburii se 
îndepărtează numai după tăierea fructului în două jumătăți.

Mașina de scos sâmburi, care funcționează conform acestui 
principiu, este compusă din traversa mobilă 1, dispozitivul de transport al 
fructelor 2, jgheabul de descărcare 3, batiul 4 și mecanismul de acționare 
5 (figura 4.3.2.1).

Dispozitivul de transport este format din două lanțuri de tracțiune 
pe care sunt montate purtătoarele de fructe. Adâncurile a două purtătoare 
vecine formează împreună locașurile (alveolele) unde se așază fructele. 
Deasupra părții anterioare a transportorului, cu purtătoarele de fructe 2, 
este instalată traversa mobilă (cuțit - ghiliotină) 1, care, în timpul 
staționării periodice a conveierului, se lasă în jos și taie fructele în două 
jumătăți, concomitent cu îndepărtarea sâmburilor.

în momentul ocolirii roților de lanț de către purtătoarele de 
bucățile tăiate cad din alveole în jgheabul de descărcare, de unde sunt 
dirijate la următoarea operație tehnologică.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, kg/h 750
Consumul de apă, m3/h 0,3
Puterea electromotorului, kW 1
Dimensiunile de gabarit, mm:

lungimea 2100
lățimea 1100
înălțimea 1290

Masa, kg 785

4.4. Utilaje pentru descojirea materiilor prime vegetale

Eliminarea părților necomestibile ale fructelor și legumelor 
majorează valoarea lor nutritivă și contribuie la îmbunătățirea calității 
produselor finite.

Descojirea materiei prime vegetale se realizează prin diferite 
procedee de curățare: prelucrare mecanică, tratare termică și chimică sau 
prin combinarea acestora.
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Prelucrarea mecanică a materiei prime (prin forța de frecare ori prin 
tăiere) este răspândită pe scară largă, dar are multe neajunsuri - cantități 
considerabile de deșeuri, productivitate scăzută, consum mare de muncă 
fizică la operațiile auxiliare.

Mai progresistă este descojirea prin tratare termică, însă, după 
prelucrare, produsele se înmoaie parțial și, lunecând, complică curățarea 
manuală (înlăturarea ochilor, rămășițelor de peliță etc.).

Utilizarea metodei chimice de descojire a fructelor și legumelor, 
într-o soluție alcalină sau acidă, asigură o curățare calitativă, însă 
îndepărtarea completă a rămășițelor de soluție de pe suprafața 
produsului prelucrat decurge destul de anevoios, uneori cu folosirea 
substanțelor tensioactive.

Operația de descojire mecanică a cartofilor și rădăcinoaselor se 
realizează în diferite tipuri de mașini cu funcționare discontinuă și 
continuă.

4.4.1. Mașini pentru descojirea mecanică cu funcționare 
discontinuă

Funcționarea mașinilor de descojire discontinuă se bazează pe acțiunea 
reciprocă dintre produsul supus prelucrării și suprafața abrazivă a 
organului de lucru.

în timpul rotirii discului abraziv, produsul, sub acțiunea forței 
centrifuge în plan orizontal, este aruncat spre pereții camerei de lucru și, 
deplasîndu-se pe suprafața abrazivă, este supus descojirii.

Această acțiune poate fi redată prin următoarea relație:

= («.o
g

în care G reprezintă forța de gravitație, N;
g - accelerația gravitațională, m/s2;
<o - viteza unghiulară a organului de lucru, s’ , 
r - distanța de la axa de rotație, m.

întâlnind în fața sa ridicăturile suprafeței abrazive ondulate, 
produsul este aruncat în sus de forța de inerție (în plan vertical) fără 
forța de gravitație:

F = ^'-G = -- —-G = G(—-1),
g P gp

în care v reprezintă viteza liniară a tuberculului, m/s;

(4.4.2)

p - raza curburii suprafeței ondulate a organului de lucru, m. 
Schema deplasării tuberculilor pe suprafața abrazivă este prezentată 

în figura 4.4.1.1.

Figura 4.4.1.1. Schema deplasării tuberculilor pe suprafața 
abrazivă.

Mașina discontinuă (figura 4.4.1.2) este utilizată pentru descojirea 
cartofilor și rădăcinoaselor la întreprinderile mici ale industriei de 
conserve și alimentației publice. Ea se compune din batiul 1, suporturile 
2, racletele 3, organul de lucru 4, gura de descărcare 5, închizătorul 6, 
camera de curățare 7, pâlnia de alimentare 8, capacul 9, racordul de 
evacuare a deșeurilor 10, arborele de acționare 11, reductorul 12, 
electromotorul 13, carcasa 14, conducta de apă 15.

Camera de curățare 7 reprezintă un cilindru din fontă, a cărui 
suprafață interioară este prevăzută cu acoperire (segmenți) demontabilă 
abrazivă cu proeminențe ce contribuie la amestecarea produsului în 
timpul descojirii.

Organul de lucru 4, din punct de vedere al construcției, constă 
dintr-un corp conic (sau disc), confecționat din aluminiu, și dintr-un 
taler abraziv, pe cărui fund sunt prevăzute trei ridicături radiale pentru 
intensificarea procesului de descojire.

Corpul conic cu talerul abraziv sunt montate pe arborele de 
acționare 11 și primesc mișcarea de rotație de la electromotorul 13 prin 
intermediul reductorului 12. La partea inferioară a corpului conic sunt 
fixate două raclete 3 pentru evacuarea deșeurilor din mașină.

Materia primă destinată pentru descojire, preliminar, trebuie să fie 
sortată, spălată și calibrată, ceea ce contribuie la îmbunătățirea 
condițiilor de exploatare a agregatului.
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6 3 Tabelul 4.1.
Caracteristicile tehnice ale mașinilor de curățat cartofi.

A-A

Indicii MOK - 125 MOK - 250 MOK - 400
Productivitatea, kg/h 125 250 400

Turația organului de lucru, 
min.'1

360 360 360

Puterea instalată, kW 0,4 0,6 U
Dimensiuni de gabarit, mm: 

lungimea 
lățimea 
înălțimea

530
380
835

630
440
920

690
495
1015

Masa, kg 85 105 155

Productivitatea mașinii P (în kg/s) poate fi calculată din următoarea 
relație:

ttD2H
4(7-, +r2 +r3)

(4.4.3)

Figura 4.4.1.2. Mașină de descojire discontinuă:
1 - batiu; 2 - suport; 3 - raclete; 4 - organ de lucru; 5 - gură de descărcare; 

6 - închizător, 7 - cameră de curățare; 8 - pâlnie de alimentare; 9 - capac; 10 - racord de 
evacuare a deșeurilor; 11 - arbore de acționare; 12 - reductor; 13 - motor electric; 14 - carcasă; 
15 - conducta de apă.

Mașina de descojire cu funcținare discontinuă se produce în mai 
multe modifîcații: MOK - 125; MOK - 250; MOK - 400.

Materia primă introdusă în porții (câte 20 - 22 kg), datorită forței 
centrifuge, este aruncată spre pereții camerei de lucru, unde, în 
rezultatul acțiunii reciproce dintre produs și suprafața abrazivă, se 
execută procesul de descojire.

Produsul curățat este evacuat din mașină prin gura de descărcare 5, 
iar îndepărtarea deșeurilor se realizează prin racordul 10 sub acțiunea 
jetului de apă din coducta 15.

Curățarea rămășițelor de coajă, ochilor se execută manual.

în care Ti reprezintă durata operației de încărcare, s;
T2 - durata de prelucrare, s;
r3 - durata operației de descărcare, s;
D - diametrul interior al camerei de curățare, m;
H - înălțimea utilă a camerei de curățare, m;
p - densitatea volumică a produsului, kg/m3;
<p - coeficientul de umplere a volumului util al camerei de 

curățare (cp = 0,6 + 0,65).

4.4.2. Mașină pentru descojire mecanică cu 
funcționare continuă

Este utilizată în secțiile de prelucrare a cartofilor și se compune 
(figura 4.4.2.1) din batiul 1, baia 2, carcasa exterioară 3, mecanismul de 
acționare a rolelor abrazive 4, carcasa interioară 5, sistemul de dușuri 6, 
pereții despărțitori 7, clapetele de reglare 8.
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0П

Figura 4.4.2.1. Mașină de descojire cu funcționare continuă:
a - vedere generală (1 - batiu; 2 - baie; 3 - carcasă exterioară; 4 - mecanism de 

acționare; 5 - carcasă interioară; 6 - sistem de dușuri; 7 - pereți despărțitori; 
8 - clapetă de reglare); b - schema cinematică; c - schema funcțională.

Pe batiul 1 sunt instalate toate elementele mașinii. Baia 2 este 
confecționată din tablă în formă de patrulater cu pereții înclinați. 
Organul de lucru al mașinii este format din 20 de cilindri (valțuri) 
rotativi cu suprafață abrazivă. Cilindrii sunt compuși din vergele de oțel 
și role abrazive, montate pe aceste tije. Valțurile sunt instalate, astfel 
încât formează o bandă transportoare cu suprafața ondulată (figura 
4.4.2.1). Mecanismul de acționare a rolelor abrazive 4 constă dintr-un 
electromotor și transmisiile prin curea și roți dințate (figura 4.4.2.1, b).

Carcasa interioară 5 este confecționată din tablă de oțel inoxidabil 
și formează camera de curățare a mașinii, al cărei spațiu este împărțit în 
patru secțiuni prin pereții despărțitori 7. în fiecare despărțitură 
transversală este prevăzută o clapetă de reglare a produsului. Cu o 
asemenea clapetă este înzestrată și gura de evacuare a produsului 
prelucrat. Mașina este dotată cu un sistem de dușuri, iar pe partea 
inferioară a camerei de lucru este prevăzută o gaură de evacuare a 
deșeurilor.

Figura 4.4.2.1, b. Schemă cinematică.

Mașina funcționează în felul următor: materia primă se introduce 
neîntrerupt în prima secțiune, unde, având contact direct cu rolele 
abrazive rotative, concomitent cu îndepărtarea cojii, se deplasează în 
interiorul camerei de curățare spre gura de evacuare, schimbându-și 
direcția mișcării în fiecare secție (figura 4.4.2.l,c).

Figura 4.4.2.1, c. Schemă funcțională.

Pentru asigurarea descojirii calitative, durata de menținerea a 
tuberculilor în mașină se reglează prin modificarea secțiunilor de trecere 
cu ajutorul clapetelor 8. Ca și la mașinile cu funcționare discontinuă, 
îndepărtarea ochilor, rămășițelor de coajă, părților deteriorate etc. se 
execută manual.

în timpul exploatării mașinii, rolele abrazive se uzează, prin 
urmare, distanța dintre ele se mărește până la 10 - 12 mm.
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în acest caz, se procedează în felul următor: se vor schimba rolele 
uzate cu role noi la fiecare valț impar, ceea ce va micșora distanța dintre 
role până la 5 mm.

Peste un timp oarecare, când distanța dintre rolele abrazive va 
depăși limita admisibilă a doua oară, se vor schimba rolele uzate ale 
valțurilor pare și mașina va funcționa din nou normal până la următorul 
interval maxim, după ce vor fi schimbate rolele ale valțurilor impare ș.a.

în scopul reducerii cantității deșeurilor, consumului de apă și 
majorării termenului de funcținare a rolelor abrazive materia primă, care 
urmează a fi descojită, preliminar, trebuie să fie bine spălată.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, kg/h 600 - 800
Turația valțurilor, min'1 1000
Putera disponibilă, kW 3,0
Consumul de apă, m3/h 1,2-2,0
Dimensiunile de gabarit, mm:

lungimea 1490
lățimea 1145
înălțimea 1315

Masa, kg 480

Productivitatea mașinii P (în kg/h) pentru descojire cu valțuri poate 
fi determinată cu relația:

P = 3600K — -t-h-p-q) , (4.4.4)
60

în care d reprezintă diametrul mediu al rolelor abrazive, m;
n - turația valțurilor, rot/min;
l - lungimea părții lucrative a rolelor, m;
h - grosimea stratului de produs, m; 
p - densitatea produsului, kg/m3;
К - coeficient care ține seama de reducerea vitezei produsului 

comparativ cu viteza de rotație a rolelor abrazive (K = 0,44-0,5);
<p - coeficient de încărcare a mașinii (cp = 0,64-0,7).

Puterea motorului electric N (în kW) se determină cu relația: 
N _Gf'n‘drn

102-60-77
(4.4.5)

în care G reprezintă greutatea produsului, kg;
f - coeficient de frecare al produsului de suprafața abrazivă 

«= 1,1-1,3);
dr - diametrul mediu al rolelor abrazive, mm;
n - turația valțurilor rolelor abrazive, rot/min;
77 - randamentul transmisiei (77 - 0,64-0,8).

4.4.3. Mașină pentru descojirea mecanică cu perii

O curățare mai eficace și mai calitativă a cartofilor și rădăcinoaselor 
poate fi realizată prin folosirea periilor.

Mașină de acest tip este reprezentată în figura 4.4.3.1. Partea activă 
a mașinii este compusă dintr-o bandă transportoare fără sfârșit 1, pe 
care se deplasează produsul și o serie de perii cilindrice rotative, care 
sunt în contact direct cu tuberculii, fiind montate sub ramura 
neîncărcată a benzii transportoare.

Figura 4.4.3.1. Schema tehnologică de curățare a rădăcinoaselor în 
mașina de descojire CU perii: 1 - bandă transportoare; 2 - gura de evacuare a 
tuberculilor; 3 - jghiab; 4 - gură de evacuare a deșeurilor; А, В, C - perii pentru 
curățarea grosieră; D, E, F - perii pentru curățarea definitivă.

în timpul funcționării mașinii, la început, sunt îndepărtate părțile 
mai groase ale cojii și impuritățile, în rezultatul frecării intensive a 
periilor cu produsul. în deplasarea de mai departe a materiei prime spre 
gura de evacuare, se realizează o descojire mai fină, cu îndepărtarea 
definitivă a pielițelor și rămășițelor de impurități. Curățarea pereților de 
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rămășițele de produs (coji, impurități) se efectuează prin intermediul 
unui cuțit. Deșeurile rezultate de la descojirea materiei prime prelucrate 
cad într-un jgheab 3, de unde sunt evacuate prin gura de descărcare 4.

Acest agregat poate prelucra materii prime de diferite mărimi, fără 
calibrarea preliminară a produsului, prin reglarea vitezei de rotație a 
periilor, distanței dintre banda transportoare și perii și ughiului de 
înclinație al mașinii.

Mașina cu perii poate fi utilizată atât la descojirea cartofilor și 
rădăcinoaselor, cât și pentru îndepărtarea cojilor, pielițelor la fructe și 
legume, supuse preliminar tratării termice.

4.4.4. Instalații de descojire prin tratare termică

Esența metodei de descojire a matereiei prime vegetale prin tratare 
termică constă în aceea că, prin prelucrarea de scurtă durată a legumelor 
și fructelor cu abur supraâncălzit la presiunea de 0,44-0,8 MPa, stratul 
superficial al țesuturilor se încălzește binr și se înmoaie la 1 - 1,5 min, 
iar la scăderea bruscă a presiunii până la cea atmosferică are loc ruperea 
și desprinderea ușoară a cojii, care poate fi apoi îndepărtată prin 
spălarea produsului într-un jet de apă curgătoare. Totodată, curățarea 
manuală a ochilor și rămășițelor de coajă se reduce la minim, iar 
calibrarea produsului este exclusă din schema tehnologică.

în comparație cu descojirea mecanică, metoda de curățare prin 
tratare termică are avantaje esențiale:

micșorarea considerabilă a deșeurilor;
majorarea gradului de curățare și reducerea deteriorării produsului 
prelucrat;
înlăturarea operației preliminare de calibrat.
Instalația discontinuă prezentată în figura 4.4.4.1 este utilizată 

pentru curățarea cartofilor, morcovului, sfeclei și altor rădăcinoase. Ea se 
compune dintr-un dozator elicoidal dublat 1 pentru alimentarea ciclică a 
agregatului cu materie primă, două autoclave 2, transportoarele cu melc 4 
și 10, conductele de abur 3, apă 5 și aer comprimat 7, platforma 6, 
echipamentul electric 8, batiul 9.

Figura 4.4.4.1. Instalație de descojire discontinuă:
1 - dozator elicoidal; 2 - autoclavă; 3 - conductă de abur; 4, 10 - transportor cu 

melc; 5 - conductă de apă; 6 - platformă; 7 - conducta de aer comprimat; 8 - echipament 
electric; 9 - carcasă.

Cartofii spălați sunt introduși în una din cele două autoclave 2 cu 
transportorul elicoidal 1. După încărcarea autoclavei cu o porție 
anumită (200 kg) de tuberculi, închizătorul automat, prin intermediul 
unui cilindru pneumatic și al sistemului de pârghii, se ridică în sus, 
ocupând poziția inițială extremă (la gura autoclavei) asigură etanșeitatea 
prealabilă a camerei de lucru.

Etanșeitatea definitivă a autoclavei se efectuează prin introducerea 
aburului direct la presiunea de 0,74-0,8 MPa. Totodată, autoclava este 
antrenată în mișcare de rotație. După expirarea timpului stabilit, se 
închide aburul, autoclava se duce la poziția de descărcare, produsul 
prelucrat fiind dirijat la următoarea operație (curățarea uscată cu aer 
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comprimat) prin intermediul transportoarelor 10 și 4. Apoi ciclul de 
lucru se repetă. Autoclavele pot funcționa paralel sau în regim autonom.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, kg/h 9600
încărcătura în timp de un ciclu, kg 200
Consumul de abur 0,7 - 0,8 MPa, kg/h 1550
Consumul de apă, 0.2 MPa, m3/h 2
Consumul de aer comprimat, 0,6 MPa, m3/h 9,5
Consumul de energie electrică, kWh 8,5
Dimensiunile de gabarit, mm:

lungimea 7850
lățimea 4850
înălțimea 4550

Masa, kg 7450

4.4.5. Instalație de descojire cu funcționare continuă

Elementele componente principale ale instalației sunt următoarele: 
transportorul de alimentare 1, camera pentru tratarea termică 2, carcasa 
11, mecanismele de acționare 12 și 13 (figura 4.4.5.1).

Toate subansamblurile agregatului de descojire sunt instalate pe o 
carcasă metalică sudată 11.

Partea activă a instalației o constituie camera de tratare propriu- 
zisă. Ea este formată dintr-un cilindru ermetic înclinat, în al cărui 
interior este montat melcul 3. Axul melcului 3 reprezintă o țeavă 
perforată, prin intermediul căreia se introduce în camera pentru tratare 
termică aburul cu presiunea de 0,3 - 0,5 MPa și temperatura de 
140-160 °C.

Cilindrul ermetic are două închizătoare cu ecluze rotative (roți 
celulare): unul - pentru alimentarea cu materie primă 4, altul - pentru 
evacuarea produsului prelucrat 5. Construcția închizătoarelor asigură 
etanșeitatea stabilă și funcționarea normală a camerei de tratare. 
Antrenarea transportorului elicoidal 3 și a închizătoarelor rotative 4 și 5 
se realizează de la diferite mecanisme de acționare.

Pentru a evita deteriorarea tuberculilor, transportorul cu raclete 1 și 
alimentatorul rotativ 4 funcționează sincronic. De asemenea, camera 

pentru tratare termică 2 este dotată cu un manometru de abur 6 și cu o 
supapă de siguranță 7.

12 2 7 6 4

Figura 4.4.5.1. Instalație de descojire cu funcționare continuă:
1 - transportor de alimentare; 2 - cameră pentru tratare termică; 3 - melc; 

4, 5 - închizător cu ecluză; 6 - manometru; 7 - supapă de siguranță; 8 - platformă; 
9 - ramă; 10 - colector; 11 - carcasă; 12, 13 - mecanisme de acționare.

Materia primă spălată este adusă cu transportorul 1 la alimentatorul 
cu ecluză 4.

Ultimul, rotindu-se cu o viteză constantă de 4, 1 rot/min, introduce 
continuu produsul în camera pentru tratare termică 2, unde tuberculii, 
concomitent cu deplasarea spre dispozitivul de evacuare 5, sunt supuși 
acțiunii directe a aburului și unei agitări intense.

Ca rezultat al tratării termice, stratul superficial al produsului se 
înmoaie în adâncime cu 1 - 1,5 mm, ceea ce permite îndepărtarea ușoară 
a cojii desprinse prin spălare într-un jet de apă curgătoare.

Aburul utilizat este dirijat într-un colector 10, unde se introduce și 
apă rece pentru condensarea mai rapidă a acestuia.

Productivitatea instalației și durata tratamentului termic pot fi 
reglate în limite largi prin modificarea turației melcului 3 de la 10 la 27 
rot/min.
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Caracteristica tehnică

Productivitatea, kg/h 6000
Consumul de abur,kg/h 800
Consumul de apă, m3/h 2
Puterea instalată, kW 5,5
Dimensiunile de gabarit, mm

lungimea 4750
lățimea 1100
înălțimea 2720

Masa, kg 3500

Avantajul metodei de curățare prin tratare termică, comparativ cu 
descojirea mecanică, este incontestabil.

Insă cercetările științifice în acest domeniu au constatat și unele 
dezavantaje.

în timpul tratamentului termic, substanțele componente ale materiei 
prime suportă anumite modificări: în stratul superficial are loc 
denaturarea albuminelor, amidonul se transformă în dextrină, 
protopectina se hidrolizează, zaharurile se caramelizează, produsul își 
schimbă gustul, mirosul, culoarea. Sunt posibile pierderi în componența 
substanțelor biologice active.

De asemenea, s-a stabilit că, în timpul tratării termice, simultan cu 
hidroliza protopectinei, are loc demetoxilarea pectinei solubile și 
acumularea metanolului în țesuturile produsului prelucrat (cartofilor, 
morcovului etc.).

în timpul curățării mecanice, coaja rămâne parțial pe suprafața 
deteriorată a tuberculilor sau pe exemplarele care au formă imperfectă, 
cu denivelări, majorând cantitatea deșeurilor.

Pierderi considerabile s-au înregistrat și în cazul aplicării 
tratamentului termic combinat (apă fierbinte sau abur).

Mai mult decît atît, în instalațiile cu funcționare discontinuă, 
pierderile de pulpă sunt mai mari, întrucât acțiunea căldurii se extinde la 
4-6 mm, comparativ cu 1,5 mm în agregatele cu acțiune continuă. Cele 
mai bune rezultate s-au obținut prin tratamentul termic cu abur saturat în 
instalațiile continue de descojire (tabelul 5).

Tabelul 4.2.
Influența metodei de descojire a cartofilor asupra cantității 

deșeurilor și pierderilor.

Metoda de descojire și 
utilajul Deșeuri și pierderi, %

Cantitatea 
cartofilor 
descojiți, 

%

Cantitatea 
tuberculilor 

complet 
curățați, %

la descojire
la curățarea 
resturilor de 

coajă

Descojirea mecanică, 
mașină discontinuă 
de curățat prin 
abraziune

27,5 12,1 60,5 90

Descojire termică 
combinată (abur și 
apă fierbinte), 
agregat pentru 
descojire termică

27,4 16,05 56,6 86,2

Descojire prin tratare 
termică (abur), 
instalație continuă de 
descojire (Belgia)

17,5 16,0 66,5 97

Descojire prin tratare 
termică (abur), 
instalație continuă de 
descojire tip DERMZ

16,0 15,4 68,6 97

4.4.6. Instalații de descojire prin tratare chimică

Descojirea fructelor și legumelor prin tratare în soluții alcaline 
micșorează cantitatea deșeurilor și asigură o calitate bună de curățare în 
comparație cu alte metode (mecanică, termică etc.).

Această metodă de descojire este foarte eficientă în cazul 
prelucrării unor rădăcinoase (păstâmac, hrean, țelină), precum și a unor 
fructe (prune), a căror suprafață este acoperită cu un strat de pruină 
(ceară).
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însuși utilajul pentru tratarea chimică, din punct de vedere al 
construcției, este destul de simplu și, în majoritatea cazurilor, prezintă o 
baie în care se rotește un melc transportor.

însă în cazul utilizării tratamentului chimic, este foarte greu de 
îndepărtat soluția alcalină de pe suprafața produsului prelucrat și este 
necesară folosirea substanțelor tensioactive - agenților activi de 
suprafață, care complică aplicarea acestei metode, facând-o și mai 
costisitoare.

Una din instalațiile de descojire prin metoda chimică se compune 
din baia pentru tratarea chimică a materiei prime și din baia de spălare 
cu apă potabilă, în al căror interior sunt instalate tobe rotative perforate, 
deschise la capete.

Tobele rotative sunt prevăzute în interior cu un melc transportor 
pentru deplasarea produsului de la pâlnia de alimentare spre gura de 
evacuare a instalației, concomitent cu transbordarea acestuia dintr-o 
tobă în alta.

Turația tobelor variază de la 1,5 până la 23,8 rot/min, prin urmare, 
durata tratamentului chimic poate fi reglată de la 5,3 până la 0,35 min. 
în baia a doua produsul este supus unei spălări intense timp de 
0,7 - 11,3 min.

Instalația este dotată cu pompe pentru soluție alcalină și apă. Baia 
pentru tratarea chimică este prevăzută cu un schimbător de căldură care 
încălzește soluția alcalină până la 100 °C cu abur la o presiune de 0,15 
MPa, iar baia de spălare - cu un sistem de dușuri pentru clătirea 
produsului prelucrat.

Antrenarea tobelor se realizează de la un motor electric prin 
intermediul unui variator, unui reductor și al transmisiei cu lanț.

Caracteristica tehnică
Productivitatea, kg/h: gutui 1950-3900

piersici 1300-2600
Consumul de abur, kg/h 300
Consumul de apă, m3/h 54-10
Puterea totală a motoarelor electrice, kW 8,8
Dimensiunile de gabarit, mm:

lungimea 5542
lățimea 1394
înălțimea 1902

Masa, kg 2500

4.4.7. Instalație de descojire prin tratare termochimică

Metoda combinată de descojire, în comparație cu tratamentul 
chimic, reduce consumul de alcaliu și micșorează întrucâtva cantitatea 
deșeurilor.

Instalația care funcționează conform acestei metode este compusă 
din următoarele elemente principale: agregatul pentru tratare cu soluție 
alcalină 1, agregatul pentru tratare termică 2, mașina de spălat 3 și baia 
de neutralizare 4 (figura 4.4.7.1).

Figura 4.4.7.1. Instalație de descojire prin tratare termochimică:
1 - agregat pentru tratare cu soluție alcalină; 2 - agregat pentru tratare termică;

3 - mașină de spălat; 4 - baie de neutralizare.

Agregatul pentru tratare cu soluție alcalină prezintă o baie 
dreptunghiulară, în al cărei interior este instalată o tobă perforată, 
prevăzută cu un melc transportor. Alimentarea instalației cu abur și 
menținerea temperaturii constante a soluției alcaline se realizează prin 
intermediul unui barbotor și a două serpentine montate în partea 
inferioară a bazinului. Pentru circularea soluției de sodă este prevăzută o 
pompă centrifugă. Baia pentru tratarea chimică este închisă cu un capac 
și prevăzută cu un exhaustor de gaze. Materia primă introdusă în toba 
perforată este preluată de melcul transportor, care o deplasează spre 
gura de evacuare și prin intermediul transportorului cu raclete - la 
aparatul pentru tratare termică 2.

Ultimul reprezintă un cilindru confecționat din oțel inoxidabil dotat 
cu un melc transportor, al cărui turație poate fi reglată prin intermediul
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unui variator. în felul acesta, durata tratamentului termic este de la 20 
până la 100 de secunde.

Ca urmare a tratămentului termochimic, pielița se înmoaie și se 
spală ușor de pe suprefața produsului.

Mașina de spălat 3 reprezintă o tobă rotativă înclinată pe a cărei 
parte interioară este sudată o platbandă de oțel în formă de șurub fără 
sfârșit. Produsul spălat prin intermediul unui transportor cu raclete este 
dirijat în baia de neutralizare 4, confecționată din oțel inoxidabil. 
Neutralizarea rămășițelor de alcaliu se realizează într-o soluție de 
bisulfat de sodiu cu concentrația de 0,5 %. Durata de neutralizare este de 
40 - 50 de secunde.

5
Mașini de zdrobit

5.1. Considerații generale

Prin zdrobire se înțelege mărunțirea corpurilor solide sub acțiunea 
forțelor mecanice ori a căldurii, fără a le da o anumită formă.

Fărâmițarea este pe larg utilizată în industria alimentară, pentru 
obținerea materiei prime ori a semifabricatelor cu particule de asemenea 
dimensiuni, care ar facilita considerabil sau ar intensifica prelucrarea 
termică, malaxarea, transportarea, dozarea și alte procese de producție. 
Prin urmare, fărâmițarea este operația preliminară, necesară pentru 
pregătirea materiei prime în vederea realizării operațiilor tehnologice de 
bază: presare, tratament termic etc.

Mărunțirea mecanică a materiei prime se bazează pe aplicarea 
forțelor exterioare, care depășesc forțele de adeziune moleculară ale 
produsului și se realizează în rezultatul deformațiilor de compresiune, 
alunecare, încovoiere, etc.

Lucrul mecanic consumat la zdrobire se compune din câteva 
valori:

• lucrul mecanic consumat la deformarea volumetrică a bucăților 
produsului prelucrat;

• lucrul mecanic consumat la crearea suprafețelor nou formate în 
rezultatul micșorării dimensiunilor particulelor;

• lucrul mecanic consumat pentru producerea căldurii; o parte 
considerabilă a energiei consumate la zdrobirea materialului se transformă 
în căldură, care se pierde în mediul înconjurător.

Primele două valori prezintă lucrul mecanic util consumat la 
mărunțirea produsului, care poate fi exprimat prin următoarea relație:

A = Ax + A2 - Л.УНm + ASHX, (5.1.1)
în care:

A reprezintă lucrul mecanic util al forțelor exterioare consumat la 
fărâmițare;

A] - lucrul mecanic consumat pentru deformarea produsului 
prelucrat;

A2 - lucrul mecanic consumat pentru a crea suprafețe noi;
AV- micșorarea volumului (diferența volumelor până la fărâmițare 

și după) bucăților produsului prelucrat în rezultatul deformării;
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AS - creșterea suprafeței;
Hm - constanta pentru materialul dat, care caracterizează 

proprietățile structural-mecanice și fizico-chimice ale produsului;
Hs - constanta caracteristică pentru materialul dat, proporțională cu 

energia superficială liberă a corpului solid.
Pornind de la teoria elasticității, lucrul mecanic de deformare poate 

fi exprimat prin relația:

(5.1.2)

în care: ст reprezintă tensiunea, Pa;
A V— volumul materialului deformat, m3;
E - modulul de elasticitate, Pa.
Dacă admitem că relația (5.1.2) este justă până la fărâmițarea 

materialului, atunci:

și expresia (5.1.2) poate fi aplicată la determinarea lucrului mecanic 
distructiv. Prin urmare, ecuația (5.1.1) poate fi scrisă în felul următor:

A =
2E

+ HsAS. (5.1.4)

Din relația (5.1.4) rezultă că valoarea lucrului mecanic, consumat la 
fărâmițarea materialului, depinde de valoarea o, adică de tensiunea 
distructivă și de modulul de elasticitate al materialului - E.

Pentru mărunțirea primară, când valoarea suprafeței nou create este 
destul de mică, termenul al doilea al sumei din formula (5.1.1) nu prezintă 
o valoare însemnată și poate să nu fie luată în considerare.

Prin urmare, putem scrie:
A = At=EVHm. (5.1.5)
Din formula (5.1.5) rezultă că lucrul mecanic consumat la mărunțire 

este proporțional cu volumul (sau masa) materialului fărâmițat.
în cazul mărunțirii fine, în ecuația (5.1.1) poate să nu fie luat în 

considerare primul termen A, al sumei și atunci vom obține următoarea 
relație:

A = A2=HsAS. (5.1.6)
Din această relație se observă că în cazul în care gradul de 

mărunțire este destul de înalt, lucrul mecanic consumat la fărâmițarea 
materialului este direct proporțional cu gradul de mărunțire.

Gradul de mărunțire este caracteristica tehnologică de bază a 
procesului și reprezintă raportul dintre dimensiunile celor mai mari 
particule ale materialului până la zdrobire (D) și după zdrobire (d):

a
în dependență de dimensiunea finită a particulelor, procesul de 

fărâmițare se divizează în zdrobire (concasare grosieră a materialului până 
la mărimea de 1 mm) și măcinare (concasare fină a materialului până la 
particule cu dimensiunea de 0,001 mm, măcinare coloidală).

în conformitate cu aceasta, utilajul tehnologic pentru fărâmițare se 
împarte în:

• zdrobitoare pentru mărunțirea primară (250 - 40 mm), medie 
(40 - 10 mm) și secundară (6,0 - 1,0 mm);

• mori pentru măcinarea fină și coloidală (mărimea particulelor 
până la 0,001 mm).

Procesul de mărunțire a produselor poate fi realizat prin diferite 
metode, principalele dintre care sunt:

• strivirea, când corpul, sub acțiunea sarcinii, se deformează pe 
tot volumul; particulele obținute sunt de diferite forme;

• despicarea, când corpul se rupe în bucăți în locurile 
concentrării tensiunilor provocate de organele de lucru în formă de pană 
ale mașinii de zdrobit; particulele sunt mai uniforme după dimensiuni 
decât în cazul strivirii. Această metodă permite reglarea dimensiunilor 
particulelor obținute;

• fărâmarea, când corpul se distruge sub acțiunea momentelor 
de încovoiere.

Particulele obținute sunt de aceeași formă și dimensiune ca și la 
despicare:

• măcinare (fărâmițare), când, sub acțiunea forțelor de 
compresiune și tangențiale, în rezultatul frecării, se obține un produs 
pulverulent;

• șocul (mărunțirea prin lovire), când corpul se desface în 
bucăți sub acțiunea sarcinii dinamice.

în acest caz, efectul depinde de caracterul sarcinii: pentru sarcina 
concentrată - efectul este asemănător cu despicarea, la sarcina distribuită 
- la fel cu turtirea. în dependență de proprietățile structural-mecanice ale 
produsului se aleg și metodele de fărâmițare corespunzătoare: pentru 
materia primă vegetală - lovirea, tăierea, măcinarea, pentru produsele 
fragile - turtirea, șocul.
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De obicei, mărunțirea produselor se reallizează prin combinarea 
unor sau altor metode, de exemplu: turtirea și măcinarea, măcinarea și 
lovirea, șocul, lovirea ș.a.

Varietatea multiplă a proprietăților fizico-mecanice ale materiei 
prime inițiale, deosebirea unităților economice alimentare prin 
particularitățile proceselor tehnologice, diferite cerințe față de gradul de 
fărâmițare, omogenitate și formă a particulelor au contribuit la elaborarea 
diverselor tipuri de zdrobitoare.

5.2. Zdrobitoare cu valțuri

Mașinile de zdrobit sunt utilizate pe larg pentru mărunțirea 
fructelor, legumelor, cerealelor, malțului, cacao-boabe și alte produse 
alimentare.

Partea activă a mașinii de zdrobit o constituie valțurile orizontale, 
al căror număr poate fi diferit, de la o pereche până la câteva perechi de 
valțuri. Valțurile unei perechi se rotesc în sens contrar acelor unui 
ceasornic cu aceeași viteză sau cu turații diferite. Din punct de vedere al 
construcției, se deosebesc valțuri de diverse forme și dimensiuni cu 
suprafața de lucru netedă, canelată, zimțată etc.

în figura 5.2.1 este prezentată schema tehnologică a zdrobitorului 
cu valțuri. Lagărele valțului 2 sunt fixe, iar ale valțului 1 - flotante. 
Aceasta permite valțului 1 să se deplaseze axial, când în mașină nimerește 
întâmplător vreun corp dur străin, evitând astfel accidentele posibile.

Figura 5.2.1. Schema tehnologică 
a zdrobitorului cu valțuri:
1,2- valțuri; 3 - arc.

Figura 5.2.2.Schema 
funcțională a zdrobitorului 
cu valțuri.

Alimentarea zdrobitorului se efectuează nemijlocit prin buncărul 
de încărcare ori prin intermediul valțurilor de alimentație; în timpul 
funcționării zdrobitorului, produsul trebuie să fie strâns între valțuri și 
fărâmițat. Dimensiunile particulelor produsului zdrobit sunt determinate 
de distanța dintre valțuri, care poate fi reglată prin intermediul unui 

dispozitiv special. Pentru ca produsul să fie zdrobit, între diametrul 
valțurilor și dimensiunile particulelor mărunțite trebuie să existe o 
anumită corelație.

Să examinăm cazul în care valțurile zdrobitorului au o suprafață 
netedă și aceeași turație (figura 5.2.2).

Pe valț acționează forța P, determinată de greutatea bucății A a 
produsului prelucrat; din partea valțului corespunzător acționează pe 
bucata A aceeași forță P.

Componenta verticală a acestei forțe Psina tinde să împingă în 
afară bucata A. Aceeași forță acționează și din partea celuilalt valț; prin 
urmare, forțele ce tind să împingă în afară obiectul prelucrat vor fi egale 
cu 2Psina. Forța de frecare va fi 2fP, iar proiecția ei verticală - 2fPcosa, 
în care f este coeficientul de frecare. Această forță este îndreptată în jos și 
atrage bucățile de produs între valțuri.

Pentru ca produsul să fie zdrobit, trebuie să fie satisfăcută 
următoarea condiție:

2Psina (2/Pcosa ori tga{f. (5.2.1)

Deoarece coeficientul de frecare f este egal cu tangenta unghiului 
de frecare, apoi tga<tgq>, în care tp reprezintă unghiul de frecare a 
produsului de materialul valțului. De exemplu, unghiul de frecare <p 
pentru produsele cerealiere zdrobite și fonta polizată este egal cu 12-21°, 
coeficientul de frecare, în mod corespunzător, este egal cu 0,213 - 0,384.

Din figura 5.2.2 se observă că valoarea a depinde de diametrul 
valțului D, de dimensiunile particulelor produsului prelucrat d și de 
distanța dintre valțuri 6. Cu exactitate suficientă se poate accepta că:

r. d-8Dmia=~----------- • (5.2.2)
1 - cos a

în cazul în care diametrele valțurilor sunt foarte mici, produsul nu 
pătrunde în spațiul dintre cilindri și procesul de zdrobire nu va avea loc. 
De asemenea, prinderea și zdrobirea produsului de către valțuri va fi 
insuficientă și în cazul în care distanța dintre organele de lucru ale 
zdrobitorului va fi minimă.

Dacă valțurile au aceeași viteză de rotație, atunci produsul numai 
se va turti și parțial se va zdrobi. Pentru ca, simultan cu turtirea și 
zdrobirea, să aibă loc și măcinarea, turația valțurilor trebuie să fie diferită. 
Mai eficientă este urilizarea zdrobitoarelor cu valțuri canelate, ale căror 
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caneluri formează un unghi oarecare cu generatoarea axului. Asemenea 
valțuri nu numai zdrobesc, dar și despică produsul supus fărâmițării.

Unghiul de prindere al acestor valțuri se deosebește de cel al 
valțurilor cu suprafață netedă. De exemplu, pentru valțurile netede, 
raportul mediu D/d = 20 - 25, pentru valțuri canelate 10 - 12, pentru cele 
cu cuțite 2-5.

5.3. Zdrobitoare desciorchinătoare cu valțuri

Zdrobitoarele se utilizează pentru zdrobirea strugurilor la unitățile 
de vinificație. Prin zdrobirea strugurilor se realizează deformarea 
structurii celulare a boabelor, asigurând extragerea maxim posibilă a 
sucului. Gradul de mărunțire depinde de cerințele tehnologice, 
determinate de tipul produsului finit. Cantitatea și calitatea răvacului, 
precum și viteza de scurgere a acestuia depinde de gradul de mărunțire a 
strugurilor. Volumul mustului rezultat de Ia scurgerea liberă este 
determinat de numărul celulelor deteriorate ale boabelor, de conținutul 
rămășițelor de pieliță, de ciorchini și de alte impurități. Pentru zdrobirea și 
desciorchinarea mecanică a strugurilor se folosesc 2 tipuri de mașini: 
zdrobitoare cu valțuri (cilindri) și zdrobitoare centrifuge. Organul de lucru 
al zdrobitoarelor cu valțuri constă din două sau mai multe valțuri, care se 
rotesc în direcții opuse cu turații egale sau diferite. Valțurile sunt de o 
formă cilindrică ori au o suprafață complex profilată cu 4 - 6 sau 8 palete 
și sunt confecționate din diferite materiale: metal feros cu acoperire 
anticorosivă, cauciuc, oțel inoxidabil, ș.a.

Figura 5.3.1. Sunt reprezentate diferite tipuri de valțuri: 
a - cilindrice; b, c, d - profilate (cu patru, șase și opt caneluri).

Avantajul valțurilor profilate, în comparație cu cele riflate, constă 
în aceea că, în procesul de zdrobire, strugurii sunt supuși mai puțin 
frecării, ceea ce influențează calitatea mustului obținut. în construcția 
zdrobitoarelor desciorchinătoare este prevăzut un mecanism de reglare a 

distanței dintre valțuri, precum și un dispozitiv de blocare - ambreiaj cu 
came sau conic cu fricțiune, care întrerupe lanțul cinemaric al mașinii în 
cazul situației de avarie. Schema de funcționare a zdrobitoarelor 
desciorchinătoare cu valțuri prevede executarea operațiilor de zdrobire a 
boabelor, separarea și evacuarea ciorchinilor, colectarea mustului răvac 
prin scurgere liberă.

Desciorchinătorul prezintă un cilindru orizontal perforat, pe a 
cărui axă este montat rotorul - arbore cu palete (bătătoare), instalate pe 
suprafața acestuia în formă de spirală cu un început sau două. Numărul 
paletelor pe lungimea pasului poate fi diferit: 8, 12, 16 sau 20. Totodată, 
distanța dintre palete variază de la 25 până la 31 mm, iar pasul spiralei - 
de la 200 - 750 mm. De asemenea, turația rotorului poate să varieze între 
120 - 200 rot/min.

Alimentarea mașinii cu materie primă se face de la buncărul de 
recepție prin intermediul melcului de alimentare. Strugurii introduși în 
mașină sunt prinși de valțuri (1), (3) și zdrobiți, după aceasta cad pe 
clapeta rotativă (9), ultima fiind în poziție extremă dreaptă, dirijează masa 
zdrobită în cilindrul desciorchinătorului (5). Aici se realizează separarea 
boabelor de ciorchini și evacuarea acestora prin intermediul 
desciorchinătorului cu palete (6). Boabele zdrobite, care cad prin orificiile 
cilindrului rotativ (4), sunt preluate de transportorul cu melc (8) și 
evacuate din mașină.

Figura 5.3.2. Schemă de principiu a zdrobitorului desciorchinător 
CU valțuri tip VDG: 1,3- valțuri; 2 - buncăr de alimentare; 4 - cilindrul perforat; 
5 - desciorchinător; 6 - palete; 7 - gura de evecuare a ciorchinilor; 8 - transportor cu 
melc; 9 - clapetă mobilă.
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Figura 5.3.3. Schema cinematică a zdrobitorului desciorchinător 
cu valțuri.

Tehnologia unor vinuri (vin de Cahetia) include operația de 
zdrobire a strugurilor fără separarea ciorchinilor. în acest caz, 
desciorchinătorul (5) este deconectat, iar clapeta rotativă (9) se găsește în 
poziție extremă dreaptă. Prin urmare, strugurii zdrobiți de valțuri cad 
direct în partea inferioară a mașinii, de unde sunt deplasați de transportul 
cu melc (8) spre racordul de evacuare și în continuare la fermentare. în 
figura 5.3.3 este prezentată schema cinematică a zdrobitorului 
desciorchinător VDG.

________ Utilaj tehnologic în industria alimentară____________135

Caracteristica tehnică

Zdrobitorul desciorchinător are următoarea caracteristică tehnică:
productivitatea, t/h 20

valțurile, bucăți 2
diametrul exterior al valțului, mm 317
distanța dintre valțuri, mm 3-6

Cilindrul desciorchinătorului:
diametrul, mm 750
lungimea, mm 1690
turația, rot/min 195

Transportorul cu melc:
diametrul, mm 200
pasul spirei, mm 190
turația, rot/min 147

Turația desciorchinătorului, rot/min 200
Distanța radială dintre cilindrul

perforat și palete, mm 25
Motorul electric:

puterea, kW 4
turațiea, rot/min 3000

Dimensiunile de gabarit, mm:
lungimea 2840
lățimea 1270
înălțimea 1995

Masa, kg 1425

5.4. Zdrobitor desciorchinător tip DRM

Zdrobitoarele - desciorchinătoare produse în Franța, Italia, SUA 
în principiul conțin aceleași subansambluri ca și mașina VDG, însă 
amplasate în altă ordine, ceea ce permite obținerea mustului de o calitate 
mult mai înaltă. Spre deosebire de zdrobitorul VDG în zdrobitoarele 
existente mai întâi se realizează separarea boabelor de ciorchine urmată 
de zdrobirea bobițelor ceea ce exclude nimerirea sucului „verde” de 
ciorchine în must, care influențiază calitatea acestuia. Din ciorchinile 
verzi sau mucigăite, în timpul zdrobirii, pot trece în must substanțe care 
transmit vinului un gust neplăcut de ciorchine (nearmonios), precum și 
polifenolii ce atribuie vinului o asprime excesivă și astringentă.
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Zdrobitoarele - desciorchinătoare modeme constructiv sunt analogice și 
în dependență de cerințele tehnologice, pot realiza:

- separarea boabelor de ciorchine și zdrobirea bobițelor;
- separarea numai a ciorchinilor;
- zdrobirea strugurilor fără separarea ciorchinilor.
în figura 5.4.1 este prezentată schema funcțională a unui zdrobitor 

- desciorchinător de acest gen ( firma „Delia Toffola”, Italia). Părțile 
componente principale ale zdrobitorului tip DRM sunt: buncărul de 
alimentare cu struguri 1, desciorchinătorul cu palete 2, cilindrul perforator 
3, valțurile 4, gura de evacuare a ciorchinilor 5, batiul 6, mecanismele de 
acționare ale desciorchinătorului și a valțurilor. Pentru alimentarea 
uniformă a desciorchinătorului cu struguri buncărul de recepție este dotat 
cu un melc- transportor montat axial cu desciorchinătorul. în dependență 
de soiul de struguri prelucrați, viteza de rotație a desciorchinătorului poate 
fi reglată, pentru a optimiza procesul de separare a boabelor. Atât 
desciorchinătorul cât și cilindrul perforat se pot ușor demonta în situații 
tehnice neprevăzute. în partea inferioară a mașinii sunt fixate pe rulmenți 
valțurile zdrobitorului. Distanța dintre valțuri se reglează pentru a realiza 
zdrobirea optimă, mai eficientă a boabelor separate de ciorchine.

a
Figura 5.4.1. Zdrobitor desciorchinător tip DRM: (a - schema 

funcțională; b - vedere generală).

Valțurile se pun în mișcare de rotație de la mecanismul de 
acționare individual și sunt dotate cu un sistem de protecție special pentru 
prevenirea și excluderea nimeririi corpurilor străine în mașină. Setul de 

valțuri este instalat pe un suport cu role și în caz de necesitate ușor se 
demontează.

Zdrobitorul - desciorchinător tip DRM funcționează în felul 
următor: strugurii descărcați în buncărul mașinii sunt deplasați de 
melcul-transportor în cilindrul perforat al desciorchinătorului, unde se 
realizează operația de separare a ciorchinilor de bobițe. Ciorchinile sunt 
evacuate din mașină prin gura de evacuare 5, iar boabele, trecând prin 
orificiile cilindrului perforat 3, sunt zdrobite de valțurile rotative 4. 
Boștina obținută prin intermediul pompei elicoidale, este deplasată la 
următoarea operație tehnologică. Productivitatea zdrobitoarelor- 
desciorchinătoare modeme variază de la 7... 10 până la 80 - 90 t/h 
struguri.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, t/h
Puterea instalată, kW 
Dimensiuni de gabarit, mm: 

lungimea 
lățimea 
înălțimea

Masa, kg

20-25
6,2 (4+2,2)

3620
1130
1910
850

Productivitatea zdrobitoarelor cu valțuri P (t/h), în general, se 
determină pornind de la capacitatea de producție (randamentul) a 
valțurilor. în cazul valțurilor cilindrice:

P = 3600Vm8lp(p, (5.4.1)
în care Vm reprezintă viteza medie a produsului prin intervalul dintre 
valțuri, m/s (ori aproximativ viteza medie periferică a valțurilor);

S - intervalul dintre valțuri, m (în mediu 5=0,006 m);
/ - lungimea valțului, m;
p - densitatea volumică a strugurilor, kg/m3;
<p - coeficientul de corecție, care ține cont de neuniformitatea 

alimentării valțurilor cu materie primă (cp = 0,7 - 0,8).
Productivitatea reală a zdrobitoarelor cu valțuri se deosebește de 

cea determinată prin relația 5.4.1, fiindcă o parte din mustul eliminat se 
scurge printre valțurile zdrobitorului, înaintea zdrobirii definitive a 
strugurilor. în afară de aceasta, în expresia 5.4.1 nu este luat în 
considerare profilul valțurilor.
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Pentru a ține cont de acești factori, S.S.Mesarkișvili a introdus 
coeficienții K| și K2. Coeficientul Ki ține cont de caracteristica 
geometrică a suprafeței de lucru a valțurilor și se determină din raportul 
dintre aria secțiunii transversale a spațiului de lucru dintre valțurile 
profilate Fx și aceeași arie pentru valțurile netede (F), D și 5 fiind aceeași.

Adică:

F
Este evident că pentru valțurile cu suprafața netedă Kj=l. 
Aria secțiunii transversale poate fi determinată 

valțurile netede (figura 5.4.2, a):
F = 0,125D[(2d + P)sin 2a - 0,03488Da ],
pentru valțurile profilate (figura 5.4.2, b): 
F,=pF„=ph\dPzLl ,

cu

(5.4.2)

relația pentru

(5.4.3)

(5.4.4)

(5-4.5)

Fo - aria secțiunii transversale a spațiului (adânciturii) dintre două 
palete vecine, m2;

h - înălțimea paletei, m;
S - lățimea paletei, m;
a - unghiul de prindere al valțurilor, adică unghiul dintre linia 

centrelor valțurilor și raza vectoare în punctul de contact al valțurilor cu 
bobița, grade.

Coeficientul K2 ține cont de cantitatea mustului rezultat din 
boabele fărâmițate în timpul transportării și care se scurge printre valțuri, 
până la zdrobirea strugurilor încărcați în buncărul zdrobitorului. El poate 
fi determinat din următoarea relație:

100
lOO-^o ’

(5.4.6)

în care qo reprezintă cantitatea sucului, % în raport cu cantitatea totală a 
strugurilor;

q0 - depinde, în general, de intervalul dintre valțuri.
S-a stabilit că între valorile qo, p și 8 există o anumită corelație:

A 7
li?’

Figura 5.4.2. Caracteristicile geometrice ale valțurilor netede (a) și 
profilate (b): 1,2- valțuri; 3 - boabă.

în care p reprezintă factorul de proporționalitate, care depinde de numărul 
paletelor valțului Z (0 = 0,75, când Z = 4; 0 = 1, când Z = 6 și 0 = 1,25, 
când Z = 8);

8, mm 2 3 4 5 6 7 7,5
qo, % 32,2 31,4 30,3 28,7 24,3 14,2 8,1
p, kg/m3 1191 1190 1187 1185 1163 1155 1151

Lucrul mecanic specific al desciorchinătorului a (N-m/kg) poate fi 
calculat din următoarea relație:

a = Av3 + D, (5.4.7)
în care v reprezintă viteza periferică a capătului paletei, m/s;

A, D - coeficienți numerici, A = 0,161; D = 59,5.
Din relație rezultă că lucrul specific al desciorchinătorului crește 

cu mărirea vitezei paletei (bătătorului).
a = 82,4 - 130,8 Nm/kg, în dependență de soiul prelucrat.
Puterea consumată pentru desciorchinarea strugurilor poate fi 

calculată cu relația, kW:

(5.4.8)

în care P reprezintă productivitatea zdrobitorului, kg/s;
a - lucrul mecanic specific, consumat la desciorchinare, N m/kg.
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în zdrobitorul desciorchinător cu valțuri energia este consumată 
pentru învingerea rezistenței la rotație a valțurilor și la separarea bobițelor 
de ciorchine.

Momentul de rezistență la rotația valțurilor M, (Nm) poate fi 
determinat ca suma a două componente:

M=Md + Mf, (5.4.9)
în care Md reprezintă momentul pentru învingerea rezistenței la 
deformarea produsului;

Mf - momentul de rezistență la frecarea în lagăre, creat de 
greutatea valțurilor și de forța de împingere a produsului printre valțuri.

Componenta Md se determină cu relația:

(5.4.10)Md = F; ■ Ssiriy, Nm, 

în care F; reprezintă forța de împingere, N;
D - diametral valțurilor, m;
a - unghiul de prindere.
Momentul de frecare în lagăre poate fi determinat cu relația, Nm:
Mf=p(Fi+Gv)df, (5.4.11)

în care p reprezintă coeficientul de frecare în lagăre;
Gv - forța de greutate a valțului, N;
df- diametral fusului valțului, m.
Puterea mecanismului de acționare a zdrobitorului desciorchinător 

cu valțuri se determină cu relația, kW:
N + 

9740/7 ’
în care n reprezintă turația medie a celor două valțuri, rot/min;

t] - randamentul mecanismului de acționare.

(5.4.12)

5.5. Zdrobitor desciorchinător centrifug

Zdrobitorul se utilizează în liniile tehnologice de vinificație 
primară. în figura 5.5.1 este reprezentată schema de principiu a 
zdrobitorului desciorchinător centrifug.

Corpul mașinii prezintă un cilindru, pe al căruia capac este 
instalat: buncărul de alimentare și mecanismul de acționare (cutia de 
viteze, reductoral și electromotorul). în interiorul zdrobitorului sunt fixați 
de cadrai mașinii trei cilindri: mare perforat 6, mijlociu 4 și mic 5. în 
spațiul dintre cilindrii 6 și 4 sunt montate paletele înclinate 3, dispuse în
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spirală și unite cu arborele de acționare 1. De asemenea, pe arborele de 
acționare 1 sunt fixate în formă de crace palete bătătoare 2.

Zdrobitorul se instalează deasupra rezervorului pentru boștină și 
funcționează într-un bloc cu pompa de mustuială. Toate piesele 
zdrobitorului, care vin în contact cu produsul, sunt confecționate din oțel 
inoxidabil.

•* Strugurii introduși în buncărul de alimentare din partea superioară 
ajung în cilindrul mic 5, unde sunt preluați de paletele - bătătoare 2 și, 
datorită forței centrifuge, sunt aruncați spre pereții cilindrului. Prin 
urmare, are loc zdrobirea și separarea boabelor de ciorchini. Boabele 
zdrobite trec prin orificiile fundului perforat, acumulându-se în rezervorul 
pentru boștină. Ciorchinii sunt dirijați de crucea rotativă 7, în spațiul 
dintre cilindrii 6 și 4, de unde apoi sunt preluați de paletele 3 și deplasați 
spre gura de evacuare.

în dependență de soiul prelucrat, calitatea și gradul de coacere a 
strugurilor, turația arborelui cu palete poate fi reglată de la 275 până la 
500 rot/min.

Figura 5.5.1. Zdrobitor desciorchinător centrifug (a - schema de 
principiu): 1 - arbore de acționare cu palete - bătătoare; 2 - palete; 3 - palete înclinate; 
4 - cilindrul mijlociu; 5 - cilindru mic; 6 - cilindru mare perforat; 7 - suport în cruce.
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b
Figura 5.5.1. Zdrobitor desciorchinător centrifug (b - vedere 

generală): 1 - buncăr de alimentare; 2 - corpul mașinii; 3 - colector de mustuială; 
4 - pompă pentru mustuială; 5 - gură de evacuare a ciorchinilor; 6 - electromotor; 
7 - cutie de viteze; 8 - reductor.

xZ- Acest tip de mașini au o productivitate mai înaltă decât 
zdrobitoarele desciorchinătoare cu valțuri, ocupă o suprafață mai mică și 
la lt de struguri prelucrați consumă în medie de 2 - 2,5 ori mai puțină 
energie electrică. Dezavantajele zdrobitoarelor centrifuge sunt 
următoarele:

• aerarea intensă a mustuielii;
• cantități mari de suspensii în must;
• mărunțirea enormă a ciorchinilor și a pielițelor bobițelor, 

ceea ce contribuie la majorarea conținutului de burbă și la scăderea 
calității mustului.

legătură cu aceasta, zdrobitoarele desciorchinătoare centrifuge 
se utilizează pentru prelucrarea strugurilor în vederea obținerii vinurilor 
roșii și în tehnologia de preparare a vinurilor tari.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, t/h
Motorul electric: 

puterea, kW 
turația, rot/min

Turația arborelui, rot/min 
Dimensiunile de gabarit, mm: 

diametrul corpului 
înălțimea

Masa, kg

20

7,5
1500

275,350, 425,500

1102
1850
1175

Productivitatea zdrobitorului desciorchinător centrifug, exprimată 
prin capacitatea de producție a paletelor pentru evacuarea ciorchinilor, 
poate fi dată de relația, kg/s:

în care Dp reprezintă diametrul paletelor înclinate, m;
d - diametrul exterior al cilindrului mijlociu al zdrobitorului, m;
h - înălțimea medie a paletelor înclinate, m;
a - unghiul de înclinare a paletelor (a = 15-18);
n - turația paletelor înclinate, rot/min;
p - densitatea volumică a boștinei cu ciorchini, kg/m3;
q/ - coeficientul de umplere a spațiului de lucru cu boștină, 

(V = 0,85);
tp - coeficientul ce ține cont de neuniformitatea alimentării 

zdrobitorului cu struguri, (<p = 0,7);
q - cantitatea de boștină și must, care trece prin orificiile fundului 

cilindric perforat, (q = 0,083 kg/s).

5.6. Zdrobitoare cu ciocane

Zdrobitoarele sunt utilizate pe larg la mărunțirea materiilor prime 
alimentare (cereale, malț, zahăr, fructe semincere). Operația de zdrobire 
se realizează în rezultatul loviturilor repetate ale organelor de lucru 
(ciocane de oțel) în produsul supus concasării, lovirii particulelor 
produsului fărâmițat de pereții zdrobitorului și frecării lor de suprafața 
plăcii perforate.
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Eficacitatea tehnologică a zdrobitorului cu ciocane se 
caracterizează prin gradul de concasare a produsului, prin productivitatea 
și consumul specific de energie la 1 tonă de materie primă fărâmițată.

Eficiența zdrobitorului cu ciocane depinde de însușirile fizice ale 
materiei prime prelucrate (umiditate, duritate).

Pentru a realiza zdrobirea produsului în momentul loviturii, viteza 
periferică a capetelor ciocanelor trebuie să fie destul de mare.

Valoarea acestei viteze poate fi determinată din relația care 
exprimă legea cantității de mișcare:

w(v2-v1) = Fr, (5.6.1)

în care m reprezintă masa particulei, kg;
V/, v2 - viteza particulei, respectiv, până la lovirea ei de ciocan și 

după aceasta, m/s;
F - forța loviturii necesare pentru zdrobirea primară a 

particulei, N;
r - durata loviturii (poate fi acceptată egală cu 1 • 10'5s).
Deoarece Vj este cu mult mai mică decât v2, se poate accepta că: 
mv2 = Ft . (5.6.2)
După cum se vede, v2 este egală cu viteza periferică a ciocanului. 

De aici rezultă că:

în dependență de amplasarea organului de lucru (rotorul cu 
ciocane), se deosebesc zdrobitoare cu ciocane orizontale și verticale.

Din punct de vedere al construcției, zdrobitoarele sunt analogice. 
Se deosebesc numai prin aceea că la mașinile verticale ciocanele sunt 
fixate rigid, iar cilindrul perforat ocupă toată suprafața spațiului de lucru, 
pe când la zdrobitoarele orizontale ciocanele sunt articulate prin buloane 
și pot să se rotească liber în jurul axelor proprii, iar cilindrul perforat 
poate să ocupe numai partea inferioară a camerei de lucru, prin care se 
evacuează masa fărâmițată.

Zdrobitorul prezentat în figura 5.6.1 este compus din carcasa 3, 
fixată pe flanșa motorului electric 1 prin intermediul camerei 
despărțitoare 2.

în interiorul carcasei 3, pe arborele electromotorului 1 este montat 
rotorul 4, de care se fixează rigid contrabătătorul (cilindrul perforat) 5 și 
36 de ciocane suspendate 7, articulate prin buloane. Carcasa 3 se închide 

cu capacul 9, pe care este instalat buncărul de alimentare 6 și șicana 
metalică 8.

Figura 5.6.1. Zdrobitor orizontal cu ciocane: 1 - electromotor;
2 - cameră despărțitoare; 3 - carcasă; 4 - rotor; 5 - contrabătător (cilindru perforat);
6 - buncăr de alimentare; 7 - ciocane; 8 - șicană; 9 - capac.

Fructele introduse în buncărul de alimentare 6 intră în partea 
centrală a rotorului 4, unde, sub acțiunea forței centrifuge, sunt aruncate 
spre pereții contrabătătorului 5 și zdrobite de ciocanele de oțel 7, care se 
rotesc cu viteza de 750 rot/min. Particulele, ale căror dimensiuni nu 
depășesc diametrul orificiilor contrabătătorului 5, străbătând perforațiile 
acestuia, sunt evacuate din mașină prin gura de descărcare.

Particulele de dimensiuni mai mari decât orificiile cilindrului 
perforat, sunt preluate de plăcile șicanei metalice 8 și aruncate în spațiul 
de mărunțire, pentru a fi supuse, suplimentar, zdrobirii.

în dependență de calitatea materiei prime inițiale, gradul de 
mărunțire al produsului poate fi stabilit prin reglarea dimensiunilor de 
lucru ale orificiilor cilindrului perforat.

Mașina este dotată cu un dispozitiv de blocare, care nu permite 
punerea în funcțiune a electromotorului în cazul în care capacul 9 este 
deschis.

Caracteristica tehnică
Productivitatea, t/h
Conținutul în boștină a particulelor

20

cu dimensiunile de 2 - 6 mm, % 80
Turația rotorului, rot/min 750
Puterea electromotorului, kW 22
Dimensiunile de gabarit, mm:

diametrul corpului 1600
înălțimea 1100
lățimea 850

Masa, kg 810
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în figura 5.6.2 este prezentat zdrobitorul vertical cu ciocane.

Figura 5.6.2. Zdrobitorul vertical cu ciocane:
1 - arborele electromotorului; 2 - cuplaj; 3 - arbore vertical cu ciocane;

4 - carcasă; 5 - placă perforată; 6 - pîlnie de evacuare; 7 - racord; 8 - ciocane; 
9 - cilindru perforat.

Zdrobitorul vertical cu ciocane este utilizat pentru mărunțirea 
fructelor semincere. Arborele vertical 3, pe care sunt montate rigid 
ciocanele 8, se rotește în interiorul cilindrului perforat 9, amplasat în 
carcasa 4. Cilindrul perforat poate fi schimbat în dependență de materia 
primă și de gradul de mărunțire necesar. Zdrobitorul poate funcționa și 
fără cilindrul 9. în acest caz, productivitatea lui crește, însă gradul de 
mărunțire al produsului este neuniform.

Alimentarea cu materie primă se efectuează prin partea superioară 
a cilindrului 9. Zdrobirea fructelor se realizează prin loviturile ciocanelor 
de oțel și frecarea particulelor produsului de suprafața perforată a 
cilindrului.

Boștină este evacuată prin pîlnia 6, semințele și alte rămășițe ale 
camerei seminale - prin racordul 7.

Productivitatea zdrobitoarelor cu ciocane poate fi calculată din 
următoarea relație, kg/s:

P - kxpD2Ln, (5.6.4)

în care kj reprezintă coeficientul ce ține cont de însușirile fîzico-chimice 
ale materiei prime, de tipul și dimensiunile celulelor (orificiilor) 
suprafeței perforate [ki=(l,3...1,7)-10’4];

p - densitatea volumică a materialului prelucrat, kg/m3;
D - diametral rotorului, m;
L - lungimea rotorului, m;
n - turația rotorului, s’1.

к ■ D2 L-n2
z-1

(5.6.5)

к - coeficient valoarea căruia depinde de constracșia 
zdrobitorului și de duritatea materialului zdrobit (k = 4...6,2);

D și L, în mod corespunzător, reprezintă diametral și lungimea 
rotorului, m;

n - turația rotorului, s’1;
i - grad de mărunțire (i = 3...5).
Puterea necesară pentru acționarea rotorului zdrobitorului (kW), 

se determină cu relațiile:
N = (0,3...0,5)P-i, (5.6.6)

în care P reprezintă productivitatea zdrobitorului, kg/s;
i - gradul de mărunțire.
N = 0,34D2L-d), (5.6.7)

în care D și L reprezintă diametrul și, respectiv, lungimea rotorului, m; 
ct>- viteza unghiulară, rad/s (s’1).

5.7. Zdrobitoare cu cuțite

în industria conservelor pentru mărunțirea produselor alimentare 
se utilizează zdrobitoare de diferite construcții (figura 5.7.1).

Zdrobitorul cu două tambure (figura 5.7.1, a) este compus din 
arborii orizontali 1 și 2 pe care sînt montate discurile de bronz cu dinți în 
formă de secere 3. Arborii se rotesc în direcții opuse cu turații diferite, 
asigurînd discurilor viteze periferice și eforturi diferite, ceea ce contribuie 
la zdrobirea (ruperea) și mărunțirea produsului.

Materia primă se introduce neîntrerupt în buncărul 5, iar produsul 
măranțit cade prin grila 4, de unde este evacuat la următoarea operație 
tehnologică. Productivitatea zdrobitorului este 8 t/h.

Zdrobitorul cu un tambur este demonstrat în figura 5.7.1, b. în 
corpul 1 se rotește tamburul 3, pe suprafața căruia sunt fixate niște 
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cremaliere (cuțite) 4. Cremaliera imobilă 2, prin adînciturile căreia trec 
dinții cremalierei mobile 4, înlocuiește pe cel de-al doilea tambur.

Schema zdrobitorului cu cuțite este ilustrată în figura 5.7.1, c. 
Zdrobitorul prezintă un tambur rotativ 2, pe suprafața căruia, sub un unghi 
anumit, sunt montate cuțitele 1 (în cazul dat 3 cuțite).

Tamburul este pus în mișcare de rotație prin intermediul arborelui
4. Toate piesele componente sunt instalate în corpul 3. Materia primă din 
buncărul de alimentare ajunge la tamburul rotativ 2, apoi în spațiul dintre 
tambur și placa 5, poziția căreia poate fi reglată. Cînd cuțitul se apropie de 
placă, el taie(răzuiește) din produs tăieței, care mai apoi sunt evacuați din 
mașină.

Figura 5.7.1. Zdrobitoare cu cuțite: 
a - cu două tambure; b - cu un tambur; c - cu cuțite.

Productivitatea zdrobitoarelor cu cuțite, se determină, reeșind din 
volumul produsului, apucat de către organele de lucru, în curs de o rotație 
a arborelui de lucru.

P = —(p- V • O) • z • p,kg/s ori
2zr

P = 60(p V ■ n ■ z • p,kg / h (5.7.1)
în care (p - reprezintă coeficientul de utilzare a productivității tehnice a 
zdrobitorului;

z - numărul de cuțite ori cremaliere a zdrobitorului;
V - volumul tăiețeilor răzuiți în curs de o rotație a organului de 

lucru, m3;
co - viteza unghiulară, rad/s;
n - numărul de rotații a arborelui de lucru într-un minut;
p - densitatea produsului, kg/m3.
Pentru zdrobitoarele cu cuțite, m3:

V = ^-31 (5.7.2)
360°

în care D - reprezintă diametrul tamburului, w;
P - unghiul de răzuire, °;
5 - ieșitura cuțitului deasupra suprafeței tamburului, m; 
Z- lungimea lamei cuțitului, m.
Puterea consumată la zdrobire poate fi calculată din următoarele 

expresii:
N = -^-kW ori N=P'l'zo'vo (5 7 3)

1000 ЮОО7
în care q - reprezintă consumul specific de energie la zdrobirea lt 
produs, kWh; pentru rădăcinoase, mere, pătlăgele roșii etc.:

q=0,3-0,5 kWh/t;

P - productivitatea zdrobitorului, kg/h;
R- rezistența specifică maximă a produsului zdrobit, N/m;
l - lungimea organului zdrobitor(de lucru), m; 
z0 - numărul cuțitelor ori rîndurilor de dinți ce lucrează simultan; 

v0 - viteza periferică a organelor de zdrobire, m/s;
r/ - randamentul mecanismului de acționare.
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6
Prese

6.1. Considerații generale

Prin presare se înțelege procedeul de separare a unui sistem de 
faze solid - lichid după un principiu similar cu filtrarea lichidelor.

Condiția esențială față de materialele care urmează a fi presate 
este ca sheletul substanței solide a sistemului de faze să fie compresibil și 
să formeze în el capilare de scurgere, prin care lichidul să poată trece.

O presă folosită la separarea sucului constă, în principiu, dintr-un 
recipient și dintr-un element de apăsare, care, în timpul procesului de 
separare, micșorează volumul de presare format. Recipientul de presare 
are pereții rigizi sau flexibili, lăsând să treacă lichidul, iar uneori sunt 
întăriți cu ajutorai unui strat de sprijin metalic.

După introducerea produsului care urmează să fie presat, la 
început are loc scurgerea sucului fără o acțiune din exterior, numai prin 
efectul presiunii stratului de material. Această primă fază reprezintă un 
proces pur de filtrare sub influența unei coloane de lichid.

în timpul exercitării presiunii, la început este evacuat aerul 
cuprins în spațiul de presare, particulele de substanțe solide se deplasează, 
iar faza lichidă este evacuată foarte intens în afară. O dată cu 
comprimarea în continuare a materialului supus presării, se formează un 
sistem capilar, prin care se elimină faza lichidă (filtrarea în profunzime). 
Dacă diametrele capilarelor se micșorează până la o valoare critică, atunci 
forțele capilare cresc atât de mult, încât separarea lichidului nu mai poate 
fi continuată și, ca urmare, presarea se oprește.

Presiunea maximă necesară depinde în mare măsură de natura 
materialului supus presării: pentru struguri - 0,6 MPa; pentru mere - până 
la 2,5 MPa.

6.2. Factorii care influențează presarea

- Suculența materiei prime. Fructele care, după zdrobire, elimină 
o cantitate mare de suc (strugurii) permit o creștere a productivității 
preselor, deoarece se poate separa sucul gravitațional, cu ajutorai 
separatoarelor rotative sau centrifuge, la presare introducându-se numai 
pulpa propriu - zisă (boștină).

- Grosimea stratului de material. Cu cât grosimea materialului 
din care se extrage sucul este mai mare, cu atât există posibilitate să se 
înfunde capilarele și, ca urmare, sucul nu se mai poate elimina.

- Consistența și structura stratului de presare. Se presează bine 
produsele cu consistență elastică, care nu se distrag prin presare și care își 
păstrează structura capilară. Prunele și caisele, de exemplu, se presează 
mai greu, deoarece nu opun o rezistență suficientă la presare. Pentru a se 
evita acest lucra, uneori se propune folosirea în amestec a rumegușului și 
a nisipului cu apă și acid clorhidric, pentru a mări randamentul la presare.

- Gradul de mărunțire. El influențează în mare măsură 
randamentul presării. Dacă merele se presează sub formă de rondele, se 
obțin 30 - 35 % de suc, pe când dacă se presează merele răzuite, se obțin 
60 - 70 % de suc. Pentru ca sucul să se scurgă bine, este necesar ca în 
pulpă să existe un număr suficient de canale. Cu cât este mai fină 
zdrobirea pulpei, cu atât vor exista, din punct de vedere teoretic, un număr 
mai mare de canale și cu atât va crește mai mult randamentul în suc.

în realitate, o mărunțire prea fină provoacă un randament de 
presare necorespunzător și implică o creștere a presiunii și un timp de 
presare mai îndelungat. Când granulația este mai grosieră, sucul se scurge 
mai repede și, folosindu-se o presiune uniformă, se realizează randamente 
bune.

Transportul pulpei prin conducte cu o lungime mare, practicat în 
ultimul timp, provoacă o sfărâmare în continuare a pulpei, ca urmare a 
proceselor de frecare, din care cauză se recomandă reducerea acestor 
trasee.

- Variația în timp a presiunii. Procesul de presare trebuie să fie 
condus astfel, încât viteza de evacuare a lichidului să fie optimă în același 
timp, lichidul să fie bine filtrat la scurgerea sa din material, adică să fie, 
pe cât posibil, cu un conținut mic de suspensii. Dacă la o presă crește prea 
mult presiunea, atunci crește viteza de evacuare a lichidului, astfel încât 
sunt antrenate cu acest lichid particule din pulpa fructelor și cantități mai 
mari de suspensii fine. Materialul presat nu mai are acțiune proprie de 
filtrare în profunzime. Capilarele se astupă și, ca urmare, viteza de 
scurgere a sucului scade sau încetează. O creștere prea bruscă a presiunii 
poate să ducă la spargerea recipientului de presare, respectiv la ruperea 
pânzelor de presare, în cazul preselor deschise.

în cazul presării fructelor și a strugurilor se folosește cu succes 
conducerea intermitentă a presării, adică se succed intervale de presare 
puternică și slabă, cu pauze de presare.
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- Substanțe auxiliare de presare. în cazul obținerii sucului din 
fructe cu conținut mare de substanțe mucilaginoase, se pot adăuga 
materialului mărunțit substanțe auxiliare de presare. Acestea sunt, de cele 
mai multe ori, substanțe de natură fibroasă, care se constituie într-un 
schelet în materialul ce urmează a fi presat. Concomitent, prin aceste 
substanțe auxiliare, sunt fixate, în mod absorbit, particulele fine de 
substanțe solide, care pot forma eventualele suspensii. în practică,au dat 
bune rezultate kiselgurul, materiale din fibre de celuloză, rumegușul, 
paiele de orez spălate etc., adăugate în cantități de la 0,2 până la 2%, mai 
ales în cazul strugurilor. La mere s-au obținut rezultate bune prin 
adăugarea a 0,75% fibre de celuloză, operație care a permis o creștere 
substanțială a randamentului (între 6 și 20 %), în funcție de gradul de 
coacere a fructelor. Paralel se reduce mult și timpul de presare.

- Macerarea enzimatică a pulpei. Prin tratarea pulpei de fructe 
zdrobite cu enzime pectolice se obține o creștere importantă a 
randamentului și, suplimentar, se realizează extragerea substanțelor 
aromatizante în cazul fabricării sucurilor de fructe cu pulpă roșie 
(struguri, vișine, cireșe, prune etc.), ceea ce duce la îmbunătățirea 
calităților organoleptice ale produselor. Macerarea enzimatică urmărește 
dezintegrarea țesuturilor materiei prime prin distrugerea lamelei mediane, 
favorizând în felul acesta extragerea sucului.

Preparatele enzimatice pectolice sunt produse, în general, obținute 
cu ajutorul mucegaiurilor, care se caracterizează printr-o activitate foarte 
ridicată, într-un domeniu de pH caracteristic pentru fructe (pH = 3,5 - 5). 
Se folosec tulpini special selecționate de Aspergillus, Penicillium sau 
Botrytis, caracterizate printr-o activitate enzimatică multiplă.

Preparatele enzimatice de tip comercial conțin, pe lângă enzime 
pectolitice și amilaze, proteinaze, hemicelulaze, celuloze, enzime care 
favorizează procesul de macerare, fiind numite și enzime de macerare.

Macerarea enzimatică a pulpei se face la 40 - 45°C, timp de 2 ore. 
Realizarea de preparate enzimatice a permis ridicarea temperaturii de 
macerare la 55°C, durata procesului fiind de 30 - 60 min. Se recomandă 
ca, înainte de a se efectua macerarea enzimatică, să se facă un tratament 
termic la 80 - 90 °C, timp de 1 - 2 min, pentru inactivarea enzimelor 
oxidante.

Utilajele folosite pentru presare trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții:

- să asigure separarea unui procent cât mai mare de suc, iar 
calitatea acestuia să fie cât mai bună;
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- organele active ale presei să execute o presare uniformă, 
continuă și progresivă a produsului dispus în strat subțire și pe o suprafață 
mare, astfel încât presiunea pe unitatea de suprafață să aibă o valoare cât 
mai scăzută;

- organele active nu trebuie să distrugă semințele sau pielițele;
- să lucreze rapid, pentru ca boștină și mustul să vină cât mai 

puțin în contact cu aerul și cu metalele care intră în construcția presei;
- părțile metalice care vin în contact cu materialul care se 

prelucrează să fie bine protejate împotriva acțiunii corozive a acizilor din 
suc, astfel încât, în timpul presării, conținutul de fier în must să nu 
depășească valoarea de 4 mg/1;

- să fie economice, fără ca să necesite o forță motoare prea mare 
la o funcționare normală;

- să asigure colectarea mustului pe categorii, după gradul de 
presare al materialului;

- să poată fi ușor încărcate și descărcate.
Presele modeme orizontale au un ciclu efectiv de presare de 

aproximativ o oră și jumătate, neincluzând timpul de umplere a coșului 
(aproximativ 20 min) și de golire a tescovinei (aproximativ 10 min).

La alegerea unui prese se mai poate ține cont și de alte criterii, 
cum sunt:

- ușurința de acces liber în toate zonele interne ale presei;
- ușurința de a curăța complet și de a asigura condiții de igienă;
- întreținerea simplă a tuturor părților mecanice.
O presă la care se semnalează o defecțiune în timpul campaniei 

trebuie să poată fi reparată în cel mult 24 de ore.
Alegerea unei prese este totdeauna un compromis între calitățile 

tehnologice (puțin sediment, contact neînsemnat cu aerul, presare rapidă) 
și avantajele economice (cost redus, productivitate și randament mare, 
economie de timp și de personal).

în industria alimentară de prelucrare a produselor agroalimentare 
se utilizează atât prese cu acțiune periodică, cât și prese cu acțiune 
continuă.

6.3. Prese cu acțiune periodică

în funcție de tipul organelor de lucru, presele cu acțiune periodică 
se clasifică în prese mecanice, hidraulice și pneumatice. Actualmente, 
cele mai răspândite prese cu acțiune periodică sunt presele hidraulice cu 
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presare laterală și presele pneumatice fabricate în Italia, Franța, Germania, 
Elveția.

Un avantaj extrem de important al preselor cu funcționare 
periodică este posibilitatea de a regla regimul de presare cu ajutorul 
microprocesoarelor în funcție de gradul de coacere a strugurilor. La aceste 
prese se obține must de calitate superioară, randamentul mustului este 
mult mai mare decât la presele cu funcționare continuă.

6.3.1. Prese hidraulice

Presele hidraulice, după modul de lucru, pot fi împărțite în două 
grupe:

- prese verticale:
- cu dispozitiv de presare ce se mișcă de sus în jos;
- cu dispozitiv de presare ce se mișcă de jos în sus;
- prese cu pachete;

- prese orizontale:
- cu acțiune simplă;
- cu acțiune dublă.

6.3.1.1. Presa hidraulică orizontală HP-5000 a Firmei 
„Bucher” (Franța)

Presa este prevăzută cu un coș din oțel inoxidabil, care prezintă în 
interior elemente de colectare a mustului eliberat sub forma unor șnururi 
de drenaj, confecționate dintr-o țesătură sintetică. Aceste elemente au rol 
atât de a colecta și de a dirija mustul eliberat în timpul operației de presare 
din masa prelucrată, cât și de a realiza afânarea boștinei presate. 
Dispozitivul de presare este format dintr-un platou metalic de presare, 
fixat pe pistoanele cilindrului hidraulic central. Cilindrul hidraulic este 
montat orizontal. Readucerea platoului de presare în poziție inițială la 
sfârșitul ciclului de presare, se face cu ajutorul a trei cilindri hidraulici. 
Prin retragerea platoului de presare mecanică se întind dispozitivele de 
colectare, putându-se repeta presarea. Presa tip HP-5000 poate prelucra o 
cantitate de 6000 - 12000 kg/h materie primă, cu un randament de suc 
70 - 80 %. Indicii calitativi de lucru realizați de această presă sunt 
superiori.

Presa funcționează în felul următor: boștină se pompează în presă 
din rezervorul de boștină 1 cu ajutorul pompei 2, care este instalată sub 
rezervor. Boștină se scurge prin vana 3 și prin racordul 16 și se dirijează 

spre centrul presei. Datorită faptului că coșul presei se rotește, boștină se 
distribuie uniform între elementele de drenare 4 ale presei.

Boștină este pusă sub presiune cu ajutorul pistonului de presare 5. 
Fiindcă presa are circa 280 de elemente de drenare 4, mustul se scurge 
repede prin ele și se dirijează în camera de suc din urmă 6 și în camera din 
față 7. Din această cameră mustul se scurge prin racordul central 10 și 
conducta 11 în bacul de must 12. Când presa staționează, cilindrul nu se 
rotește, mustul poate să curgă și prin vana 13, care se găsește în partea 
inferioară a presei.

După ce primul ciclu de presare s-a terminat, pistonul de presare 5 
revine în poziția inițială. Presa se pune în mișcare rotativă, începe 
procesul de afânare a boștinei (figura 6.3.1.1). Acest procedeu este extrem 
de important, fiindcă el contribuie la majorarea randamentului mustului. 
După afânare reîncepe procesul de presare. Cu cât numărul de cicluri de 
presare și afânare va fi mai mare, cu atât randamentul mustului este mai 
mare.

De obicei, se prevăd 20 - 30 de cicluri de presare cu durata de 
circa 3 min. fiecare (de la 60 - 90 min. de presare).

în primele cicluri de presare, se acceptă presiuni reduse, apoi 
presiunea se majorează treptat.

Pe măsură ce nivelul mustului de majorează, el se pompează cu 
pompa 14 prin vana 15 la operația tehnologică următoare.

8 9 13 12 14

Figura 6.3.1.1. Presă hidraulică orizontală tip HP-5000 a Firmei 
„Bucher”.
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6.З.1.2. Presa hidraulică cu pachete

în industria sucurilor de fructe sunt utilizate presele hidraulice cu 
pachete (figura 6.3.1.2) cu 1 - 3 platforme.

Figura 6.3.1.2. Presă hidraulică cu pachete.

Pentru presare, pulpa de fructe este introdusă în pachete astfel: se 
așază întâi un grătar de lemn, apoi rama care determină înălțimea 
pachetului și apoi pânza de cânepă. în acest pachet se introduce pulpa de 
fructe într-un strat gros de aproximativ 0,04 - 0,08 m, se nivelează stratul 
și se îndoaie colțurile pânzei. Capacitatea unui astfel de pachet este de 
40 - 50 kg, într-o presă intrând 7-10 pachete.

Pachetele se pregătesc pe platforma mobilă a presei, prin rotirea 
acesteia, ele ajung deasupra platformei de presare. Se pornește pompa și 
procesul de presare începe.

Operația de presare durează 10-45 min. în cazul în care se 
realizează o presiune de 1,5 MPa, se obține până la 80 % suc.

După ce s-a efectuat presarea, se descarcă presa și se introduc alte 
pachete.

Randamentul depinde de natura fructului; pentru mere este de 60 
- 75 %; pentru 60 - 70 %.

Deoarece consumul de muncă manuală la împachetare și 
despachetare este foarte mare, comparativ cu deservirea altor tipuri 
constructive de prese, s-au realizat mai multe tipuri de prese continue cu 
pachete.

Caracteristică tehnică

6.3.2. Presa pneumatică

Productivitatea, în kg 3000
Dimensiunile unui pachet, în mm 1100x1100
Masa, în kg 7800
Puterea electromotorului, în kW 3,8
Dimensiunile de gabarit, în mm:

lungimea 4345
lățimea 4270
înălțimea 3115

Presa pneumatică este formată (figura 6.3.2.1) dintr-o tobă 
rotativă, montată orizontal, și constituie camera de presare propriu-zisă. 
Scheletul tobei rotative se compune din două calote de capăt, 
confecționate din oțel forjat, legate între ele prin șase lonjeroane, sudate la 
capete pe circumferință.

Carcasa tobei este construită din cercuri de oțel, sudate echidistant 
pe cele șase lonjeroane pe toată lungimea acestora. în interior, această 
carcasă este căptușită pe întreaga suprafață cu sită din oțel inoxidabil, care 
formează un cilindru metalic perforat. Prinderea acestuia de pereții 
carcasei se face cu ajutorul unei cleme speciale și a unor șuruburi cu cap 
îngropat. în interiorul cilindrului metalic perforat, de-a lungul axei 
acestuia, prins etanș la capete cu cele două calote, se află montat un 
burduf de cauciuc care, prin umflare, servește la presarea boștinei, aflate 
între burduf și cilindrul metalic. Toba este prevăzută cu o gură de 
umplere, practicată în carcasa acesteia, de-a lungul generatoarei și închisă 
cu ajutorul a șase capace detașabile. Capacele se fixează de carcasa tobei 
cu ajutorul unor zăvoare din oțel inoxidabil (două pentru fiecare capac). 
La capete, toba se sprijină pe două lagăre cu rulmenți, montate pe cadrul 
presei.
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Figura 6.3.2.1. Presă pneumatică.
1 - tobă rotativă; 2 - burduf de cauciuc; 3 - melc transportor; 4 - jgheab 

colector must; 5 - jgheab colector tescovină; 6 - dispozitiv deplasare jgeab; 
7, 8 - electromotor; 9 - apărători laterali; 10 - separator - filtru; 11 - roată de lanț; 
12 - roată dințată; 13 - manetă de frânare; 14 - cadra; 15 - instalație de aer comprimat; 16 
- melc; 17, 18 - roată melcată.

Figura 6.3.2.2. Schema dispozitivului de manevrare a jgheabului 
de evacuare a tescovinei la presa pneumatică.

Apărătorii laterali, fixați în șuruburi de cadru, de o parte și de alta 
a tobei de presare, servesc la dirijarea mustului proiectat prin rotirea tobei 
spre jgheabul de colectare. Acești apărători sunt confecționași din tablă 
acoperită cu un strat anticorosiv, rezistent la acțiunea acizilor din suc.

Jgheabul de evacuare a mustului și tescovinei este construit din 
tablă acoperită cu un strat anticorosiv și are două compartimente, unul 
pentru must 4 și altul pentru tescovină 5. Acest jgheab este plasat sub toba 
rotativă, având posibilitate de deplasare de la dreapta la stânga, pentru ca 
în dreptul tobei să fie așezat când compartimentul de must, când cel de 
tescovină. Compartimentul pentru tescovină are un melc transportor 3, 
folosit la evacuarea tescovinei, acționat de un motor electric 8. în figura 
6.3.2.2 este prezentată schema dispozitivului de manevrare a jgheabului 
de evacuare a mustului și tescovinei.

Deplasarea compartimentelor, astfel ca unul dintre acestea să se 
găsească în dreptul tobei 1 și al deschiderii dintre apărătorii laterali 4, se 
realizează cu ajutorul a patru role de ghidaj 6, care se deplasează cu 
ajutorul a două șine 7, montate pe un cadru la cele două extremități ale 
jgheabului și poate fi deplasat cu ajutorul roților de lanț 5, al unei manete 
de antrenare a uneia dintre aceste roți și al lanțului 8, ancorat la capetele 
rolelor 6.

Instalația de aer comprimat servește la dirijarea aerului în timpul 
umplerii și golirii burdufului de cauciuc și la supravegherea presiunii din 
interior și a închiderii capacelor tobei rotative.

încărcarea presei cu mustuiala provenită de la scurgătoare se 
efectuează prin cele șase capace cu care este prevăzută presa. Se 
urmărește ca aceasta să fie distribuită uniform pe întreaga lungime a 
presei. După umplere, se montează cele șase capace, care se fixează cu 
ajutorul zăvoarelor de închidere. Mânerele acestor zăvoare, la închiderea 
corectă a tobei, trebuie să apese pe tija unor ventile cu resort care închid 
fluierele de semnalizare ale presei. în cazul în care unul din zăvoare s-a 
defectat sau a fost montat incorect, la introducerea aerului comprimat în 
burduful de cauciuc, fluierul de semnalizare al zăvorului respectiv anunță 
neregula de montaj.

Pentru repartizarea uniformă a mustuielii în jurul burdufului de 
cauciuc toba este pusă în mișcare cu ajutorul grupului de antrenare.

Rotirea tobei produce o scurgere abundentă de must, fără a fi 
necesară umflarea burdufului. Când scurgerea se diminuează, se deschide 
robinetul de intrare a aerului comprimat, acesta pătrunzând în burduf. 
Rotirea continuă până când presiunea, indicată de manometrul de control, 
atinge valoarea de 0,4 - 0,5 MPa. La această presiune, mustuiala este deja 
fixată, prin mărirea volumului burdufului, între peretele exterior al 
acestuia și peretele interior al tobei rotative și presarea continuă fără 
rotirea tobei până la presiunea de 0,5 - 0,6 MPa. n această primă presare, 
are loc scurgerea abundentă și este necesară ca atunci, când scurgerea 
devine excesivă, să se oprească intrarea aerului în burduf; când 
expulzarea sucului se diminuează, se continuă presarea. Mustul obținut se 
scurge în jgheabul de must, de unde, printr-un racord cu furtun, este trimis 
spre cisternele de colectare.

Când scurgerea mustului încetează vizibil, se execută prima 
afânare a mustuielii presate. Pentru aceasta se deschide robinetul de 
evacuare, spre a se elimina aerul din burduf. Burduful, dezumflându-se, 
revine la volumul inițial, formând un vid parțial între burduf și stratul de 
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mustuială presată, care a luat forma unui inel lipit de sitele tobei. Se pune 
din nou în rotație toba. Sub acțiunea combinată a presiunii atmosferice, 
care se exercită pe suprafața exterioară a cilindrului de mustuială, a 
vinului parțial creat în interiorul acestuia și a rotirii tobei, mustuiala 
presată se destramă și se afânează, fără a fi nevoie să se intervină cu un 
sistem special de destrămare. Operația de afânare se execută rapid, din 
care cauză mustuiala este supusă mai puțin oxidării.

Reluarea presării se face la fel ca la prima presare, adică în timp 
ce toba se rotește, se dă drumul aerului în burduf până se atinge presiunea 
de maximum 0,1 MPa; apoi se oprește rotirea tobei, continuându-se 
admisia aerului până la atingerea presiunii de 0,25 - 0,5 MPa. După ce 
mustul încetează să se mai scurgă, se oprește admisia aerului și se face o 
nouă destrămare, urmată de presarea la o presiune de 0,35 - 0,4 MPa. Se 
mai pot face două presări, până se atinge presiunea maximă de 
0,5 - 0,6 MPa. Dacă destrămarea inelului de mustuială presată nu se face 
suficient, rămânând un strat lipit de site, se desface un capac și se rupe 
manual, cu o lopățică de lemn, stratul presat, apoi se montează la loc 
capacul. Rotind toba, stratul se destramă în întregime. După ultima 
destrămare și afânare a tescovinei, se deschid primele trei capace din față 
ale tobei, se deplasează compartimentul jgheabului de evacuare a 
tescovinei în dreptul deschiderii dintre cei doi apărători laterali, se pune în 
mișcare șnecul și se rotește presa. Tescovina afânată cade în jgheab, unde 
este preluată de melcul transportor și evacuată prin partea posterioară a 
presei.

Nu este indicată deschiderea dintr-o dată a celor șase capace ale 
tobei, deoarece cantitatea mare de tescovină, căzută în acest jgheab, poate 
înfrunta și bloca melcul transportor. Când cantitatea de tescovină, ce cade 
din tobă, începe să se diminueze, se oprește rotirea tobei și se scot și 
celelalte capace, după care se continuă rotirea până la golirea totală.

După evacuarea tescovinei, se oprește melcul transportor și se 
aduce sub tobă compartimentul pentru must. Toba rotativă se așază cu 
gura de alimentare în sus, după care se reia ciclul de lucru.

Durata presării unei încărcături este aproximativ de o oră 
(50 - 90 min).

Caracteristica tehnică (presa PPS - 2, 3); capacitatea tobei de 
presare: 2300 1; procentul mediu de must obținut din struguri: 68-81 %; 
productivitatea la timpul operativ total: 2,2 t struguri/h; grosimea stratului 
de tescovină după presare 40 - 80 mm; turația tobei: 17,5 rot/min; 

presiunea de lucru: 0,5 - 0,5 MPa; puterea instalată: 4,1 - 10 kW 
(2 motoare electrice); masa - 2950 kg.

Din punct de vedere al indicilor calitativi de lucru se menționează 
că acest tip de presare realizează indici superiori celor obținuți cu presa 
mecano- hidraulică, datorită faptului că:

- realizează o presiune specifică scăzută, deși forța totală de 
presare exercitată asupra mustuielii este mult mai mare decât în cazul 
preselor mecano-hidraulice și volumul mustuielii supus presării este mai 
mic;

- materialul este imobil în timpul presării (se evită frecarea 
materialului de pereții presei);

- presarea se execută progresiv;
- elasticitatea burdufului de presare menajează produsul;
- destramă rapid tescovina, fără intervenția unor dispozitive 

speciale, care să provoace fărâmițarea materialului (spargeri de semințe, 
fragmentare de pielițe);

- aportul de fier rezultat la trecerea mustuielii prin presă nu 
depășește valoarea de 1 mg/1.

Presa realizează un procent mediu de must, superior față de alte 
tipuri de prese, deși presiunea exercitată este mică: 0,5 - 0,6 MPa, datorită 
faptului că prezintă:

- o suprafață mare de presare;
- grosimea mică a stratului de tescovină;
- presiunea se exercită radial (pe direcția și în sensul de scurgere a 

mustului).
Un neajuns al acestei prese îl constituie productivitatea relativ 

mică, rezultat din durata mare a încărcării și descărcării.

6.3.2.1. Presa pneumatică „Optimal” (Franța)

Presa este compusă dintr-un cilindru perforat, așezat pe o carcasă. 
Presa este construită din oțel inoxidabil și este foarte fiabilă în exploatare. 
Cilindrul presei este perforat pe suprafața semicilindrică inferioară. Altă 
jumătate a cilindrului este echipată cu o membrană din material sintetic 
alimentar.

Suprafața perforată a cilindrului permite o curgere optimă de must 
după o traiectorie minimă. Cu ajutorul aerului comprimat, membrana este 
presată pe boștină, și, evident, pe suprafața perforată. După terminarea fazei 
de presare, aerul se evacuează cu ajutorul unei pompe de vid și membrana
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revine lipită de suprafața părții superioare a cilindrului. După aceasta, 
cilindrul presei este pus în mișcare de rotație de un motoreductor - faza de 
afânare a boștinei parțial presate.

Fazele de presare și afânare se repetă de 4 - 5 ori, după ce 
tescovina se descarcă din presă.

Avantajele calitative și cantitative ale presei sunt următoarele:
• presa pneumatică permite o presare în regim moderat, la care se 

poate adapta presarea oricărui soi de struguri. Rezultatele obținute la 
presarea boștinei proaspete sau fermentate sunt cele mai reușite.

Presele „Optimal Fabri” se deosebesc prin originalitatea construcției 
lor. Suprafața laterală interioară a cilindrului este netedă, ceea ce exclude 
frecarea interioară și frecarea exterioară a boștinei, reducând la minimum 
mărunțirea boștinei. Curățarea presei este simplă și rapidă.

Dimensiunile mari ale găurilor de încărcare - descărcare și numărul 
lor, care poate oscila de la 1 la 5 pentru diverse modele de prese, permit 
o umplere ideală a presei și descărcarea ei timp de câteva rotații.

Presa este mobilă, se manevrează facil și este echipată cu unul sau 
mai multe compresoare. O simplă manipulare a unui ventil permite de a 
trece de la racordarea cu compresorul la comunicarea cu mediul 
înconjurător.

Firma „Optimal” produce prese pneumatice model 24H1 cu o 
singură gură de încărcare a boștinei și model 120H1 cu trei guri de 
încărcare a boștinei.

Ciclul de lucru al preselor este compus din următoarele faze - 
subcicluri (figura 6.3.2.1).

1) umplerea presei cu boștină și eliminarea mustului prin scurgere 
liberă;
2) finalizarea umplerii;
3) amplasarea presei în poziție de presare;
4) presarea sub acțiunea membranei datorită efectului aerului 

comprimat;
5) finalizarea primului ciclu de presare, evacuarea aerului comprimat 

și placarea membranei pe pereții cilindrului;
6) rotirea cilindrului perforat și afânarea boștinei;
7) evacuarea tescovinei din presă.

2. Sfârșitul umplerii 3. Amplasarea in poziție de presare

5. Evacuareaa aerului 
comprimat

6. Afînarea tescovinei 7. Descărcarea 
tescovinei

Figura 6.3.2.1. Fazele de lucru a presei pneumatice „Optimal” 
(Franța).

6.3.2.2. Presa pneumatică PMC (Italia)

Cilindrul perforat al presei are cel mai înalt raport între cantitatea 
de must obținută prin scurgere liberă și cantitatea de must scursă sub 
presiune.

Membrana este confecționată din material inofensiv prin sudură, 
încărcarea boștinei se realizează în mod axial printr-o gaură centrală. 

Boștină se repartizează în cilindrul presei uniform, afânarea se efectuează 
lent, descărcarea tescovinei din presă - facilă și repede.

Presa este dotată cu un compresor - depresor.
Cilindrul presei este pus în funcțiune de la un motor cu autofrânare. 

Presa mai este dotată cu un panou electric al ciclurilor de lucru, reglabile. 
Presa este automatizată și are programe care sunt fi memorizate.

Tipul preselor PMC (PMA) cu volumul cilindrului 400 - 52200 l sau 
600- 156000 kg.

Funcționarea presei este identică cu cea a presei „Optimal Fabri”.

6.3.2.3. Presa pneumatică RPF - 30, 40, 50,80
VASLIN BUCHER (Franța)

Pentru ca procesul de vinificație să fie reușit, este necesar ca ciclul 
de presare să fie efectuat efectiv și cu o precizie deosebită. Mustul de
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calitate superioară, constantă în timp, poate fi obținut numai la 
întrebuințarea utilajelor performante și fiabile.

Succesul procedeului îndelungat de vinificație necesită ca etapa de 
presare să fie efectuată cu precizie și eficacitate: de fiabilitatea și de 
performanța utilajului depinde obținerea mustului de calitate superioară 
constantă în timp.

Instalația RPF este destinată prelucrării strugurilor întregi, zdrobiți 
și/sau desciorchinați și a tescovinei fermentate. Fiind echipată cu o 
membrană de poliuretan alimentar, această presă este dotată cu un 
compresor și cu o turbină, care servesc pentru umplerea rapidă a 
membranei cu aer comprimat cu presiune joasă sau ridicată.

Simplă în utilizare, RPF oferă toate garanțiile unei presări 
calitative: o cuvă confecționată din oțel inoxidabil, un cilindru perforat 
închis mai curat și mai eficace, un automat de programare, care 
memorizează multe programe și asigură un control precis al ciclurilor de 
umplere, presare, golire și spălare.

Optimizarea încărcării presei, reducerea pierderilor de timp la ciclul 
de presare, rapiditatea descărcării și eficacitatea spălării - toate acestea 
sunt soluționate la cel mai înalt nivel în presa RPF.

Umplerea presei. Presa RPF-30 este dotată cu două guri de 
alimentare, care fiind deschise, formează o gură cu dimensiunile 
480x1100 mm și care permite încărcarea facilă și uniformă cu boștină.

Presa RPF - 40, 50, 80 sunt dotate cu două guri de alimentare cu 
dimensiunile 590x490 mm fiecare. Găurile sunt echipate cu un sistem de 
greutăți, care facilitează repartizarea uniformă a boștinei atât pe fund, cât 
și în centrul ei.

Umplerea presei prin gaura axială a cuvei (este una din opțiuni), 
prin intermediul unei țevi cu diametrul de 120 mm, permite de a 
automatiza acest proces și de a accelera eliminarea mustului prin 
scurgere liberă din boștină. O automatizare simplă permite rotirea 
periodică a cuvei.

Cuva este prevăzută cu un drenaj de curgere, cu autocurățare a 
secțiunii vii, a cărui suprafață este echivalentă cu suprafața care ar putea 
fi obținută în rezultatul perforării complete a cuvei. O alegere rațională a 
unei cuve închise permite macerarea boștinei în presă și permite o 
curățare bună a cuvei. Un alt avantaj constă în aceea că presa rămâne mai 
curată și contactul aer - must este limitat.

Recepția mustului. Un fund al presei cu mișcare alternativă 
recepționează mustul și îl evacuează la comandă spre una dintre cele două 
părți ale presei.

Presarea. RPF BUCHER păstrează în memorie șase programe, 
care pot fi modificate și cu ajutorul cărora pot fi reglate, în mod autonom, 
următoarele operații:

curgerea liberă a mustului;
presare la presiune joasă;
majorarea progresivă a presiunii;
presare la presiune maximă necesară.

AI șaptelea program permite de a realiza cicluri de presare pentru 
roadă târzie, presare la temperaturi joase.

Parametrii principali ai presei ( presiunea minimă și maximă a 
ciclului de presare, viteza de progresare a presiunii, durata ciclului de 
presare, intensitatea de reducere a presiunii) permit adaptarea programei 
la boștină concretă.

Modul de reglare a procesului apare pe ecran, modificările se 
efectuează simplu. Ele pot fi realizate și în timpul ciclului de presare. 
Reglarea decurge în mod automat, fiind vizualizată pe ecran. Presiunea 
obținută și durata de presare, de asemenea, sunt indicate pe ecran.

Descărcarea tescovinei din presă poate fi dirijată de panoul de 
comandă a RPF. Existența multor poziții ale găurilor de descărcare 
permite de a sincroniza capacitatea de descărcare a tescovinei cu 
posibilitatea de evacuare a ei din presă.

Este posibilă descărcarea presei în câteva minute, folosind numai o 
gură de descărcare, datorită spirelor multiple aflate sub membrană (brevet 
BUCHER). Această posibilitate permite de a simplifica sistemul de 
evacuare a tescovinei.

Spălarea. Clătirea interioară a cuvei se realizează foarte simplu 
prin gurile presei. Clătirea suplimentară se efectuează cu geturi de apă, 
create cu ajutorul unui furtun îmbrăcat pe un racord și cu ajutorul unei 
pompe încorporate în presă. Suprafața de drenare a presei se spală foarte 
eficient, trebuie numai de introdus furtunul în gaura de evacuare a 
mustului din presă.

Apăsând butonul “ spălare ” de pe panoul de comandă, se poate de 
obținut, în mod automat, o poziție a cuvei comodă pentru realizarea 
acestei operații.
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Datorită eficacității procesului de spălare, sistemul de drenare este 
demontat pentru a fi numai igienizat la sfârșitul sezonului de prelucrare a 
strugurilor.

Protecția muncii. Funcționarea bună a presei este controlată în 
mod automat. Orice abatere este semnalată imediat pe ecran: oprire 
urgentă, deranjări în alimentare cu energie electrică, încălzirea excesivă a 
electromotorului.

La repunere în funcțiune de către operator a presei, orice ciclu 
(umplere, presare, golire) reâncepe decurgerea sa.

Opțiune. Umplere axială. Un ștuț cu diametrul egal cu 120 mm 
poate fi utilizat pentru toate genurile de boștină care pot fi pompate. 
Datorită scurgerii intensive a mustului în timpul încărcării poate fi mărită 
cantitatea de boștină care se încarcă în presă.

Drenarea tridimensională. Sistemul de drenare este compus din 
elemente flexibile, fabricate din polimere alimentare canelate, care sunt 
montate perpendicular pe un alt subsistem de drenare. Acest sistem 
permite de a mări capacitatea de drenare a presei și de a reduce numărul 
de afânări și, prin urmare, de a reduce cu 10% timpul de presare a 
boștinei.

Acest sistem permite de macerat boștină în cuva presei și de curățat 
interiorul cuvei prin barbotarea în cuvă a soluției dezinfectante.

Tabelul 6.
Masa produsului inițial introdus în presă, kg: 

suprafața laterală a tamburului este perforată ceea ce dublează suprafața 
de curgere a sucului (figura 6.4.1 și figura 6.4.2).

Presele companiei DELLA TOFFOLA sunt echipate cu o 
membrană confecționată din material inofensiv care se sprijină pe un 
suport - palete. Membrana și suporturile sunt montate pe arborele 
orizontal al tamburului perforat construit din oțel inoxidabil. Membrana 
fiind umplută cu aer comprimată cu aer comprimat se află în contact cu 
toată suprafața interioară laterală a tamburului.

Boștină se distribuie într-un strat uniform de o grosime optimă pe 
toată suprafața tamburului și separarea sucului se face de asemenea pe 
toată suprafața.

Durata totală a presării se reduce de două ori. Presarea boștinei se 
realizează la o presiune mai redusă și numărul de cicluri de presare este 
mai mic, ceea ce conduce la obținerea mustului de calitate care conține 
minimum de substanțele în suspensie.

Presiunea maximă de presare nu depășește l,5MPa. Unele modele 
de prese sunt echipate cu compresoare exterioare, altele cu compresor 
incorporat. Descărcarea tescovinii din presă se efectuează repede și facil.

Presele de model PE pot fi utilizate la presarea boștinii proaspete 
și fermentate și de asemenea la presarea strugurilor întregi.

Masa produsului încărcat în presă variază de la 850 la 150000 kg 
în funcție de modelul presei și de produsul inițial care se va prelucra 
(struguri, boștină proaspătă sau fermentată).

Struguri întregi Struguri 
desciorchinați

Boștină 
fermentată

RPF 30 2100 6000 9000
RPF 40 2800 8000 12000
RPF 50 3500 10000 15000
RPF 80 5600 16000 24000

6.4. Presa pneumatică cu membrana a companiei DELLA 
TOFFOLA (modelele PE și PEC)

Compania DELLA TOFFOLA (Italia) construiește modele noi de 
prese pneumatice care diferă de presele existente prin originalitatea lor 
constructivă și modernizarea tehnologică.

La presele tradiționale dotate cu o membrană laterală numai 50 % 
din suprafața tamburului este perforată. în presele PE și PEC toată
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Verseunea PE-PF 
TAMBUR DESCHIS

Umplerea axiala

Dispozitiv de montare si U“plere pnn deschldeie 
demontare a membranei ▼

Principiul de 
funcționare

I
Evacuarea mustului

Gura de acces
4

6.5. Prese cu acțiune continuă

Aceste prese au o capacitate mare și permit automatizarea 
procesului de prelucrare a strugurilor, deși mustul obținut la ele este de o 
calitate mai inferioară. Cele mai larg răspândite dintre presele cu acțiune 
continuă. Construcția preselor de diferite tipuri se deosebesc prin numărul 
de melci. în țara noastră, se utilizează presele cu amplasarea succesivă a 
melcurilor de următoarele tipuri: ВПО-5, ВПО-10, ВПО-20А, ВПО- 
30A, ВПО-50А, ВПС-20.

Tabelul 7.
Caracteristica tehnică a preselor cu melci

Figura 6.4.1. Presa pneumatică DELLA TOFFOLA

Versiunea PEC-PFC
Membrana centrala

Umplere prin 
deschidere

4

Umplere axiala

Principiu de 
funcționare

Evacuarea 
mustului

sa»
Gura de spalare

Cilindru perforat pentru 
scurgerea mustului

Figura.6.4.2. Presa pneumatică DELLA TOFFOLA

Parametrii
Tipul

ВПО-5 ВПОЮ ВПО-20 ВПО-30 ВПО-50 ВПС-20

Capacitatea, t/h 5,0 10,0 20,0 30,0 50,0 20,0
Presiunea 
maximă, MPa 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Diametrul 
cilindrului 
perforat, mm

422 523 560 650 800 523

Pasul melcului, 
mm:

de transportare 246 300 330 380 470 300
de presare 205 250 280 320 400 250

Turația melcului, 
rot/min

de transportare 5,0 2,7 7,5 7,5 7,5 6,8
de presare 5,0 2,7 3,5 3,5 3,5 3,6

Puterea 
electromotorului, 
kW

10,0 8,5 15,0 18,5 24,2 11,0

Dimensiunile de 
gabarit, mm:

lungimea 3600 3000 4500 5100 5500 4500
înălțimea 1267 1492 1850 1930 2300 1800

Masa, kg 2090 2500 390 4810 8300 3400
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6.5.1. Presa ВПО-20А

Presa (figura 6.5.1) este destinată eliminării mustului din boștină 
de struguri. Piesa principală a presei este carcasa 1, confecționată din 
profil laminat. Pe carcasă este fixată piesa 13, deasupra căreia este montat 
buncărul 14, prin care se încarcă boștină în presă. în partea inferioară a 
presei se află colectorul 2, în care se colectează mustul de fracția unu. Pe 
flanșa piesei principale este fixat tamburul perforat 19, care este dotat cu 
inele de rigiditate 18. în interiorul tamburului perforat sunt instalate doi 
melci: de transportare 3 și de presare 16. Melcii sunt montați pe arborele 
orizontal 26, melcul de presare este montat pe arbore în mod rigid, iar 
melcul de transportare - liber. Momentul de torsiune se transmite 
melcului de presare prin intermediul penelor 17. Arborele orizontal 
primește mișcarea de rotație de la motorul electric 8 prin intermediul 
transmisiei cu curele trapezoidale 10, reductorului 7 și angrenajului 
cilindric 5. Melcul de transportare este antrenat de același electromotor 
prin intermediul transmisiei prin lanț 12, dotată cu roata de lanț 4 de 
întindere a lanțului.

Arborele orizontal este montat pe rulmenții 6 și 11, care, la rândul 
lor, sunt montați pe carcasa presei. La extremitatea dreapă a tamburului 
perforat este instalat conul de presare 20, confecționat din fontă, cu 
ajutorul căruia poate fi reglată lățimea fantei inelare de evacuare a 
tescovinei. Deplasarea alternativă a conului de-a lungul arborelui 
orizontal este asigurată de un mecanism hidraulic, compus din pompa 23 
și doi cilindri hidraulici 22. Pompa este instalată pe suportul 24, montat 
pe carcasa 1 a presei. între ultima spiră a melcului de presare și a conului 
de presare este formată camera de presiune maximă. în interiorul acestei 
camere se află tamburul mic perforat 27, care se folosește în timpul 

igienizării presei. Acest tambur este dotat cu capacul 21 și ștuțul 25, prin 
care se evacuează mustul.

Sub tamburul perforat 19 este montat colectorul 28 pentru 
colectarea mustului de fracțiunile doi și trei. Mecanismul de acționare al 
presei este dotat cu mantaua 9 de protecție, iar tamburul perforat 19 - cu 
mantaua de protecție 15.

Turația melcului de presare este de 3,5 rot/min, iar a celui de 
transportare - de 7,5 rot/min. Melcii se rotesc în direcție opusă. Datorită 
acestui fapt este posibilă afânarea boștinei și, ca urmare, creșterea 
randamentului mustului.

Prima fracție de must, obținută prin scurgere liberă, este de o 
calitate mai superioară, deoarece ea conține mai puține substanțe tanante 
și în suspensie.

6.5.2. Presa cu melc РЗ-ВПЦ2

Această presă se folosește pentru presarea boștinei de mere. 
Boștină se debitează în presă prin buncărul de alimentare 9. Zona de 
presare definitivă este compusă din două compartimente, care sunt dotate 
cu melci coaxiali. Melcul de transportare 3 se găsește în cilindrul perforat 
orizontal 7, iar melcul de presare - în cilindrul 5. Direcția spirelor 
melcilor este diferită. Cilindrul demontabil este compus din plăci 
separate, confecționate din polistrirol și dotate cu niște proeminențe, care 
asigură crearea unor crăpături longitudinale cu lățimea de 0,8 mm la 
începutul cilindrului și 0,4 la sfârșitul lui. în partea inferioară a presei se 
află colectorul de suc de mere.

W——fb

Figura 6.5.2. Presă cu melc РЗ-ВПЦ2:
1 - melc mobil; 2, 7 - cilindri perforați; 3 - melc de transportare; 4 - manta; 5 

- cilindru; 6 - melc de presare; 4, 10 - electromotoare; 9 - alimentator.
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Prese pentru presarea borhotului
6.5.3. Presa cu melc ПСЖН

Borhotul obținut la fabricile de prelucrare a sfeclei de zahăr, dacă 
el nu este folosit ca hrană pentru animale, se supune uscării.

Pentru a reduce consumul de căldură la presarea borhotului 
proaspăt, o parte din apă, conținutul în el se elimină prin presare la presele 
cu melc. Borhotul, după presare, conține 18-25 % de substanțe uscate.

Pentru presarea preliminară a borhotului, dacă conținutul de 
substanțe uscate este de 12 - 14 %, se utilizează prese cu melc orizontale 
sau înclinate (mai frecvent).

interiorul acestui cilindru se rotește un melc tubular perforat de presare 28 
în formă de con, care este montat pe doi rulmenți 4 și 5 și care se 
lubrifiază cu ajutorul dispozitivului de ungere 6, melcul este antrenat de la 
un motor electric 7 cu puterea de 40 kW prin intermediul reductorului 8 și 
al roților dințate conice 9 și 10, îmbinarea arborilor reductorului cu 
arborele motorului electric și cu arborele 11 al pinionului 10 se realizează 
prin intermediul cuplajelor 12 și 13.

Pentru a evita rotirea borhotului, împreună cu spirele melcului, pe 
corpul presei sunt instalate patru rânduri de contrapalete 14.

Borhotul proaspăt se introduce prin racordul 15 în separatorul 16. 
Aici, o parte din apă se separă la sita 17 și ștuțul 18, evacuându-se din 
separator. Excesul de borhot proaspăt se evacuează din separator prin 
ștuțul 19, separatorul este dotat cu vizorul 20 și cu gura de acces 21.

Din separator borhotul este transmis în camera de recepție 22. 
Prin peretele perforat 23 al acestei camere o parte din apă se separă din 
borhot și se dirijează în camera 25 pentru apă, formată din peretele frontal 
24 al corpului presei. Borhotul din camera de recepție se antrenează de 
spirele melcului și se deplasează spre extremitatea superioară a presei. 
Borhotul, trecând dintr-un spațiu cu volumul mic, se comprimă și o parte 
din apă continuă se separă de borhot. O parte din această apă se evacuează 
prin sita 3, iar altă parte se introduce în interiorul melcului de unde se 
evacuează prin fereastra 26 în camera 25. Din corpul presei apa se 
evacuează prin racordul 27. Borhotul presat se evacuează din presă prin 
spațiul inelar 30, format între melc și conul perforat 29 al dispozitivului 
de reglare a umidității borhotului.

De obicei, pentru a obține borhot presat cu conținutul substanțelor 
uscate până la 25%, se întrebuințează prese verticale de tip ПВЖ, a căror 
construcție este similară cu cea descrisă anterior. în Occident, au căpătat o 
răspîndire vastă pentru presarea borhotului preselor orizontale cu doi 
melci. Borhotul presat conține 22 - 25 % substanțe uscate.

în figura 6.5.3.1 este reprezentată presa înclinată cu melc de tip 
ПСЖН cu productivitatea de 1200 tone de borhot pe zi. Conținutul 
substanțelor uscate în borhotul presat constituie 12 - 14 %. Presa este 
compusă din corpul 1, înclinat sub un unghi de 15° și montat pe o 
fundație. La corp este instalată o sită cilindrică demontabilă 3, în
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3

5

Figura 6.5.3.2. Presă orizontală a firmei „STORD”.

în figura 6.5.3.2 este reprezentată presa firmei „STORD” 
(Norvegia). Ea este compusă din corpul orizontal 1, în care se află sita 2. 
în interiorul camerei, de la electromotorul 3, prin intermediul reductorului 
și al angrenajului 4, în direcții opuse, se rotesc doi melci 5. Borhotul 
proaspăt se încarcă în presă prin buncărul 6, se presează cu ajutorul 
melcilor conici și se deplasează spre dispozitivul de descărcare 7. Apa 
separată trece prin sita 2 și se evacuează din presă prin racordul 8.

6.5.4. Prese cu bandă

Există două tipuri de prese cu bandă: orizontale și verticale. 
Primele reprezintă două benzi infinite, amplasate una deasupra alteia 
(figura 6.4.4). Banda 1 este bandă de presare, iar prin orificiile benzii 2 
mustul se scurge în colectorul 3. Distanța dintre benzi se reglează în 
funcție de calitatea produsului care se prelucrează și de gradul de presare 
necesar. Presarea decurge în flux continuu la o presiune mereu crescândă. 
Mustul obținut nu contactează cu tescovina și conține o cantitate mică de 
substanțe tanante și în suspensie. în timpul presării, tescovina nu se 
deformează. Randamentul mustului nu este mare. în unele construcții ale 
preselor cu bandă, cu scopul de a reduce aerarea mustului, colectarea de 
must se umple cu bioxid de carbon.

c
Figura 6.5.4. Prese cu bandă: a - schema de principiu; b și c - de tip 

NOLM.
Un mare interes practic reprezintă presa cu bandă tip NOLM a 

firmei „SERNAG1OTTO” (Italia). Presa este compusă din trei zone:
1 - de scurgere liberă a mustului; II - de presare; III - de stoarcere. O 
asemenea construcție a presei permite obținerea a 90% de must timp de
2 min. Presiunea în zona de stoarcere a mustului atinge valoarea de 
1,2 MPa, fără a provoca o frecare între particulele de tescovină. Grosimea 
stratului de tescovină în această zonă este de 30 - 50 mm. Productivitatea 
presei constituie 10-15 t/h.

6.5.4.1. Presa cu bandă a firmei „SHENC” (Germania)

în această presă procesul de presaree este automatizat și 
mecanizat. Presa se întrebuințează pentru presarea boștinei de fructe și 
îndeosebi de mere. Modelul A - 70 este cu un etaj, iar A - 100 cu două 
etaje.
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Figura 6.5.4.1. Presa cu bandă a firmei „SHENC”:
1 - buncăr de alimentare zdrobitor; 2 - dispozitiv de distribuire; 3 - melc de 

distribuire - încărcare; 4 - bandă din bare de grătar; 5 - placă dotată cu colector inelar 
pentru suc; 6 - pânza filtrantă inferioară cu lățime» В = 1280 mm; 7 - pânză filtrantă 
superioară cu lățimea В = 1250 mm; 8 - poanson; 9 - nouă perechi de cilindri hidraulici; 
10 - dispozitiv vertical hidraulic de reîntoarcere rapidă a poansonului în poziție inițială; 11 
- vibrator de scuturare și curățare a pânzei inferioare.

Pânza filtrantă spălată și uscată se păstrează în rulou. 
Caracteristica tehnică

A-70 A - 100
Capacitatea, t/h 3,0 5,0
Randamentul sucului, % 78 78
Puterea instalată, kW 13 13
Personalul de deservire 1 1
Presiunea maximă, MPa 25,0 25,0
Presiunea specifică asupra

boștinei, MPa 2,3 2,3

Dezavantajele presei:
1) îmbîxirea rapidă a pânzelor filtrante;
2) lipirea inevitabilă a pânzei filtrante de poanson și de bandă 

din vergi de oțel și perturbarea procesului de filtrare;
3) schimbarea frecventă a pânzei filtrante;
4) consumul enorm de apă în timpul exploatării.

înălțimea stratului de boștină pe pânza filtrantă se reglează cu un 
dispozitiv special în limitele 40 - 50 mm.

Transportorul principal 6 se mișcă într-o direcție cu opriri 
periodice (mișcare intermitentă).

Presa funcționează astfel. Boștină se dirijează din zdrobitor 1 prin 
dispozitivul de distribuire 3 pe banda transportorului 6, care se mișcă cu o 
viteză mică. Stratul de boștină este acoperită deasupra cu o pânză 
filtrantă. La un moment dat, mișcarea este oprită, începe presarea 
preliminară a boștinei timp de 120 s la o presiune crescând până la 
5 MPa. După aceasta, presiunea se majorează până la 25 - 32 MPa. 
Durata presării de bază este în limitele 210 - 240 s. Când scurgerea 
mustului încetinește, transportorul 6 se pune în mișcare, poansonul se 
reîntoarce în poziție inițială. Descărcarea tescovinei de pe transportor se 
efectuează cu ajutorul vibratorului 11.

După ce presa a fost oprită, se efectuează igienizarea ei. 
Bandasuport din bare de grătar se spală la apă curată cu presiunea de 0,4 - 
0,5 MPa, iar banda transportorului 6 (pânza inferioară) - la apă curată cu 
presiunea de 2 MPa.

Dacă banda transportoului 6 este extrem de îmbâxită, ea se spală 
cu apă caldă cu temperatura de 50 - 60°C și la presiunea de 3 - 4 MPa.

6.5.5. Prese cu fălci ВПГ

Aceste prese (figura 6.5.5) reprezintă un buncăr de alimentare 1, 
dotat cu pereți interiori perforați 3, cu un jgheab perforat 5, în care se 
rotește un melc de descărcare 4 cu o falcă perforată mobilă 2, instalată 
deasupra melcului. Strugurii se presează datorită mișcării alternative 
oscilatoare a fălcii. Mustul eliminat se trece prin perforația pereților și a 
jgheabului melcului și se evacuează din presă prin ștuțul 6. Strugurii 
parțial zdrobiți se dirijează cu ajutorul melcului 4 la presa cu melc, pentru 
a fi presați suplimentar.
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în cazul în care boștină, după zdrobitor, nu se trimite la 
scurgători, în care poate fi separată o cantitate oarecare de must, 
productivitatea preselor cu acțiune discontinuă poate fi calculată:

pentru prese verticale P (în kg/schimb):

kr ’д zfinr m
к 4 7

(6.6.2)

pentru prese orizontale P (în kg/schimb):
n(p2 -d2)bp<p

4
+ QmPm L

2’
(6.6.3)

P = m

P =

л в

Figura 6.5.5. Prese cu falei ВПГ: 
a - cu o falcă; b - cu două fălci.

6.6. Calculul preselor

Productivitatea preselor P (kg/schimb) cu acțiune discontinuă se 
determină cu expresia:

7lD^ T
P-m------Hpcp—, (6.6.1)

4 t
în care m reprezintă numărul de coșuri ale presei;

D - diametrul interior al coșului, m;
H - înălțimea coșului (pentru presele orizontale se ia în 

considerare lungimea), m;
Ф - coeficientul care ia în considerare gradul de umplere a coșului 

(Ф = 0,85);
p - densitatea volumică a boștinei, kg/m3;
T - durata schimbului de lucru, min;
t - durata ciclului de presare, min.
T = r, + T2 + r3,
în care Ti, t2 și t3 reprezintă, respectiv, durata de umplere cu 

boștină a coșului, de presare a boștinei și de descărcare a presei, min.
Dacă în presa cu coșuri presarea se efectuează numai o singură 

dată, apoi r = 120 min (tj = 25 min, r2 = 65 min, r3 = 30 min).

în care d reprezintă diametrul șurubului, m;
L - lungimea coșului, m;
Qm - randamentul sumar al mustului la sfârșitul încărcării coșului 

(înainte de a începe presarea), m3, dacă se presează struguri Qm = 0;
pm - densitatea mustului separat prin scurgere liberă,kg/m3;
к - coeficientul care ia în considerare stagnarea presei în timpul 

încărcării, descărcării și deplasării coșurilor (dacă m = 1, к =1, m =2, 
к =1,2, m = 3, к = 1,3).

în formula 6.5.4 coeficientul m lipsește din cauză că nu există 
prese orizontale cu mai multe coșuri.

în presele cu acțiune discontinuă energia se consumă la acționarea 
dispozitivului de presare. Acest consum de energie se determină în felul 
următor:

N = q7tD2H/A, (6.6.4)
în care q reprezintă presiunea specifică asupra produsului, MPa (și este 
egală q = 0,3 MPa).

Forța F| (în N), aplicată pe mânerul cu lungimea 1 al 
dispozitivului de strângere, se determină cu formula:

„ + /’)+./']
'-----------------------------, (6.6.5)

în care dmed reprezintă diametrul mediu al filetului, m;
a - unghiul de ridicare al liniei elicoidale, (a = 20°);
P - unghiul de frecare a șurubului de piuliță, (0 = 8... 170°);
f- coeficientul de frecare a șurubului de piuliță.
în presele hidraulice energia se consumă la crearea presiunii în 

sistemul hidraulic. Forța utilă de presare Fp (în N)
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în care q reprezintă presiunea specifică asupra produsului, Pa;
D - diametrul coșului, m;
Forța utilă de regim Fu (în N), creată de presiunea lichidului de 

regim asupra pistonului presei, se determină cu formula:
ж72

FM = P—---- ^mg- pfifBxd, (6.6.7)
4

în care P reprezintă presiunea specifică a lichidului de regim asupra 
pistonului presei, Pa;

Em - masa totală a pieselor mobile (pistonul și coșul cu produs), 
kg;

g - accelerația căderii libere, m/s2;
P - coeficientul care caracterizează construcția etanșeității;
f - coeficientul de frecare a pistonului de manșeta de etanșare,
В - lățimea manșetei de etanșare, m;
d - diametrul pistonului, m.
Rezolvând ecuațiile, vom obține:

zrD2 'j (ттгР
P= q —+ / — -fifBnd ■ (6.6.8)

к 4 ) к 4 7

Tabelul 7.
Valorile coeficienților fi și/

Coeficientul

Tipul garniturii

de umplere
de manșetă

în 1 ormă de jgheab
60° 90° 120°

P 0,150 0,4 0,5 0,7
f 0,2 - 0,7...1,0 -

Productivitatea preselor cu melc P (în kg/s) se determină cu 
formula generală

P = Fvp(p, (6.6.9)
în care F reprezintă aria secțiunii transversale a camerei de presare în 
locul amplasării primei spire a melcului de presare, m2;

F = n(p2 -d)/4,

în care D și d reprezintă respectiv diametral exterior și diametral interior 
al melcului, m;

v - viteza de mișcare a produsului de-a lungul melcului de 
presare, m/s;

v = ns/60,
în care s reprezintă pasul melcului de presare, m;

n - frecvența de rotație a melcului, rot/min;
p - densitatea volumică a tescovinei, kg/m3;
<p - coeficientul total de umplere a secțiunii melcului de presare 

se acceptă <p = 0,85.
înlocuind în formula 6.9 F și v, obținem:
n ^D2-d2)nS
P ~ —*---------- L----- p(D , (6.6.10)

4 60
de unde

P-4-60
я(р2 -d2) Sp<p

Puterea utilă a melcului se determină după Kracikov l.V. și Dațko 
A.A. [21]

Nm =0,816 • 10-4 a>PD3, (6.6.11)
în care (o reprezintă viteza unghiulară a melcului, s’1;

P - presiunea asupra ultimei spire a melcului, Pa.
Pentru calculele practice se folosește valoarea medie aritmetică a 

valorilor unghiurilor de ridicare a liniilor elicoidale la periferia melcului 
an și lângă arborele melcului ad, adică

amed + «</)> (6.6.12)

în care
H H

aD = arctg — ,ad= arctg —,
TtD ~D

în care H reprezintă pasul melcului, m.
Diametral arborelui melcului trebuie să fie mai superior decât 

valoarea limită determinată din condiția

dYm> — tg<P, (6.6.13)

în care tg<p = f reprezintă coeficientul de frecare, care se acceptă egal cu 
0,3.

Pasul liniei elicoidale a melcului
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H = (0,7...0,8)Z>. (6.6.14)

Pentru obținerea productivității maxime a melcului, trebuie de 
acceptat cea mai mare valoare a unghiului de ridicare a liniei elicoidale a 
melcului, aD=10°.

Momentul de torsiune pe arborele melcului și forța axială pot fi 
determinată după metoda lui K.P.Guskov [24]

M,or =0,13 lPmax«(z>3-d3}gamed, (6.6.15)

5 = 0,3937’max»(/)2-J2), 4 (6.6.16)

(6.6.17)

în care n reprezintă numărul de spire ale melcului de presare; 
Pmax - presiunea maximă creată de melc, MPa.

Tensiunile normale (de comprimare ocom) și cele tangențiale т

F JVp
în care F reprezintă aria secțiunii arborelui melcului, m2;

W„ - momentul de rezistență a secțiunii arborelui melcului de 
presare, m3.

Tensiunile echivalente оесь (în MPa) se determină pe baza teoriei 
tensiunilor tangențiale maxime:

°ee = 7°’cL+4r2. (6.6.18)

Ultima spiră a melcului de presare se găsește sub acțiunea 
presiunii maxime din camera de presare, din această cauză ea trebuie să 
fie calculată la rezistență. Cu o aproximație accesibilă se poate de 
considerat că ultima spiră a melcului este similară cu o placă inelară 
încastrată pe conturul interior (lângă arborele melcului). Atunci momentul 
maxim de încovoiere pe conturul interior al plăcii confecționate din oțel 
carbon

Pmax Р1,9-0,7сГ41,2сГ2 -5,2lncz
32 l,3 + 0,7«’2

(6.6.19)

iar tensiunile maxime, care sunt egale cu cele echivalente

crone (6.6.20)

în care a = —, care variază între 1,8...3; 
d

8 - grosimea spirei, m, care poate fi calculată din expresia 6.5.20, 
dacă oînc este cunoscută.

6.6.1. Calculul tamburului perforat

Tamburul perforat al presei se calculează la rezistență ca o placă 
plată perforată, încărcată cu forța care acționează în planul ei.

Tensiunile nominale în tamburul perforat, generate de forțele care 
acționează asupra lui, se determină cu expresia:

= (6.6.1.1)
” 2h

în care Pmax reprezintă presiunea maximă care acționează asupra 
tamburului, MPa;

R - raza tamburului, m;
h - grosimea peretelui tamburului, m.
Prin tensiuni nominale se înțeleg acele tensiuni care ar putea 

apărea în placa perforată. Trecerea de la aceste tensiuni la tensiunile reale, 
care apar în tamburul perforat se efectuează cu ajutorul coeficientului de 
amortizare (atenuare).

Coeficientul de siguranță al tamburului perforat
” = (6.6.1.2)

în care (pa reprezintă coeficientul de amortizare,
dacă 0 -< d /1 -< 0,5, (ps = 1 - 0,84c/ /1, (6.6.1.3)

dacă 0,5 -< d/t -< 1,0, (ps = 1,16 (1 -d/t),
aici d reprezintă diametrul găurilor, m;

t - pasul găurilor, m;
oech - limita de curgere a materialului tamburului perforat, MPa; 
om - tensiunile nominale, MPa.

6.6.2. Calculul matriței

Calculul tehnologic al matriței constă în determinarea 
productivității matriței existente sau în determinarea diametrului matriței, 
cunoscând productivitatea ei.

Productivitatea matriței P (în kg de produs finit/s) se determină cu 
expresia:

P = vpf
100-PF, 
Ю0-И>

(6.6.2.1)

în care v reprezintă viteza de depresare prin găurile matriței, m/s; 
p - densitatea aluatului care variază de la 1330 la 1447 kg/m3;
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Wa - umiditatea aluatului, %; 
Wpt - umiditatea produsului finit

c

c

Figura 6.6.2.1. Element perforat de virolă.
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Figura 6.6.2.2. Tamburul perforat al presei cu melc.

Aria secțiunii vii a matriței pentru paste 
_ 7v(d2g-d2pc)

J pft Л n ’

făinoase tubulare

(6.6.2.2)

în care d reprezintă diametrul găurii de modelare a tocmagilor, m. 
Pentru tocmagi 
f- nla, (6.6.2.4)

în care 7 reprezintă lungimea găurii de modelare a tocmagilor, m; 
a - lățimea găurii de modelare, m.
Viteza de depresare se acceptă în limitele următoare: 
dacă presiunea de presare este egală cu 6...7MPa, pentru presele 

ЛПЛ-2М viteza de depresare este egală cu 0,015...0,025 m/s;
dacă presiunea de presare este egală cu 9...12MPa, pentru presele 

Б6-ЛПШ viteza de depresare este egală cu 0,03...0,04 m/s.
Diametrul matriței D (în m)
D = ^AFI л . (6.6.2.5)
Suprafața matriței F (în m2)
F = ^//^, (6.6.2.6)

în care Kf reprezintă coeficientul secțiunii vii a matriței (pentru matrițe 
circulare)

Kpd), 035. ..0,14.
Secțiunea vie a tuturor găurilor de modelare Ef, m2: 
£/ = [PX: (vp)J ■ [(100 - )/(l 00 - IV,)], (6.6.2.7)

în care к reprezintă coeficientul lucrului util al matriței (K. = 0,9...0,95). 
Calculul la rezistență a matriței se efectuează cu scopul de a 

determina grosimea matriței.
Grosimea matriței h = APp / cr , (6.6.2.8)

în care b reprezintă lățimea matriței, m;
Pp - presiunea de lucru, MPa; 
o - tensiunile admisibile, MPa; 
A - coeficient (A=l,4...137).
Expresia (6.6.2.7) se folosește și pentru calculul presiunii de 

presare, dacă este cunoscută grosimea matriței.

în care dg reprezintă diametrul găurilor din matriță, m; 
dpc - diametrul piciorușului cuzinetului, m; 
n - numărul de găurit în matriță.
Pentru fidea

л -nd2
(6.6.2.3)

4
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7
Mașini de măruntit fin

7.1. Mașini de strecurat (pasatrice) și rafinatrice

Procesul de strecurare se întrebuințează pe larg la fabricarea 
sucurilor din pulpă, concentratului de tomate, semifabricatelor din 
produse vegetale.

în industria alimentară, 80% de materii prime sunt supuse 
procesului de strecurare.

Strecurarea este o operație de separare a materiilor prime de 
sâmburi, semințe și pieliță cu ajutorul sitelor cu orificii, al căror diametru 
variază de la 0,7 la 5,0 mm.

Rafinarea^ este o mărunțire suplimentară a masei strecurate cu 
ajutorul unor site cu orificii cu diametrul egal cu 0,4 - 0,7 mm.

în rezultatul operațiilor de strecurare și rafinare se obține un 
semifabricat care poseda o valoare alimentară și deșeuri sau resturi 
nealimentare.

Operația de strecurare constă în aceea că masa de strecurat se 
introduce pe suprafața paletei mobile și, sub acțiunea forței centrifuge, 
sucul și pulpa trec prin orificiile sitei, iar pielița și semințele sunt evacuate 
de paletele înclinate în afara cilindrului perforat. într-o mașină de 
strecurat, regimul de strecurare poate fi schimbat prin modificarea turației 
paletelor, unghiului de înclinare al paletelor, distanței dintre palete și 
cilindru și a diametrului orificiilor. Majorarea unghiului de înclinare al 
paletelor față de axa arborelui contribuie la majorarea vitezei de deplasare 
a masei de strecurat de-a lungul paletelor, umiditatea deșeurilor 
majorindu-se și invers.

Pasatricelor și rafinaticelor le sunt impuse următoarele cerințe: 
capacitatea de prelucrare sporită, cheltuielile reduse de energie, de metal 
inox, simplicitatea construcției care să permită o întreținere tehnică și 
reparație "ușoară", igienizare fără demontarea mașinii, menținerea 
automată a umidității stabile a deșeurilor etc.

Organele principale de lucru ale pasatricelor și rafinaticelor sunt 
cilindrul perforat, dispozitivul cu palete, dispozitivul de încărcare a masei 
de strecurat și de evacuare a deșeurilor din cilindru. în construcțiile 
pasatricelor și rafinaticelor, de obicei, cilindrul perforat este imobil, pe 
când paletele sunt mobile.

Dispozitivul de alimentare a pasatricei influențează caracterul 
mișcării masei de-a lungul cilindrului perforat, iar dispozitivul de 
evacuare a deșeurilor determină mișcarea acestora.

Exista construcții de pasatrice în care cilindrul perforat se rotește, 
iar paletele sunt imobile.

în pasatricele cu palete și cilindru perforat de formă cilindrică sau 
conică (figura 7.1, a, b), materia primă este introdusa în pâlnia de 
alimentare 1, de unde se deplasează în cilindrul perforat 8. Aici masa este 
dirijată pe suprafața paletelor 7, care se rotesc, și, datorită forței 
centrifuge, pulpa și sucul trec prin orificiile cilindrului și se evacuează 
prin ștuțul 4. Deșeurile (pielița, semințele) se evacuează în colectorul 5. 
Paletele sunt fixate pe suporturile 6, care, la rândul lor, sunt fixate pe 
arborele 2. Ultimul se pune în mișcare rotativă cu ajutorul roții de curea 3. 
Partea superioară a tamburului perforat este acoperită de montau 9.

în construcția pasatricei cu cilindru perforat rotativ (figura 7.1, c) 
materia primă se introduce în ștuțul 1 sub o presiune de 0,1 MPa și se 
deplasează mai departe în camera 2. Apoi, materia primă se introduce pe 
suprafața interioara a tamburului perforat rotativ 3, formând un paraboloid 
de rotire similar cu un cilindru. Semifabricatul care se află în tamburul 
perforat sub presiune este transferat în tava 8, de unde se evacuează din 
mașină. Paletele 4 curăță de pe suprafața tamburului rotativ particulele de 
materie primă și le deplasează spre partea inferioară a camerei de lucru 2, 
de unde ele sunt evacuate, prin intermediul melcului 9, în tubul de 
descărcare 11 și apoi, prin deschiderea creată între tub și conul 10, 
acționat de un arc, se evacuează din mașină. Tamburul perforat este 
prevăzut cu un arbore tubular 6, pe care se fixează roata de curea 7 a 
mecanismului de acționare. Camera de lucru 2, prin intermediul unor 
buloane, este fixată pe cadrul 12 al mașinii. Melcul este acționat de la un 
motor individual cu ajutorul roții de curea 5.

în pasatricea cu tambur perforat rotativ (figura 7.1, d) masa de 
strecurat este introdusă în conducta de încărcare 1, de unde se transmite în 
interiorul tamburului 3, care se rotește de la arborele 4. Datorită forței 
centrifuge, pulpa și sucul trec prin orificiile tamburului perforat în 
mantaua 2 și se scurg spre partea inferioară a ei, fiind apoi evacuată din 
mașină prin ștuțul 7. Resturile lipite de suprafața laterală a tamburului 
perforat se curăță cu racletele 8 și, cu ajutorul paletelor tamburului, se 
evacuează din mașină prin ștuțul 9. Arborele tamburului se pune în 
funcțiune cu ajutorul roții de curea 5. Toate piesele mașinii sunt montate 
pe piesa principală 6 .
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Figura 7.1. Schemele constructive ale pasatricelor și rafinatricelor.

In pasatricele fără palete (figura 7.1, e), materia primă, după 
tratarea termică, se introduce în buncărul de alimentare 1 și apoi - pe 
suprafața laterala a tamburelor perforate 4, care se rotesc în sensuri opuse. 
Semifabricatul strecurat se evacuează din mașină prin melcii 3, iar 
deșeurile se curăță de pe suprafața tamburelor cu ajutorul racletelor 6 și se 
evacuează din mașină prin jgheabul 5. Toate piesele și mecanismele sunt 
montate în mantaua-batiu 2.

în pasatricea fără bătători, cu tambure perforate, care se rotesc în 
jurul axei proprii și planetar înjurai axei mașinii (figura 7.1, f), materia 
primă se introduce, prin buncărul 1, intr-un distribuitor special 8 și apoi în 
tamburele perforate 2. Semifabricatul strecurat se scurge în colectorul 9 
și, prin ștuțul 7, se evacuează din mașină. Deșeurile se evacuează din 
mașină prin ștuțul 6. Arborii 3 și 5 ai tamburelor perforate se pun în 
mișcare de rotație prin intermediul angrenajului planetar de la roata 
dințată, care este fixată pe arborele principal 4 și care se rotește de la roata 
de curea 10.

O perspectivă deosebită au pasatricele compuse din tambure 
perforate rotative și palete-raclete fixe. în ele, regimul de strecurare este 

"lent", din care cauză semifabricatul obținut este omogen și valoarea lui 
alimentară este cu mult mai mare decât a semifabricatului obținut la 
mașinile clasice cu aceiași parametri.

Pasatricea cu două tambure și fără palete (figura 7.1, e) se 
întrebuințează pentru producerea piureului de cartofi.

Pasatricea cu trei tambure și fără palete, la care tamburele se 
rotesc în jurul axului propriu și, planetar, în jurul axului mașinii, se 
întrebuințează la strecurarea fructelor cu sâmburi.

7.1.1. Construcția pasatricelor

Primele pasatrice au fost construite cu o singura treaptă, iar 
începând cu anii 50 începe elaborarea construcțiilor cu două și trei trepte.

Pasatricele cu o treaptă se întrebuințează, de obicei, pentru 
strecurarea preliminară a materiilor prime vagetale în liniile tehnologice 
de producere a semifabricatelor sterilizate, sulfitate sau congelate. Sitele 
în aceste mașini au orificii cu diametral egal cu 3,0 ... 5,0 mm.

Pasatricele cu două trepte au orificii, al căror diametru este egal 
cu 0,8 ... 1,0 mm. Pentru fabricarea conservelor pentru copii se montează 
pasatrice cu trei trepte, dotate cu orificii cu diametrele de 3,0 .... 1,2, 0,8 
și 0,4 mm, respectiv.

Pasatricele cu trei trepte se întrebuințează vast și în liniile 
tehnologice de obținere a concentratului de tomate. Se folosesc site cu 
diametral orificiilor: 1,2,0,5 și 0,4 mm.

în pastricele de construcție clasică (figura 7.1.1, a, b) materia 
primă este introdusă în buncărul de alimentare 1 și din el - în cilindrul 
perforat 2. Paletele 3 o antrenează și o obligă să se strecoare prin sita de 
lucra. Semifabricatul strecurat se colectează în colectorul 7 și apoi, prin 
ștuțul 8, se evacuează din mașină. Deșeurile se evacuează prin orificiul de 
formă pătrată în jgheabul 6 (figura 7.1.1, a) sau prin ștuțul de formă 
rotundă 6 (figura 7.1.1, b).

Paletele se fixează pe arborele 4, care este montat în suporturile 5 
și 9, amplasate la extremitățile cilindrului. Arborele cu palete primește 
mișcarea de la mecanismul de acționare 10.

în pasatricele de tip consolă (figura 7.1.1, c, d), materia primă se 
introduce în țeava 1, de unde, cu discul distribuitor 9, se dirijează în 
tamburul perforat 2 și se antrenează de paletele 3, fiind strecurată în 
continuare prin orificiile tamburului 2.
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Semifabricatul strecurat se adună în colectorul 6 și, prin ștuțul 8, 
se evacuează din mașină. Deșeurile se evacuează din mașină prin 
colectorul 7. în aceste pasatrice, paletele sa fixează pe manșonul 5, liber 
montat pe arborele 4. Momentul de torsiune de la arbore se transmite 
manșonului prin îmbinarea lui cu pană. Arborele cu palete, montat pe 
rulmentul 10, se rotește de la mecanismul de acționare 11. în această 
mașină este prevăzută o roată-disc, dotată cu paletele 12, destinată captării 
obiectelor străine. De obicei, pasatricele dotate cu dispozitive de captare a 
obiectelor străine se întrebuințează pentru strecurarea primară, iar cele 
fără acest dispozitiv - pentru rafinare. în mașinile dotate cu acest 
dispozitiv este evitată ruperea sitelor, cauzată de corpuri străine.

Figura 7.1.1. Schema pasatricelor și rafinatricelor modeme.

Captatorul de corpuri străine reprezintă un disc montat pe 
arborele mașinii. Acest disc este dotat cu palete radiale și, în ansamblu, 
formează o roată de lucra asemănătoare cu turbina unei pompe centrifuge, 
în zona unde este instalată roata cu palete, cilindrul nu este perforat, iar la 
nivelul arborelui orizontal el este dotat cu o gaură cu dimensiunile 50x60 
mm, în care se adună corpurile străine.

Obiectele străine, care se introduc în mașină împreună cu pulpa 
de tomate, nimeresc pe paletele acestei roți și, datorită forței centrifuge, 
ele se aruncă pe suprafața neperforată a cilindrului. Obiectele străine se 

mișcă pe această suprafață spre gaură și din ea se dirijează într-un 
buzunar, de unde se evacuează în timpul igienizării mașinii.

7.1.2. Construcția dispozitivelor cu palete

Construcția acestor dispozitive depinde de genul materiilor prime 
care se prelucrează. De exemplu, construcția dispozitivului cu palete 
pentru strecurarea fructelor cu sâmburi se deosebește de construcția 
dispozitivului cu palete întrebuințat la strecurarea materiilor prime 
fibroase care conțin și semințe.

Dispozitivul cu palete de tip clasic (figura 7.1.2, a) este compus 
din paletele de formă plată, fixate pe susținătorii 2, care sunt montați pe 
arborele 3 și care au posibilitate de a fi întorși la un unghi oricare față de 
arborele orizontal cu o fixație ulterioară în această poziție. în așa mod, se 
poate de schimbat unghiul de avans al paletelor și, prin urmare, de reglat 
umiditatea deșeurilor obținute. Pentru reglarea intervalului dintre cilindrul 
perforat și palete, în această construcție este prevăzută posibilitatea de a 
deplasa paletele în direcție radială.

Pentru majorarea rigidității paletelor plate, ele se construiesc de 
grosimi mari, însă masa mare a lor influențează negativ funcționarea 
mașinii, fiindcă se generează un factor mare de separare.

Dispozitivul cu palete (figura 7.1.2, c), proiectat de Institutul 
Tehnologic din Odesa, se folosește în mașinile de strecurat și rafinat de 
tip consolă. El este compus din palete plate 1, susținători de palete 2, 
montați liber pe arborele 4. Momentul de torsiune de la arbore se 
transmite bucșei prin pana 5.

Acest dispozitiv cu palete este o construcție rigidă efectuată prin 
sudare cu un unghi constant de avans al paletelor. Pentru a prelucra 
diferite soiuri de materie primă, mașina trebuie să fie dotată cu 2 - 3 
dispozitive cu diverse unghiuri de avans al paletelor. întrebuințarea 
acestor dispozitive cu palete permite de a majora de 2 - 3 ori factorul de 
separare, în comparație cu factorul de separare obținut în pasatricele de 
construcție clasică. Dispozitivele cu palete, întrebuințate în mașinile de 
strecurare a fructelor cu sâmburi, trebuie să fie elastice și să nu exercite 
lovituri puternice asupra sâmburilor.

Paletele pot fi construite în formă de bare, în care să fie îmbrăcate 
manșoane din pânză cauciucată (figura 7.1.2, d).

Dezavantajele acestei construcții: uzură rapidă a pânzei și 
nimerirea particulelor de pânză în produsul strecurat.
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Figura 7.1.2. Construcția dispozitivelor cu palete.

în dispozitivul cu palete, întrebuințat la prelucrarea fructelor cu 
sâmburi, paletele sunt construite în formă de lațuri din sârmă de oțel 
inoxidabil (figura 7.1.2, e).

In dispozitivul 1 cu palete cu masă mică, a căror rigiditate se 
asigură datorită muchiilor fabricate pe ele, paletele se fixează pe 
suporturile 2, ultimile fiind fixate pe arborele 3. Deplasarea radială a 
paletelor se face cu ajutorul piulițelor 5 și contrapiulitilor 4 
(figura 7.1.2, b).

Dacă unghiul de avans al paletelor este egal cu 0, apoi paletele 
sunt paralele cu generatoarea cilindrului perforat și distanța dintre cilindru 
și palete este constantă de-a lungul cilindrului. Dacă se schimbă unghiul 
de avans al paletelor, apoi distanța dintre palete și cilindru se schimbă: la 
mijloc se majorează, la capete se micșorează. Neregularitatea intervalului 
dintre palete și cilindrul perforat creează condiții pentru o generare 

neuniformă a sarcinii asupra cilindrului perforat și, din această cauză, 
uzura cilindrilor la capete este mai mare, fiindcă intervalul este mai mic. 
Pe lângă aceasta, neuniformitatea intervalului creează condiții pentru 
obținerea unui produs cu structură neomogenă, ceea ce afectează procesul 
de concentrare ulterioară a produsului structurat.

7.1.3. Grupul de strecurare

Tomatele zdrobite și preîncălzite intră în pasatricea 1, unde are 
loc separarea sucului de deșeuri (pielițe, semințe, particule fibroase) cu 
ajutorul forței centrifuge imprimate produsului de către paletele rotative. 
Sucul trece în exteriorul sitei conice a pasatricei cu ochiuri de o 1,2 mm, 
se colectează în pâlnia inferioară și, în final, se introduce în rafinătricea 2, 
unde este supus primei rafinări și eliminării semințelor eventual sparte. 
Sucul rafinat trece în final în superrafinătricea 3, care efectuează 
eliminarea tuturor deșeurilor, sucul obținut fiind bun pentru concentrare. 
Rafinătricea și superrafinătricea au sitele cilindrice cu orificii de 0,7 
- 0,8 mm (figura 7.4.1).

Figura 7.4.1. Grupul de Strecurare: 1 - pasatrice; 2 - rafinatrice; 
3 - superrafinatrice; 4 - racord alimentare tomate zdrobite; 5 - gură evacuare semințe; 
6 - conducta alimentare superrafinatrice; 7 - racord evacuare; 8 - capac protecție; 
9 - lagăre; 10-sistem de ungere; 11 -roată cu caneluri; 12 - roată de mână; 13, 14, 15, 
16, 17, 18 - roata de curea.

7.1.4. Elemente de calcul al pasatricelor

(7.1.4.1)

Diametrul țevii d (în m) pentru încărcarea masei în mașină de 
strecurat se determină cu expresia: 

d = 74Р/лро, 
în care P reprezintă productivitatea mașinii, kg's;
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p - densitatea volumică a masei (pentru materia primă de origine 
vegetală p = 1020 ... 1100 kgfn3);

v - viteza masei în țeava de încărcare în mașină (se recomandă v de 
acceptat egală cu 0,5 ... 1 m/s).

Viteza unghiulară to (în s'1) a paletelor se determină cu expresia: 
co=3/(Fr-g)/R, (7.1.4.2)

în care Fr reprezintă factorul de separare (se acceptă egal cu Fr
= 200.....300);

g - accelerația căderii libere, m/s2;
R - raza paletelor (se recomandă de acceptat egală cu 

R = 0,l ... 0,2 m).
Secțiunea vie a cilindrului perforat <pt, când orificiile sunt 

rotunde, se calculează cu expresia:
<pt = d2or/a2or, (7.1.4.3)

în care d reprezintă diametrul orificiilor (se acceptă dor= 8 ... 1240’3m); 
aor-pasul orificiilor (aor = 11 ... 15 10'3m).

Secțiunea vie a sitelor ф8 depinde, de asemenea, și de diametrul 
orificiilor sitei.

Diametrul orificiilor sitei, mm 0,4 0,8 1,2 2,8
Secțiunea vie 0,134 0,165 0,251 0,305
Productivitatea adimensională a pasatricelor

q = (0,0905P)/( ф, фзрИ2^) ; (7.1.4.4)
P, фь ф2, p, R - definite anterior.
Lungimea L! (în m) a zonei de separare activă a fazei lichde 

(pentru tomate)
L, = R-30,4q°’29Fr'0’53Z°'31, (7.1.4.5)

în care Z reprezintă numărul de palete (se acceptă Z = 2 ... 4).
Când se strecoară masă de mere sau altă masă (cu proprietăți 

asemănătoare), lungimea zonei active de separare a fazei lichide se 
majorează cu 30%.

Puterea mecanismului de acționare a pasatricilor și rafinatricelor 
N (în W) se compune din următoarele componente:

putera consumată pentru obținerea vitezei de regim a produsului, 
N,(în W)

N, = O,5Pco2R2; (7.1.4. 6)
putera consumată la frecarea masei pe sită N2 (în W) 

N2=Zmco2R2f, (7.1.4.7)
în care f reprezintă coeficientul de frecare a masei pe sită (pentru pasatrice 
f = 0,2 ... 0,9, pentru rafinatrice f = 0,4 ... 0,6);

m - masa materiei prime care se rotește împreună cu paletele, (kg) 
m = yplR2, (7.1.4.8)

în care у reprezintă coeficientul impiric (pentru pasatrice у = 0,05; pentru 
rafinatrice у = 0,03);

/ - lungimea cilindrului, m;
puterea consumată la mărunțirea materiei prime N3 (în W)

N3=PWF, ’ (7.1.4.9)
în care W reprezintă energia consumată la crearea 1 m2 de suprafață nouă, 
J/m2 care depinde de soiul produsului și de consistența lui.

Produs Tomate Mere
W,j/m2 8-12 15 18,5

0,% 20....30 25 40
Fi suprafața noucreată ca rezultat al mărunțirii a 1 kg de materie 

primă, m2/kg
F, = (2/pd2-2/pd,)0-10’2, (7.1.4.10)

în care di reprezintă dimensiunea medie a particulelor până la prelucrare 
în m ;

di = (1... 1,5)4 0’3
d2 - dimensiunea medie a particulelor după prelucrare 

(d2=0,3 di.m);
0 - conținutul miezului în produs, %.
Puterea totală a mecanismului de acționare N (în W) se 

determină cu expresia:
N = (N1+N2+N3 ) 4.5. (7.1.4.11)

П
în care q reprezintă randamentul mecanic al mecanismului de acționare;

1,5 - coeficientul de siguranță.
Productivitatea pasatricelor P (în kg/s) se determină cu expresia:

P = 0,0011....0,0015 L2Rny, (7.1.4.12)
în care L reprezintă lungimea paletelor, m;

R - raza paletelor (R= 0,1 ... 0,2m);
n - turația paletelor, rot/min;
Ф - secțiunea vie a cilindrului perforat, %.
Pentru pasatrice cu viteze mari (de tip А9-КИГ), productivitatea 

P (în kg/s)
P = (0,0015...0,004) Ц^ф, kg/s (7.1.4.13)
L, R, п,ф au fost definite anterior.
Pentru pasatrice, ale căror palete sunt instalate sub un unghi 

oarecare de avans, productivitatea P (în kg/s) se determină cu expresia:



196 G.Ganea, G.Gorea, D.Cojoc, M.Bemic Utilaj tehnologic în industria alimentară 197

P = 21O'5L2Dn<p/tg0, (7.1.4.14)
în care D reprezintă diametrul cilindrului, m;

P - unghiul de avans al bătătorilor;
L, n, q> au fost definite anterior.
Puterea motorului electric al pasatricei N (în kW)

N = P(0/ti, (7.1.4.15)
în care o reprezintă lucrul specific de strecurare kj/kg 
(o = 2... 2,5 kJ/kg pentru tomate și 1... 1,3 kj/kg pentru fructe răsferte);

t] - randamentul mecanismului de acționare al pasatricei.
Puterea motorului electric al unui grup de pasatrice compus din 

două mașini
N,= 1,5N, (7.1.4.16)

iar a celui compus din trei mașini
N2=1,75N. (7.1.4.17)

7.2. Omogenizatoare

Omogenizatoarele se folosesc pentru asigurarea unui grad de 
mărunțire avansat (dimensiunile particulelor se micșorează până la 
50 - 100 p), cu obținerea unei suspensii stabile în timp, cu îmbunătățirea 
gustului și a asimilabilității. Operația de omogenizare se practică în 
tehnologia sucurilor cu pulpă. Omogenizarea prin presiune reprezintă una 
dintre cele mai eficace metode de stabilizare a sucului cu pulpă, 
permițând dispersarea produsului în particule foarte fine. Ea se realizează 
în omogenizatoare cu pistoane sau cu discuri.

Mărunțirea are loc datorită trecerii produsului de omogenizat cu o 
viteză de 150...300 m/s printr-o fantă foarte îngustă cu dimensiunea de 
0,1 mm. Pentru a depăși rezistența creată în timpul trecerii produsului 
prin fantă el trebuie să fie debitat la o presiune de 15...30 MPa.

Există diferite construcții ale organelor de omogenizare. în 
figura 7.2, a este reprezentat un organ de omogenizare, în care este 
întrebuințată o supapă 1, apăsată pe scaunul 2 cu o forță strict 
determinată. Forța aplicată asupra supapei 1 de către produsul de 
omogenizat, ridică supapa și între ea și scaun se formează un interval 
inelar îngust cu înălțimea h, prin care se trece produsul de omogenizat. 
Supapa rămâne în stare suspendată deasupra scaunului. înălțimea h a 
intervalului format poate să oscileze în funcție de presiunea produsului 
introdus și de vibrația supapei.

Forța de care supapa este apăsată pe scaun se obține de la un arc. în 
alte construcții, această forță este datorită presiunii lichidului de regim și 
poate fi reglabilă. Mărimea acestei forțe se determină de presiunea 
produsului introdus în capul de omogenizare.

Gradul de omogenizare depinde de mărimea presiunii cu care se 
introduce produsul în capul de omogenizare, de construcția acestui organ 
de omogenizare, de regularitatea de admisie a produsului în capul de 
omogenizare și de prelucrarea preliminară a produsului.

în figura 7.2, b este reprezentat organul de omogenizare, în care 
supapa are în jurul ei pereți reflectori care majorează durata de trecere a 
produsului prin organul de omogenizare cu o viteză extrem de mare 
ameliorând procesul de omogenizare. Cu același scop sunt confecționate 
ghinturi pe supapa plată (figura 7.2, c) și conică (figura 7.2, d).

La supapa sferică (figura 7.2, e), ca suprafețe de lucru pot fi folosite 
ambele suprafețe convexe ale ei, succesându-le. în figura 7.2, f este 
reprezentat un corp constituit din piese multiple separate presate. între 
aceste piese sunt create canale înguste prin care trece produsul la o 
presiune avansată, omogenizându-se în produs fin și omogen.

Organele de omogenizare (figura 7.2, i) reprezintă un ansamblu 1, 
dotat cu filetul 2 cu secțiune triunghiulară și cu canalul 3, înșurubat în 
țeava 4, prin care se introduce produsul de omogenizat. Canalul 3 și 
filetul piuliței formează niște spații în formă de zigzag 5 și 6 cu secțiune 
transversală diferită. în timpul omogenizării produsului are loc efectul 
venturi, adică o scădere bruscă a presiunii și o majorare a vitezei 
produsului în canalul îngust 6, urmată de o majorare a secțiunii în canalul 
5 ș. a.m.d.

Figura 7.2. Construcția organelor de omogenizare.
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7.2.1. Omogenizatorul cu pistoane

Omogenizatorul funcționează conform principiului pompei cu 
plunger, în care se creează presiunea necesară pentru refularea produsului 
care trebuie omogenizat. în mod obișnuit, se folosesc mașini cu trei 
cilindri, dotați cu pistoane decalate la 120°. Pistoanele sunt goale în 
interior și confecționate astfel, încât să se poată asigura o răcire intensivă 
prin circulația continuă a apei. Etanșarea pistonului se realizează cu 
manșete confecționate dintr-un material plastic special. în blocul 
cilindrilor se găsesc trei supape de aspirație și trei de refulare. 
Omogenizarea se realizează prin faptul că produsul introdus în blocul 
cilindrului, la presiune mare, este trecut forțat printr-o fantă foarte 
îngustă, după care este destins la o presiune redusă. într-un interval foarte 
scurt în timp, lichidul suferă o accelerare foarte intensă și părăsește fanta, 
fiind proiectat aproape perpendicular pe suprafața interioară a unui inel 
deflector care o înconjoară. Produsul are o presiune de 20 MPa, iar după 
ejectare - o presiune apropiată de valoarea presiuni atmosferice.

Omogenizatorul de tip ОГБ-5 capacitatea de 155 //s este compus din 
batiul 1, pe care sunt montate trei blocuri; blocul 6 de plungere, blocul 9 
de excentrice, blocul 10 de manivele.

Pe placa superioară a batiului este montat electromotorul 7, care, 
prin intermediul transmisiei cu curele trapezoidale, pune în mișcare 
arborele 8 al blocului de excentrice 9 cu o viteză de 300 s1.

Fiecare dintre cele trei plungere 6 ale omogenizatorului, efectuând o 
mișcare rectilinie-altemativă, aspiră produsul din canalul 2, închis prin 
supapa de aspirație 3 și îl refulează prin supapa de refulare 4 în capul 
omogenizatorului 5, aceasta fiind cea mai importantă parte a 
omogenizatorului (figura 7.2.1.1).

în corpul de oțel 4 se află supapa cilindrică 3, care se centrează cu 
ajutorul inelului pulverizatorului 2. Suprafața de lucru a supapei este 
convexă, iar a scaunului 1 este concavă sferică. Sub presiunea lichidului, 
supapa se ridică la 100 - 150 p, formând o fantă inelară, prin care lichidul 
trece cu o viteză mare în pulverizator și mai departe în ștuțul de 
evacuare 5.

Reglând cu roata de mână 10 și cu șurubul 9 presiunea arcului 8 
asupra piesei 7, tijei 6 și a supapei 3, se poate asigura regimul optim de 
funcționare a omogenizatorului în funcție de natura produsului. Supapa 2 
are ambele suprafețe active și după uzarea suprafeței de lucru inferioare, 
se poate folosi suprafața superioară.

Figura 7.2.1.1. Vedere generală a omogenizatorului cu plungere.

Figura 7.2.1.2. Cap omogenizator.
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7.2.2.Omogenizatorul hidrodinamic ultrasonic

Principiul de funcționare se bazează pe acțiunea lichidului care curge 
sub presiune asupra unui obstacol în formă de placă subțire. în lichid, 
lângă suprafața plăcii, se creează vârtejuri de apă, care sunt însoțite de 
salturi de presiuni. Așadar, se creează unde sonore de frecvența care 
depinde de mărimea vârtejurilor. Produsul se mărunțește datorită 
cavitației care apare în timpul variației presiunii. Produsul este introdus 
prin țeava 1 sub presiune 1,22 MPa. Ieșind din duză 2, produsul este 
proiectat pe muchia ascuțită a plăcii 4, fixată pe susținătorul 3, ceea ce 
creează vibrația plăcii.

7.4. Moara coloidală cu discuri

Ea se folosește la fabricarea sucurilor de fructe. Principiul de 
funcționare constă în trecerea forțată a produsului prin spațiul dintre stator 
și rotor, care sunt, de fapt, două pietre de moară suprapuse. Sub acțiunea 
forței centrifuge are loc mărunțirea fină, amestecarea și omogenizarea 
produsului.Turația rotorului este de 3000 rot/min. Pietrele sunt 
confecționate din materiale naturale, în special gresie, cu structură specială 
sau sunt turnate din ciment cu carborund sau din granule mărunte, 
înglobate într-un material de legătură. Poziția celor două pietre de moară 
se poate regla și fixa cu o precizie de 0,001 mm (figura 7.4.1). 

Figura 7.2.2. Omogenizatorul hidrodinamic ultrasonic.

7.3. Calculul omogenizatoarelor cu pistoane

Productivitatea omogenizatorului P (în m3/s)
P =(^/8)-8-т-7ро, (7.3.1)

iar puterea motorului electric N (în kW) 
N=P-H-g-p/(1000-q), (7.3.2)

în care d și s reprezintă respectiv diametrul și cursa pistonului, m;
o - viteza unghiulară a arborelui cu excentrice, s'1;
Z - numărul de pistoane;
q0- randamentul volumic al pompei (q = 0,75.....0,8);
H - presiunea pompei cu pistoane, m;
p - densitatea produsului, kg/m3;
q - randamentul pompei cu plungere (q = 0,75.....0,8).

Figura 7.4.1. Moară coloidală cu discuri.

Sub acțiunea forței centrifuge, produsul omogenizat este evacuat 
din instalație. Căldura degajată în timpul operației este transmisă apei de 
răcire, introdusă între pereții dubli a celor două corpuri de mărunțire.

în practică, se folosesc diferite construcții de mori coloidale, însă 
principiul lor de funcționare este analogic.

7.5. Dezintegrator

Zdrobirea fină în dezintegrator se realizează prin intermediul unor 
palete ascuțite 3, care sunt montate pe un arbore 5, care are turații foarte 
mari (1000 - 2000 rot/min) și care se află în interiorul unei site 
cilindrice 4 (figura 7.5.1, a).

Produsul se introduce în mașină prin pâlnia de alimentare 2, unde 
fracțiunea brută se mărunțește prin intermediul paletei 1, fiind aruncată în
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continuare spre paletele 3, pentru a fi mărunțite și mai mult. Ultimele 
două palete sunt dotate cu muchii special ascuțite, prin care produsele se 
mărunțesc în particule cu dimensiuni de 100 p, care se evacuează prin 
perforațiile sitei.

O altă construcție a dezintegratorului este prezentată în 
figura 7.5.1, b.

Figura 7.5.1. Dezintegrator.

8
Separatoare centrifuge
8.1. Considerații generale

Sub acțiunea forței centrifuge, separarea impurităților are loc foarte 
rapid și direct proporțional cu pătratul vitezei de rotație, cu raza tobei 
separatorului cu pătratul razei particulei, în suspensie cu diferența dintre 
greutatea specifică a mediului de dispersare și greutatea particulei în 
suspensie și invers proporțional cu viscozitatea mediului de dispersare.

Trebuie de avut în vedere că, deși separatoarele centrifuge elimină 
foarte rapid suspensiile grosiere și, o dată cu ele, într-o mare proporție, 
microorganismele, prin acest tratament nu se elimină substanțele 
coloidale și, ca urmare, nu se schimbă nici viscozitatea produsului.

Separatoarele centrifuge se clasifică în funcție de mai multe criterii: 
după modul de alimentare și evacuare a produselor se pot împărți în 

trei grupe'.
separatoare deschise, la care atât alimentarea, cât și evacuarea 
produselor se realizează în contact cu atmosfera;
separatoare semiermetice, la care, de obicei, alimentarea se 
efectuează în contact cu atmosfera, sub influența presiunii 
hidrostatice a lichidului, iar evacuarea produselor se efectuează 
prin conducte, sub acțiunea presiunii imprimate de forța 
centrifugă, care ajunge la 15-10-105Pa. în categoria separatoarelor 
semiermetice se încadrează toate aparatele la care, cel puțin, o 
fază circulă în sistem închis sub presiune;
separatoare ermetice, Ia care atât alimentarea, cât și evacuarea 
se efectuează în sistem închis, sub presiune.

Un alt sistem de clasificare, bazat pe elemente constructive, împarte 
separatoarele centrifuge în două grupe:

separatoare cu talere tronconice, care sunt cele mai răspândite; 
separatore cu talere cilindrice concentrice;

după operația pe care o efectuează se pot clasifica:
centrifuge clarificatoare;
centrifuge concentratoare;
centrifuge pentru separarea de faze.

Separatoarele cu talere cilindrice concentrice sunt întrebuințate 
numai pentru operații de clarificare, în timp ce separatoarele cu talere 
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tronconice pot fi clarificatoare, concentratoare, pentru separarea de faze 
lichide etc.

Clarificarea se aplică pentru înlăturarea impurităților solide din 
suspensie, în fază lichidă. Condiția esențială este ca faza solidă să fie în 
proporție redusă.

în industria alimentară, clarificarea centrifugă și-a găsit multe 
aplicații, deoarece substituie cu succes o filtrare dificilă, la care stratul de 
precipitat se depune greu. Această clarificare are și efect de sterilizare, 
fiindcă separă o parte din microorganisme prin sedimentarea lor. 
Clarificarea centrifugă se aplică în următoarele cazuri:
- pentru limpezirea sucurilor și a mustului în locul limpezirii prin 

deburbare, când sunt îndepărtate particulele solide ca: pielițe, resturi de 
miez, semințe, frunze, pământ etc.

- pentru limpezirea rapidă a vinurilor semifermentate în vederea obținerii 
vinurilor cu zahăr rezidual;

- pentru limpezirea rapidă a vinurilor sau a musturilor bentonizate, fără a 
mai aștepta sedimentarea lentă a bentonitei - cazul în care bentonizarea 
dă cele mai bune rezultate.

Vinurile maturate și aproape limpezi nu se pot limpezi perfect și în 
mod economic prin centrifugare, deoarece impuritățile foarte fine, care 
condiționează opalescența vinurilor, se separă foarte dificil sub acțiunea 
forței centrifuge.

în industria sucurilor de fructe, separatoarele centrifuge se utilizează 
în următoarele cazuri:
- înainte de pasteurizarea sucului în vederea depozitării de lungă durată; 
în felul acesta se îndepărtează cea mai mare parte din resturile de țesuturi 
și alte impurități grosiere;
- înainte de filtrarea sucului, ceea ce determină o creștere a productivității 
filtrului și o mărire a duratei de folosire a materialului filtrant;
- pentru separarea sucului rămas în sedimentul de la decantare în vederea 
măririi randamentului sucului.

8.2. Separator centrifug cu talere cilindrice

Separatorul centrifug cu talere cilindrice este format din talere 
cilindrice concentrice, împreună cu sistemul lor de montare, carcasa tobei 
și cu sistemul care asigură crearea presiunii pentru evacuarea lichidului 
limpezit.

Talerele sunt cilindrice concentrice și au pe una din părți o arcuire 
spre interiorul cilindrului. La montare, arcuirea este alternantă: la unele 
talere este la partea superioară, la altele la partea inferioară. Ele sunt 
fixate între piese speciale astfel realizate, încât să se formeze între talere 
un spațiu sub formă de canal inelar (mergând din interior spre exterior) și 
să etanșeze pe partea superioară spațiul din interiorul zonei cu talere de 
spațiu dintre talere și carcasă, pentru a se evita amestecarea lichidului de 
alimentare cu lichidul de evacuare. Numărul talerelor este impar 
(figura 8.2.1, a).

Lichidul limpezit se introduce printr-un racord fix, sub presiune 
constantă pentru separatoare ermetice și sub presiune hidrostatică 
constantă pentru separatoare semiermetice și lăsat să cadă în interiorul 
tobei axial, de unde este aruncat pe fața interioară a talerului inelar cu 
diametrul cel mai mic. Aici este un spațiu destul de mare liber unde, sub 
efectul forței centrifuge, se depune cea mai mare parte din sediment.

Lichidul deversează între primul și cel de al doilea taler cilindric, pe 
deasupra pragului tamburului. Apoi are o curgere de zig zag, urcând și 
coborând printre talere, la fiecare taler fiind un spațiu de sediment. Se 
realizează acest circuit până ajunge la carcasa tobei la partea inferioară, 
după care se ridică pe lângă fața interioară a carcasei pătrunde în canalele 
dintre carcasă și piesa superioară de fixare a talerelor și ajunge în camera 
de evacuare ca lichid limpezit. De aici, printr-o piesă specială sub formă 
de disc, este împins în spațiu inelar dintre conducta de evacuare și 
conducta de alimentare, de unde ajunge în conducta de evacuare.

Sedimentul, în cea mai mare parte, rămâne în spațiul interior al 
primului taler și ceea ce a scăpat se depune succesiv pe pereții celorlalte 
talere.

Separatorul funcționează continuu o perioadă de câteva ore până 
când se adună în interiorul tobei o cantitate mai mare de sediment, care 
începe să împiedice limpezirea. în acest moment, se oprește alimentarea, 
se decuplează motorul electric, se frânează toba și se pregătește pentru 
demontare. Se evacuează sedimentul, se spală elementele tobei, se 
reasamblează și se remontează în carcasă. Pentru reducerea timpilor în 
care nu se efectuează separarea centrifugă, la un separator se pot folosi 
două tobe. în această situație, timpul neutilizat este cel de oprire a tobei, 
înlocuirea ei cu tobă de rezervă și repomirea pentru aducerea la turația de 
regim.

în figura 8.2.1, c este reprezentat separatorul centrifug cu descărcare 
centrifugă pulsatoare a sedimentului. Particularitățile specifice ale acestor 
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separatoare constau în prezența găurilor de descărcare a sedimentului pe 
perimetrul tobei, care sunt închise în timpul acumulării în spațiu de șlam a 
sedimentului de niște elemente mobile și se deschid pentru evacuarea 
centrifugă a sedimentului în timpul funcționării tobei. Elementele mobile, 
de obicei, se deplasează datorită presiunii hidrostatice, care acționează 
asupra lor.

în timpul rotirii tobei în lichidul de separat apare presiunea 
hidrostatică Р/, a cărei mărime se determină de dimensiunile tobei, de 
turația ei și de densitatea produsului de separat. Pentru a închide canalele 
7 de la periferia tobei 8 servește pistonul 9. Dacă în camera 11 se creează 
o presiune hidrostatică P care generează forța N ce depășește forța creată 
de presiunea Р/, pistonul 9 închide canalul 7 și sedimentul se acumulează 
în spațiul de șlam.

PrnHiK Produs

ah c
Figura 8.2.1. Schema de principiu a separatoarelor centrifuge:
я - cu camere; b - cu talere și cu descărcare manuală periodică a sedimentului; 

c - cu talere tronconice și descărcare centrifugă pulsatoare a sedimentului.

Presiunea hidrostatică în camera 11 poate fi creată în cel mai simplu 
mod, prin admisia în toba rotativă a soluției tampon-apei de robinet prin 
canalul 2. După ce spațiul de șlam este umplut cu sediment, apare 
necesitatea de descărcare a tobei, adică pistonul 9 trebuie să coboare și să 
deschidă canalele de descărcare 7. Aceasta se poate face pe două căi sau 
metode.

Prima metodă constă în deschiderea canalului 7 cu ajutorul unui 
mecanism hidraulic. Lichidul din camera 11 este evacuat sub acțiunea 
forței centrifuge prin gaura 3, presiunea P dispare și, sub acțiunea 
presiunii Р/ asupra fațetei 6, pistonul coboară deschizând canalul 7, prin 
care se descarcă sedimentul din tobă în receptor.

Metoda a doua prevede admisia apei (sau a altui lichid) prin canalul 
1 în camera 10, în care se creează presiunea Pp, forța T generată de 
această presiune acționează asupra membranei 5 și, depășind forța P, 
impune pistonul 9 să coboare, deschizând canalele de descărcare 7. Pentru 
ca pistonul să revină în poziția superioară, este suficient de evacuat 
lichidul din camera 10 prin canalul 4. Presiunea P va contribui la 
deplasarea pistonului în poziția sa superioară.

Așadar, forța motoare, care deplasează elementul mobil pentru a 
descărca toba poate fi creată sau de presiunea din camera de separare a 
produsului sau de presiunea exterioară creată de lichidul de tampon în 
camerele 10 și 11 ale tobei.

Axul unui separator și sistemul de antrenare au puține particularități 
pentru diferitele tipuri constructive (figura 8.2.2).

A

Figura 8.2.2. Separator centrifug cu talere cilindrice.
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Toba cu talere 1, prin intermediul unui ax vertical 2, care la rândul 
său primește mișcarea de la un electromotor 11 este acționată în mișcare 
de rotație.

în mod normal, separatoarele centrifuge, indiferent de tipul lor, au 
tobe care se rotesc la turații mai mari decât ale motoarelor electrice. Din 
acest motiv între motor și ax este un sistem de mărire a turației. Pe 
arborele doi al motorului se montează o roată melcată 6, care cuplează cu 
șurubul melc 4 de pe axul vertical al separatorului. Axul separatorului este 
montat vertical într-o carcasă prin două grupuri de lagăre cu rulmenți: un 
grup la partea inferioară, care este și lagăr de spijin și prin care se 
reglează poziția axului pe înălțime, cel de al doilea grup la partea 
superioară - lagărul de ghidare și asigurare a verticalității, lăsând în 
consolă partea de ax, pe care se sprijină toba.

în carcasă, între cele două grupuri de lagăre, se găsesc elementele 
sistemului de antrenare într-o baie de ulei. Turația de regim a 
separatorului se atinge după 5...7 min de funcționare.

8.3. Separatoare centrifuge cu talere tronconice

în aceste separatoare centrifuge cu talere tronconice (figura 8.2.1, b) 
alimentarea lichidului de limpezit se realizează printr-o țeavă centrală 
fixă, amplasată în partea superioară a separatorului.

Evacuarea lichidului clarificat se efectuează, de asemenea, central, 
prin partea superioară, cu ajutorul unui disc de presiune. în multe 
construcții alimentarea și evacuarea lichidului clarificat se efectuează pe 
la partea inferioară, prin intermediului arborelui vertical de antrenare a 
separatoarelor.

între partea cilindrică a carcasei și talere apare un spațiu destinat 
sedimentării particulelor solide din amestecul de separat. în mod normal, 
la proiectarea separatoarelor se ia acest spațiu de 40 - 90 cm" pentru 
fiecare 100 Z/h lichid de alimentare, spațiu care să asigure funcționarea 
aparatului în condiții normale, fără oprire, timp de 2 - 3 ore.

Distribuția dintre talere se începe la marginea talerelor, lângă 
peretele carcasei, astfel încât lichidul de limpezit are de parcurs un drum 
echivalent cu generatoarea talerului.

între talerele de separare, sub influența forței centrifuge, particulele 
solide care, în mod normal, au o densitate mai superioară decât densitatea 
fazei lichide, sînt împinse spre peretele interior al carcasei, iar produsul 
limpezit, cu densitate mai mică, este împins de-a lungul generatoarelor 

talerelor și, colectat central, se ridică sub influența presiunii exercitate de 
forța centrifugă care apare prin rotirea tobei.

Pentru punerea în funcțiune a instalație, se verifică legăturile la 
conductele de aspirație și evacuare, se introduce lichidul care urmează a fi 
limpezit și se pornește centrifuga. Viteza de rotație se reglează în funcție 
de viscozitate lichidului. Toba se curăță în funcție de gradul de încărcare 
cu sediment.

Pentru scoaterea din funcție, se golește centrifuga de lichid, se 
demontează, se curăță și se spală.

Separatorul centrifug Г9-КОВ este destinat limpezirii sucurilor din 
fructe (figura 8.3.1). Eficacitatea acestor separatoare este determinată de 
cantitatea suspensiilor în sucuri. Separatorul este dotat cu talere și este 
ermetic. Evacuarea din el a sucului limpezit este continuă, iar a 
sedimentului - periodică. Descărcarea sedimentului din tobă poate fi 
efectuată atât în mod manual, cât și în mod automat.

Figura 8.3.1. Separatorul centrifug Г9-КОВ.
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Piesa principală a separatorului este batiul 1, construit din fontă, în 
care este încorporat arborele 22. Pe fusul conic al arborelui vertical este 
fixată toba 18 cu ajutorul piuliței 16. La celălalt capăt al acestui arbore 
este fixată roata dințată 23, dotată cu dinți elicoidali. Roata dințată 23 este 
angrenată cu roata dințată 3 de pe arborele orizontal 4. La un capăt al 
arborelui orizontal este montat bandajul 6, prin al cărui intermediu 
mișcarea se transmite de la ambreiajul centrifugal cu fricțiune la arborele 
vertical și cel orizontal. Totodată, bandajul 6 servește și ca disc de 
frânare, fixat în partea de dinainte a batiului. Ambreiajul centrifug cu 
fricțiune constă dintr-un disc, amplasat pe arborele electromotorului. Pe 
disc sunt fixați articulat niște saboți, ale căror suprafețe de sprijin fiind 
rabotabile, se strâng în timpul rotirii, datorită forței centrifuge, de 
suprafața interioară a bandajului, antrenându-1 treptat în rotație până la 
atingerea turației nominale.

Garnitura saboților au mase precise. Dacă o piesă a garniturii iese din 
funcțiune trebuie de schimbat toată garnitura. Arborele vertical 22 are 
două lagăre - cel superior 21 și cel inferior 24. Lagărul superior este dotat 
cu două amortizoare cu arc 7. Aceste amortizoare micșorează la 
maximum vibrațiile arborelui, pe care este fixată toba. Ele permit ca în 
timpul majorării vitezei sau opririi separatorului acesta să treacă lin prin 
frecvența critică de rotire a arborelui și să conserveze stabilitatea în mers 
în timpul funcționării separatorului 2, compensând oscilațiile axiale. 
Amortizoarele cu arcuri ale lagărului superior sunt bine strânse de arbore 
cu niște piese speciale. Arcurile sunt etalonate după sarcină și sunt 
clasificate în loturi. Prin urmare, la defectarea unui sau mai multor arcuri 
se schimbă lotul întreg. Construcția lagărului inferior permite reglarea 
arborelui vertical în înălțime. Lagărul superior este acoperit cu capacele 
19 și 20, formând o etanșare în labirint. Această etanșare asigură trecerea 
aerului și evită pătrunderea murdăriei, apei și a produsului de separat în 
lagăr și în baia de ulei a batiului. Etanșarea în labirint exclude, de 
asemenea, pătrunderea uleiului din carter în camera pentru sediment.

Turația tobei se măsoară cu ajutorul tahometrului 5. Pentru verificarea 
indicațiilor tahometrului servește pulsometrul, al cărui buton se află 
alături de tahometru. La apăsarea butonului, începe numărarea 
impulsurilor. Turației de regim îi corespunde 54 de impulsuri în minut. 
Un impuls al pulsometrului corespunde indicației 145 de pe cadranul 
tahometrului.

Pentru oprirea rapidă a tobei separatorului, după deconectarea 
electromotorului, servește frâna, a căreia manșetă se află pe partea 

exterioară a corpului separatorului. Toba este ansamblul principal al 
separatorului. în spațiul dintre talerele tobei are loc separarea suspensiilor 
din lichid datorită forței centrifuge. Toba este compusă din fundul 10, 
capacul 12, corpul 10, pistonul 9, susținătorul de talere 13, inelul filetat 
11, capacul camerei de presiune 15, supapele de descărcare și golire. în 
fundul tobei, pe perimetrul lui, uniform sunt amplasate găuri, prin care se 
evacuează sedimentul din tobă. în timpul ciclului de lucru al tobei aceste 
găuri sunt închise de bordura inelară a pistonului.

între fundul tobei și piston și între piston și con sunt niște camere, în 
care se introduce apa care ridică sau coboară pistonul, adică, găurile 
pentru evacuarea sedimentului se închid sau se deschid. Intervalul dintre 
aceste piese este etanșat cu garnitura inelara 17 din cauciuc. Un șir de 
găuri, în partea superioară a capacului tobei, servesc pentru evacuarea 
sucului limpezit în spațiul de sub capacul camerei de presiune. Sucul este 
evacuat din separator cu ajutorul discului de presiune 14.

8.4. Separator centrifug cu descărcare automată 
periodică a sedimentului

Separatoarele centrifuge cu descărcare automată periodică a 
sedimentului sunt utilizate pentru clarificarea vinurilor tinere care conțin 
o cantitate mică de drojdie (maximum 0,5% în volum) și a sucurilor de 
fructe.

Caracteristica dominantă a acestui tip de separatoare este dată de 
particularitățile constructive ale sistemului de evacuare periodică a 
sedimentului.

Pentru evacuarea sedimentului, fundul mobil al aparatului se 
deplasează în jos, iar sedimentul antrenat de forța centrifugă se împrățtie 
prin găurile practicate pe tambur. După golire, tamburul se închide. 
Deschiderea tamburului se efectuează periodic fiind dirijată de un 
dispozitiv de comandă automată (figura 8.4.1).

Frecvența deschiderii se stabilește folosind o diagramă în funcție de 
cantitatea de sediment din produsul supus operației de separare.

Tamburul, în timpul funcționării, se menține în poziție închisă, 
datorită prezenței lichidului de comandă (apă) în camera hidraulică 5 
(figura 8.4.2), din fundul mobil 4 al tamburului, care, ca urmare a 
efectului forței centrifuge, exercită o presiune de semn contrar și mai 
mare față de presiunea lichidului de limpezire.
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Figura 8.4.1. Separator 
centrifug de tip TLC:
1 - carcasă; 2 - cărucior;
3 -racord de alimentare;
4 - racord de evacuare;
5 - panou de comandă.

Figura 8.4.2. Schema tobei separa
torului ermetic cu deschidere automată: 1 
- racord de alimentare; 2 - racord de evacuare; 3 - 
disc stator; 4 - fund mobil tambur; 5 - cameră 
hidraulică; 6 - talere; 7, 9 - conductă de
alimentare cu lichid de comandă; 8 -garnitură de 
etanșare; 10 - disc de comandă; 11 - arc pentru 
echilibrarea presiunii; 12-canal.

Presiunea este mai mare, fiindcă, exercitată de apa de comandă pe o 
suprafață mai mare, aceasta face ca fundul mobil să fie împins în sus, pe 
garnitura de etanșare 8, închizând tamburul.

Un ciclu complet de limpezire se consideră de la închiderea 
tamburului și până la golirea lui. Fazele de lucru sunt comandate automat 
de dispozitivul de comandă programat.

Ciclul de lucru constă din trei faze distincte:
1. închiderea tamburului.
Se pune în funcțiune separatorul centrifug, tamburul fiind deschis, 
închiderea tamburului are loc înaintea de umplerea cu lichid de 

limpezit. Pentru aceasta, se introduce lichid de comandă prin conducta 7, 
până la umplerea camerei hidraulice 5. în acest timp, fundul lichid al 
tamburului se ridică și marginea lui superioară presează garnitura de 
etanșare 8 și ca urmare tamburul se închide.

2. Faza de limpezire.

Se comandă automat alimentarea, cu produs supus operației de 
limpezire, care pătrunde în tobă pe la partea superioară, central, prin 
racordul 1.

Talerul de alimentare asigură introducerea lichidului până la partea 
inferioară a tobei. Talerele curente 6 sunt prevăzute cu orificii. Separarea 
în interiorul tobei se bazează pe aceleași principii ca la toate 
separatoarele.

Particulele solide care au o densitate mai mare decât faza lichidă, sub 
influența forței centrifuge, sunt împinse spre peretele interior al carcasei.

Sedimentul separat se adună în spațiu dintre marginea exterioară a 
pachetului cu talere și pereții conici ai tamburului.

Evacuarea lichidului limpezit are loc pe la partea superioară, prin 
racordul 2.

3. Deschiderea tamburului pentru evacuarea sedimentului.
Se închide alimentarea cu produs, pentru ca să se reducă la minim 

cantitatea de lichid evacuată o dată cu sedimentul.
Se comandă din nou introducerea în tambur a lichidului de comandă, 

care pătrunde prin conducta 9, deasupra discului de comandă 10, 
deplasându-1 în jos.

Prin aceasta, se deschid canalele verticale 12, prin care se evacuează 
apa din camera hidraulică 5.

Datorită presiunii exercitate de lichid din interiorul tobei, fundul 
mobil este deplasat în jos; tamburul este deschis și se expulzează 
sedimentul depus.

Pentru pornire:
- se reglează programul (timpul dintre două goliri);
- se verifică dacă ventilul de alimentare este închis, dacă nu se va 

închide;
- se va deschide robinetul de apă la care s-a racordat furtunul de 

alimentare cu fluid de comandă;
- se controlează slăbirea frânei;
- se pornește motorul electric;
- se pune programatorul sub tensiune;
- se deschide ventilul de alimentare cu vin.
în timpul funcționării normale, separatorul lucrează fără zgomote 

anormale sau trepidații.
Deschiderea tamburului pentru golirea periodică a sedimentului 

conform programului este însoțită de o detonație termică. în timpul când 
tamburul este deschis, se evacuează un amestec de vin, apă și sedimente 
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centrifuge. Presiunea lichidului se reglează la 0,2...0,4 MPa. Calitatea 
limpezirii se va urmării prin vizoarele montate pe dispozitivul alimentare
- evacuare.

Pentru stabilirea condițiilor de bună funcționare sunt necesare 
următoarele:
- programarea corectă a deschiderii-închiderii tamburului;
- asigurarea alimentării în mod continuu cu vin, fluid de comandă și 
curent electric.

După terminarea lucrului se vor executa următoarele operații în 
vederea opririi separatorului:
- se întrerupe alimentarea cu vin;
- se racordează separatorul la o sursă de apă potabilă și se spală până când 
la vizorul racordului de evacuare se observă apă curată (circa 
10...15 min).

8.5. Centrifugă pulsatoare cu acțiune continuă
НГП - 4K - 860

Una dintre cele mai răspândite centrifugi, care se utilizează la 
centrifugarea masei groase la fabricile de zahăr este centrifuga cu patru 
trepte НГП - 4K - 860 (figura 8.5.1). Ea este compusă din corpul 10 și 
organul de lucru rotativ cu patru trepte, care se rotește cu o turație de 
855 - 1025 rot/min. (14,25 - 17,08 s'1). Organul de lucru este compus din 
patru rotoare concentrice 28, 29, 30 și 31. rotoarele sunt echipate cu sitele 
17, dotate cu găuri ovale, confecționate din tije cu profil special. Aceste 
tije contactează între ele prin intermediul unor proeminențe cu care ele 
sunt dotate, formând niște intervale cu lățimea de 0,35 - 0,43 mm. 
Rotorul 31 al primei trepte (diametrul de 860 mm și lungimea de 
100 mm) și rotorul 29 al treptei a treia (diametrul de 720 mm și lungimea 
de 230 mm) sunt fixate rigid pe manșoanele rotoarelor și, pe lângă 
mișcarea rotativă, ele mai realizează și o mișcare alternativă în plan 
orizontal (cursa de 50 mm și numărul de curse duble este egal cu 
46 curse/min).

Aceasta se datorează presiunii de regim a uleiului, care se creează cu 
ajutorul unei instalații de presiune în cilindrul 6 și care se transmite 
pistonului 5. Acest piston este legat prin tija 13 cu manșonul 15. pompa 
instalației de pompare a uleiului se pune în mișcare de la electromotorul 
9. Distribuitorul 7 distribuie uleiul de regim, care se introduce prin 
conducta 8.

Rotorul 30 al treptei a doua (diametrul de 790 mm și lungimea de 90 
mm) și rotorul 28 al treptei a patra (diametrul de 650 mm și lungimea de 
230 mm) sunt fixați pe manșonul 14, amplasat pe arborele tubular 12, 
care se află în interiorul corpului 11.

Intervalul dintre rotoare constituie 0,3 - 0,5 mm. Organul de lucru al 
centrifugii se află în carcasă, în care se află segregatorul, care se utilizează 
la separarea scursurilor și racordul de aspirație a aerului. Masa groasă se 
introduce în continuu prin țeava 22 cu pereți dubli, prin care circulă apă 
fierbinte, datorită careia se menține o temperatură înaltă a masei groase, 
care ar favoriza centrifugarea ei.
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Figura 8.5.2. Centrifuga НГП — 4K — 860: b - schema de principiu.

Centrifuga funcționează în felul următor. Din țeava 22, masa groasă 
se introduce în continuu prin cotul 24 în pâlnia rotativă de distribuire 19. 
Din această pâlnie, masa groasă se aruncă pe suprafața primului rotor 31. 
O parte din scursura intercristalină se separă prin site și prin gaura din 
rotor. Pe suprafața sitei se depune un strat de cristale de zahăr, care 
conține rămășițe de scursuri intercristaline.

în timpul pulsației rotorului 31, stratul de cristale se deplasează spre 
rotorul 30. Aici el pierde încă o parte de scursură și se supune înălbirii cu 
ajutorul „clersei” care se introduce prin duze. Zahărul înălbit, care trece 
prin rotoarele 3 și 4, se aruncă pe inelele conice reflectoare 21, se 
introduce în camera de recepție 26 și se evacuează din centrifugă. Prima 
scursură se evacuează din centrifugă prin racordul 25, a doua scursură - 
prin racordul 27.

Deplasarea zahărului în centrifugă de pe o treaptă pe alta se 
efectuează în modul următor. în timpul rotirii rotoarelor 31 și 29 contra 
deplasării zahărului (figura 8.5.2. în stânga), inelele împingătoare 16 și 18 
împing zahărul pe rotoarele 30 și 28. Când rotoarele 31 și 29 se mișcă în 
direcție inversă, zahărul se deplasează de pe rotorul al doilea pe rotorul al 
treilea, iar de pe rotorul al patrulea - în camera de recepție 26.

Pe lângă masa groasă și „clersă”, în centrifugă se mai introduce abur, 
apă fierbinte și rece. Aburul se introduce prin țeava 41 în conducta de 
încărcare 22 și spre inelul care este amplasat între aceste conducte și pâlnia
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de distribuire 19. Prin țeava 42 se introduce apa fierbinte, iar prin țeava 43 - 
aburul pentru spălarea periodică și tratarea termică a rotoarelor. Prin 
racordul 36 se prelucrează peretele frontal al rotorului, iar prin racordul 34 
- labirintul din față. Apa rece se întoarce prin racordul 39 în răcitorul 2 
pentru a răci uleiul, temperatura căruia este indicată de termometrul 3, iar 
presiunea - de manometrul 4. Evacuarea apei din răcitor se efectuează prin 
racordul 40, prin robinetul 32 se iau probe de ulei pentru analiză, iar prin 
ventilul 33 uleiul se evacuează din bac. Supravegherea funcționării 
centrifugii se efectuează prin vizorul 23. Pentru iluminarea lui, în centrifugă 
este instalată lampa de iluminat 35.

Mecanismul de acționare al rotorului centrifugii este compus din 
electromotorul 38 și din transmisia cu curele trapezoidale 37. Grosimea 
stratului de zahăr pe sitele rotoarelor este de 35 mm, factorul de separare a 
primei trepte este 500, a treptei a doua - 460, a treptei a treia - 420, a 
treptei a patra - 380. Masa centrifugii este 7,3 tone, capacitatea pentru 
zahăr rafinat este de 7 t/h. Centrifugi analogice produc firmele „Eser-Viss” 
(Elveția), „Krauss-Maffei” (Germania) ș. a.

8.6. Calculul tehnologic și energetic al separatoarelor centrifuge

Productivitatea separatoarelor P(m3/s) centrifuge se determină după 
expresia lui Bremer:

P=p[d2(pI-p2)p']9-,7rZra rxorH, (8.6.1)
în care p reprezintă coeficientul de folosire maximă a productivității tobei 
separatorului (P = 0,7...0,8);

d - diametrul particulelor solide în suspensie care se ridică la 
suprafață sau se sedimentează, m;

Pi și p2- respectiv, densitatea fazei dispersate și densitatea 
mediului de dispersare, kg/m3;

p - viscozitatea dinamică a mediului de dispersare, Pa-s;
Z - numărul de intervale dintre talere;
ra și rx - valoarea medie aritmetică și valoarea medie 

logaritmică a razei talerilor, m;
io- viteza unghiulară a tobei, s'1;
H- înălțimea talerului, m.

Puterea electromotorului separatorului N (în kw) se determină cu 
expresia:

N=kHn3R4, (8.6.2)
în care к reprezintă coeficientul de reducere, acceptat egal cu 0,016...0,02 
kg/(kg* 1000);

H și R - respectiv, înălțimea și raza exterioară a tobei, m; 
n- turația tobei, s'.
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De obicei, în toate cazurile se ia în considerare că productivitatea 
separatoarelor depinde de proprietățile produsului, de parametrii 
geometrici și cinematici și de factorul de separare. Pentru separatoare cu 
talere tronconice factorul de separare Ф (în m3/s2) se determină:

(R3 rR32), (8.6.3)
în care Z reprezintă numărul de talere;

со- viteza unghiulară a tobei, s'1;
a - unghiul de înclinare a talerilor, grad;
Ri și R2 - respectiv, raza maximă și raza minimă a talerelor, m.

Astfel, pentru a calcula productivitatea separatoarelor cu talere P(în 
m3/s), se întrebuințează expresia:

P= Ф/Злд3 Ap/27=Zof tga(3KAp(R3 ,-R3 2)/27p, (8.6.4)
în care p reprezintă randamentul tehnologic al separatorului, care 
caracterizează gradul de deosebire a procesului de separare de cel teoretic 
p=(0,2...0,5);

<0 - viteza unghiulară a tobei, s'1;
d - diametrul particulei în suspensie, m;
Ri și R2- respectiv raza maximă și raza minimă a talerelor, m; 
Ap - diferența densitățile fazei de dispersare și a mediului de 

dispersare, kg/m3;
Ap=p2-pi;
ц - viscozitatea dinamică, Pa*s; 
a - unghiul de înclinare a talerelor, grad.

Productivitatea reală a separatoarelor cu descărcare periodică 
manuală a sedimentului se determină cu expresia:

Preaiă=P(l-a), (8.6.5)
în care a reprezintă o parte din ciclul de funcționare a separatorului 
consumată la descărcarea sedimentului și la spălarea separatorului;

P - productivitatea separatorului care ar funcționa în continuu și care 
se determină cu expresia (8.6.4).

Productivitatea reală a separatorului cu descărcare pulsatoare a 
sedimentului se determină cu expresia:

Ргеаш=Р(1-тп), (8.6.6)
în care t reprezintă timpul pentru care se întrerupe funcționarea 
separatorului și se efectuează descărcarea sedimentului (de obicei 
t=60...120s), h;

n- numărul de descărcări într-o oră; 
n=Pk,/Vș*100, (8.6.7)

în care k( reprezintă conținutul suspensiei în produsul inițial, %;
Vș - volumul spațiului de șlam, m3.

9
Filtre

Există construcții de filtre cu acțiune continuă și periodică. 
Actualmente, se întrebuințează mai în industria alimentară atât filtrele cu 
acțiune periodică, cât și cele cu acțiune continuă.

9.1. Filtre - prese

Instalația este montat pe un cărucior 1 și este compusă din placa fixă 
5, placa mobilă 9 și 95 de plăci 6 și 8, dotate cu niște proeminențe 
laterale, care servesc pentru amplasarea lor pe două bare orizontale 7. 
Plăcile 6 și 8 sunt confecționate din aluminiu sau duraluminiu.

Pompa 2, care pompează suspensia de filtrat în canalele 4, se pune în 
mișcare de la electromotorul 3. Placa mobilă 9 se deplasează în direcție 
orizontală cu ajutorul șuruburilor 10 și al roții de mână 11 (figura 9.1).

Figura 9.1. Filtre-prese cu plăci.

Asamblate într-un pachet, plăcile, împreună cu elementele filtrante, 
amplasate între ele, se strâng bine unele de altele. Elementele filtrante 
divizează spațiul dintre două plăci vecine în două compartimente, datorită 
suprafețelor nervuroase ale plăcilor. Dacă suspensia inițială se introduce 
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în compartimentele pare, apoi filtratul se evacuează din compartimentele 
impare.

Fiecare dintre plăci au câte două îngroșări fasonate cu găuri. Aceste 
îngroșări se găsesc în două colțuri ale plăcilor pare dintr-o parte, iar ale 
plăcilor impare - din partea opusă. Așadar, când plăcile se asamblează în 
pachet, se formează două canale în plăcile pare și două canale în plăcile 
impare, care sunt unite cu compartimentele, respectiv, pare și impare.

în timpul funcționării filtrului, suspensia de filtrat se introduce în 
canalele plăcilor pare, trece prin găurile din îngroșări în compartimentele 
pare și, sub presiune, se filtrează prin elementele filtrante. Particulele în 
suspensie se rețin de elementele filtrante, iar filtratul trece în 
compartimentele impare, de unde, prin canalele impare, se evacuează din 
filtru în colectorul pentru filtrat.

Productivitatea filtrului - presă P (în m3/s) se determină cu expresia:

în care q reprezintă productivitatea specifică, m3/m2;
F - suprafața utilă a filtrului, m2;
T - durata filtrării, s.

Dacă este cunoscută viteza de filtrare V (în m3/m2-s), apoi 
productivitatea filtrului va fi:

P = F-v, m3/s.

9.2. Filtrul firmei „Alfa - Laval” (Suedia)

Caracteristica tehnică
Productivitatea, m3/h (cu un hidrociclon) 30,0

m3/h (cu două hidrocicloane) 60,0
Suprafața sitei filtrante, m2 0,55
Diametrul perforației, mm 0,6
Presiunea de regim, MPa 6,0
Presiunea maximă, MPa 9,0
Turația arborelui, rot/min 8,3
Dimensiunile de gabarit, mm

lungimea 1950
lățimea 650
înălțimea 2440

Masa, kg 270

Filtrul se întrebuințează mai frecvent pentru filtrarea siropului la 
fabricile de zahăr, fără folosirea pânzei filtrante.

17 20 6 11 18 7 2 8

Figura 9.2. Filtrul Firmei „Alfa - Laval”.
1 - filtrul, destinat pentru filtrarea primară, unde elementul de filtrare de bază este sita;
2 - panoul de comandă, este destinat pentru reglarea și dirijarea parametrilor de filtrare;
3 - hidrociclon, este destinat pentru filtrarea fină a siropului; 4 - carcasă metalică de care 
sunt fixate toate componentele principale; 5 - colector de sediment; 6 - motoreductor; 
7 - manometru la intrarea în hidrociclon; 8 - manometru la ieșirea din hidrociclon; 
9 - supapă manuală de contrapresiune; 10 - sită de filtrare; 11 - supapă de aerisire; 
12 - perii; 13 - supapă automată de evacuare a sedimentului din filtrul 1; 14 -supapă 
automată a camerei de evacuare a sedimentului din hidrociclon; 15 - supapă automată de 
evacuare a sedimentului hidrociclonului; 16 - supapă solenoidă de spălare cu apă a 
camerei de evacuare; 17 - supapă manuală la intrarea filtrului 1; 18 - supapă manuală la 
intrarea în hidrociclon; 19 - supapă manuală la ieșirea din hidrociclon; 20 - supapă; 
21 - vizor.

Filtrul lucrează în modul următor. Siropul de filtrat se introduce prin 
supapa 17 în streinerul 1 la filtrarea preliminară. Ștuțul de alimentare cu 
sirop este fixat astfel, încât siropul să se introducă în filtrul de filtrare 
preliminară prin partea inferioară a sitei de filtrare 10. Trecând prin 
orificiile sitei și fiind filtrat, siropul se evacuează din streiner prin ștuțul 
de evacuare și se introduce, în continuare, în hidrociclonul 3 la operația 
de filtrare finală. Siropul se introduce în hidrociclon tangențial.
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Sub acțiunea forțelor centrifuge și gravitaționale, particulele solide 
din sirop sunt lansate spre pereții hidrociclonului, sedimentându-se în 
camera inferioară 5, de unde sunt evacuate. Siropul filtrat se evacuează 
prin partea superioară a hidrociclonului. Pentru ca procesul de filtrare să 
fie eficient, siropul trebuie să se introducă în hidrociclon la o presiune de 
0,25 MPa.

Evacuarea sedimentului din colectorul 5 al filtrului 1 se realizează în 
mod automat. In caz de necesitate, această operație poate fi efectuată și în 
mod manual, prin supapele 13 și 15. în timpul evacuării sedimentului din 
hidrociclon, supapa 14 trebuie să fie închisă.

Spălarea hidrociclonului se efectuează sau manual, sau automat prin 
supapa automată 16. Vizorul 21 servește pentru a supraveghea procesul 
ce decurge în hidrociclon. Periile 12 se folosesc la curățarea sitei 
filtrului 1.

9.3. Module pentru tehnicile de membrană 
(ultrafiltrare și osmoză inversă)

Un modul reprezintă un ansamblu de elemente primare de 
ultrafiltrare sau osmoză inversă (cartușe) de o anumită formă și lungime, 
legate între ele în serie, delimitate prin elemente separatoare și care sunt 
introduse într-o carcasă.

Modulele se grupează în secții, care se leagă în serie, iar în 
fiecare secție modulele sunt legate în paralel sau în serie.

Modulele trebuie să răspundă mai multor criterii, legate de lucrul 
propriu-zis, și exigențelor impuse de fiecare produs care urmează a fi 
tratat.

Condiția de a lucra sub presiune conduce la necesitatea de a avea 
sisteme fiabile, etanșe interne și externe, precum și un sistem adecvat de 
susținere a membranei, în scopul evitării zonelor moarte, defavorabile 
bunei comportări a instalațiilor. Este necesar ca geometria internă a 
modulului să fie astfel realizată, încât să permită lichidului să circule 
cu viteză tangențială adecvată.

La aceste condiții generale, pentru industria alimentară se impun și 
o serie de condiții legate de natura soluțiilor de prelucrat, respectiv 
igienizare, demontare și montare ușoare, interschimbabilitatea 
membranelor, posibilitatea de control vizual și accesibilitate la toate 
piesele.

Modulele comercializate pot fi grupate în următoarele categorii:

a) module tubulare (Abcor, Paterson Candy, Valfilm, Kalle). La 
aceste module se folosesc membrane tubulare și, în funcție de poziția 
propriu-zisă a membranei și a suportului, se deosebesc două variante:

- membrana propriu-zisă este plasată la exteriorul suportului, 
alimentarea cu lichid facându-se prin exterior. Permeatul trece prin 
membrana propriu-zisă, fiind colectat în interiorul tubului poros, de 
unde este evacuat;

- membrana propriu-zisă este plasată în interiorul tubului poros cu 
d = 10 - 25mm, iar permeatul străbate membrana propriu-zisă, fiind 
colectat la exterior. în figura 9.3.1 este prezentată schematic o 
membrană tubulară. Pentru reducerea volumului și a suprafeței ocupate 
de modul, respectiv de instalație, s-au construit și membrane tubulare 
elicoidale, prevăzute cu suporturi flexibile (figura 9.3.2);

Figura 9.3.1. Schema de 
principiu a unei membrane 
tubulare.

Figura 9.3.2. Membrana de 
ultrafiltrare tubulară elicoidală.

b) module cu lame (Door Oliver), care sunt formate din cartușe, 
alcătuite dintr-o serie de lame poroase, acoperite de membrane 
propriu-zise, lichidul curgând printre spațiile dintre lame.

Modulele plane sunt comparabile tehnologic cu filtrele-presă. 
Lichidul de tratat circulă cu mare viteză fie radial, ca și în cazul 
modulelor DDS, fie paralel cu plăcile port-membrane (module DDS și 
Rhone-Poulenc). în ambele cazuri, membranele propriu-zise sunt fixate 
pe suporturi, iar ultrafiltratul este evacuat din instalație prin intermediul 
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unui colector sau printr-un sistem de drenaj, cu folosirea plăcii 
portmembrană.

Sunt construite module cu microtuburi cu D(ext) = 100 - 120p și 
grosimea membranei de 20 - 25p, dispuse în jurul unui tub central de 
alimentare poros, întreg ansamblul fiind carcasat într-un cilindru de 
presiune. Modulele cu microtuburi, plasate în jurul unui tub poros 
central, sunt încadrate în așa-numitul sistem "Hollow fiber" 
(figura 9.3.3).

Figura 9.3.3. Module cu membrane de tip microtuburi (Hollow fiber).

Pentru a se obține debite mari de filtrare, sunt necesare viteze de 
trecere ridicate ale lichidului în compartimentele de ultrafiltrare, 
respectiv debite mari de pompare, în vederea reducerii pierderilor de 
energie, modulul de ultrafiltrare se instalează pe o buclă de 
recirculare, care permite reciclarea parțială a lichidului ce traversează 
modulul.

Deci, ultrafiltrarea poate fi realizată discontinuu, semicontinuu și 
continuu.

în primul caz, lichidul de prelucrat, aflat în cuva de alimentare, este 
pompat în bucla de recirculare prin intermediul pompei. Pe măsură ce 
se elimină ultrafiltratul (permeatul), lichidul din cuvă se îmbogățește 
în macromolecule, operația oprindu-se când retenatul conținut de cuvă 
ajunge la concentrația dorită; în cazul al doilea, instalația este prevăzută 
cu un sistem de detecție a nivelului de lichid în cuvă; în cazul al treilea, 
retentatul este evacuat permanent la concentrația dorită.

Rezultate satisfăcătoare la microfiltrarea tangențială s-au obținut cu 
membrane ceramice introduse în cartușe (figura 9.3.4).

Figura 9.3.4. Schița unui cartuș filtrant cu membrană ceramică.

Membranele în formă de tuburi cu diametrul exterior de 10-60 
mm și lungimea de 750 mm sunt asamblate într-un număr determinat în 
cartușul respectiv, care îndeplinește următoarele funcții: suport de 
membrană, separarea soluției inițiale în permeat și retenat și asigurarea 
curgerii tangențiale, rezistență la presiune, temperatură și agenți de 
curățare.

Elementele rigide ale cartușului sunt din oțel inoxidabil. în cartușul 
filtrant, antrenarea lichidului se realizează cu ajutorul unui rotor, aflat 
în interiorul tubului ceramic. în ceea ce privește microfiltrarea 
tangențială s-au obținut rezultate bune cu membrane Carbosep, 
permeabilitatea medie înregistrată fiind de 115 - 125 l/m2h, timp de 
câteva ore de funcționare neîntreruptă. Nu s-au observat scăderi ale 
concentrației de alcool și de esteri, în schimb conținutul de antociani și 
taninuri în microfiltrat s-a diminuat.

9.4. Ultrafiltrarea vinului

Ultrafiltrarea pe membrane minerale (SFEC și CERAVER) este 
deosebit de promițătoare, deoarece rezistă la temperaturi ridicate, la 
agenții colorați, acizi, baze, la presiuni mari de lucru. Membranele 
folosite pentru ultrafiltrarea vinului, fabricate de Ceraver-Bazet, sunt în 
formă de tuburi, suportul și membrana propriu-zisă fiind niște tuburi de 
aluminiu cu următoarele caracteristici: lungime 0,75 m, suprafață utilă 
325* IO'4 m2, grosimea stratului filtrant 10-15 pm, diametrul interior 
15’lOțim. Diametrul porilor membranelor poate fi de 2000, 4500 și 12 000 
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A, respectiv 0,2; 0,45 și 1,2 pm. Debitele de permeat, realizate la 
membranele cu pori de 0,2 pm la o viteză de curgere de 4,7 m/s și 
presiunea de 0,3 MPa au fost: 75 l/m2h - pentru vin roșu brut;
79 l/m2h - pentru vin roșu prefiltrat; 95 l/m2h - pentru vin roz; 
91 l/m2h - pentru vinul alb.

Schema unei instalații de ultrafiltrare a vinului este prezentată în 
figura 9.4.1.

Figura 9.4.1. Schița unei instalații de ultrafiltrare a vinului pe 
membrane minerale: 1 - vas de alimentare; 2 - pompă volumetrică cu variator de viteză; 
3 - debitmetru; 4 - tub de ultrafiltrare; (4 a - strat filtrant intern; 4b- strat poros); 5 - 
colector de permeat; 6 - manometru; 7 - schimbător de căldură; 8 - vană de contrapresiune; 
9 - criostat.

Experiențele întreprinse pe o asemenea instalație au scos în evidență 
următoarele:

- din punct de vedere al reținerii microorganismelor, se comportă 
bine membranele cu pori de 0,2 - 0,45 pm;

- la temperatură și presiune constantă, debitul de ultrafiltrat este 
direct proporțional cu viteza de circulație a vinului, deoarece se 
micșorează concentrația de polarizare și, deci, se favorizează fluxul de 
permeat;

- retenția de microorganisme și macromolecule este cu atât mai bună, 
cu cât porii suferă o oarecare obturare, iar stratul de depozit prezintă 
un anumit grad de tasare, acestea însă micșorând debitul de permeat;

- presiunea de filtrare mai mare de 0,7 MPa conduce și la 
reținerea substanțelor colorante, ceea ce nu este de dorit, presiunea 

optimă este de 0,3 MPa;
- creșterea temperaturii a condus la ameliorarea debitului de 

filtrare prin scăderea viscozității produsului și prin modificările 
fizico-chimice ale macromoleculelor; înregistrarea de fenomene de 
oxidare (se recomandă o temperatură de filtrare <30°C);

- formarea progresivă a stratului de colmatare diminuează debitul 
de ultrafiltrat, scăderea rapidă având loc după 1 h. Scăderea ulterioară a 
debitului de ultrafiltrat cu 2 - 3% se datorează obturării parțiale a porilor. 
Produsele care intervin în colmatare sunt acidul tartric și bitartrații, 
proteinele cu masa moleculară mare, polifenolii, complexele de polifenoli 
cu alte molecule, în special polizaharide.

Practica desfășurării procesului de ultrafiltrare ne arată că acesta 
poate avea loc în unul din următoarele regimuri: regim-gel și regim până 
la gel. în cazul al doilea, concentrația pe suprafața membranei este mai 
mică decât concentrația formării gelului; în cazul întâi, concentrația 
compușilor cu masă moleculară înaltă atingând o anumită valoare, la 
suprafața membranei se formează un strat de gel.

în prezent, nu există metode pentru calculul ultrafiltrării în regimul- 
gel.

Schema tehnologică a instalației este prezentată în figura 9.4.3. 
Soluția diluată de compuși cu masa moleculară înaltă (CMMÎ), care 
conțin și sarea anorganică, din vasul 1, cu pompa 2, se vehiculează în 
filtrul de nisip 3, unde se curăță de substanțe solide echilibrate în 
lichid. în continuare, soluția este vehiculată cu ajutorul pompei 4 în 
aparatul pentru ultrafiltrare 5, unde este concentrată până la 
concentrația dată de CMMÎ. Permeatul se colectează în vasul intermediar 
6, de unde, cu pompa 7, soluția este vehiculată în schimbătorul de 
căldură 8.

De aici, după ce este încălzit, va fi vehiculat în instalația pentru 
evaporare 9, care lucrează la suprapresiune. în instalația 9, concentrația 
sării anorganice în permeat se aduce până la valoarea necesară. Soluția 
tratată cu abur se scurge în recipientul 10.

în vinificație se folosesc deseori instalații de ultrafiltrare pe 
membrane din colodiu, care se pregătesc prin deshidratarea colodiului 
- soluție de nitroceluloză în amestec cu alcool și ester.

Astfel de membrane posedă pori foarte mici și dimensiunile lor 
depind de concentrația nitrocelulozei și de condițiile de evaporare.
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Se mai folosesc și membranele de tip Sartorius sau membranele 
Milipor cu o structură foarte poroasă, fiindcă porii constituie în ele 
aproape 10% din volumul total. Acești pori sunt similari în funcție de 
dimensiuni; se cunosc mai mult de 20 de dimensiuni ale porilor - de la 
0,025 la 14 pm.

Figura 9.4.2. Schema tehnologică pentru concentrarea soluțiilor cu 
folosirea ultrafiltrării: 1 - vas pentru soluția inițială; 2 - pompă; 3 - filtru; 4 - pompă; 
5 - aparat ultrafiltrare; 6 - recipient intermediar; 7 - pompă; 8 - schimbător de căldură; 
9 - instalație pentru evaporare; 10 - recipient pentru soluție tratată cu abur.

Experiențele efectuate au demonstrat că deseori are loc reținerea 
particulelor mici, datorită faptului că membranele se astupă repede.

9.5. Filtrul cu kiselgur

Instalația se compune din filtrul propriu-zis, rezervorul de pregătire a 
suspensiei de kiselgur, dispozitivul de cuplare automată, pompa de vin 
pentru alimentarea filtrului, pompa de kiselgur, baia de recirculare 
(figura 9.5.1).

Filtrul propriu-zis se compune din 15 elemente filtrante în formă de 
disc, montate paralel pe un colector central orizontal, în care pătrunde li
chidul limpede din camera de filtrare. Elementul filtrant se compune 
dintr-un disc din material plastic cu canale circulare, care constituie căile 
de scurgere a lichidului filtrat și două site (de o parte și de alta ale 

discului) din țesătură cu fire din oțel inoxidabil, care constituie suportul 
pentru suspensia care se depune din lichid. Pachetul de elemente se 
poate roti acționând un dispozitiv de cuplare. Filtrul este alimentat cu 
produs prin intermediul unei pompe centrifuge, acționate de un 
electromotor propriu.

Figura 9.5.1. Filtrul cu kiselgur.

Rezervorul cu suspensie de kiselgur este prevăzut cu un agitator. 
Cantitatea de kiselgur, care se introduce, variază de la un tip la altul 
și este dozată prin intermediul unei pompe dozatoare. Diagrama 
pentru stabilirea necesarului de kiselgur este prezentată în 
figura 9.5.2.

Instalația este prevăzută cu un manometru cu întrerupător 
automat, care indică presiunea în filtru și declanșează oprirea 
instalației în cazul în care se depășește presiunea limită pentru care 
este reglat: 0,8 - 0,9 MPa.

întreg ansamblul filtrului este montat pe un șasiu metalic, 
prevăzut cu roți de cauciuc pentru deplasare.
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Exploatare - întreținere. La începutul operațiilor de filtrare, 
trebuie să se pună în funcțiune pompa cu membrana pentru kiselgur, 
filtrul fiind gol. Se verifică astfel funcționarea corectă a pompei 
(figura 9.5.3).

Figura 9.5.3. încărcarea filtrului cu soluție de filtrat.

Pentru aluvionarea sau preformarea stratului se procedează 
astfel: se umple filtrul și baia de recirculare cu suc de filtrat. Pentru 
aceasta, robinetele E, și E2 de refulare a lichidului trebuie să fie 
închise, iar robinetele de pe conducta de alimentare - deschise; 
robinetul de aspirație din baie trebuie să fie închis, iar ventilul de 
aerisire a camerei de filtrare - deschis (figura 9.5.4).

După ce camera de filtrare și baia de recirculare sunt pline, se 
închid în mod progresiv și continuu robinetele de aspirație I, și I2 a 
vinului de filtrat și, în același timp, se deschide în mod progresiv și 
continuu robinetul de aspirație 75 a băii de recirculare. Prin aceste 
operații, vinul este obligat să circule între baia 8 și filtru.

Figura 9.5.4. Controlul bunei funcționări a filtrului.

După stabilirea circulației vinului, se închide robinetul de 
aerisire 14, se introduc în mod gradat și lent în vinul existent din 
baia de recirculare 3 kg de kiselgur. După terminarea operației de 
recirculare, vinul devine strălucitor. în această cantitate de kiselgur 
se pot adăuga 0,25 - 0,30 kg de asbest cu fibră medie sau lungă, când

Figura 9.5.5. Preformarea stratului filtrant.
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în timpul fazei de preformare, se efectuează prima umplere cu vin și 
kiselgur a rezervorului 6. Următoarele umpleri se fac în timpul filtrării, 
după epuizarea conținutului din rezervor. Pentru efectuarea acestei 
operații, se deschide robinetul de umplere 21, se pornește 
electromotorul 12 și se introduce în rezervor cantitatea de kiselgur 
prescrisă; când rezervorul s-a umplut, se închide robinetul 21

Pentru filtrare se procedează astfel [4]:
- se pune în funcțiune pompa dozatoare de kiselgur și se verifică 

curgerea suspensiei de kiselgur prin vizorul iluminat;
- se închide în mod progresiv robinetul de deversare în baia de 

recirculare și, în același timp, se deschid în mod progresiv robinetele 
de refulare a vinului filtrat Ei și E2.

Mai înainte ca vinul conținut în baia de recirculare să se epuizeze, 
se deschide în mod progresiv robinetul de aspirație a vinului de filtrat și, 
în același timp, se închide robinetul 15 al băii de recirculare. Nu se 
recomandă în nici un caz simultaneitatea operațiilor menționate, adică: 
închiderea robinetului 17 și deschiderea robinetelor E( și E2 o dată cu 
deschiderea robinetelor Ț și I2 și închiderea robinetului 18 
(figura 9.5.7).

Nerespectând aceste reguli, se poate prejudicia buna desfășurare a 
filtrării prin formarea neregulată a stratului în kiselgur. Dacă 
presiunea crește rapid, se folosește mai mult kiselgur și cu o 
granulație mai mare. Creșterea ideală a presiunii de filtrare este aceea 
care apare lent și în mod gradat la manometru.

Spălarea se efectuează întotdeauna cu filtrul închis. Se umple baia 
de recirculare cu apă și se efectuează aceleași operații ca la 
recirculare:

- robinetele I| și I2 sunt închise, la fel E| și E2;
- se deschid robinetele 17 și 18;
- se pornește pompa centrifugă;
- se pornește electromotorul 12 și se cuplează ușor ambreiajul cu 

plăci la axul colector al discurilor filtrante;
- se lasă să se rotească discurile câteva minute.
Apa din camera de filtrare nu trebuie sa depășească jumătate din 

volumul camerei (figura 9.5.8).
în acest timp, se descarcă straturile în apă, care apoi se evacuează 

prin robinetul 24, situat pe filtru.
Filtrul, o dată golit, pentru o mai bună curățare, se poate umple din 
nou cu apă și se repetă operațiunea de spălare.

Dacă în timpul preformării stratului filtrant s-a folosit un lichid 
insuficient de limpede, sitele se pot colmata, împiedicând filtrarea. Pot 
să apară depozite tartrice și, ca urmare, sitele trebuie spălate în felul 
următor:
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- se scufundă, pentru 15-20 min. sitele într-o soluție caldă 
(68 - 70 °C) care conține 15 - 20% sodă calcinată și 0,5% 
hexametafosfat de sodiu;

- se perie sitele, potrivit bătăturii și urzelii, cu o perie 
metalică din fire de alamă sau bronz (se evită periile din oțel) până 
când sita apare curată;

- se clătesc sitele cu apă curată.

Figura 9.5.8. Spălarea filtrului.

Se recomandă evitarea procedeului de curățare a sitelor prin 
pomparea apei în contracurent, căci se pot deteriora.

Ungerea. Se ung săptămânal discurile de fricțiune ale 
ambreiajului cu ulei U 110 STAS 751-69, după ce se pune în 
mișcare axul agitatorului. Toți rulmenții de pe mașină se vor unge 
cu unsoare consistentă RUL 5140 MD2320. Se va controla nivelul 
uleiului la reductor.

operațiile de întreținere tehnică pot fi realizate în cel mai scurt timp, 
întrebuințând dispozitive și manoperă minimă.

Dacă se întrerupe procesul de filtrare pe un timp oarecare, 
sedimentul depus pe discuri nu se detașează fiindcă el este depus numai 
pe partea superioară a lor.

în partea inferioară a filtrului sunt prevăzute discuri pentru filtrarea 
finală a soluției. Pentru acest scop, poate fi livrat un filtru separat, dacă 
este o asemenea ofertă.

La terminarea filtrării, sedimentul depus pe discuri se expulzează 
într-un colector special printr-o singură rotație a arborelui purtător de 
discuri orizontale, adică datorită forței centrifuge. O pompă centrifugă 
permite de a efectua o spălare perfectă a filtrului, consumând o cantitate 
minimă de apă.

Discurile orizontale nu se uzează, deoarece în timpul expulzării 
sedimentului lipsește orice vibrație și zgâriere a corpului.

Caracteristica tehnică a filtrelor

Modulul 
suprafețelor 
de filtrare

Puterea 
inițială, kW

Dimensiuni de gabarit, mm

lungimea înălțimea lățimea

NF5 6,0 1989 2100 1200
NF8 13,0 2100 2390 1330

NF10 13,0 2100 2390 1330
NF15 20 2450 2600 1500
NF20 26 2830 2600 1500
NF25 40 3150 3300 1950
NF50 75 3900 4800 2250

9.6. Filtru cu Kiselgur cu discuri orizontale, 
seria NF (Italia)

Filtrul este integral fabricat din oțel inoxidabil. Pompa, elementele 
filtrante, armătura și șasiul, de asemenea, sunt fabricate din inox. Filtrul 
este echipat cu o pompă de dozare a kiselgurului cu debit variabil. Toate
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Figura 9.6.2. Controlul 
funcționării filtrului.

Figura 9.6.3. Preformarea stratului 
filtrat.

Figura 9.6.6. Descărcarea 
sedimentului.

Figura 9.6.7. Spălarea filtrului.

Figura 9.6.4. Filtrarea soluției. Figura 9.6.5. Golirea filtrului.

9.7. Filtre rotative cu vid

Compania Della Toffola a proiectat și a construit un nou tip de 
filtre rotative cu vid care pot fi utilizate în industria alimentară, 
farmaceutică, chimică.

Filtrația în aceste filtre prezintă un proces continuu datorită unui 
cuțit-racletă care curăță stratul de sediment de pe suprafața filtrantă a 
tamburului.

Evacuarea lichidului filtrat se efectuează fără a fi în contact cu 
aerul, ceea ce limitează crearea spumei și oxidarea filtrului.

Vidul se crează uniform în toate camerele filtrului și are una și 
aceași valoare ceea ce contribuie la sporirea productivității filtrului.

Filtrele fără camere cu aluvionare sunt construite din oțel 
inoxidabil, inclusiv elementul filtrant.

Dirijarea și reglarea filtrului se efectuează în mod automat de la 
un singur panou. Filtrul este echipat cu un rezervor pentru pregătirea 
emulsiei de aluvionare a tamburului. Stratul filtrant se formează timp de 
20-30 min - un timp foarte scurt. Mecanismul de acționare a tamburului 
rotativ este dotat cu un dispozitiv de reglare a vitezei. Tamburul ușor și 
repede se controlează, se curăță și se sterilizează. în partea inferioară a 
cuvei cu lichid de filtrat se află un agitator pneumatic cu ajutorul căruia se 
evită depunerea sedimentului pe fundul cuvei. Cuțitul - racletă este dotat 
cu un dispozitiv de reglare micrometric. Suprafața filtrului care este 
emersată în lichid de filtrat poate fi reglată.

Filtrul este echipat cu pompe centrifuge pentru introducerea 
lichidului de filtrat și pentru evacuarea filtratului, cu pompă de vid, cu
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supape și conducte necesare, cu un dispozitiv eficient de stingere a 
spumei.

Se construiesc și se oferă filtre cu cele mai diverse caracteristici
tehnice.

Suprafața de 
filtrare, m2 Lungimea, mm Lățimea, mm înălțimea, mm

1 2 3 4
Filtre cu pompă exterioară

2,5 2100 1400 1690
4 2700 1400 2000
6 3070 2100 2120

Filtre cu pompă interioară
10 5850 2100 1960
15 7200 2100 1960
1 2 3 4
20 10500 2400 2450
30 12200 2400 2450

80 16000 4200 3840

în figura 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3 și 9.7.4 este prezentată varianta cu 
pompa exterioară pentru evacuarea filtratului.

Vidul necesar pentru filtrarea lichidului В se crează în continuu și 
uniform pe suprafața tamburului A. După ce lichidul a trecut prin stratul 
de kizelgur C, el se introduce în rezervorul D de unde se evacuează cu 
ajutorul pompei E.

Figura 9.7.1. Filtru rotativ cu vid FRP-20.

Figura 9.7.2. Filtru rotativ cu vid FRP-20 și pompă exterioară 
pentru eliminarea substanței filtrate.

în figura 9.7.3 este prezentată varianta cu pompă interioară pentru 
evacuarea filtratului.

Vidul se crează în interiorul tamburului F. Din această cauză 
filtratul se aspiră în interiorul tamburului de unde se evacuează cu 
pompa G.

Aer

Lichid penru filtrare

Substanța 
filtrată

Figura 9.7.3. Filtru rotativ cu vid FRP-20 și pompă interioară pentru 
eliminarea substanței filtrate.
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Figura 9.7.4. Schema tehnologică a filtrului cu vid.
1 - tambur rotativ; 2 - grilă; 3 - strat filtrant aluvionat; 4 - strat de sediment; 
5 - țevi pentru filtrat; 6 - cuțit racleta; 7 - țeavă arbore; 8 - cuva pentru 
suspensie; 9 - agitator; 10 - pompă centrifugă.

9.8, Calculul filtrelor

Viteza de filtrare W (în m/s) se calculează cu expresia: 

Ft ’

în care V reprezintă volumul lichidului de filtrat, m3;
F - suprafața de filtrare, m2; 
t - durata de filtrare, s.

Pentru sedimentarea necomprimabilă:
dv AP

W =---------=----- ---------------- ț , (9.8.2)F-dr pf(Rsed + Rmf)

în care AP reprezintă saltul de presiuni în filtru, Pa; 
țif-viscozitatea dinamică a filtratului, Pa s;
R-șiR mf- rezistența, respectiv, a sedimentului și a 

membranei filtrante, m'1.
Pentru sedimentele comprimabile viteza de filtrare va fi:

W=Y“<Y ’ <9-83)
în care G reprezintă modulul de comprimare a sedimentului, Pa;

AP/G - gradul de deformare a sedimentului;

osed - rezistența de structură a sedimentului, obținută la o presiune 
a coloanei de lichid cu înălțimea de 1 m, în m'2;

hsed - înălțimea stratului de sediment, m;
Rsed - °s«r țif - rezistența specifică a sedimentului, m'2.

Rezistența hidraulică AP (în Pa) în timpul mișcării filtratului prin 
sediment necomprimabil se determină cu expresia:

AP =180-țifW hsed-(l-£2)-<p2-dp • e2, (9.8.4)

în care w reprezintă viteza filtratului, raportată la secțiunea totală 
ocupată de sediment, m/s;

hscd - înălțimea stratului de sediment, m;
£ - porozitatea sedimentului, %;
dp - diametrul echivalent al particulelor de sediment, m;
<p - gradul de emersare a tamburului filtrului (cp = 0,1 - 0,2). 

Rezistența specifică 
rsed=180-(l-E2)-<p2-dp- £3. (9.8.5)

Rezistența sedimentului necomprimabil Rscd (în m'1) se determină cu 
expresia:

Rsed nsed’rsed —Xsed’Pj * rsed , (9.8.6) 
în care xsed reprezintă volumul sedimentului raportat la 1 m3 de filtrat 
obținut;

Pi = V/F - productivitatea specifică a filtrului, m3/ m2. 
Durata de filtrare т (în s), dacă AP = const:

Г = (fif • Fed • ^sed • Pl2 /2\P)+ (jUf ■ Rmf )/AP . 

Productivitatea specifică a filtrului Pi (în m3) va fi: 
Rnr Y 2дР • t Rf

Led ‘ ^sed > M-f ’ Ltd ‘ ^'sed Led ’ *^sed

Viteza de spălare a sedimentului wspă| (în m/s) va fi:

t7-'spăl APspăl*[Pspăr(rspăr:f sed'P|4“Rmf)] ,

(9.8.7)

(9.8.8)

(9.8.9)

în care APspâ| reprezintă saltul de presiuni în timpul spălării, Pa; 
Pspăi - viscozitatea dinamică a apelor de spălare, Pa-s; 
i*sPăi - rezistența specifică a sedimentului în timpul spălării, m'2; 

l*spăl P-spăi’ l*sed/pf •
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Durata spălării filtrului rspâ| (în s):

T spa! = y,pal • Wspal = И ' X sed ' ' Pspa! +

+ • ^sed -Px+ Rmf )b^spa| , (9.8.10)

în care W reprezintă consumul apei la lm3 de sediment, m3/ m3.
Productivitatea specifică a filtrului timp de un ciclu P| (în m3/ m3):

Pi —hsed/xsed. (9.8.11)

Durata ciclului de filtrare T (în s) pentru filtre cu acțiune periodică:

T —Tf + TsPăi + Tsupi, (9.8.12)

în care Tf, rspă|, rsupl reprezintă, respectiv, durata de filtrare, spălare a 
sedimentelor și durata operațiunilor suplimentare, în s.

Pentru filtre rotative cu vid cu acțiune continuă:
T_k+TspJ-m t (9813)

mr +m,Pal

în care m, mf, т5ра] reprezintă, respectiv, numărul total de compartimente 
sau celule ale zonei de filtrare și ale celei de spălare.

Suprafața de filtrare F (în m2):

F=V-T/P!. (9.8.14)

în care V reprezintă volumul filtrului, m3/s.
Gradul de emersare în lichidul de filtrat al filtrului cu vid:

Ф=т/Т. (9.8.15)

Frecvența de rotire a filtrului cu vid n (în rot/min):

n=60/T. (9.8.16)

Productivitatea filtrului cu vid P (în m3 de filtrat/h):

P = mf/pf , (9.8.17) 

în care mf reprezintă masa filtratului obținut, kg/h;
mf = ms + msed,

în care ms reprezintă masa suspensiei care se filtrează, kg/h;
msed - masa sedimentului umed, kg;
Pt- densitatea filtratului, kg/m3; 

msed=mfs/(l-co), 
în care со reprezintă umiditatea sedimentului, %.

Densitatea sedimentului pxa (în kg/m3):

Psed=Pfs-(l-®)+pa-«, (9.8.18)

în care pa reprezintă densitatea apei, kg/m3;
PfS - densitatea fazei solide, kg/m3.

Cantitatea sedimentului umed U (în m3/m2) depus la obținerea 1 m3 
de filtrat:

Uz . (9.8.19)
PSed-mf

Productivitatea specifică a filtrului q (în m3/m2) timp de un ciclu:

în care L reprezintă consumul de apă la spălarea 1 m3 de sediment umed, 
m3/m3;

g.V
и

(9.8.20)

Durata filtrării r (în s):
T _ r-U -q2 + Rmf -q . (9.8.21)

2дР дР
Durata de spălare rspâi (în s):

L-U-g-tr^-U-g + Rj, (9.8.22)
APspal

APspăi - saltul de presiune la spălare, Pa.
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10
Ambalarea produselor

în cadrul unei linii de ambalare sau îmbuteliere, cea mai importantă 
operație este dozarea, deoarece de precizia acesteia depinde eficiența 
economică a ambalării. Dozarea este divizarea în cantități egale 
prestabilite și poate fi:

> dozare volumetrică, prin care produsul de ambalat este divizat în 
unități de volum egale;

> dozare gravimetrică, care constă în divizarea produsului de 
ambalat în unități de masă egale;

> dozare cu bucata, prin care produsul de ambalat este divizat în 
unități conținînd un număr egal de bucăți.

Deoarece umplerea se confundă, de cele mai multe ori, cu dozarea, 
în acest capitol nu se vor aborda separat cele două operații. Operațiile de 
dozare - umplere, din punct de vedere al caracteristicilor fizice ale 
produselor de ambalat, se pot clasifica astfel:

> dozare volumetrică și umplerea produselor lichide cu 
viscozitate mică și pulverulente ce curg foarte bine în ambalaje;

> dozare volumetrică și umplerea produselor lichide vîscoase și a 
produselor granulate care curg greu;

> dozare gravimetrică a produselor păstoase și granulate;
> dozare cu bucata a produselor solide.

10.1. Dozarea volumetrică și umplerea ambalajelor cu 
produse lichide ce au caracteristici bune de curgere

în majoritatea lor, produsele se găsesc sub formă lichidă sau 
pulverulentă. Din această cauză, ambalarea acestor produse a dus la 
dezvoltarea mai multor tehnici și procedee de dozare și umplere. 
Principalele metode de dozare și umplere, folosite pentru produsele cu 
proprietăți foarte bune de curgere sunt:

> umplerea la nivel, unde dozarea depinde de precizia 
ambalajului;

> dozarea gravimetrică prin măsurarea timpului de curgere;
> divizarea produsului prin folosirea vaselor etalon.

10.1.1. Umplerea la nivel

Umplerea la nivel este o metodă de dozare și umplere foarte 
răspîndită, se folosește pentru produsele lichide, dar are dezavantajul că 
precizia de dozare nu depinde de mașina sau linia de ambalare, ci de 
precizia ambalajului. în acest caz, dispersia de la valoarea nominală a 
volumului este foarte mare, ceea ce este dezavantajos în cazul unei 
legislații restrictive în ceea ce privește protecția consumatorului. Asupra 
preciziei de umplere a ambalajelor se poate interveni numai prin 
realizarea unor ambalaje de precizie ridicată și prin păstrarea constantă a 
parametrilor de lucru și de microclimat (temperatura mediului, presiunea, 
viscozitatea etc).

Marele avantaj al acestei metode constă în faptul că construcția 
mașinii este foarte simplă și nu necesită elemente de reglare a volumului 
dozat. De asemenea, pe aceeași mașină se pot îmbutelia volume diferite, 
fără reglaje ale mașinii, ci numai prin schimbarea volumului ambalajului. 
La celelalte tipuri de mașini sau linii de îmbuteliere este necesară 
modificarea reglării volumului care se dozează, ceea ce presupune un 
volum mare de timp de pregătire - încheiere a ambalării.

Umplerea la nivel se poate face prin mai multe metode:
> umplerea gravitațională la nivel;
> umlerea la nivel cu ajutorul vidului;
> umplerea la nivel prin contrapresiune.

10.1.2. Umplerea gravitațională la nivel

Cea mai simplă metodă de umplere, dar și cea mai economică este 
umplerea la nivel, deoarece pentru realizarea umplerii nu se consumă 
energie, curgerea lichidului facîndu-se datorită căderii libere. 
Dezavantajul metodei constă în faptul că viteza de curgere este limitată de 
rezistența hidraulică interioară a capului de umplere, timpul de umplere 
fiind mai mare decât prin celelalte procedee. O astfel de instalație este 
foarte simplă, schema de principiu fiind prezentată în figura 10.1.2.

Ambalajul 10, în care se va introduce lichidul din rezervorul 1, este 
adus în contact cu garnitura de cauciuc 9, care va împiedica curgerea 
lichidului în afara ambalajului după umplere. Garnitura de cauciuc 9 este 
introdusă în bucșa portgamitură 8, care se filetează pe partea mobilă 6 a 
supapei, care culisează pe corpul supapei 7. închiderea supapei și 
împiedicarea curgerii lichidului din rezervor se face cu ajutorul arcului 4, 
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care se ghidează și se sprijină în suportul 3. Corpul supapei 7 este montat 
pe rezervorul 1 prin intermediul unei garnituri de etanșare din cauciuc 2, 
care are rolul de etanșare.

Figura 10.1.2. Umplerea gravitațională la nivel.

Pentru a fi umplut, ambalajul 10 se aduce în contact cu garnitura 9, 
după care are loc ridicarea acestuia împreună cu partea mobilă a supapei, 
pînă cînd se creează deschiderea c. Lichidul din rezervor va pătrunde prin 
interiorul corpului supapei, al canalului din acesta a și prin deschiderea c 
în ambalaj. Aerul din ambalaj se va elimina prin intermediul tubului 5. 
Evacuarea aerului din ambalaj are loc până când lichidul ajunge la nivelul 
inferior al supapei, când acesta va închide legătura dintre aerul rămas în 
ambalaj și atmosferă. Umplerea cu lichid, însă, va continua până când 
aerul rămas în partea superioară a ambalajului va fi comprimat la 
presiunea exercitată de coloana de lichid. în momentul egalizării celor 
două presiuni, umplerea cu lichid a ambalajului se întrerupe automat. 
Urmează coborârea ambalajului, înlocuirea acestuia și reînceperea ciclului 
de umplere.

Umplerea gravitațională la nivel se poate face cu un singur cap, 
productivitatea fiind scăzută sau cu mai multe capete, care se montează pe 
un tambur rotativ, ambalajul fiind umplut în timpul unei rotații a 
tamburului de 360°. Aceste mașini de îmbuteliat permit o umplere 

continuă a ambalajelor. Productivitatea ambalării prin acest procedeu este 
direct proporțională cu numărul de capete de umplere.

Procedeul se recomandă pentru ambalarea produselor lichide cu 
viscozitate scăzută, care nu fac spume în timpul curgerii (vin, băuturi 
spirtoase, lapte etc). Nu se poate folosi la îmbutelierea băuturilor 
carbogazoase.

Precizia de umplere a procedeului este scăzută, îmbunătățirea ei 
efectuându-se prin următoarele acțiuni:

> realizarea ambalajelor în toleranțe restrânse;
> asigurarea unei bune etanșări între ambalaj și capul de umplere;
> păstrarea unui nivel de lichid constant în rezervor la umplerea 

tuturor ambalajelor;
> curățarea și așezarea corectă a ambalajului pe platanul mașinii 

de ambalat.

10,1.3. Umplerea la nivel cu ajutorul vidului

Umplerea cu ajutorul vidului se face în ambalaje etanșe și se 
recomandă în cazul produselor care trebuie ferite de agenții bactereologici 
(medicamente, preparate cosmetice, produse alimentare, emulsii etc.). 
Avantajul procedeului constă în faptul că se pot ambala produse cu 
fluiditate mare și produse cu consistență ridicată. Acest procedeu 
comportă trei variante:

> umplerea cu ajutorul vidului ridicat (vidul este mai mare 
de 5 kPa);

> umplerea cu ajutorul vidului scăzut (vidul este mai mic 
de 5 kPa);

> umplerea cu ajutorul vidului și a presiunii controlate.

10.1.3.1. Umplerea la nivel cu ajutorul vidului ridicat

Acest procedeu de umplere se folosește la îmbutelierea lichidelor cu 
viscozitate scăzută și a celor cu consistență ridicată (preparate cosmetice 
și farmaceutice, băuturi alcoolice, ulei comestibil, siropuri, emulsii, 
substanțe de curățat etc.) în ambalaje de tipul buteliilor care pot fi din 
sticlă sau material plastic (figura 10.1.3.1).

Umplerea ambalajelor se face cu ajutorul vidului creat de pompa 
de vid 7. Aerul din ambalajul 3 este obligat să treacă prin capul de 
umplere 1, distribuitorul rotativ 11, rezervorul de preaplin 6, rezervorul de 



248 G.Ganea, G.Gorea, D.Cojoc, M.Bemic Utilaj tehnologic în industria alimentară 249

siguranță 5 și să ajungă la pompa de vid 7. în ambalaj, creându-se vid, 
lichidul din rezervorul-tampon 2 va trece prin conducte și capul de 
umplere 1, ocupând locul aerului extras. în momentul în care ambalajul 
este plin, surplusul de lichid va ajunge în rezervorul de preaplin 6, de 
unde, cu ajutorul unei pompe cu roți dințate 8, este retransmis în 
rezervorul-tampon 2. Umplerea ambalajului se face rotativ, pe aceeași 
mașină fiind mai multe capete de umplere (8...40). La început, se 
introduce ambalajul 3 pe platanul mobil 10, montat pe tamburul rotativ 
12. în timpul rotirii tamburului 12, platanul 10 se ridică împreună cu 
ambalajul până când gura acestuia se așază pe garnitura de cauciuc de pe 
capul de umplere, realizându-se astfel etanșarea.

Figura 10.1.3.1. Umplerea cu vid înalt.

Urmează deschiderea distribuitorului rotativ, care va face legătura 
dintre ambalaj și pompa de vid, extragerea aerului și pătrunderea 
lichidului în sticlă, până când se închide din nou calea distribuitorului 
rotativ, care face legătura cu pompa de vid. După umplere, ambalajul este 
coborât în jos de platanul mobil, ultima fază fiind scoaterea ambalajului 
de pe platan și trimiterea lui la dispozitivul de închidere.

Reglarea nivelului produsului din rezervorul-tampon se face cu 
ajutorul supapei-flotor 9, care, în momentul scăderii nivelului lichidului, 
se lasă în jos, deschizând gura de umplere 4, care este alimentată în 
permanență gravitațional cu lichid. Când nivelul lichidului ajunge la 

valoarea reglată, are loc închiderea accesului dintre gura de alimentare 4 
și rezervorul 2.

Avantajul acestui procedeu față de umplerea gravitațională la nivel 
constă în faptul că umplerea se face mult mai repede, se pot asigura 
condiții igienice mai bune și precizia dozării este mai ridicată. Se poate 
folosi și în cazul produselor care fac spumă în momentul curgerii. 
Productivitatea procedeului depinde de numărul capetelor de umplere și 
de turația tamburului cu platane.

10.1.3.2. Umplerea la nivel cu ajutorul vidului scăzut

Umplerea cu ajutorul vidului scăzut, figura 10.1.3.2.1, a, se 
folosește la îmbutelierea produselor lichide care curg foarte bine și care 
trebuie să preîntîmpine pierderea aromelor conținute în acestea în timpul 
ambalării (vin, sucuri de fructe, must, alcool, lapte etc.), datorită faptului 
că rezervorul este etanș și nu are legătură cu atmosfera. Și, în acest caz, 
ambalarea se face în butelii din sticlă sau din materiale plastice. 
Funcționarea procedeului este prezentată în figura 10.1.3.2, b.

Figura 10.1.3.2.1, a. Instalație de umplere cu ajutorul vidului.

Soluția constructivă, în acest caz, este mult mai simplă decât în 
cazul precedent, deoarece nu mai este necesar rezervorul de preaplin și 
presiunea fiind mai mică nu avem nevoie de un rezervor de siguranță. 
Umplerea ambalajului 7 se face în momentul deschiderii supapei 2, prin 
ridicarea ambalajului platanului mobil, aerul fiind evacuat cu ajutorul 
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vidului prin intermediul pompei de vid 6. Lichidul pătrunde, prin supapa 
2, din rezervorul 1 în ambalaj, iar umplerea are loc până când iese tot 
aerul din ambalaj și se egalează presiunea din rezervor cu cea din 
ambalaj. Umplerea rezervorului cu lichid se face prin racordul 3, iar 
reglarea nivelului de lichid din rezervor se face cu ajutorul unei 
supape-flotor 4.

Prin coborârea platanului se închide supapa 2 și se termină 
umplerea, urmând să aibă loc evacuarea ambalajului umplut și înlocuirea 
acestuia cu unul gol. Principiul de funcționare este asemănător cu 
umplerea gravitațională, deosebirile constând în faptul că viteza de 
umplere este mai mare, se pot umple și produse care fac spumă și se face 
izolarea completă a produsului de microclimatul din jurul mașinii de 
îmbuteliat.

Figura 10.1.3.2.1, b. Umplerea sub vid scăzut.

în figura 10.1.3.2.2 se prezintă sistemul de dozare prin umplere la 
nivel cu ajutorul vidului al firmei germane KRONES. Linia de 
îmbuteliere ese rotativă, diametrul caruselului pe care se face umplerea 
putând varia între 1,44 până la 5,76 metri. în funcție de produsul care se 
îmbuteliază (carbogazos sau nu), ciclul de dozare - umplere poate fi 
compus din 4, sau din toate cele 8 faze care vor fi prezentate în 
continuare.

Fazele ciclului de dozare - umplere sunt:
1. Prima evacuare a aerului din ambalaj. Un cilindru cu acționare 

pneumatică va ridica platanul cu ambalajul până când acesta va veni în 
contact cu capul de umplere și se va realiza etanșarea. în momentul 
realizării etanșării, se deschide legătura dintre ambalaj și pompa de vid, 
asigurându-se un vid de 90% în ambalaj. Această legătură este comandată 
de un senzor de prezență al ambalajului în dreptul capului de umplere.

2. Introducerea dioxidului de carbon în ambalaj. Se închide legătura 
cu pompa de vid și se deschide lagătura dintre ambalaj și partea 
superioară a rezervorului cu produsul de ambalat unde se găsește dioxid 
de carbon sub presiune. Aceasta intră în ambalaj până când se asigură o 
presiune aproximativ egală cu presiunea atmosferică, valoarea exactă 
fiind în fiincție de capacitatea ambalajului și de produsul care se 
ambalează.

3. A doua evacuare a gazelor din ambalaj. Cama de comandă 
asigură din nou legătura dintre ambalaj și pompa de vid, asigurându-se 
din nou un vid de aproximativ 90%, ca și la prima evacuare. Această a 
doua evacuare se face în scopul reducerii cantității de aer atmosferic care 
a mai rămas în ambalaj după prima evacuare, acesta mai rămânând într-o 
proporție de maxim 1 %.

Figura 10.1.3.2.2. Umlerea la nivel sub vid și presiune.
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4. Presurizarea ambalajului. Prin ridicarea palpatorului pe cama de 
comandă, se asigură din nou legătura dintre ambalaj și partea superioară a 
rezervorului ce conține dioxid de carbon sub presiune. Ambalajul se 
umple cu dioxid de carbon concentrat, concentrația acestuia ajungând 
până la 99% din conținutul gazelor din ambalaj. Rolul dioxidului de 
carbon este acela de a reduce cantitatea de oxigen din ambalaj, care are un 
rol negativ în timpul umplerii.

5. Umplerea. Când se realizează egalizarea presiunii din ambalaj și 
rezervor, se deschide supapa, care permite pătrunderea lichidului în 
ambalaj prin curgere gravitațională. Gazele dioxidului de carbon (99%) și 
aerul rămas 1% din ambalaj sunt evacuate în partea superioară a 
rezervorului. Umplerea continuă până când se obturează cu lichid 
conducta de evacuare a gazelor, caz în care supapa de umplere se închide 
automat.

6. Terminarea umplerii. De îndată ce produsul cu care se face 
umplerea ambalajului acoperă conducta de evacuare a gazelor din 
ambalaj, umplerea se întrerupe automat. în acest moment, nu avem o 
certitudine asupra nivelului la care s-a făcut umplerea, eroarea de dozare 
fiind destul de semnificativă. Cantitatea de lichid din ambalaj depinde de 
viscozitatea momentană a produsului și de gradul de etanșare asigurat 
între gura ambalajului și capul de umplere.

7. Corectarea nivelului la care s-a făcut umplerea. Sistemul de 
umplere K.RONES, spre deosebire de sistemele de umplere la nivel clasic, 
permite controlul nivelului la care s-a făcut umplerea prin posibilitatea 
deschiderii și închiderii supapelor, ce fac legătura dintre ambalaj și zona 
din rezervor cu dioxid de carbon, respectiv cu lichid. în final, prin 
introducerea de dioxid de carbon sub presiune dintr-o butelie exterioară 
pe orificiul prin care s-a făcut umplerea, surplusul de lichid, care este 
deasupra nivelului conductei de evacuare a gazelor va fi obligat să ajungă 
în rezervor prin deschiderea acesteia. După realizarea nivelului din 
ambalaj, aceste supape se închid.

8. Depresurizarea. Această fază începe cu deschiderea supapelor 
care fac legătura dintre ambalaj și dioxidul de carbon din rezervor și din 
sursa externă. Urmează deschiderea supapei, care face legătura dintre 
ambalaj și aerul atmosferic, ceea ce duce la scăderea presiunii din ambalaj 
până când ajunge la valoarea presiunii atmosferice. în final, cilindrul cu 
platanul, pe care se așază ambalajul, coboară, se înlătură ambalajul 
umplut, locul lui fiind luat de un ambalaj gol și ciclul se reia în continuare 
conform fazelor prezentate.

10.1.3.3. Umplerea Ia nivel prin contrapresiune

Acest procedeu de umplere la nivel este folosit la îmbutelierea 
produselor carbogazoase de tipul apei minerale, sucurilor, berii etc. 
Presiunea de umplere în cazul berii va fi de 80... 100 KPa, iar în cazul 
sifonului și apei minerale - de minimum 500 kPa. Umplerea la nivel cu 
contrapresiune se întâlnește în două variante constructive:

> cu cep rotativ;
> cu supapă.

10.1.3.3.1. Umplerea la nivel cu contrapresiune folosind 
varianta cu cep rotativ

La această variantă, figura 10.1.3.3.1, ciclul de umplere începe cu 
așezarea ambalajului 12 pe platanul 13, care se va ridica și va realiza 
etanșarea cu capul de umplere 10 prin intermediul garniturii de cauciuc 
11. în prima fază, canalele a, b și c sunt închise față de rezervor, ele 
comunică numai între ele. în faza a П-a, canalul c va comunica cu 
rezervorul, ceea ce va face ca presiunea din rezervorul 1 să se egalzeze cu 
presiunea din ambalajul 12. Apoi în faza a Ш-a are loc umplerea 
ambalajului în urma rotirii cepului 5 în corpul 4, canalele a și b ajungînd 
să comunice cu rezervorul. Pe canalul b prin calea 7, piesa 8, capul de 
umplere 10, etanșat prin garnitura 9, lichidulsub presiune 2 va ajunge în 
ambalaj. Pe canalul a se elimină aerul din ambalaj, iar umplerea se face în 
prima etapă până la nivelul crestăturii din țeava 3, când va fi împiedicată 
ieșirea în continuare a aerului. în ultima fază, a IV-a, urmează egalizarea 
presiunii din rezervor cu presiunea din ambalaj, nivelul lichidului 
crescând puțin în ambalaj, rotirea cepului 5, care ajunge în poziția inițială 
și îndepărtarea ambalajului din capul de umplere prin coborârea 
platanului 13.

Precizia dozării depinde de precizia ambalajului, de viscozitatea 
lichidului, de presiunea din rezervor și de adîncimea pe care intră țeava 2 
în amblaj. Procedeul nu asigură o precizie de dozare foarte ridicată, dar 
este satisfăcătoare pentru îmbutelierea produselor carbogazoase care, în 
marea lor majoritate, au costuri reduse.
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Figura 10.1.3.3.1. Umplerea la nivel cu contrapresiune.

10.1.3.3.2. Umplerea la nivel cu contrapresiune folosind 
varianta cu supapă

Această variantă de umplere (figura 10.1.3.3.2) este foarte frecvent 
utilizată la umplerea ambalajelor cu produse care fac foarte multă spumă 
în timpul curgerii (berea, vinurile spumoase etc). Umplerea începe cu 
ridicarea gurii ambalajului 12 pe garnitura de etanșare 11 a supapei 10 și 
deschiderea supapei 4 prin acționarea electromagnetului 1 în urma 
închiderii contactului 9.

Deschiderea supapei 4 se face prin comprimarea arcului 3, prin 
apăsarea făcută de electromagnetul 1 asupra capătului supapei 2, 
presiunea din ambalaj se egalizează cu presiunea aerului din rezervorul 6. 
în urma ridicării în continuare a ambalajului, apare comprimarea arcului 8 
și deschiderea supapei 10, lichidul din rezervorul 6 pătrunzînd prin cădere 
forțată, datorită presiunii în ambalaj, prin corpul supapei 7. Umplerea 
continuă până când nivelul lichidului ajunge la nivelul inferior al corpului 
supapei 7, care este introdus în ambalaj, după care acesta va fi coborât, 
ceea ce va duce la închiderea supapei 10 și apoi a supapei 4.

înaintea îndepărtării ambalajului umplut, are loc deschiderea 
supapei 13 prin acționarea mecanică sau electromagnetică a acesteia. Prin 
deschiderea supapei 13 se permite evacuarea spumei adunate în partea de

sus a ambalajului prin canalul c. Și în cazul acestui procedeu, precizia 
dozării este dată de precizia ambalajului și a presiunii din rezervor.

Figura 10.1.3.3.2.Umplerea la nivel cu contrapresiune, varianta cu supape.

Umplerea la nivel cu contrapresiune a dozelor din aluminiu a firmei 
germane KRONES este prezentată în figura 10.1.3.3.3.

Prin această metodă se îmbuteliază produse carbogazoase de tipul 
apei minerale sau carbogazoase, al sucurilor carbogazoase și al berii. 
Mașina de dozat și umplut este circulară, are diametrul caruselului, pe 
care se introduc ambalajele, cuprins între 1,44...5,01 metri și un număr de 
capete de umplere de la 24 la 182. Productivitatea procedeului este 
cuprinsă între 200 doze/minut în varianta cea mai mică de mașină, 
ajungând pînă la 2000 doze/minut în varianta cea mai mare.

Acest tip de mașină de umplere se utilizează în cazul îmbutelierii în 
serie mare și de masă. Aceste sisteme de îmbuteliere se utilizarea 
preponderent la fabricile de bere și la cele de îmbuteliat sucuri 
carbogazoase. Ciclul de dozare - umplere este compus din șase faze în 
următoarea succesiune:

1. Introducerea dozei sub capul de umplere. în această fază, doza 
metalică este preluată de pe transportorul cu melc și introdusă pe platanul 
care va fi ridicat de un motor pneumatic liniar. Prin ridicarea platanului, 
se centrează doza metalică sub capul de umplere și se realizează etanșarea 
acestuia față de atmosferă.



256 G.Ganea, G.Gorea, D.Cojoc, M.Bemic Utilaj tehnologic în industria alimentară 257

2. Introducerea dioxidului de carbon în ambalaj. în această fază, se 
deschide supapa, care face legătura dintre ambalaj și partea superioară a 
rezervorului cu produsul de ambalat, unde se găsește dioxid de carbon sub 
presiune.

Figura 10.1.3.3.3. Umplerea cu contrapresiune a dozelor metalice.

3. Presurizarea. în această fază, se continuă introducerea dioxidului 
de carbon până când se egalizează presiunea din ambalaj și rezervor, cînd 
se dă automat comanda pentru începerea umplerii.

4. Umplerea. După egalizarea presiunii, se deschide supapa de 
umplere, care permite pătrunderea produsului din rezervor în doza 
metalică. Mixtura compusă din aer și dioxid de carbon, aflată în ambalaj, 
va fi evacuată prin conducta cu ajutorul căreia s-a făcut presurizarea 
înapoi în partea superioară a rezervorului.

5. Terminarea umplerii. Produsul umple ambalajul și ajunge la nivelul 
conductei pentru evacuarea mixturii de aer și dioxid de carbon, când 
produce automat închiderea supapei de umplere.

6. Depresurizarea. Această fază începe cu închiderea supapelor care 
fac legătura dintre ambalaj și rezervor. Urmează legarea părții inferioare a 
conductei de evacuare a gazelor sub nivelul supapei la atmosferă, ceea ce 
va duce la golirea completă a acesteia și la depresurizarea ambalajului 
prin deschiderea supapei, care face legătura dintre ambalaj și aerul 
atmosferic. în final, cilindrul cu platanul, pe care se află ambalajul, 
coboară, se înlătură ambalajul umplut, locul lui fiind luat de un ambalaj 
gol și ciclul se reia în continuare conform fazelor prezentate.

10.1.2. Dozarea volumică sau masică prin folosirea camerelor 
de dozare cu volum variabil

Dozarea produsului se face ca și în cazul camerei de dozare 
constante. Produsul pătrunde în camera de dozare C din pâlnia de 
alimentare 1. Volumul camerei din cepul rotativ 2 poate regla, cu ajutorul 
fundurilor filetate 4, care sunt acționate prin intermediul piuliței executate 
în roata melcată 6, antrenată de melcul 5. Filetul din roata melcată este pe 
dreapta pe o parte și pe stînga pe cealaltă parte, ceea ce face ca ambele 
funduri ale camerei să se miște sincron spre interior sau exterior, volumul 
modificîndu-se simultant în ambele camere.

După rotirea cu 180°, produsul din camera de dozare este evacuat 
prin pâlnia 7 în ambalajul 8. La aceste dozatoare trebuia acordată a mare 
atenție prelucrării jocurilor din angrenajul melcat și transmisia 
șurub - piuliță, deoarece în caz contrar putem avea diferențe de dozare 
între cele două camere. Aceste dozatoare se folosesc acolo unde se cere o 
productivitate relativ bună și frecvența schimbării volumelor dozate este 
mare.

O altă soluție constructivă, foarte frecvent utilizată, folosită la 
dozarea cu volum reglabil și la ambalarea produselor pulverulente sau 
granulate în serie foarte mare este prezentată în figura 10.1.2.1. Prin acest 
procedeu, se pot doza o gamă mare de produse: zahăr, orez, detergent, 
faină, piper, scorțișoară, chimicale etc. Precizia dozării depinde foarte 
mult de forma sub care se găsește produsul și de capacitatea lui de 
compactare și aderare la pereții camerelor de dozare și ale pîlniilor de 
evacuare. Forma produsului influențează foarte mult precizia dozării. 
Astfel, dacă produsul este sub formă de granule rotunjite, umplerea 
camerei de dozare este bună, rezultând o precizie de dozare ridicată. în 
schimb, dacă granulele sunt colțuroase sau alungite, produsul va umple 
neuniform camera de dozare, rezultând o precizie de dozare mai scăzută.
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Aceste dozatoare sunt cel mai frecvent folosite în regim industrial, 
datorită productivității și preciziei ridicate. Productivitatea poate ajunge 
până la 400 umpleri/minut, datorită faptului că dozarea și umplerea se 
face în mod continuu pe mașini rotative. Gama sortimentală a mașinilor 
de dozat cu volum reglabil este foarte variată, plecând de la mașini care 
fac dozarea în intervalul gramelor și ajungându-se la variante constructive 
la care dozarea se poate face în intervalul kilogramelor.

Camera de dozare C este formată din paharele cilindrice 3 și 4, care 
sunt fixate pe platanul superior 2, respectiv pe platanul inferior 5 și care 
sunt antrenate în mișcarea de rotație prin intermediul transmisiei cu curele 
7 de către motorul electric 8. Volumul camerei se poate regla prin 
ridicarea sau coborârea platanului superior 2 împreună cu paharele 3.

Figura 10.1.2.1. Dozarea cu volum reglabil pe mașini rotative.

Coborârea platanului se face cu ajutorul șurubului 14, iar ridicarea 
se face de către arcul elicoidal 9. Arborele pe care sunt fixate platanele cu 
pahare este lăgăruit în batiul mașinii 6. Volumul dozat se poate determina 
cu relația:

V = —(d2 - H + D2 -h).

Dozarea se face prin curgerea produsului din pâlnia de alimentare 
13 în camera de dozare. Datorită rotirii platanelor, camera plină va ajunge 
în dreptul pâlniei de evacuare 10, unde va avea loc umplerea ambalajului 

11, care este transportat de transportorul cu bandă 12. Pentru a împiedica 
aderarea și aglomerarea produsului, în pîlnia de alimentere 13 se află un 
agitator 1.

10.1.2.1. Dozarea volumică și umplerea ambalajelor cu produse 
granulare și pulverulente ce au caracteristici bune de curgere 

prin măsurarea timpului de curgere

Sunt foarte multe produse care au tendință de compactare, ceea ce 
duce la o curgere mai neuniformă a acestora. Metodele de dozare 
prezentate anterior nu asigură pentru aceste produse o constanță bună a 
divizării, din punct de vedere al volumului și, mai ales, al masei. în 
majoritatea cazurilor, la ambalarea produselor pulverulente, ne 
interesează gramajul și mai puțin volumul. Dacă se cunoaște volumul și 
densitatea, se poate determina masa produsului, din această cauză se 
preferă ca dozările masice să se facă prin dozări volumice.

Dozarea produselor granulare prin măsurarea timpului de curgere 
nu seamănă cu dozarea lichidelor prin aceeași metodă, deoarece în acest 
caz curgerea gravitațională ci sub acțiunea unui agent transportor, în 
cazul de față un melc transportor. Schema de principiu a metodei este 
prezentată în figura 10.1.2.1, unde melcul transportor 7 este antrenat prin 
intermediul unui cuplaj electromagnetic cu discuri 2 de către motorul 
electric 1. Cuplajul electromagnetic este legat la un releu de timp, astfel 
încât, după epuizarea timpului programat, are loc decuplarea mișcării 
dintre motor și melc, ceea ce duce la terminarea dozării și umplerii, care 
se fac concomitent. După umplere, ambalajul umplut 8 este transportat de 
transportorul 9, în locul lui venind un alt ambalaj gol.

Deoarece produsele granulare și, mai ales, cele pulverulente au 
tendință de compactare și aderare la pereții dozatorului, acestea sunt 
agitate în silozul 6 de către agitatorul 5, antrenat, prin intermediul unui 
angrenaj cu roți dințate 11, de către motorul electric 3. Umplerea acestui 
siloz se face tot cu ajutorul unui melc transportor 4, iar vizualizarea 
încărcării se face prin fereastra de vizitare 10. Deoarece turația melcului 
care face dozarea nu este constantă, prin măsurarea timpului de rotire a 
acestuia se poate ajunge la abateri de dozare destul de mari. Pentru a 
crește precizia de dozare, se poate doza prin măsurarea numărului de 
rotații efectuate de melcul 7.

Schema de comandă a unei astfel de acționări este prezentată în 
figura 10.1.2.1, b, unde, în primul modul, și anume programatorul de 
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rotații, se programează numărul de rotiri pe care trebuie să îl efectueze 
melcul transportor pentru a se obține dozarea dorită. De aici, valoarea 
programată a numărului de rotații r.p intră în comparatorul Cp, unde este 
comparat cu valoarea reală a numărului de rotații efectuate r.r de către 
melcul transportor 7, obținută de la un traductor de reacție TR, mai precis 
de la un numărător de impulsuri.

r.pl* nr >

Programator 
nr. rotații

b

Figura 10.1.2.1. Dozator cu melc.

10.1.2.2. Dozare volumică a lichidelor alimentare

în figura 10.1.2.2 este prezentat dispozitivul de dozare la volum 
constant. Acest dispozitiv este compus din rezervorul de consum 1, 
umplut cu lichid, în care sunt plasate câteva vase de măsurare 2. Volumul 
interior al vaselor 2 este egal cu volumul recipientelor, în care lichidul se 
dozează. Țeava 3 se termină cu robinetul 4, sub care se amplasează 
platanul 5. Borcanul 6 se instalează pe platanul inferior 7, dotat cu tija 8, 
care poate să se deplaseze în plan vertical. Poziția I (figura 10.1.2.2) 
corespunde emersării în lichid a vasului de măsură și a umplerii lui, 
poziția a Il-a (figura 10.1.2.2) corespunde scurgerii lichidului în recipient. 
Presgamitura 9 împiedică infiltrarea lichidului din rezervorul de consum, 
în timpul coborârii tijei 8, vasul de măsură 2 coboară, de asemenea, 
datorită arcului 10. Devierea robinetului cu trei căi din poziția “închis” în 
poziția “deschis” și invers este realizată cu ajutorul unui limitator de 
cursă, care deviază maneta robinetului 4 în timpul deplasării lui în direcție 
verticală.

Pentru ca dispozitivul de dozare să funcționeze normal, este necesar 
ca extremitatea superioară a vasului de măsură să se găsească cu 15 - 20 
mm deasupra nivelului lichidului din rezervorul de consum.

Figura 10.1.2.2. Dispozitiv de dozare a lichidelor alimentare.

10.2. Mașini automate pentru dozarea 
produselor alimentare vâscoase

Aceste mașini automate se întrebuințează pentru dozarea 
concentratului de tomate, dulcețurilor, gemurilor, magiunurilor și altor 
produse alimentare vâscoase. Construcția și principiul de funcționare a 
acestor mașini diferă puțin.

în figura 10.2 este reprezentată mașina automată pentru doza-rea 
concentratului de tomate. Mașina este compusă din bacul rotativ de 
consum 1 pentru produsul de dozat, sertarul fix plat 2, cilindrele rotative 
3, dotate cu pistoanele 4, cuplul obturator de sertare, care se deplasează în 
direcție verticală în corpul 5.

Poziția pistonului și a sertarului de pe partea din stânga a figurii 
corespunde aspirării produsului din bacul de consum prin intermediul 
pistonului care coboară.

Poziția pistonului și a sertarului de pe partea din dreapta a figurii 
corespunde refulării produsului în recipientul 7.

Dacă sub dispozitivul de dozare lipsește recipientul, sertarul 6 se 
deplasează pe profilul inferior al camei fixe. Produsul, care se refulează cu
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ajutorul pistonului 4, în acest caz, se reîntoarce, prin adâncitură, în 
sertarul cilindric 6, în bacul de consum.

Când recipientul deviază cu corpul său, levierul (în figura 10.2 el 
nu este prezentat), care, la rândul său, deplasează săgeata, care impune 
rola și, împreună cu ea, sertarul 6, să schimbe mișcarea ei de pe profilul 
inferior al camei pe acel superior, produsul se refulează cu ajutorai 
pistonului în recipient. Așadar, sunt evitate pierderile de produs în cazul 
în care recipientul nu se găsește sub dispozitivul de dozare.

în figura 10.2. a, b este reprezentată vederea generală și schema 
cinematică de structură a mașinii automate pentru dozarea concentratului 
de tomate, dotate cu șase dispozitive de dozare.

în interiorul unui batiu tubular 1, construit din fontă, este instalat 
electromotorul 2 și reductoral melcat 3, care pune în mișcare arborele 
stelelor 5, care servesc pentru încărcarea în mașină și evacuarea din ea a 
recipientelor.

Cum a fost menționat anterior, mașina de dozat produse alimentare 
vâscoase este compusă din bacul de consum 9, din sertarele de obturare 8, 
din cama fixă inferioară 6, care conduce cu mișcarea în direcție verticală a 
pistoanelor 7, și din cama fixă superioară 11, care conduce deplasarea 
sertarelor cu ajutorai rolelor 10.

Desfășurarea camei 11 (figura 10.2, c) explică cum recipientul 
deplasează, cu ajutorul levierului 12, săgeata 13 în poziția reprezentată cu 
o linie continuă. Una din rolele 10 se ridică în sus și atunci produsul 
începe să curgă în recipient. Dacă ultimul lipsește, săgeata 13 se atrage 
înapoi de arcul 14 și rola 10 se rostogolește pe partea inferioară a camei 
15. în acest caz, adică când lipsește recipientul sub dispozitivul de dozare, 
produsul se reîntoarce în bacul de consum.

a

Pr
od

us

Figura 10.2. Dozator de produse vâscoase: a - schema de structură; 
b - schema de principiu; c - desfășurarea camei.
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10.3. Mașina de dozat amestec de legume mărunțite

Aceste mașini automate pentru dozarea legumelor mărunțite se 
întrebuințează în liniile tehnologice de fabricare a bucatelor de felul întâi 
din legume. în figura 10.3.1 este reprezentată schema de principiu a unei 
mașini tipice de dozat amestec de legume. Ea este compusă din buncărul 
de alimentare 1, dotat cu un fund conic, care servește pentru dirijarea 
produsului în dispozitivele de alimentare de tip melc. în fundul buncărului 
1 sunt montate opt dispozitive dotate cu melci. Ultimii sunt antrenați în 
mișcare rotativă prin intermediul unui cuplu planetar, compus dintr-o 
roată dințată imobilă 2 și din pinionii rotativi 8, care se rotesc împreună 
cu caruselul. Partea inferioară a caruselului reprezintă un corp fabricat din 
fontă, dotat cu opt măsuțe de ridicare 4, pe care se așază recipientele 
deșarte.

Ridicarea și coborârea măsuțelor 4 se datorează camei imobile 6, în a 
cărei canelură se deplasează rola 5, cu care este dotată tija 7 a măsuței de 
ridicare 4.

Rotirea melcilor și, prin urmare, debitarea produsului în recipiente 
se efectuează numai în timpul rotirii caruselului sub un oarecare unghi. 
Unde lipsesc recipientele, pinionii 8 ies din angrenare cu roata dințată 2 și 
melcul respectiv nu se rotește, fiind blocat. Introducerea amestecului de 
legume în recipiente este anticipată de introducerea în recipiente a sosului 
din bacul de consum.

Figura 10.3.1. Dozator de legume tăiate cubic (schema de principiu).

10.4. Mașina automată pentru dozarea componentelor 
conservelor de carne

Cele mai larg fabricate conserve de came sunt conservele “Came 
înăbușită”, care reprezintă came crudă tăiată în bucăți mici și dozată în 
cutii, în care se mai adaugă grăsimi, piper și sare. După ce cutiile sunt 
închise, ele se sterilizează.

Pe batiul 1, turnat din fontă, este montat alimentatorul 2 
(figura 10.4.1), dotat cu melc. Deasupra alimentatorului este fixat un 
buncăr, din care carnea se introduce în alimentator. Dispozitivul de dozare 
4 a cărnii reprezintă un disc construit din oțel inoxidabil, dotat cu găuri de 
așa dimensiuni ca fiecare din cei șase cilindri formați în disc să aibă un 
volum egal cu volumul recipientului, în care se dozează carnea din 
cilindri.

Carnea tăiată în bucăți se refulează cu ajutorai melcului de 
alimentare prin ștuțul 3 în dispozitivul de dozare rotativ, dozându-se în 
continuare în fiecare dintre cei șase cilindri. în interiorul cilindrilor se află 
un piston dotat cu tija 5. Sub presiunea cărnii, care se refulează în 
cilindru, pistonul se deplasează în sus. Cursa pistonului este reglabilă și, 
prin urmare, volumul cărnii refulate în cilindri, de asemenea, este reglabil. 
Din buncărul dispozitivului de dozare 9 se adaugă sare și piper în 
proporția necesară. Pe batiul 1 este instalat separat un dispozitiv de dozare 
a grăsimii. După ce cilindrul dispozitivului de dozare este umplut cu 
came, un cuțit decupează stratul de came, lăsând ștuțul 3 umplut.

Figura 10.4.1. Dozator de came.
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Cutiile deșerte se introduc, la început, cu ajutorul steluței 8, sub 
dispozitivul de dozare a grăsimii și, în continuare, sub dozatorul 9 de sare 
și de piper. După finalizarea acestor operații tehnologice, recipientul este 
dirijat în dispozitivul de dozare a cărnii. Din cilindrul acestui dispozitiv 
de dozare, carnea este introdusă în recipient cu ajutorul pistonului, a cărui 
tijă coboară pe șablonul 6, fixat pe doi susținători 7, amplasați pe tija 
verticală. Profilul șablonului 6 asigură o presare lejeră a stratului de came 
în recipient. Schema de principiu (figura 10.4.2) a mașinii de dozat came 
explică introducerea cărnii mărunțite din buncărul 5 în cilindrii 
dispozitivului de dozare 3 și apoi în recipientele 8. încălzitorul electric, a 
cărui putere este de 0,6 kW, este destinat prevenirii solidificării grăsimii 
pe corpul cilindric al alimentatorului 7, dotat cu melc.

Productivitatea acestei mașini automate constituie 100 rec/min. 
Doza de came, care se introduce în recipient, se reglează în limitele 
300 - 1000 gr. Melcul, al cărui diametral exterior este egal cu 150 de mm, 
are o turație egală cu 10...30 rot/min. Diametral interior al cilindrului 
dozator depinde de dimensiunile recipientelor. Durata ciclului util 
constituie 0,67 secunde. Productivitatea teoretică este egală cu 1,5 rec/s.

Figura 10.4.2. Schema de introducere a cărnii în cutie: 1 - camă; 
2 - tijă; 3 - dispozitiv de dozare; 4 - piston; 5 - alimentator; 6 - motor electric; 
7 - melc; 8 - recipient.

10.5. Dozator de fructe

Acest dozator este de tip carusel și se întrebuințează pentru dozarea 
cireșelor, vișinelor și prunelor. Arborele 1 al caruselului este înclinat sub un 
unghi de 65° față de axa verticală. Pe extremitatea superioară a acestui arbore 
este instalată partea inferioară a buncărului înclinat, care este compus din două 
părți: centrală 6, care se rotește împreună cu caruselul, și virola 7, care se află în 
angrenare cu rola 8. Datorită acestui fapt, virola se rotește în sens opus direcției 
de rotire a caruselului.

Caruselul 5 se rotește de la electromotorul 3, prin reductorul 2 și printr-un 
sistem de roți dințate cilindrice și conice.

Ridicarea platformelor inferioare 4 și, împreună cu ele, a borcanelor se 
efectuează cu ajutorai camei imobile 9, care este compusă din trei părți. Partea 
centrală a camei vibrează de la un vibrator electric 10, care imprimă o vibrație 
și platformelor inferioare, și borcanelor. Aceasta contribuie la o așezare 
compactă a fructelor în borcane.

în timpul ridicării platformelor, borcanele sunt bine strânse cu gâtul lor 
de diafragma din cauciuc 11. Prin gaura centrală a acestei diafragme, fructele 
se introduc în borcanele care vibrează. Fructele care nu au nimerit în borcan, se 
reîntorc din partea inferioară a buncărului la locul de încărcare.

Productivitatea dozatorului, dotat cu 15 dispozitive de dozare, constituie 
60 - 80 b/min. Vibratorul electric generează 3000 de vibrații/min 
(figura 10.5.1).

Figura 10.5.1. Dozator de fructe.
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10.6. Mașina de dozat vinuri liniștite Tl-BPA-6

Mașina de dozat Tl-BPA-6 este compusă din batiul construit din fontă 
2, caruselul 3, echipat cu dispozitivele de dozare 1, mecanismul de 
acționare, măsuțele de ridicare, sistemul de lubrifîere centralizată, mantaua 
de protecție. Nivelul constant de vin în rezervor se menține cu ajutorai 
flotorului. Umplerea vaselor de măsură a dispozitivelor de dozare se 
efectuează la deschiderea supapei cu ajutorai șablonului superior imobil, 
instalat în partea din față a mașinii (figura 10.6.1, a).

Buteliile deșarte se transportează în mașina de dozat cu ajutorai 
transportorului cu plăci și a sțeluței de încărcare 4, fiind așezate pe 
măsuțele de ridicare. înaintea steluței de încărcare este instalat 
mecanismul de distanțare a buteliilor de tip melc. Măsuțele de ridicare cu 
acționare mecanică ridică buteliile spre dispozitivele de dozare. Buteliile, 
fiind ridicate, se centrează cu ajutorai conului. După ce buteliile s-au 
umplut cu vin, măsuțele coboară pe șablon, buteliile se iau de pe măsuțe cu 
ajutorai steluței de descărcare 5 și se dirijează spre transportorul de 
evacuare.

Figura 10.6.1. Mașina de dozat vinuri liniștite BPA-6A: 
a - vederea generală a mașinii; b - vederea generală a mașinii în secțiune.

La ieșirea din mașină, este instalată blocarea care deconectează 
mecanismul de acționare, când butelia cade sau când mașina este 
supraîncărcată.

în figura 10.6.1, b, este reprezentată vederea generală, în secțiune, 
a mașinii BPA-6A. Ea este compusă din reductorul 1, șablonul 2, masa 
rotativă 3, măsuțele de ridicare, compuse din tija 4 și platforma 5, 
suportul 6, dispozitivele de dozare 7, țevile 8 și 9, rezervorul de consum 
10 , flotoral 11, racordul 12, robinetul 13, colectorul 14, șablonul 15, 
melcul 16, batiul 17, motorul electric 18 .

Dispozitivul de dozare al mașinii (figura 10.6.2) este compus din 
vasul de măsură 9 de formă cilindrică, capul de supape, amplasat în partea 
inferioară a vasului de măsură, dezlocuitorul 7 și conul de centrare 1. 
Dispozitivul de dozare, împreună cu corpul 11 al supapei, este racordat 
prin supapa 12 cu colectorul inelar de dozare.

Figura 10.6.2. Schema cinematică a mașinii de dozat vinuri 
liniștite BPA - 6A.
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Rola 13, rostogolindu-se pe șablonul superior (poziția 15 în 
figura 10.6.1, b) , apasă pe șamiera care poartă supapa 12. Ultima se 
ridică și vinul din rezervor curge în vasul de măsură. Apoi rola coboară de 
pe șablon, supapa 12 coboară, de asemenea, închizând colectorul inelar, 
stopând curgerea vinului în vasul de măsură (figura 10.6.2).

Figura 10.6.2. Dispozitivul de dozare al mașinii de dozat vinuri 
liniștite BPA—6A: 1 - con de centrare; 2 - garnitură de etanșare; 3 - con de curgere; 4
- supapă de cauciuc; 5 - capăt; 6 - țeavă pentru evacuarea aerului; 7 - dezlocuitor; 8
- fixator; 9 - vas de măsură; 10 - bucșă de ghidare; 11 - corp; 12 - supapă de umplere; 13
- rolă; 14 - scaunul supapei.

în același timp, măsuța de ridicare introduce butelia în 
dispozitivul de dozare; cu ajutorul conului 1, butelia se centrează, gâtul 
buteliei apasă pe conul de curgere 3, care, prin urmare, apasă pe supapa 4, 

care se comprimă și deschide spațiul inelar pentru ieșirea vinului din vasul 
de măsură 9. Volumul vasului de măsură se reglează cu ajutorul 
dezlocuitorului 7. Capătul țevii 6, care se introduce în gâtul buteliei, este 
majorat în diametru. Aceasta este necesar pentru ca vinul să curgă în butelie 
pe pereții ei, sub formă de umbrelă. Asemenea metodă de curgere a vinului 
reduce aerarea lui și formarea spumei. Aerul din sticlă, în timpul umplerii ei, 
se evacuează prin țeava centrală în rezervorul de consum.

10.7. Grupul GIP de mașini izobarometrice polivalente de 
dozare a lichidelor alimentare

Construirea acestor mașini izobarometrice de dozare a fost provocată de 
necesitățile de a dispune:

- de cele mai perfecționate mașini de dozare;
- de cele mai fiabile mașini în exploatare, de o construcție simplă și trainică, 

care ar cere o întreținere tehnică minimă;
- de mașini polivalente separate sau compuse din monoblocuri.

Aceste mașini permit de a doza lichide alimentare în stare caldă sau 
rece:

- cu sau fără evacuarea aerului din butelie, prin injectarea în ea a 
gazelor neutre înaintea umplerii ei cu lichid;

- cu sau fără injectarea gazelor neutre după ce butelia a fost umplută, cu 
scopul de stabilizare a lichidelor, înlocuirea aerului rezidual din gâtul 
buteliei, calibrarea nivelului de umplere a buteliilor cu lichide saturate 
(bere, vin, băuturi saturate limpezite sau cu miez), sau lichide liniștite 
(sucuri de fructe, băuturi dulci , vinuri, aperitiv).

Aceste mașini vor fi întrebuințate pentru dozarea siropurilor pentru 
fabricarea băuturilor răcoritoare, pentru dozarea gazelor neutre după 
evacuarea aerului din butelii, în care se dozează lichide delicioase, care 
trebuie să conserveze calitatea lor în timp.

Recipientele umplute vor fi închise cu capsule cu coroane, filetate, 
confecționate din aluminiu sau din masă plastică.

10.8. Mașina de dozat de tip ВФП/2

Mașina de dozat de tip ВФП/2 este destinată pentru umplerea 
buteliilor cu capacitatea de 50 și 100 ml. în figura 10.8.1 este prezentată 
schema tehnologică a mașinii ВФП/2, care explică componența și 
principiul de funcționare al ei. Buteliile se introduc cu ajutorul unui melc 
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și a stelei de încărcare pe caruselul care se rotește și apoi sub dispozitivele 
de dozare. Rolele 26 ale dispozitivelor de dozare, alunecând pe sectorul 
șablonului 25, asigură coborârea acestor dispozitive.

La început, se centrează gâtul buteliei, garnitura elastică (de cauciuc) 
se sprijină pe partea frontală a gâtului buteliei, care, din acest moment, va 
fi ermetizată. începe evacuarea aerului din butelie, formându-se în ea vid, 
și apoi are loc umplerea buteliei cu vin. Cilindrul de ridicare - coborâre 32 
continuă să coboare (deoarece rola 26 se rostogolește pe sectorul înclinat 
al șablonului), totodată, coboară și capul dispozitivului de dozare, 
comprimând arcul de distanțare. împreună cu capul dispozitivului, 
coboară și acul ajutajului de dozat, care intră în butelie la o adâncime bine 
determinată. Coborârea acului continuă până atunci când bucșa de reglare 
a capului dispozitivului de dozare se oprește în partea superioară a 
paharului 24 al dispozitivului de dozare. Adâncimea de coborâre a acului 
în gâtul buteliei determină nivelul de umplere a buteliei cu lichid, 
deoarece ultimul, ridicându-se până la nivelul suprafeței inferioare a 
acului ajutajului, începe a se aspira din fiolă și, prin colectorul de vid și 
sertarul inferior, nimerește în sertarul fix superior 30 și apoi, prin 
conducta exterioară 27, în captatorul 11.

Vinul pătrunde în dispozitivul de dozare din colectorul 31 și începe 
să umple buteliile ermetizate atunci, când vidul creat în ele formează 
saltul de presiuni în supapele de reținere cu bilă 22 ale paharelor 
dispozitivelor de dozare, care este suficient ca să le deschidă. Prin supapa 
deschisă, vinul curge în butelie prin canalul central.

întreruperea curgerii vinului în butelie are loc după deschiderea 
supapei de aer 20 a paharului. Aceasta se deschide în rezultatul apăsării 
asupra rolei 23 a levierului șablonului lateral 35. în același timp, supapa 
22 se închide.

După umplerea buteliei cu vin, rola 26 a tijei de ridicare - coborâre se 
deplasează pe sectorul de ieșire a șablonului 25 și, ca rezultat, începe 
ridicarea tijei, iar, împreună cu ea, se ridică și capul dispozitivului de 
dozare. Acul ajutajului de dozat iese din butelie și începe ridicarea 
paharului și, ca rezultat, buteliele devin libere și deplasate de pe carusel 
pe conveier.

Figura 10.8.1. Schema tehnologică a mașinii de dozat ВФП/2.

Vinul, în dispozitivul de dozare, pătrunde din colectorul 31, în care a 
fost introdus din canalul de lichid al sertarului inferior 29, în care a nimerit 
din canalul de lichid al sertarului superior 30. în sertarul superior vinul 
vine din rezervorul de consum prin conducta 14. Nivelul constant al 
lichidului în rezervorul de consum se menține cu ajutorul flotorului de 
nivel.

Amestecul de aer - lichid, aspirat din dispozitivul sertarului în 
captatorul 11, ajunge în secția superioară a acestuia - vasul de captare 12, 
de unde se scurge prin supapa 9 în secția inferioară - vasul de scurgere 8. 
în acest timp, flotorul 5 se găsește în poziție inferioară, supapa cu bilă 7 
este închisă și, datorită acestui fapt, vasul de scurgere este izolat de 
mediul ambiant, iar supapa plată 6 este deschisă. Prin urmare, datorită 
conductei verticale din fundul 10, vidul se formează și în vasul de 
scurgere 8.

O dată cu acumularea lichidului în acest vas, flotorul 5 se ridică în 
poziția superioară și menține supapa 6 în poziție închisă (prin urmare, 
vasul de captare — în el este vid — este deconectat de la vasul de scurgere), 
iar supapa cu bilă 7 este deschisă; datorită acestui fapt, vasul de scurgere 
comunică cu atmosfera. Prin urmare, supapa 9 se închide și intrarea 
lichidului din vasul de captare în vasul de scurgere încetează. Supapa cu 
aripioare se deschide și lichidul se scurge în rezervorul de consum.
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Pe măsură ce flotorul coboară, supapa cu bilă 7 se închide, iar supapa 
plată 6 se deschide și procesul de umplere a captatorului reîncepe.

La deconectarea vidului în caz de avarie, vinul care se găsește în 
conductele 14 de debitare a lui din rezervorul de consum în sistemul de 
sertare, este blocat de supapa de reținere 3. Ultima este montată pe ștuțul 
rezervorului de consum la începutul conductei de debitare. Datorită 
acestui fapt, canalele de alimentare cu vin ale sistemului de sertare se 
găsesc permanent în stare de umplere, iar mașina, la conectarea vidului, 
este în stare de funcționare.

Construcția dispozitivului de dozat al mașinii ВФП/2 este 
reprezentată în figura 10.8.2. Ea constă din două părți: de 
ridicare - coborâre și de dozare.

Cilindrul 13, împreună cu rola 16, fixată de el, se sprijină pe șablonul 
de lucru. Capătul inferior al cilindrului este introdus în suport, parte 
exterioară a căruia poartă capul de dozare. Capul de dozare este elementul 
purtător, în care este montat paharul cu arcuri 4, fixat cu două șuruburi 
speciale. \

Figura 10.8.2. Dispozitivul de dozare al mașinii de dozat tip ВФП/2.
Paharul are un canal central și o grilă de scurgere, prin care trece acul 

tubular al ajutajului. Capsula este înșurubată în susținător, al cărui canal 

trece în conducta 25, care comunică cu unul dintre ștuțurile 20 ale 
colectorului prin intermediul unui furtun flexibil. Intrarea conductei 
superioare a ajutajului în canalul central al capsulei este etanșată de 
manșeta inelară. în partea superioară a capului dispozitivului de dozare 
este înșurubată o bucșă de reglare, prevăzută cu o contrapiuliță 10 pentru 
limitarea introducerii ajutajului în butelie.

Partea inferioară, lărgită, a canalului central al paharului are două 
canale. Unul dintre ele este racordat prin supapa de reținere 19 la conducta 
25 și colectorul de lichid, iar al doilea - cu supapa de aer 1, al cărei braț 
este acționat de la șablonul lateral prin intermediul rolei - rulment.

10.9, Calculul mașinilor de dozat produse alimentare
10.9.1. Calculul mașinilor de dozat lichide alimentare

Productivitatea teoretică a mașinilor de dozat lichide alimentare P (în 
rec/s) se poate calcula cu expresia:

P = md-n = т-ю/2л, (10.9.1)
în care md reprezintă numărul dispozitivelor de dozare;

n - frecvența de rotație a caruselului, rot/s;
(O - viteza unghiulară a caruselului, rad/s.

Durata de scurgere т (în s) a lichidului la volum constant dintr-un 
vas de măsură cu capacitatea W, (m3) se determină cu expresia:

2W
r = - (Ю.9.2)

în care p reprezintă coeficientul de consum, care caracterizează rezistența 
țevii de scurgere, oscilează de la 0,48 la 0,9;

f- aria secțiunii țevii de scurgere, m2;
W - volumul recipientului, m3;
g - accelerația căderii libere, m/s2;
H - înălțimea coloanei de lichid în vasul de măsură, m. 

Durata de scurgere т (în s) a lichidului la nivel constant: 
r. =------ ?—• (Ю-9-3)

fif^gH

Productivitatea reală Р/ (în rec/h) a mașinilor de dozat, când se ia în 
considerare timpul necesar pentru stingerea spumei, se determină cu 
expresia lui V. G. Studilin:
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3600
1.62(1.4гиг-тл)’

(10.9.4)

în care Tur reprezintă durata de umplere a recipientului, s; 
Tds - durata de distrugere a spumei, s.

Dimensiunile vasului de măsură se determină cu expresiile:
h=l,5d;

d = lj4W:\.57r, (10.9.5)
în care d reprezintă diametrul vasului de măsură, m;

h - înălțimea vasului de măsură, m;
W - volumul vasului de măsură, m3;

înălțimea redusă a coloanei inițiale de lichid se acceptă, luând în 
considerare înălțimea lichidului în țeava de scurgere până la robinet: 

Hrcd=l,l h.
Valoarea minimă a unghiului de rotire a caruselului amin (în rad), 

care corespunde scurgerii lichidului în recipient, se calculează cu expresia:
«min _ 2WP
360 rf sl2gHredih^

(10.9.6)

Unghiul util de umplere a recipientului:
au=l,5amin. (10.9.7)

Aria secțiunii țevii de scurgere f (în m2):
ж/2

Viteza de scurgere a lichidului din vasul de măsură v (în m/s): 
v = ^2g-H ■ (10.9.8)

Durata ciclului cinematic Tc (în s):
T =360r , (10.9.9)
1 c

a
în care a reprezintă unghiul de umplere a recipientului.

Turația n (în rot/min) a arborelui de distribuție:
n= P . (10.9.10)

md ■ 60
Diametrul caruselului mașinii D (în m):

D = md -s, (10.9.11)
în care s reprezintă pasul dispozitivelor de dozare, m.

Diametrul stelei ds (în m) de încărcare a recipientelor în mașină:

(10.9.12)

în care ns reprezintă turația stelei de încărcare a recipientelor în mașină, rot/min. 
în care

(10.9.13)

Calculul energetic al mașinilor de dozat se reduce la determinarea puterii 
motorului electric.

Puterea necesară pentru a pune în mișcare steaua de încărcare în mașină a 
recipientelor:

A (10.9.14)
' 102/;

în care F reprezintă forța, care se generează în timpul rotirii recipientelor de 
steaua de încărcare, N;

vs - viteza periferică a stelei de încărcare a recipientelor în mașină, m/s;
Ф - coeficientul care caracterizează gradul de încărcare a stelei și se 

acceptă egal cu 0,6;
qs - randamentul stelei, se acceptă egal cu 0,9;
Zs - numărul de dinți al stelei.

Forța F se calculează cu expresia:
F /](/? + /) , (10.9.15)

Я 2
în care f reprezintă coeficientul de frecare în ansamblul stelei de încărcare în 

mașină a recipientelor, se acceptă egal cu 0,25;

Pi - forța centrifugă a recipientelor, N; 
r - raza stelei de încărcare, m; 
R - raza caruselului, m.

Forța centrifugă:
/’ = m2&»2r ,

în care (o reprezintă viteza unghiulară a stelei, s'1; 
m2 - masa stelei, kg.

Viteza periferică a stelei, m/s 
л-d, -n, s sv

60

(10.9.16)

(10.9.17)
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Puterea Nj (în kW), necesară pentru a pune în mișcare măsuțele de 
ridicare a mașinii:

W3/lWrfV»e
y, = 3-1 d , (

1 102
în care md reprezintă numărul dispozitivelor de dozare;

fi - coeficientul de frecare în ansamblul măsuțelor de ridicare, se 
acceptă egal cu 0,1;

m3 - masa unei măsuțe de ridicare împreună cu recipientul, se 
acceptă egală cu 10 kg;

vpc - viteza periferică a caruselului, m/s.

v =------ L
pc 60

Puterea N2 (în kW), necesară pentru ridicarea măsuțelor împreună 
cu recipientele:

N = m2h-P
2 60-102-7

în care h reprezintă înălțimea, la care se ridică măsuțele împreună 
recipientele, se acceptă egală cu 0,1 m;

Tț - randamentul cuplului cinematic rolă-șablon, se acceptă egal 
0,75.

Puterea N3 (în kW), necesară pentru ridicarea măsuțelor 
recipientele spre dispozitivul de dozare pentru provocarea scurgerii 
lichidului:

^JPx+F)hxP,

(10.9.18)

(10.9.19)

(10.9.20)

(10.9.21)

cu

cu

cu

60
în care h reprezintă înălțimea, Ia care se ridică recipientul împreună cu 
supapa dispozitivului de dozare, se acceptă egală cu 0,06 m.

Puterea N4 (în kW) necesară pentru rotirea recipientului în timpul 
dozării lichidului:

în care f2 reprezintă coeficientul de frecare în suporturile caruselului, se 
acceptă egal cu 0,05.

Puterea N6 (în kW), necesară pentru punerea în funcțiune a 
transportorului de introducere în mașină a recipientelor:

/V6 = (0,15w, + 5)—, (10.9.24)
102g,r

în care t]lr reprezintă randamentul mecanismului de acționare a 
transportorului, se acceptă egal cu 0,7;

vlr - viteza transportorului, m/s.
Puterea Na.d. (în kW), necesară pentru a pune în funcțiune arborele 

de distribuție a caruselului:
Na.d.= N1+N2+N3+N4+N5+N6.
Puterea totală Plot (în kW) a mașinii de dozat: 
Ntot=Na,d+Nr|.
Puterea Nmc (în kW) a motorului electric al mașinii de

dozat:

(10.9.25)
П.С

în care к reprezintă coeficientul de siguranță al puterii motorului 
electric, k=l,5... 2,0;

Tțmc- randamentul motorului electric al mașinii de dozat, se 
acceptă egal cu 0,6.

10.9.2. Calculul mașinilor de dozat produse 
alimentare vâscoase

Durata de scurgere a produsului în recipiente x (în s):

N __ fm2Vpea'md

4 102-360
(10.9.22)

Puterea N5 (în kW), necesară pentru rotirea caruselului:

m • Л•nRnN =__ —_____
5 30-102 ’ (10.9.23)

(10.9.26) 
vf

în care W reprezintă volumul produsului care se dozează, m3;
v - viteza de scurgere a produsului, m/s; 
f - aria secțiunii țevii de scurgere, m2.

Aici , în care dint reprezintă diametrul interior al

țevii de scurgere a produsului, m.
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Numărul dispozitivelor de dozare:

(10-9.27)
60țz>

în care P reprezintă productivitatea mașinii de dozat, rec/min; 
cp - coeficientul de utilizare a caruselului (<p=0,5).

Numărul de turații pe min:

n = ^. (10.9.28)

10.9.2.1. Calculul dimensiunilor caruselului de dozare

Pasul recipientelor pe carusel / (în m)

l = 2,5d, (10.9.29)
în care d reprezintă diametrul exterior al recipientelor, m.

Diametrul circumferinței care trece prin centrele recipientelor de pe 
carusel Dmed.c. (în m) sau diametrul mediu al caruselulu:

(10.9.30) 
Л

Diametrul exterior al caruselului Dex.c. (în m):
Dexc=Dmedc +<7+0,018 , (10.9.31)

Diametrul interior al caruselului Dintc. (în m):
Dintc. = Dmedc, +d, (10.9.32)

Diametrul circumferinței care trece prin punctele exterioare ale 
cilindrilor Dci|.ex (în m):

Dci,ex = Dinl c -0,023. (10.9.33)

Diametrul exterior al cilindrilor Dex.Cii. (în m):

(10.9.34)

în care Dar reprezintă diametrul inelului în interiorul căruia se 
amplasează arborele caruselului, m.

10.9.2.2. Calculul pompelor de refulare a produsului

Cursa pistonului de aspirare și refulare a produsului se realizează 
conform unei tahograme simetrice, constituită din două perioade:

K = rmax.-sin*G (10.9.35)
г

în care t variază între t = 0 și t = т în timpul dozării și t = xasp - în timpul 
umplerii cilindrilor. Pentru o tahogramă de atare tip coeficientul de 
neregularitate a cursei 8 = 1,57.

Atunci v
Vmed = -^ = 0.64Fmax. (10.9.36)

Dacă considerăm că aspirarea produsului în cilindri se efectuează pe 
un unghi egal cu ^л apoi rasp = Îs.

Atunci
S = rasp-Vmed = 0,6^med, (109.37)

iarVmax= 1,57 s .
Coeficientul de neregularitate al accelerației: 

a = 1,57 și, Г asp (10 .9 .38 )

de unde

^max
1.572 S

l2
(10.9.39)

Prin urmare,
c

max
^max
2,46 ’

Dacă diametrul exterior al cilindrului

D'ex.cii. = 0.135 m,

apoi diametrul interior D'^cii = 0.125 m și cursa pistonului

S =_____ -_____  (10.9.41)
0,785(0* )2t.c(/. ‘

(10.9.40)
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“S” se rotunjește până la o valoare necesară. 
Lungimea șablonului, m

(10.9.42)

Ridicarea măsuțelor se efectuează pe un arc de 180°,

arid = arctg-^—. (10.9.43)

r id

Coborârea măsuțelor se efectuează pe un arc de 60°,

coba (10.9. 44)

10.9.2.3. Calculul profilului teoretic al șablonului 
în desfășurare

Viteza medie a pistonului în timpul dozării Vmed (în m/s):

Vmed T
(10.9.45)

a = SSa (10 .9.46 )
max 2 ’ vT

Accelerația maximă a pistonului în timpul dozării amax (în m/s") 
în timpul aspirării produsului, viteza pistonului:

Vmax - l,75Fme(/, (10.9.47)

(10 .9.48 )S aS 
@ max ’

T asp

Volumul rezervorului W7 (în 1) se acceptă din condițiile că el trebuie 
să asigure funcționarea mașinii timp de 1 min, adică

W' = Wn. (10.9.49)
în care n reprezintă productivitatea mașinii rec/min.

Diametrul Dr (în m) al rezervorului de consum este:
Dr = Dcii,ex.+ 0,03.

înălțimea rezervorului H (în m):

JF7H =^.
tvD2

(10.9.50)

(10.9.51)

11
Utilaje de închis recipiente

11.1. Considerații generale

Ermetizarea sigură a recipientelor este una din condițiile importante 
pentru păstrare de lungă durată și asigurare a calității înalte a conservelor. 
Mașinile care realizează unirea ermetică a capacului cu corpul cutiei ori 
cu gâtul borcanului, indiferent de metoda executării acestei operații, se 
numesc mașini de închis recipiente. Ambalajele principale utilizate în 
industria conservelor sunt cutiile de tablă și recipientele de sticlă.

Cutiile de tablă sunt ușoare, masa lor este aproximativ de trei ori 
mai mică decât masa recipientelor de sticlă, pentru capacități egale.

Raportul dintre masa cutiilor de tablă și masa produsului conservat 
constituie doar 10 - 17%, pentru recipientele de sticlă - 35 - 50%. 
Prelucrarea sanitară a cutiilor de tablă înaintea umplerii lor se realizează 
relativ ușor, în timp ce spălarea recipientelor de sticlă este un proces 
complicat, care necesită un volum mare de muncă. în afară de aceasta, 
cutiile de tablă nu sunt sensibile la saltul de temperaturi, pe când cele de 
sticlă nu sunt termostabile, ceea ce complică procesul de spălare și de 
sterilizare ulterioară a conservelor.

De asemenea, confecționarea și utilizarea recipientelor de tablă sunt 
procese care pot fi ușor mecanizate și automatizate. Așadar, ambalarea 
produselor în recipiente de tablă este comodă atât pentru producție, cât și 
pentru consumatori, datorită următoarelor motive:

• sporirea productivității muncii;
• reducerea cheltuielilor de transport;
• evitarea pericolului nimeririi cioburilor și a prafului de sticlă 

în produs;
• reducerea cheltuielilor de muncă la spălarea recipientelor, la 

închidere, sterilizare etc.
în același timp, recipientele de tablă, spre deosebire de cele de 

sticlă, sunt supuse unor coroziuni interioare și exterioare, pentru 
prevenire este necesar de utilizat cositor (staniu), lac, emailuri care sunt 
destul de costisitoare. în afară de aceasta, recipientele de sticlă pot fi 
folosite de mai multe ori, pe când utilizarea repetată a cutiilor de tablă 
este imposibilă.

în conformitate cu GOST-5981-82, cutiile de tablă se produc de 
două tipuri:
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I - cilindrice;
II - fasonate.
Cutiile de tipul I pot fi confecționate prin asamblare, asamblare cu 

limbă sau ștanțate, iar cutiile de tipul II - numai ștanțate - de formă 
dreptunghiulară, ovală și eliptică.

Pentru fabricarea recipientelor de tablă se folosește tabla albă cu 
grosimea de 0,2 - 0,3mm, acoperită din ambele părți cu un strat protector 
de staniu.

Caracteristicile cutiilor de tablă mai frecvent folosite în producție 
sunt prezentate în tabelul 11.1.1 și în figura 11.1.1.

Tabelul 11.1.1.
Cutii metalice pentru conserve (asamblate, cilindrice, tip I,

GOST 5981-82)

Numerotarea 
acceptată a 
cutiilor de 

tablă

Capacitatea, 
ml

Diametrul 
exterior, 

mm

înălțimea 
exterioară, 

mm

Metoda de 
fabricare

2 175 103 27 Ștanțare

3 250 103 41 Asamblare și 
ștanțare

6 270 87 57 Asamblare
7 325 76 84 Asamblare

8 355 103 54 Asamblare și 
ștanțare

9 370 76 95 Asamblare și 
ștanțare

12 580 103 82 Asamblare și 
ștanțare

13 895 103 124 Asamblare și 
ștanțare

14 3030 157,1 172,5 Asamblare și 
ștanțare

15 8880 218 250 Asamblare și 
ștanțare

5

<

fi

Figura 11.1.1. Principalele tipuri ale cutiilor de tablă.

11.2. Tehnologia ermetizării recipientelor și metode de 
închidere

11.2.1. Recipiente de tablă

închiderea cutiilor de conserve se realizează prin formarea falțului 
dublu, care reprezintă îmbinarea de etanșare și de rezistență a capacului 
cu bordura corpului. Falțul dublu constă din cinci straturi de tablă, dintre 
care trei straturi sunt formate de capac, iar două - de corpul cutiei (figura 
11.2.1.1). între straturile de tablă este amplasată garnitura de etanșare, 
confecționată dintr-un material elastic (inel de cauciuc sau pastă, în a 
cărei componență intră: latex sintetic, caolin, colofoniu și amoniac).

Figura 11.2.1.1. Falțul dublu de etanșare.
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Succesiunea formării falțului dublu de închidere este prezentată în 
figură (figura 11.2.1.2).

Figura 11.2.1.2. Succesiunea formării falțului dublu: a - prima 
operație - îndoirea prealabilă; b - operația a doua - formarea definitivă a falțului; 1 - rola 
primei operații; 2 - capac; 3 - corpul cutiei; 4 - cap de închidere; 5 - rola operației a doua.

Falțul dublu de închidere se execută în două operații. La prima 
operație rolele de bordurare 1 îndoaie preventiv marginile capacului 2 sub 
bordura corpului cutiei 3, iar la a doua operație, rolele 5 formează 
definitiv falțul, întinzând prin presare cele cinci straturi de tablă. în timpul 
formării falțului, capacul este fixat de talerul măsuței ridicătoare (pistonul 
inferior) și de capul de presare (pistonul superior) 4. Calitatea, forma și 
dimensiunile falțului depind de profilul părții (suprafeței) de lucru a 
rolelor de închidere, precum și de reglarea perfectă a acestora. Calitatea 
formării falțului dublu de etanșare se controlează cu parametrii geometrici 
de bază: lățimea (L), grosimea (T), adâncimea ajustajului (falțului) (C), 
lățimea cârligelor corpului cutiei și a capacului, corespunzător (B|) și 
(B2), precum și lățimea suprapunerii (E). Pentru fiecare tipodimensiune a 
cutiilor și în dependență de grosimea tablei folosite, acești parametri 
geometrici sunt reglementați de GOST 24373-80 și de documentația 
tehnico-normativă pentru producerea cutiilor de conserve. Precizia 
executării falțului dublu de etanșare poate fi apreciată cu relația:

Z?| + B-, + 1,1C - L 
L — 2,2(7, + 0,5f|)

(11.2.1.1)

în care К reprezintă coeficientul de suprapunere;
Bj, B2 - lățimea cârligelor, corespunzător a corpului cutiei și a 

capacului;
L - lățimea falțului; tj- grosimea tablei corpului cutiei;
t2 - grosimea tablei capacului (fundului);

0,5; 1,1; 2,2 - coeficienți empirici. Falțul este executat corect, 
asigurând o bună etanșeitate, dacă l>K>0,45 și depinde în mare măsură 
de calitatea realizării procesului de rolare.

Prima operație de formare a falțului are o importanță hotărâtoare, 
întrucât de executarea ei corectă depinde rezultatul final. Trebuie de 
menționat că, dacă prima operație a fost executată incorect, apoi este 
imposibil de obținut un falț de o calitate superioară la cea de a doua 
operație. Un falț normal trebuie să fie perfect neted, lipsit de încrețituri, 
partea inferioară a falțului trebuie să fie strâns lipită de corpul cutiei. De 
aceea, înainte de a pune în funcțiune mașina de închis, înainte de 
instalarea setului de role noi, precum și înainte de reglarea mecanismelor 
de închidere a cutiilor metalice, trebuie de controlat calitatea setului 
rolelor de bordurare a primei și a doua operații. Calitatea executării 
falțului depinde de următorii factori: materialul pentru producerea cutiilor 
(proprietățile tablei, grosimea corpului, fundului și capacului); calitatea 
fabricării corpurilor și fundurilor cutiilor, precum și menținerea strictă a 
dimensiunilor; funcționarea corectă a mașinii de închis (starea tehnică, de 
reglare și precizia sculelor de lucru). Abaterile admisibile ale corpurilor 
cutiilor de la înălțimea standardă nu trebuie să depășească 0,1 mm, iar 
raportul dintre lățimea flanșei corpului și lățimea desfășurată a câmpului 
de rolare a capacului trebuie să fie în limitele 3:7. De asemenea, rolele de 
închidere trebuie reglate astfel, încât rolele operației a doua să fie instalate 
cu 0,1 mm mai sus decât rolele primei operații. Etanșeitatea cutiilor se 
controlează cu utilaje speciale - aparate de testare (testere). Presiunea de 
încercare - 0,1 MPa. Falțul poate fi considerat normal dacă prin 
neetanșeitățile lui se evacuează de la 0,2 până la 1,0 cm3 aer timp de 30 s.

11.2.2. Recipiente de sticlă

Ambalajele de sticlă (borcanele, sticlele, buteliile) se folosesc pe 
larg în industria alimentară pentru conservarea fructelor, legumelor și 
altor produse alimentare.

Datorită transparenței sticlei, multe din produsele conservate în 
aceste ambalaje sunt destul de atrăgătoare, având un aspect comercial și 
consumatorul poate aprecia calitatea conservelor vizual. Dezavantajele 
recipientelor de sticlă - conductibilitate termică scăzută, stabilitate termică 
mică, fragilitate la șoc. Recipientele de sticlă pentru conserve se produc 
din sticlă incolor ori semialbă, rezistentă la agenții chimici. Borcanele și 
sticlele (buteliile) trebuie să reziste o presiune interioară (hidraulică) până 
la 0,5 MPa. Sticlele pentru șampanie - până la 1,7 MPa. Borcanele cu 
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capacitatea până la 11 trebuie să reziste efortul de strivire, îndreptat pe 
înălțimea recipientului, nu mai puțin de 3 kN, iar cele de 31 - nu mai puțin 
de 5 kN. Corpul borcanului trebuie să reziste forța de compresiune în 
direcție diametrală pînă la 1,5 kN. Una din cerințele importante este 
stabilitatea termică. Pentru a controla rezistența la căldură, ambalajele de 
sticlă se introduc consecutiv în trei recipiente cu apă, în care se menține 
temperatura constantă 40,100 și 60°C. Ambalajul supus încercării se 
menține în fiecare vas 5 minute. Durata trecerii borcanului dintr-un vas în 
altul nu trebuie să depășească 10 s. Se consideră termostabilă acea 
partidă, ale cărei mostre alese au rezistat la încercare. în figura 11.2.2.1 
sunt prezentate principalele tipuri ale ambalajelor de sticlă mai frecvent 
utilizate în industria conservelor din Republica Moldova, iar în tabelul 
11.2.2.1 - caracteristicile tehnice ale borcanelor.

Tabelul 11.2.2.1.
Caracteristicile unor recipiente de sticlă mai frecvent utilizate

Nr. 
recipientului 

din figură

Capacitatea 
nominală, 

ml

Masa, 
g

Diametrul 
gâtului, d

Diametrul 
corpului, 

d

înălțimea, 
h

1 200 155 58,6+1,3 64+0,5 100+0,5
2 350 225 83,6+1,5 95+0,5 76+0,5
3 500 350 58,6+1,3 81+1,0 160+1,0
4 500 270 83,6+1,5 95+1,0 106+1,0
5 1000 430 83,6+1,5 110+1,0 150+1,0
6 3000 1040 și

1250
83,6+1,5 162+1,0 235+2

7 
twist-off

100 106 66+1,0 70+1,0 54+1,0

8 
twist-off

250 170 TO-58
III-58

63,5+1,2 118+1,2

9 
twist-off

200 150 TO-66
III-66

66+1,0

71+1,0 78,5+1,0

10 
twist-off

900 395 ТО-82 III-
82 82+1,0

99+1,5 164,3+1,
0

j

7 6 1 fO

Figura 11.2.2.1. Principalele tipuri ale ambalajelor de sticlă.

Cu sporirea producției conservate în recipiente de sticlă, s-a mărit 
interesul față de perfectarea metodelor de ermetizare a acesteia. Un 
element comun pentru toate metodele de ermetizare existente servește 
gâtul borcanului. Fără astfel de garnitură este imposibil de asigurat unirea 
etanșă a metalului cu sticla. Materialul pentru confecționarea garniturilor 
de etanșare trebuie să posede astfel de elasticitate ca, sub acțiunea forței 
organelor de lucru ale mașinii de închis, grosimea inițială a materialului 
să se micșoreze cu 40 - 50%. Cea mai mare răspândire printre materialele 
pentru garnituri aparține cauciucului și unor polimeri. Garniturile de 
etanșare se amplasează pe partea frontală sau pe suprafața laterală a 
gâtului borcanului.

11.3. Principalele metode de închidere a recipientelor de sticlă
11.3.1. Metoda de închidere I 

în industria conservelor, borcanele se marchează cu semne 
convenționale, care includ tipul de închidere (I, II ori III), diametrul
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coroanei gâtului (58, 82, 68 mm) și capacitatea (în ml). De exemplu, 
borcanul de sticlă 1-82-1000, adică borcanul închis prin faițuirea 
capacului cu role, (metoda I), cu diametrul coroanei gâtului 82 mm și 
capacitatea 1000 ml; ori 11-82-650, borcan închis prin strângerea 
(comprimarea) capacului (metoda II) cu diametrul coroanei gâtului 82 
mm și capacitatea 650 ml. Respectarea strictă a dimensiunilor principale 
ale coroanei gâtului borcanului (diametrul și înălțimea) este baza 
ermetizării conservelor la închidere, sterilizare și transportare.

Conform GOST 5717-91, cele mai răspândite metode ale 
procedeelor de închidere a recipientelor de sticlă sunt tipul I-C.K.O., tipul 
II („Eurocap”) și tipul III („Twist-off”).

S-a stabilit că cea mai sigură închidere ermetică se obține atunci 
când garnitura de etanșare este amplasată pe partea laterală a gâtului 
recipientului.

Primele două tipuri se folosesc pentru închiderea recipientelor de 
sticlă recuperate, al treilea tip - pentru borcanele utilizate o singură dată. 
Metodele de închidere a recipientelor de sticlă pot fi clasificate conform 
următorilor indici de bază: după amplasarea garniturii de etanșare față de 
gâtul borcanului - frontală, laterală și combinată; în dependență de 
păstrarea formei capacului - cu sau fără deformarea metalului în timpul 
închiderii; după tehnologia închiderii recipientelor - prin presare, 
comprimare, înșurubare, rolare.

Unul dintre criteriile esențiale se poate considera amplasarea 
garniturii de etanșare. La recipientele cu etanșare frontală, garnitura 
servește numai pentru ermetizare, dar nu și pentru fixarea rigidă a 
capacului pe gâtul ambalajului. în cazul etanșării laterale, capacele se 
fixează, de obicei, datorită forței de adeziune, care apare între suprafața 
laterală a gâtului borcanului și garnitura de etanșare. Garnitura, în acest 
caz, îndeplinește două funcții: asigură etanșeitatea recipientului și fixarea 
rigidă a capacului. Principalele avantaje ale etanșărilor frontale: 
tehnologia fabricării garniturilor (turnarea pastei speciale, cu prelucrarea 
termică ulterioară), deschiderea ușoară a borcanelor. Avantajele etanșării 
laterale: siguranța ermetizării și amplasarea garniturii în afara zonei 
contactului posibil cu produsul conservat.

S-a stabilit că cea mai sigură închidere ermetică se obține în 
cazul în care garnitura de etanșare este amplasată pe partea laterală a 
coroanei gâtului recipientului.

Borcanele și buteliile de sticlă se închid ermetic prin rolare, 
strângere și înșurubare, iar buteliile cu gâtul strâmt - cu capacele de tip 

coroană, conform metodei C.K..K. Capacele pentru închiderea 
recipientelor de sticlă se produc din tablă nr. 20, 22, 25 și aluminiu cu 
grosimea 0,38 - 0,50 mm. în cazul confecționării capacelor C.K.O.I-82 
din tablă subțire (nr.20, 22), pe suprafața acestora se formează un inel de 
rigiditate suplimentar. Tabla pentru fabricarea capacelor poate fi acoperită 
cu un strat protector de lac, sau fără acesta, pe când aluminiul trebuie să 
fie acoperit pe ambele părți cu un strat de lac alimentar sau email. In 
canalul inelar al capacului se așează garnitura de etanșare-inel de cauciuc 
cu dimensiunile 2,2><2,5 mm.

Procesul de ermetizare (figura 11.3.1.1) a recipientelor prin 
metoda C.K..O. se execută cu o rolă sau două printr-o singură operație. 
Efortul optim al rolelor de închidere în timpul ermetizării ambalajelor de 
sticlă este de 350 - 400N.

Figura 11.3.1.1. Ermetizarea recipientelor de sticlă: a - până la 
etanșare; b - după etanșare (1 - recipient; 2 - capac; 3 - garnitură de etanșare).

Sistemul de închidere C.K.O. este destul de răspândit în 
ex. - URSS.

11.3.2. Metoda de închidere II

Capacul tip „Eurocap” este prezentat în figura 11.3.2.1: 
1 - flancul capacului; 2 - garnitura de etanșare; 3 - câmpul capacului; 
4 - spiră; 5 - decupări; 6 - gofraj (nervuri).
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Figura 11.3.2.1. Capac tip „Eurocap”: 1 - flancul capacului;
2 - garnitura de etanșare; 3 - câmpul capacului; 4 - spiră; 5 - decupări; 6 - gofraj 
(nervuri).

Pe periferia părții frontale a capacului este amplasată garnitura de 
etanșare. Ea se aplică pe suprafața interioară a capacului. Flancul 
capacului are forma unui trunchi de con cu gofraj vertical. Marginea 
inferioară a capacului este îndoită în afară în formă de spiră parcelată prin 
decupări în 204-40 lamele, în dependență de diametrul capacului. Numărul 
nervurilor este de două ori mai mare decât numărul lamelelor și anume 
cea mai calitativă închidere se obține în cazul în care strict vizavi de 
lamele sunt amplasate două adâncituri ale gofrajului. Suprafața frontală a 
capacului poate fi plată ori reliefată. Capacul cu relief este mai rezistent la 
saltul de presiune, care apare la sterilizarea conservelor. Conform GOST, 
capacele tip „Eurocap” se produc de două feluri: nr.68 și 82 (în 
concordanță cu numărul gâtului borcanelor).

Schema închiderii recipientelor cu capace tip II „Eurocap” este 
prezentată în figura 11.3.2.2.

Procesul de închidere a borcanelor cu capace tip II se realizează 
prin introducerea gâtului borcanului cu capacul centrat de către magnetul 
5 și platoul superior 1 în cilindrul de presare 2, dispus la partea inferioară 
de un șanfren conic. Diametrul cilindrului de presare este cu 1,5 mm mai 
mare decât diametrul nominal al gâtului borcanului.

Sub acțiunea cilindrului de presare 2, flancul 6 al capacului se 
deformează, îndoindu-se în jurul marginii proeminenței 3 a gâtului 
borcanului. Totodată, din cauza rigidității considerabile a marginii 
gofrate apare o forță mare, care stânge garnitura de etanșare la partea 
frontală a gâtului recipientului. La deplasarea ulterioară a borcanului cu 
capac în cilindrul de presare, marginea inferioară a flancului se îndoaie 
sub proeminența gâtului recipientului. Procesul de închidere se termină 
când spira capacului intră în cilindrul de presare, după ce borcanul este 
împins afară de către platoul superior 1. Astfel, închiderea recipientelor 
cu capace tip II „Eurocap” îmbină două operații ce decurg aproape 
simultan: strânge garnitura de etanșare la partea frontală a gâtului 
borcanului, obținând ermeticitatea necesară și îndoaie bordul gofrat al 
capacului sub proeminența de pe gâtul borcanului. Dar fixarea mecanică 
a capacului pe gâtul recipientului, în rezultatul îndoirii bordului, nu 
întotdeauna se păstrează la prelucrarea termică ulterioară. De aceea, după 
sterilizare, garnitura de etanșare, deseori, este strânsă insuficient, ceea ce 
poate conduce la perturbarea etanșeității. Pentru prevenirea acestui 
fenomen negativ, recipientele se închid simultan, cu introducerea 
aburului în spațiul de sub capacul borcanului. După închiderea definitivă, 
aburul se condensează creând vacuum în borcan. Sub acțiunea 
vacuumului, capacul apasă strâns pe partea frontală a gâtului borcanului, 
asigurând etanșeitatea necesară. Calitatea închiderii este determinată 
numai de parametrii recipientelor, capacelor și cilindrului de presare.

In legătură cu aceasta, există cerințe tehnice stricte, în special 
pentru diametrul coroniței gâtului borcanului, toleranța dimensiunii - 0,7 
mm (iar pentru închiderea recipientelor cu capace tip I toleranța 
corespunzătoare este egală cu 1,5 mm).

Pentru fabricarea capacelor tip II și III este necesară tablă cu 
proprietăți mecanice strict determinate.

Figura 11.3.2.2. Schema de închidere a recipientelor cu capace tip 
II „Eurocap”: 1 - platou superior; 2 - cilindru de presare; 3 - marginea proeminenței 
gâtului borcanului; 4 - colector de abur; 5 - magnet; 6 - flancul capacului; 7 - partea 
frontală a gâtului borcanului.
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Tabelul 11.3.2.1.
Caracteristicile tehnice ale tablei.

Indicii Capac tip II Capac tip III
Grosimea tablei,mm 0,2 0,24
Abatere de la grosime,% ±2,5 ±2,5
Cantitatea de staniu din ambele 
părți ale tablei,g/nr

>4,9 >4,9

Duritatea Rockwell pe scara 
HR30T, un

54+61 54+61

Adâncimea scobiturii Eriksen, mm >6,6 >6,9

J 11.3.3. Metoda de închidere III

Coronița gâtului recipientului pentru închis cu capace tip III
5717-91, tip III - cu filet) este prezentată în(„Twist-off”, GOST 

figura 11.3.3.1.

Figura 11.3.3.1. Coronița gâtului recipientului tip III „Twist-off’: 
proeminență de filet; adâncitură de filet.

Coronița gâtului recipientelor de tip III este executată în formă de 
cilindru cu filet scurt cu mai multe începuturi, (multiplu). Numărul 
începuturilor filetului pe coronița gâtului recipientului tip III-66 - patru, 
iar pe recipientul tip III-82 - șase. Numărul coroniței gâtului este egal cu 
diametrul nominal în mm.

Capacul tip III („Twist-off’) este prezentat în figura 11.3.3.2.

Figura 11.3.3.2. Capac tip III „Twist-off’: 1 - proeminență de filet; 
2 - garnitura de etanșare; 3 - câmpul capacului.

Marginea inferioară a capacului este îndoită (ondulată) în interior 
și formează o bordură neîntreruptă, care în patru ori șase locuri este 
prevăzută cu’ niște gheare ce servesc pentru fixare de filet în timpul 
închiderii recipientelor. în interiorul capacului, pe perimetrul părții 
frontale, este amplasată garnitura de etanșare bine fixată cu lac. Pentru 
confecționarea garniturilor de etanșare prin turnare a pastei pe capace, cu 
prelucrarea termică ulterioară, sunt utilizate diferite materiale, inclusiv 
pasta (Plastizol) „Darex” 50317 a firmei „Greis-Italiana”.

Partea centrală a capacului este convexă, pentru ușurarea 
controlului vidului. Recipientele tip III „Twist-off’ se închid prin 
înșurubarea capacului pe gura ambalajului de sticlă.

Totodată, capacul se apasă pe gura recipientului cu ajutorul 
arcurilor amortizoare pentru etanșare și, în același timp, se rotește în 
sensul orar (același cu rotirea acelor de ceasornic) -74°, pînă la oprirea 
proeminențelor capacului (ghearelor) în spirele filetului de pe gâtul 
ambalajului, obținându-se etanșeitatea dorită. în procesul închiderii 
recipientelor, capacul nu se deformează. De aceea, dimensiunile și 
amplasarea proeminențelor filetului trebuie să fie strict coordonate cu 
filetul de pe gâtul recipientului.

Pentru capacele tip III „Twist-off’, precum și pentru toate 
închizătoarele cu garnitură frontală, o importanță deosebită are precizia 
executării gâtului recipientului, îndeosebi partea lui frontală. Abaterea 
părții frontale de la plan (conform GOST 5717-91) nu trebuie să 
depășească 0,16 mm. Ovalitatea admisibilă a gâtului 0,9 mm, ceea ce e 
puțin mai mare decât la borcanele tip II. Față de garniturile de etanșare a 
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capacelor tip III „Twist-off’, pe lîngă cerințele comune pentru toate 
închizătoarele frontale (uniformitatea aplicării, stabilitatea chimică și 
termică suficientă, capacitatea de rezistență împotriva acțiunilor 
mecanice) se mai prezintă o cerință specifică: coeficientul de frecare a 
garniturii pe sticlă trebuie să fie minim (pentru ușurarea deșurubării 
capacelor). Aceasta se obține prin introducerea adaosurilor speciale în 
plastizol - material pentru producerea garniturilor.

11.4. Mașini de închis recipiente de tablă

Pentru executarea operației de închidere a recipientelor în liniile 
tehnologice modeme se folosesc mașini de închis automate.

Mașinile de închis se clasifică după criterii constructive și de 
exploatare. Conform criteriilor constructive: după gradul de mecanizare - 
semiautomate, automate, în executare autonomă sau modulară; după 
numărul pozițiilor și schemei de transport cu o singură poziție și 
multipoziționale, liniare și de tip carusel. După criterii de exploatare: 
potrivit tipului ambalajului prelucrat - pentru recipiente de sticlă, metalice 
cilindrice și fasonate; conform tipului de producție - pentru producerea 
conservelor și fabricarea recipientelor de tablă; conform condițiilor de 
ermetizare - la presiunea atmosferică, în mediu rarefiat (vacuum), cu 
introducerea prealabilă a aburului (gazului) în spațiul liber de sub capac.

Indiferent de tipul mașinii închiderea recipientelor se realizează 
prin deformarea (fălțuirea) capacelor cu ajutorul unor role ce intră în 
componența mecanismului de închis al mașinii.

în figura 11.4.1. este prezentată schema mecanismului de închis 
multipozițional care se compune din axul conducător 4, roțile dințate 1, 2, 
3, 5, 6, 17, 20, 21, 22 axele centrale 7 și 23, brațele 25, axele tubulare 16 
și 18, camele 15 și 24, mufele 8, unite cu levierele cu brațe 12 prin 
intermediul articulațiilor 13, rolele de presare 14, rolele de închidere 9, 
capetele de închidere (pistoane superioare) 10, axele 11, tachetele 
(împingătoarele) 19.

Principiul de funcționare al mecanismului de închis este 
următorul.

în momentul îndepărtării rolelor de închidere 9, recipientul cu 
capacul respectiv este așezat pe talerul cu piston (pistonul inferior), care 
ridicându-se presează cutia de capul de închis (pistonul superior). Rolele 
14, rotindu-se pe suprafața exterioară a camelor 15 și 24 se îndepărtează, 
iar rolele de închidere 9, unite cu ele prin intermediul levierelor cu brațe 

12, se apropie de cutie simultan rotindu-se în jurul ei, realizează îndoirea 
(deformarea) și prinderea fixă a capacului de corpul recipientului. Rotirea 
lină a rolelor de închidere este asigurată de o divergență neînsemnată 
dintre numărul de turații al camelor și al rolelor de închis.

Figura 11.4.1. Schema mecanismului de închis multipozițional.

în dependență de construcția mașinii de închis recipientul în 
timpul închiderii se rotește în jurul axei sale ori rămâne nemișcat. 
Mecanismul de închidere, prezentat în figura 11.4.1 simultan se rotește în 
jurul axei caruselului (cu ajutorul brațelor 25) și în jurul axei sale (prin 
intermediul sistemului de roți dințate). După fălțuirea capacului rolele de 
închidere se îndepărtează de recipient, talerul cu piston (pistonul inferior) 
coboară, tachetul arcuit 19 împinge recipientul în jos și nu-i permite să 
atârne în pistonul superior 10. Ajungând la nivelul conveierului, 
recipientul închis este deplasat de banda transportoare la următoarele 
operații.

Dispozitivele de închis recipiente de tablă și sticlă se deosebesc 
prin profilul rolelor de închis și ritmul de lucru al acestora. Rolele de 
închis pentru borcane au aceeași formă și simultan se deplasează pe 
aceleași traiectorii, pe când rolele de închis - pentru cutiile de tablă 
constructiv se deosebesc.

Rolele de formare, care execută prima operație de închidere - 
îndoirea și introducerea bordurii capacului sub bordura corpului, - au un 
falț cu profilul adânc și rotunjit, iar rolele de presare, care îndeplinesc 
operația a doua de închidere - strângerea și presarea falțului, au un profil 
mai puțin adânc și mai drept.

Pentru fiecare mașină de închis cutii de conserve se folosește un 
anumit profil, deoarece ultimul se calculează în funcție de viteza de lucru 
a mașinii, de diametrul recipientului, precum și de grosimea tablei.
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Mașina automată 3K7-1-250 este destinată pentru închiderea 
ermetică a cutiilor de conserve (figura 11.4.2).

b)
figura 11.4.2. Mașina automată 3K7-1-250: a - vederea generală, b 

- vederea A-A.

Mașina execută următoarele operații de bază: recepția cutiilor de 
conserve, eliberarea capacelor cu bucata, marcarea capacelor, aducerea 
cutiilor și a capacelor la rotorul de închidere preventivă, fixarea capacului 
pe cutie, așezarea cutiei pe platoul rotorului de închidere preventivă, 
unirea ne ermetică a cutiei cu capacul, scoaterea cutiei de pe platoul 
rotorului, transmiterea cutiilor de la rotorul de închidere preventivă la 
instalația de vacuumare, vacuumarea cutiilor, aducerea cutiilor la rotorul 
de închidere definitivă, așezarea cutiei pe platoul rotorului, închiderea 
ermetică a cutiei (îmbinarea ermetică a cutiei cu capacul), evacuarea 
cutiei din mașină și transmiterea ei la următoarea operație. Mașina 
3K.7-1-250 este compusă din următoarele subansambluri: batiul, 
mecanismul de recepție, mecanismul de alimentare, rotorul de închidere 
preventivă, sistemul de vacuumare, caruselul de închidere, mecanismul 
de evacuare, mecanismul de acționare și echipamentul electric.

Batiul mașinii prezintă o baie de ulei, în care sunt amplasate 
piesele transmisiilor și partea principală a sistemului de lubrifiere. Batiul 
conține două despărțituri izolate una de alta - cu vid și fără vid. 
Mecanismul de recepție primește fluxul neorganizat de cutii și le 
repartizează la un anumit interval (pas), egal cu distanța dintre centrele 
platourilor (măsuțelor ridicătoare). El este compus din transportorul cu 
plăci 15 și alimentatorul elicoidal 14. Din partea opusă intrării șnecului 
sunt instalate ghidajul arcuit și captorul tangențial al sistemului de blocaj, 
„nu este cutie - nu este capac”.

Mecanismul de alimentare servește pentru transportarea cutiilor și 
capacelor concomitent cu orientarea reciprocă a acestora și aducerea lor la 
mecanismul de închidere. El este compus din steaua de alimentare 13, 
ghidajul pentru capace, dozatorul de capace 8 și marcatorul 9. în corpul 
dozatorului 8 se rotesc trei melci cu separatori care eliberează capacul 
pentru marcare și închidere. Marcatorul servește pentru marcarea 
capacelor și conține două capete de marcare: superior - poansonul și 
inferior - matrița. Eliberarea cutiilor din rotorul de închidere preventivă, 
transmiterea acestora pe talerele pistoanelor inferioare ale caruselului, 
precum și evacuarea cutiilor după închidere se exercită de roțile 
stelate 10.

Sistemul cu vid constă din stația de pompare, camera de vid, 
supapa de vid, mecanismul de ecluzare, aparatura de semnalizare și 
control și sistemul de conducte.

Stația de pompare 4 include motorul electric și pompa cu inel de 
apă, instalate pe o ramă comună, precum și colectorul de apă.
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Camera de vid 11 este compartimentul cu vid al batiului 5, în care 
este instalat caruselul. Pe peretele din față al camerei de vid este situată 
supapa de vid 12, care include mecanismul de acționare și rotorul. 
Mecanismul de acționare prezintă un reductor, în interiorul căruia sunt 
amplasate pinioanele de distribuție. în corpul rotorului este instalat un 
dop cu pungi și cu talere pentru cutiile de conserve. Cutiile se aduc în 
pungile dopului de steaua 16, fixată pe arborele mecanismului de 
acționare. în cavitatea fiecărei pungi este câte un aruncător, care este pus 
în mișcare de la un braț cu rolă și un șablon. Regulatorul de vid servește 
pentru reglarea rarefierii în camera de vid. Mecanismul de evacuare este 
destinat pentru evacuarea cutiilor închise din mașină. El este compus din 
steaua 7, transportorul 6 și ghidajele pe care este instalat contorul pentru 
cutii. Mecanismul de acționare al mașinii se compune din motorul electric 
3, transmisia prin curele trapezoidale 2 și cutia de viteze 1.

Rotorul închiderii preventive (figura 11.4.3) servește pentru 
închiderea preventivă a cutiilor.

' В - 8

Figura 11.4.3. Rotorul închiderii preventive al mașinii 3K7-1-250.

El se compune din corpul superior, planșaiba inferioară 1 și 
coloana de legătură 12. Corpul superior constă din planșaiba 5 și capacul 

7. în alezajele planșaibei sunt instalați arborii 9, cu capurile de închidere 
11 și rolele de bordurare (falțuire). Arborii 9 sunt puși în mișcare de 
rotație de arborele central 2. în interiorul arborilor tubulari 9 se 
deplasează în direcție verticală tachetul 10. Fiecare cap de închidere 
constă din axul 4, pârghii, rolele de închidere 3 și rolele de urmărire pe 
came 6. Ultimele se deplasează pe șablonul cu came 8, ca urmare, rolele 
de închidere pot să se deplaseze în direcție radială față de centrul cutiei, 
descriind conturul acesteia. Pe planșaiba inferioară 1 sunt instalate 
platourile 13, pe care se așează cutiile de conserve. Apoi, ridicându-se, ele 
presează cutia de capul de închidere 11. Caruselul de închidere 
(figura 11.4.4) este destinat pentru a închide cutii de conserve prin 
formarea falțului dublu de închidere. Corpul caruselului de închidere este 
compus din partea superioară 4 și partea inferioară 1, unite prin coloana 2. 
în partea superioară a caruselului de închidere sunt fixați patru arbori. 
Arborele are un pinion exterior 5, ce poartă cama operațională 7; arborele 
tubular 8, care servește pentru fixarea planșaibei 9, și axa imobilă 10 cu 
capul de închidere 11. în interiorul axului tubular 8 se deplasează în 
direcție verticală tachetul 13, care împinge în jos cutia din capul de 
închidere.

Figura 11.4.4. Caruselul mașinii de închis 3K7-1-250.
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în alezajele planșaibei sunt montate dispozitivele de închidere ale 
primei și a doua operații. Fiecare subansamblu de închis este compus din 
axul 3, leviere, rolele de închidere 12 și rolele de urmărire pe cama 6. 
Platoul (măsuța ridicătoare) 14 servește pentru aducerea cutiilor la 
dispozitivul de închis, pentru centrarea și presarea lor de capul de 
închidere. Deplasarea platourilor în direcție axială se realizează prin 
intermediul culisoului cu role și al șablonului. Mașina este înzestrată cu 
un sistem de siguranță de tipul cuplaj cu dinți și un microîntreruptor 
electric. în cazul lipsei capacului, blocării cutiei sau altor motive 
neprevăzute, mașina se oprește.

11.4.1. Principiul de funcționare

Fluxul cutiilor de conserve de la mașina de dozat urmează la 
mecanismul de recepție al mașinii de închis, unde recipientele sunt 
repartizate la un anumit pas. După semnalul sistemului de blocaj, primit 
de la cutie, din dozatorul de capace se eliberează capacul respectiv, care 
este marcat, așezat pe corpul cutiei și mai apoi trece la dispozitivul de 
închidere preventivă, unde se realizează închiderea neetanșă a 
recipientelor. După aceasta, platoul, împreună cu cutia, coboară, ultima 
fiind preluată de steaua 10 și introdusă în locașul supapei, apoi trecută în 
camera de vid unde este așezată pe platoul caruselului și presată de capul 
de închidere. în continuare, sub acțiunea rolelor primei și celei de a doua 
operații, se realizează închiderea ermetică a cutiei. Cutia închisă cu 
ajutorul steluței 10, este trecută în locașul supapei, apoi scoasă din cameră 
și, prin intermediul roții stelate, este evacuată din mașină și transportată 
la următoarea operație tehnologică.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, cutii/min 250
Dimensiunile cutiei, mm:

diametrul 50+150
înălțimea 35+125
grosimea tablei 0,20+0.28

Ambalajele prelucrate, cutii
Nr.3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,20,22,23,24, 
GOST 5981-71

Mecanismul de închidere preventivă:
numărul arborilor 
numărul rolelor pe planșaibă 
turația în timpul unei rotații a caruselului

Mecanismul de închidere definitivă:
numărul arborilor 
numărul rolelor operației I 
numărul rolelor operației II 

turația planșaibei în timpul unei rotații 
a caruselului

Rarefierea în cameră (vid), MPa
(mm, Hg)
Pompă de vid:
Motorul electric al pompei, kw
Turația, rot/min (rad/s)
Motorul electric al mecanismului
de acționare, kW 

turația, rot/min (rad/s) 1
Dimensiuni de gabarit, mm:

lungimea 
lățimea 
înălțimea

6
1
8

4
2
2

16

0,07 (500) 
tip VV N-1,5

4
1450(151,8)

3100
1600
1800
3960

5,5
1440(150,7)

Masa, kg

Capacitatea de lucru a mașinii de închis se determină cu relația, 
recip./min:

P = n • Z • <p
în care n - reprezintă numărul de rotații al unui dispozitiv, pe minut;

Z - numărul capetelor de închis ale unui dispozitiv;
<p - coeficientul de utilizare a mașinii.
Puterea necesară pentru executarea falțului dublu de etanșare 

poate fi determinată cu relația, kW:
N = 736 -IO6 -Р -D

în care P - reprezintă productivitatea mașinii de închis, recip./min;
D - diametrul recipientului, mm;
8 - grosimea tablei, mm.
în figura 11.4. este prezentată nomograma pentru determinarea 

puterii motorului electric al mașinii de închis, în dependență de
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productivitatea mașinii pe minut, dimensiunile recipientului, grosimea 
tablei și tipul utilajului.

Figura 11.4. Nomograma pentru determinarea puterii motorului 
electric.

11.5. Mașini de închis recipiente de sticlă

Din mașinile de închis recipiente de sticlă fac parte mașinile de 
închis de tip I C.K.O., tip II „Eurocap” și mașinile pentru închiderea 
recipientelor tip III, Twist-off’.

11.5.1. Mașina automată de închis tip I Б4-КЗК-75

Mașina automată de închis recipiente de sticlă prin metoda 
C.K.O. (figura 11.5.1.1) este compusă din batiul 9, transportorul 8, 

dispozitivul de alimentare cu capace 7, care include dozatorul de capace 
5, marcatorul 6 și ghidajul pentru capace 11, dispozitivul de închidere 2, 
mecanismul de acționare cu cutia de viteze 4, steaua de evacuare a 
borcanelor închise, placa 3, pe care este instalat pupitrul de comandă 12.

Figura 11.5.1.1. Mașina Б4-КЗК-75 de închis borcane tip I CKO.

Batiul este instalat pe patru picioare reglabile 1.
Mecanismul de recepție a borcanelor include transportorul cu 

plăci 8 și melcul 10.
Borcanele aduse de transportor, ajungând la melcul de 

sincronizare a alimentării recipientelor, sunt repartizate la o distanță 
anumită (pas) între ele, în conformitate cu ciclul de lucru al mașinii și 
deplasate spre mecanismul de distribuire a capacelor 7. Pe transportor, 
borcanele sunt ghidate cu tije laterale reglabile, în funcție de diametrul și 
înălțimea recipientelor.

Din partea opusă a melcului ce reglează distanța dintre borcane, 
este montat dispozitivul sistemului de blocare „Nu este borcan - nu este 
capac”. Comanda alimentatorului de capace se face prin intermediul unor 
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pârghii și al cuplajului cu pană rotativ în momentul când borcanul 
acționează pârghie-spion a sistemului de blocare. Când recipientele 
lipsesc, pârghie-spion, cu ajutorul unui arc, se întoarce în poziție inițială, 
suspendând alimentarea cu capace.

Mecanismul de avans este un element intermediar între 
mecanismul de recepție și mecanismul de închidere. El servește pentru 
alimentarea automată a fiecărui borcan cu un capac, pentru marcarea 
capacelor, concomitent cu orientarea borcanelor și capacelor și pentru 
deplasarea lor spre dispozitivul de închidere.

Mecanismul de avans se compune din steaua de alimentare, 
ghidajul pentru capace, dozatorul de capace și marcatorul capacelor.

Steaua de alimentare asigură deplasarea capacelor coaxial cu 
borcanele. Ghidajul pentru capace are formă dreptunghiulară și este fixat 
sub dozatorul de capace și marcator.

în corpul dozatorului de capace se rotesc trei melci cu separatori, 
ce preiau capacul din stivă și îl așează pe niște segmenți profilați, 
deplasându-1 spre marcator. Marcatorul de capace constă din corpuri 
arcuite, îmbinate prin articulație, în care sunt amplasate tamburele cu cifre 
și litere. Schimbarea cifrelor se face zilnic, prin demontarea tamburului 
inferior, fixat printr-o tijă filetată centrală.

Mecanismul de acționare al mașinii de închis borcane include 
electromotorul, transmisia prin curele trapezoidale și cutia de viteze.

Dispozitivul de închis (figura 11.5.1.2) prezintă un carusel pe 
care sunt montate axele principale, planșaibele și talerele cu piston 
(măsuțele ridicătoare). La capătul inferior al arborelui principal 29 este 
fixat pinionul 28, care pune în mișcare rotorul cu capetele de închidere 
prin intermediul unui bloc de pinioane și pinionul 27. în partea centrală a 
arborelui 29, sunt fixate pinioanele 36 și 37, care rotesc axele principale 7 
și planșaibele 9. Axul principal este fixat în suportul capacului 38. Pe el 
(axul principal) este instalat arborele-pinion 6 cu cama de urmărire 8. 
Rola 40 a culisoului 2, care comunică împingătorului 4 mișcare 
alternativă, se deplasează în canalul camei 39. împingătorul trece prin axa 
tubulară 10 și se fixează în culisoul 2 cu ajutorul piuliței 1. în poziția 
inferioară, împingătorul revine datorită acțiunii arcului 3. în partea 
inferioară a axei 10 este instalat capul de închidere 31 cu centratorul 32.

Planșaiba 9 este situată pe capătul inferior al axului principal 7. în 
orificiile planșaibei, pe axele 11 sunt situate bucșele excentrice 33, care 
servesc pentru reglarea fină a poziției rolelor de închis.

Figura 11.5.1.2. Dispozitiv de închis recipiente tip CKO.

în partea exterioară a axelor, sunt fixate brațele 34 cu rolele de 
urmărire pe came 35, iar în partea inferioară - brațele 12 cu rolele de 
închidere 13. Rolele 35 se rotesc pe suprafața exterioară a camei de 
urmărire 8. La rândul său, planșaiba se rotește cu ajutorul pinionului 5. 
Bucșele 33 sunt fixate cu un dispozitiv de strângere cu șurub, pentru a 
exclude posibilitatea rotirii spontane. Talerul cu piston (pistonul inferior) 
servește pentru ridicarea, centrarea și strângerea borcanului cu capac de 
capul de închidere. El se compune din corpul 22, în care se deplasează 
culisoul 21, care se sprijină cu rolele 24 și 25 pe cama staționară 25. 
Rolele sunt montate pe axa 23. în culisoul 21 este fixată bucșa 20. Pe ea 
este înșurubată piulița 15, care, prin intermediul bucșei 18, apasă pe arcul 
19, ținându-1 în stare (comprimată) de lucru.
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Bucșa 20 e unită rigid cu tija tubulară 17 prin intermediul 
șurubului 16. Pe tija 17 este instalat talerul 14. Ungerea se face prin gaura, 
care se închide cu capacul orb 30.

în timpul funcționării mecanismului de închidere, borcanul, 
acoperit cu capacul respectiv din dispozitivul de alimentare, este așezat pe 
talerul cu piston 14, apoi ridicat și strâns de capul de închidere, după ce 
pistonul inferior, împreună cu borcanul închis, coboară, ultimul fiind 
evacuat din mașină și deplasat la următoarea operație.

Caracteristica tehnică

11.5.2. Mașina de închis borcane de tip II

Productivitatea, borcane/min 125
Dimensiunile ambalajelor, mm:

diametrul 60-105
înălțimea 60-165

Puterea instalată, kW 2,2
Dimensiunile de gabarit, mm:

lungimea 2010
lățimea 1060
înălțimea 2060

Masa, kg 1555

Mașina de închis borcane „Eurocap-4” a firmei „Massili”, Franța 
este prezentată în figura 11.5.2.1. Ea este compusă din următoarele 
subansambluri de bază: mecanismul de recepție a borcanelor, sistemul de 
alimentare cu borcane și capace, dozatorul de capace, caruselul de închis, 
discul pentru evacuarea borcanelor închise, batiul și placa superioară. 
Mecanismul de recepție a borcanelor include un disc rotativ și melcul care 
repartizează borcanele la un interval stabilit, egal cu pasul caruselului de 
închis. Viteza deplasării borcanelor pe discul rotativ este mai mare decât 
viteza transportării lor cu melcul divizor, care contribuie la repartizarea 
organizată a recipientelor la intrarea în mașină. Mecanismul de alimentare 
este compus din roțile stelate pentru repartizarea borcanelor, sistemul de 
alimentare cu capace, ghidajele pentru deplasarea capacelor la caruselul 
de închidere. Deasupra stelelor de alimentare este montat dozatorul de 
capace. Dozatorul constructiv se deosebește de dispozitivele analogice 
prin aceea că cuplajul de anclanșare și deconectare a dozatorului este

dirijat de electromagnetul de la captorul care se găsește în zona melcului 
de recepție a borcanelor.

Figura 11.5.2.1. Mașina de închis borcane de tip „Eurocap - 4”:
1- batiu; 2 - platou inferior; 3 - cap de închis; 4 - rotor; 5 - traversă; 6 - dozator de 
capace; 7 - mecanism de alimentare cu borcane.

Caruselul de închidere a borcanelor este compus din planșaiba 
superioară și planșaiba inferioară, instalate pe arborele telescopic central. 
Planșaiba inferioară este fixată rigid pe arbore, pe când cea superioară 
poate să se deplaseze cu ajutorul piuliței de reglare la ajustarea caruselului 
după înălțimea borcanului. în capătul superior al arborelui central este 
amplasat sertarul de distribuție a aburului la mașina de închis. Pe 
planșaiba superioară sunt montate patru capete de închidere, iar pe cea 
inferioară - patru platouri (măsuțe ridicătoare) pentru așezarea 
borcanelor. Capul de închidere este compus din corpul, opritorul și 
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colectorul de abur. Suprafața interioară (conică și cilindrică) a corpului 
execută presarea capacului pe coronița gâtului borcanului. Opritorul este 
arcuit din ambele părți. Arcul inferior determină forța de strângere a 
capacului de gâtul borcanului, iar cel superior reîntoarce dispozitivul de 
strângere în poziția superioară inițială. Platoul de strângere (măsuța 
ridicătoare) are o tijă verticală, la al cărei capăt superior este fixat talerul 
cu centratorul pentru borcane. La capătul inferior al tijei este montată o 
rolă, care se deplasează pe șablon. Discul care evacuează borcanele 
închise este fixat rigid pe arborele care se pune în mișcare prin 
intermediul transmisiei cu lanț. Batiul prezintă o construcție metalică 
sudată, în al cărei interior este instalat motorul electric, reductorul cu 
melc, transmisia prin roți dințate. Fluxul de borcane este adus de 
transportor la mecanismul de recepție, unde recipientele sunt repartizate 
la un pas corespunzător pasului caruselului de închis. Deplasându-se de-a 
lungul melcului, borcanul apasă pârghia captorului de blocare „Nu este 
borcan - nu este capac” și transmite semnalul la alimentatorul de capace. 
La un borcan, separatorii rotativi ai dozatorului de capace execută numai 
o rotație și eliberează din stivă doar un capac. în cazul lipsei recipientului, 
pârghia de blocare, cu ajutorul arcului, se întoarce în poziția inițială și 
blochează alimentatorul de capace. Capacele se transportează cu ajutorul 
unor segmenți profilați, apoi sunt marcate înainte de a ajunge la capul de 
închidere. Fiecare capac se deplasează sincronic cu borcanul respectiv. 
Ajuns la capul de închidere, capacul este ridicat de magnetul 
împingătorului mai sus de orificiile de scurgere a aburului din colector. 
Simultan, borcanul este ridicat de măsuța ridicătoare (platoul inferior), 
până când gâtul borcanului nu va fi la un nivel cu colectorul de abur. între 
borcan și capac se formează o cameră de abur, aburul umplând spațiul 
liber din borcan. La condensarea aburului, în borcan se formează vid egal 
cu 0,027 MPa. La ridicarea continuă a borcanului, capacul se așează pe 
gâtul borcanului, apoi urmează presarea marginii capacului în jurul 
coroniței gâtului borcanului: întâi cu partea conică, apoi cu suprafața 
cilindrică a capului de închidere. Borcanul închis este scos din capul de 
închidere și, prin intermediul roții stelate și a discului rotativ, este evacuat 
din mașină.

Pentru închiderea borcanelor de sticlă tip II se folosesc și mașinile 
automate, produse la uzina „Prodmaș”, Simferopol Б4-КУТ-1. Mașina 
este elaborată pe baza mașinilor de închis unificate tip Б4-КЗК-89, de 
care se deosebește numai prin construcția mecanismului de închis. în 
figura 11.5.2.2, este prezentat mecanismul de închidere al mașinii Б4- 

КУТ-1, care reprezintă un carusel rotativ cu capuri de închidere și măsuțe 
de ridicare (platouri) a recipientelor. Caruselul este compus din planșaiba 
superioară 5 și planșaiba inferioară 15, unite prin caruselul 1, care se 
rotește în lagăre. Pe suprafața inferioară a planșaibei 5 sunt montate 
capurile de închidere, iar pe suprafața superioară a planșaibei 15 - 
măsuțele ridicătoare (platourile inferioare).

Figura 11.5.2.2.Mecanismul de închis al mașinii Б4-КУТ-1:
I - carusel; 2 - împingător; 3 - bucșă; 4 - limitator longitudinal; 5 - planșaiba superioară; 
6 - bulon; 7 - corpul capului de închis; 8 - arc; 9 - inel de presare; 10 - centrator;
II - element elastic; 12 - platoul inferior; 13 corpul platoului; 14 - bulon de fixare a 
corpului; 15 - planșaiba inferioară.

Capul de închidere include următoarele subansambluri: 
centratorul, corpul cu bucșa fixată pe el, limitatorul longitudinal 4, care se 
deplasează în sus împreună cu borcanul și se întoarce în poziția inițială 
datorită arcului 8 și inelul de presiune, pe a cărui parte frontală este 
executată o teșitură rotunjită pentru micșorarea cioburilor de sticlă la 
închiderea borcanelor. Platoul (măsuța) de strângere a mașinii Б4-КУТ-1,
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spre deosebire de mașina analogică Б4-КЗК-89, nu conține arcul inferior. 
Efortul de presare a capacului la partea frontală a gurii borcanului este 
asigurat de arcul 8 al capului de închidere. Borcanul, acoperit cu capacul 
respectiv și presat deasupra de elementul elastic al împingătorului, este 
ridicat de platoul inferior în dispozitivul de închidere. Ridicarea 
borcanului se execută în două reprize: la început repede, pînă la atingerea 
capacului de limitatorul 4, apoi lent, la închiderea borcanului. Borcanul 
strâns de limitatorul 4, cu toată suprafața frontală a gâtului, de către 
platoul inferior și învingând efortul arcului 8, el se deplasează spre capul 
de închidere. Datorită suprafeței conice a centratorului, capacul intră în 
capul de închis, apoi, treptat, în inelul de presare borcanul este închis 
ermetic. După aceasta, borcanul, prin intermediul limitatorului 
longitudinal 4, este scos din capul de închidere și evacuat din mașină.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, borcane/ min Eurocap-4 Б4-КУТ-1
130 160

Rarefierea (vacuum) în borcan, MPa 0,024 0,047
Consumul de abur, kg/h 12 12
Puterea instalată, kw 1,1 1,1
Dimensiunile de gabarit, mm:

lungimea 1130 2030
lățimea 950 1030
înălțimea 1900 1920

Masa împreună cu
supraîncălzitorul de abur, kg 790 1690

Figura 11.5.3.1. Mașina liniară de închis recipiente tip III „Twist- 
off’, M8-2M3K: 1 - batiu; 2 - transportor cu plăci; 3 - buncăre de alimentare cu 
capace; 4 - jgheab pentru deplasare a capacelor; 5 - camera de vacuumare cu mecanismul 
de închis recipiente; 6 - mecanism de acționare; 7 - panou electric.

Esența acestei metode constă în particularitățile constructive ale 
capacelor și ambalajelor utilizate (vezi metodele de închidere). 
Mecanismul de închis (figura 11.5.3.2) este montat în interiorul camerei
de abur al mașinii.

11.5.3. Mașina liniară de închis recipiente tip III M8-2M3K

Recipientele de sticlă tip III („Twist-off’) se închid prin 
înșurubarea capacului pe gâtul recipientului într-o cameră de abur închisă. 
Se deosebesc mașini de închis liniare și de tip carusel. Una din mașinile 
de acest gen este mașina de închis M8-2M3K (figura 11.5.3.1).

Figura 11.5.3.2. Mecanism de închis recipiente tip III „Twist-off’.
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Borcanul 1, adus de transportatorul cu plăci 2, este deplasat spre 
zona de închidere 3. Apropiindu-se de camera de abur, borcanul este 
dirijat prin intermediul a două curele de fixare 4, care împiedică rotirea 
acestuia în timpul operației de închidere. Apoi borcanul pătrunde în 
camera de abur, unde primește capacul, prin intermediul unui jgheab de 
alimentare cu capace, și a unui disc magnetic. La deplasarea ulterioară, 
borcanul cu capacul 5 ajunge sub placa arcuită 6. La partea inferioară, 
placa are două benzi: la centru - o bandă de teflon, iar în partea stângă (în 
direcția deplasării transportorului) - o bandă de cauciuc. La deplasarea 
borcanului, ambele benzi lunecă pe suprafața exterioară a capacului și, 
datorită coeficienților de frecare diferiți, îl deșurubează aproximativ la o 
pătrime de rotație. Prin aceasta se atinge îmbinarea corectă a capacului cu 
filetul gâtului recipientului. Apoi, borcanul cu capacul 5 intră în zona 
mecanismului de închidere, care este format în partea dreaptă de o bandă 
de cauciuc fixă, iar în stânga - o bandă continuă antrenată de tamburul 8 
și dirijată de rolele 9. Banda se—deplasează în aceeași direcție cu 
recipientul, dar de două ori mai repede. La trecerea recipientului pe sub 
placa 6, ultima puțin se ridică, contractând arcul 10. In același timp, 
ambele benzi apasă capacul cu o forță considerabilă și, datorită 
momentului de frecare, îl înșurubează etanș, după ce borcanul este 
evacuat din mașină.

Mașina (figura 11.5.3.1) este compusă din batiul 1, pe care este 
instalat transportorul cu plăci 2, pentru deplasarea recipientelor la 
mecanismul de închis.

Deasupra batiului este amplasat buncărul de alimentare 3, 
mecanismul de orientare și alimentare cu capace, jgheabul 4 pentru 
deplasarea capacelor la mecanismul de închidere preventivă, mecanismul 
de închidere definitivă, precum și dispozitive de alimentare cu abur și apă 
pentru muierea curelelor de fricțiune. Mașina este dotată cu un sistem de 
blocare „nu este recipient - nu este capac”.

De asemenea mașina este înzestrată cu sisteme de reglare în 
dependență de dimensiunile ambalajelor și capacelor.

Mașina funcționează în felul următor: capacele încărcate în 
buncărul de alimentare 3, printr-o tăietură interioară nimeresc pe discul 
rotativ cu magneți. Capacele preluate de magneți, prin intermediul 
mecanismului de orientare și a jgheabului 4 ajung la mecanismul de 
închidere preventivă, care așează capacul pe gâtul recipientului ce se 
deplasează sincronic cu acesta. Capacele, înainte de închidere, se 
încălzesc cu abur pentru a înmuia garnitura de etanșare. Recipientul cu 

capacul respectiv, susținut de către curelele de fixare, se deplasează spre 
mecanismul de închidere definitivă. închiderea ambalajelor se realizează 
în camera de vacuumare, în atmosfera aburului saturat, care elimină aerul 
din spațiul liber al recipientului. După sterilizare și răcire în recipient se 
formează vacuum care asigură o etanșeitate satisfăcătoare.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, recip./h 2000 - 4000
Dimensiunile recipientelor prelucrate, mm:

diametrul 70-120
înălțimea 70 - 260

Diametrul capacelor, mm 32-110
Consum de abur 0,5 MPa, kg/h 25
Consum de apă, Z/h 100
Puterea instalată, kW 1,65
Dimensiuni de gabarit, mm:

lungimea 2700
lățimea 1050
înălțimea 2060

Masa, kg 700

11.5.4. Mașina automată de închis Б4-КУТ-2

Mașina automată de închis recipiente de sticlă (borcane, butelii, 
cutii) cu coronița gâtului tip III „Twist-off’ este mașina de tip carusel. Pe 
batiul mașinii sunt instalate: mecanismul de recepție a recipientelor pline, 
mecanismul de eliberare a capacelor cu bucata, ghidajele pentru capace, 
rotorul de închis ambalaje, steaua de evacuare și mecanismul de acționare. 
Subansamblul principal al mașinii este rotorul de închis recipiente (figura 
11.5.4.1).

Rotorul este compus din caruselul 11, arborii 9, capetele de 
închis 7, tachetul 6, măsuțele ridicătoare 3. Caruselul de închidere constă 
din arborele central 10 cu pinionul 16, prin al cărui intermediu se pune în 
mișcare de rotație rotorul de închis ambalaje de sticlă, iar axele 9 servesc 
pentru transmiterea mișcării de rotație capetelor de închidere prin 
intermediul mecanismului 8. Capul de închidere prezintă o bucșă cu 
flanșă și cu orificiul canelat. Prin intermediul canelurilor se pune în 
mișcare de rotație capul de închis.
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Figura 11.5.4.1. Rotorul mașinii de închis recipiente Б4-КУТ-2 : 1
- axă; 2 - culisou; 3 - platou inferior (măsuță ridicătoare) ; 4 - tijă; 5 - stea de evacuare; 6
- tachet; 7 - capete de închis; 8 - manșon ; 9 - arbore principal; 10 - arbore
central; 11 -carusel; 12 - stea de alimentare; 13 - flanșă cu taler (platou); 14-corp; 15- 
șablon; 16-pinion.

Tachetul 6 servește pentru reținerea capacului în timpul așezării 
acestuia pe gâtul borcanului și împingerea recipientului din capul de 
închidere. Măsuța ridicătoare este compusă din tija 4 și culisoul 2, 
montate în corpul 14. în partea superioară a tijei este instalată în lagăr 
flanșa rotativă 13 cu talerul, pe care se așează recipientul în timpul 
închiderii. De culisoul 2 este fixată axa cu rola, care se deplasează pe 
șablonul 15, asigurând măsuței mișcare de ”du-te - vino” în direcție 
verticală. Dispozitivul de alimentare cu capace constă din mecanismul de 

acționare, ghidaje pentru capace, transportorul capacelor și buncărul 
vibrant. în corpul mecanismului de alimentare sunt amplasate pinioanele, 
care transmit roții stelate 12 mișcare de rotație. Mașina funcționează în 
felul următor. Borcanele umplute prin intermediul melcului de alimentare 
sunt repartizate la un pas stabilit și, acționând pârghia dispozitivului de 
blocare, transmit semnalul la dozatorul de capace. Concomitent, steaua de 
alimentare 12 deplasează borcanul pe măsuța ridicătoare a rotorului de 
închidere simultan cu transmiterea capacului. Pe parcursul deplasării 
borcanului și a capacului, în spațiul dintre capac și nivelul produsului în 
recipient se introduce abur uscat, care elimină aerul din ambalaj. în afară 
de aceasta, sub influența aburului, pasta de etanșare se încălzește, devine 
mai moale, creând condiții favorabile pentru înșurubarea capacului. în 
locul de trecere de la steaua de alimentare în rotorul de închidere, 
borcanul intră cu coronița sa în capacul care atârnă de magnetul tachetului 
6. în rotorul de închidere, recipientul, împreună cu capacul, se ridică la 
capul de închis, unde, la început, se rotesc unul față de altul în direcția 
deșurubării (se execută procesul de centrare a capacului cu borcanul), 
apoi aceste mișcări relative se produc în direcția de înșurubare. Borcanul 
se pune în mișcare de rotație de către ghidajele fixe, iar capacul - de capul 
de închis. După închidere etanșă, recipientul este scos din mașină prin 
intermediul stelei de evacuare 5.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, recip./min:
nominală 
suplimentară 

Dimensiunile borcanelor prelucrate, mm: 
diametrul
înălțimea

Puterea instalată, kW:
mecanismul de acționare al mașinii 
mecanismul de acționare al 

buncărului vibrant
Dimensiunile de gabarit, mm:

ale mașinii (fără încălzitorul de abur)
ale încălzitorului de abur
buncărul vibrant (diametrul x înălțime) 

Masa,kg

125
80;100; 160

63-105
65-165

1,1

2,1

2435x1470x2100
420x520x150

870x 1100
2420
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11.5.5. Mașini de închis sticle

Capsularea calitativă a sticlelor asigură condițiile corespunzătoare 
necesare în timpul transportării, păstrării sau maturizării produselor 
alimentare lichide (bere, vin, rachiu, divin ș.a.).

în industria vinicolă se utilizează diferite materiale pentru 
închiderea recipientelor: dopuri de plută naturală, capsule metalice de tip 
coroană cu garnitură din plută sau material plastic, capsule de aluminiu cu 
garnitură de carton, dopuri și capsule de polietilenă. Cea mai sigură și 
calitativă etanșare se realizează prin utilizarea dopurilor de plută naturală, 
care înainte de îmbuteliere sunt supuse următoarelor operații: umezirea 
prin stropire sau înmuiere în apă rece timp de 10-20 ore, menținerea în 
apă caldă (t = 45°C) timp de 30 minute, sterilizarea în soluție (0,5%) de 
anhidridă sulfuroasă.

Prelucrarea dopuri lor de plută cu apă fierbinte nu se recomandă 
întrucât aceasta conduce la dizolvarea suberinei - substanței de bază a 
plutei naturale și prin urmare dopul își pierde elasticitatea și devine dur. 
Pierderea elasticității și micșorarea volumului dopului conduce la 
pătrunderea aerului în sticlă și, chiar la pierderi considerabile - scurgerea 
vinului. De aceea, pregătirea dopurilor de plută pentru închiderea 
vinurilor de calitate prevede înmuierea lor în apă rece de trei ori pe zi 
timp de 5 zile cu menținerea ulterioară în apă caldă la temperatura de 
45°C și sterilizarea în soluție de SO2. în producție se folosesc și diferite 
tipuri de dopuri de polietilenă. Ultimele asigură o etanșeitate 
satisfăcătoare și permit reducerea rebutului producției de la nimerirea 
fărâmăturilor de plută în vin, exclud spargerea sticlelor în timpul 
închiderii, simplifică deschiderea acestora. Procesul de pregătire a 
dopurilor de polietilenă pentru utilizare include: prelucrarea dopurilor cu 
soluție de anhidridă sulfuroasă cu concentrația de 0,5% timp de 15 minute 
și clătirea cu apă caldă la temperatura de 25 - 30°C.

Capsulele tip coroană prezintă niște capacele metalice striate pe 
întreg perimetru și sunt dotate cu garnituri de plută sau material plastic, 
care asigură etanșeitatea închiderii.

Capsulele sunt confecționate din tablă cu grosimea de 
0,2 - 0,32 mm.

De asemenea, sunt larg folosite capsulele de staniol cu filet.
Utilizarea diferitor materiale pentru închiderea sticlelor a 

determinat diversitatea constructivă a mașinilor de închis.

în dependență de construcția dispozitivului de închidere se 
deosebesc mașini de închidere a sticlelor prin falțuire - strângere, prin șoc 
și presare, șoc și falțuire. De asemenea, mașinile de închis se împart în: 
monopoziționale (cu un singur dispozitiv de închidere) și multipoziționale 
(cu mai multe dispozitive de închidere), sau rotative.

După criterii cinematici - în mașini cu dispozitive de închidere 
staționare și mobile (cadru cu role în mișcare).

La alegerea mașinilor de închis sticle trebuie de ținut cont de 
proprietățile fizico-mecanice ale gâtului sticlei și metoda de închidere.

Mașinile de închis butelii sunt compuse din următoarele 
subansambluri de bază: sistemul de acționare, dispozitivul de alimentare, 
transportare a ambalajelor, orientare și alimentare cu dopuri (capsule), 
mecanismul de închidere a sticlelor.

Mecanismul de alimentare cu dopuri include buncărul pentru 
dopuri, dispozitivul de orientare a dopurilor (capsulelor), conducta pentru 
dopuri și dispozitivul de eliberare a dopurilor cu bucata.

Dispozitivul de orientare a dopurilor, amplasat în buncărul de 
alimentare, realizează orientarea corectă a acestora, într-o poziție anumită, 
în care dopul (capsula) poate pătrunde în conducta pentru dopuri și 
deplasat în poziția corespunzătoare la capul de închidere. Constructiv 
dispozitivele de orientare a dopurilor (capsulelor) se împart în mecanisme 
cu organe rotative de orientare și mecanisme cu mișcare vibratorie.

în dependență de forma și dimensiunile mijloacelor de închis 
(dopurilor, capsulelor) se utilizează diferite construcții ale mecanismelor 
de orientare (figura 11.5.5.1).

Mecanismul de închis determină calitatea închiderii sticlelor, 
siguranța funcționării mașinii de închis, iar uneori și capacitatea de lucru a 
mașinii în întregime.
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b

Figura 11.5.5.1. Buncăre și mecanisme de orientare a dopurilor 
(capsulelor): a - buncăr pentru dopuri de plută naturală (1 - corp; 2 - con - 
amestecător; 3 - roată de mână; 4 - roștă de lanț; 5 - rolă de dreapta; 6 - rolă cu dinte;
7 - conductă pentru dopuri); b - mecanism de orientare a capsulelor tip coroană (1 - disc;
2 - capsulă; 3 - bolț; 4 - inel); c - buncăr pentru capsule adânci (1- buncăr; 2 - separator;
3 - proeminență; 4 - șplint; 5 - împingător); d - buncăr pentru capsule de aluminiu 
(1 - arc; 2 - vibrator; 3 - bară; 4 - sabot (superior; 5, 11 - placă; 6 - cupă; 7 - con;
8 - fund; 9 - electromagnet; 10 - bobină; 12 - bază; 13 - axă; 14 sabot inferior); 
e - mecanism pentru orientarea capsulelor; f - mecanism pentru orientarea dopurilor cu 
flanșe; g - mecanism de alimentare a dopurilor cu bucata (1,4- întrerupătoare; 2 - dop; 
3 - pârghie; 5 - arc).

t

I

f)

Figura 11.5.5.2. Mecanisme de închis: a - pentru dopuri de plută 
naturală (1 - con de centrare; 2 - corp; 3 - bucșă conică; 4 - tijă; 5 - arc; 6 - plută; 7 - 
sticlă); b - pentru dopuri de polietilenă (1 - bucșă; 2 - corp; 3 - con de centrare; 4 - tijă; 
5 - cuzinet; 6 - degajare interioară; 7 - conductă pentru dopuri; 8 - ajutaj pentru aer; 9 - 
piuliță; 10, 11 - arc); c - idem cu destinație universală (1 - corp; 2 - camă; 3 - inel 
întrerupător; 4 - con de centrare; 5 - arc; 6 - șurub); d - pentru capsule de aluminiu (1 - 
corp; 2 - plonjor; 3 - tijă; 4 - tachet; 5 - bucșă; 6 - inel); e - pentru capsule de tip coroană 
(1 - sticlă; 2 - cap de închidere; 3 - arc; 4 - dispozitiv de strângere a capsulelor; 5 - con 
de centrare), f- pentru capsule de aluminiu în mașinile de vălțuit (1 - con de centrare; 2 - 
rolă; 3 - pivot; 4 - arc; 5 - bucșă; 6 - axă; 7 - șablon; 8 - bucșă - corp; 9 - port resort; 10 
- roată de curea trapezoidală).
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Mașinile de închis sticle cu plută naturală pot avea de la 3 până la 
24 capete de închidere și productivitatea respectiv de la 3000 până la 
25000 sticle/h.

în figura 11.5.5.3 este prezentată una din multiplele mașini de 
închis sticle cu dopuri de plută naturală.

b)

c)
i

D)

e)
Figura 11.5.5.3. Mașina de închis sticle cu plută:

a - vedere generală ; b - schema de închidere cu introducerea gazelor inerte ori CO, 
în sticlă; c - buncărul de alimentare și orientare a dopurilor; d - schema de comprimare 
progresivă a dopului; e - dispozitiv de comprimare a dopurilor.

Mașina este compusă din batiul 1, pe care sunt instalate 
următoarele părți componente principale: transportorul cu plăci 2, steaua 
de alimentare 3 și steaua de evacuare a sticlelor închise 4, caruselul 5, 
buncărul de alimentare cu dopuri 6, panoul electric 7.
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Pentru a exclude traumatismul personalului uman, mașina este 
îngrădită cu o bară de protecție 8.

Sticlele de la mașină de dozat sunt aduse de transportorul cu plăci 
2 și repartizate la un pas stabilit de către melcul de recepție.

Deplasându-se spre dispozitivul de închis sticla prin intermediul 
captorului cu fotoelement comandă dopul respectiv prin conducta de plute
9. Dispozitivul de orientare a dopurilor este prezentat în figura 11.5.5.3, c.

La închiderea sticlelor cu plută naturală este important ca dopul să 
fie introdus în gâtul sticlei fără formarea încrețiturilor. Mecanismul 
prezentat în figura 11.5.5.3, d execută această operație în felul următor. 
Dopul 1 comandat de sticlă, din conducta pentru plute 9, nimerește în 
locașul dispozitivului 2 compus din 4 plăci de presare, care deplasându-se 
axial prin intermediul camei 4 și rolelor 5, treptat presează uniform pluta 
până la diametrul necesar.

Dispozitivele de presare sunt confecționate din oțel cu cobalt și 
bronz și nu necesită lubri fiere. în felul acesta este exclusă nimerirea 
lubrifiantului pe suprafața dopului ori în sticlă. Apoi pluta cu ajutorul 
împingătorului (pe 'desen nu se vede) este introdusă în gâtul sticlei 
(figura 11.5.5.3, b), care mai departe este scoasă din capul de închidere și 
evacuată din mașină prin intermediul stelei de evacuare 4.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, sticle/h 9000
Dimensiunile sticlelor, mm:

diametrul 50-115
înălțimea 230-360

Puterea motorului electric, kW 1,9
Dimensiuni de gabarit, mm:

lungimea 1400
lățimea 1300
înălțimea 2500

Masa, kg 1600

Productivitatea P (buc/s) a mașinilor de închis sticle se determină 
cu relația:

P=m • n, (11.5.5.1)

în care: m - reprezintă numărul de dispozitive de închidere;

n - turația caruselului(rot/min).
Turația caruselului n (rot/min) se determină cu relația: 

n = ^~, (11.5.5.2)

în care: nm.c. - turația motorului electric, rot /min;
i - raportul de transmisie total de la motorul electric până la axul 

caruselului (tumichetului):
itct“ii L ’ ?з* • • in,

în care ii...in reprezintă raporturile de transmisii intermediare (transmisiei 
prin curea, reductorului cu melc, angrenaje).

Pentru funcționarea sigură a mașinii este necesar de verificat 
capacitatea buncărului de alimentare cu dopuri. Volumul buncărului se 
determină cu relația, m3:

V -T-P
Vh=^--------- (11.5.5.3)

8
în care: Vd reprezintă volumul dopului, m3;

T - timpul funcționării fără adăugarea dopurilor, s;
Pm.d.î- productivitatea medie a dispozitivului de încărcare, buc/s;

6 - coeficientul de umplere a volumului buncărului cu dopuri 
(8 = 0,4-0,6).

Buncărul de alimentare cu dopuri poate fi cu dispozitiv de 
prindere rotativ sau vibrant.

Productivitatea buncărului cu dispozitiv de prindere rotativ se 
determină cu relația, buc/s:

Ръ=п • z -к -q; (11.5.5.4)
în care: n - turația discului s'1;

z - numărul elementelor de prindere (pivoți, bolțuri);
к - numărul dopurilor orientate concomitent;
q - coeficientul de prindere (se determină empiric, în dependență 

de numărul celulelor de lucru, viteza elementului de prindere, forma 
dopului ș.a., q = 0,3 - 0,4).

Turația dispozitivului de prindere se determină cu relația, s‘ :

« = —, (11.5.5.5)
л-D

în care v reprezintă viteza dispozitivului de prindere, m/s
v = 0,2 - 0,3 m/s

în care: D reprezintă diametrul discului dispozitivului de prindere, m.
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Diametrul discului se determină cu relația:
m ■ z

9
Л

(11.5.5.6)

în care m reprezintă pasul elementelor de prindere, m.
Pentru dispozitivele cu celule m se determină din relația:

m=l+El+8, (11.5.5.7)

8_ 1Q~3 

d _£l + _£?_
(11.5.5.9)

în care: E, și E2 - modulele de elasticitate ale dopului și sticlei;
Ei - modulul de elasticitate al polietilenei (21-23)-106Pa;
E2 - modulul de elasticitate al sticlei (48-85)-109Pa.

în care: l - dimensiunea de gabarit a dopului, după care se realizează 
orientarea lui,

А/ - intervalul dintre dop și celulă;
6 - reprezintă peretele despărțitor între celule sau diametrul 

bolțului (se obține constructiv).
Condiția principală a închiderii sigure, la care sticla și dopul 

rezistă la sarcina axială (P) constă în crearea unei presiuni specifice 
necesare (N/m2), ce ar exclude deschiderea spontană a sticlei:

(11.5.5.10)

(11.5.5.11)
(11.5.5.8)

în care: d și 1 - dimensiunile suprafețelor conjugate ale dopului, mm; 
(figura 11.5.5.4)

f - coeficientul de frecare.

P
A-A

Ш

Figura 11.5.5.4. Schema pentru calculul condiției de închidere.

Pentru îndeplinirea acestei condiții trebuie de asigurat o strângere 
minimă garantată 6, care poate fi determinată cu relația: 

în care: d și di - diametrele dopului;
d2- diametrul exterior al gâtului sticlei;
Ai și Л2 - valorile coeficientului Poisson ale dopului și sticlei 

respectiv (0,4 - 0,45 și 0,18 - 0,32).
în cazul închiderii sticlelor cu capsule metalice de tip coroană 

(figura 11.5.5.5) apar următoarele forțe: R - forța ce acționează asupra 
fundului sticlei, N; P — forța ce acționează din partea inelului de strângere 
(presare) asupra gofrajului capsulei, N; Pb P2 - componente ale forței P; 
Sz - forța ce acționează din partea coroniței gâtului sticlei asupra 
nervurilor capsulei în timpul etanșării, N; Sj, Sz2 - componente ale forței 
S; T - forța ce acționează asupra fundului sticlei din partea dispozitivului 
arcuit de strângere (platoul inferior), N; q - presiunea gâtului sticlei 
asupra garniturii în timpul închiderii, N; q - presiunea garniturii asupra 
gâtului sticlei după închidere (ținând cont de presiunea interioară a 
gazului din lichid), N; d - diametral interior al gâtului sticlei, m. Pentru 
realizarea unei etanșeități calitative a sticlelor este necesar de respectat 
anumite condiții.
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Figura 11.5.5.5. Schema de calcul a forțelor care acționează în 
timpul închiderii sticlelor cu capace tip coroană.

Etanșeitatea sigură la aplicarea forței maxime, Qmax: 
Qmax>Qi ori Q.cțP.+S'O-Z+T, (11.5.5.12)
în care Qi - reprezintă forța de strângere (presare) a garniturii de 

gâtul sticlei, forța la care se întrerupe scurgerea gazului prin etanșare, N; 
Z - numărul nervurilor capsulei (Z = 21). Păstrarea etanșeității în sticla 
închisă la forța de compresiune a garniturii, Qzcom:

(П.5.5.13)
к 4 7

în care Q2 - forța de presare a garniturii, la care se începe 
perturbarea etanșeității (scurgerea dioxidului de carbon din sticlă), N; Si 
- cqmponenta verticală a forței S, care acționează asupra unei nervure 
(gofre) a coroanei capsulei din partea gâtului sticlei după închidere; 
Pst - suprapresiunea interioară a gazului (CO2), în sticlă, (Pst = 0,3-0,4 
MPa); dmed - diametrul mediu a suprafeței de contact a gâtului sticlei cu 
garnitură, m (dm=0,0202 m).

închiderea fără formarea cioburilor de sticlă:
R(Rmm ori T + P}-Z(Rcom (11.5.5.14)
în care R<om - reprezintă forța de compresiune a sticlei de-a 

lungul axei, care contribuie la formarea cioburilor, N, 
(Rcom= 14400 ± 1360 N).

închiderea fără știrbirea gâtului sticlei:

S(Sșl ori Sșf ) ^S2 + S2 , (11.5.5.15)

în care S - reprezintă forța, care acționează asupra gâtului sticlei 
din partea fiecărei nervuri a coroanei capsulei în timpul închiderii, N; Sșt - 

forța, ce acționează asupra coroniței gâtului sticlei de la o nervură a 
capsulei, când apare știrbirea gâtului, N (Sșt = 450 ± 40 N).

Valoarea forțelor, ce apar la închiderea sticlelor cu capsule 
metalice de tip coroană, se schimbă considerabil în dependență de 
abaterile de la dimensiunile standarde a înălțimii sticlelor, diametral 
mediul a gâtului sticlei, tipul garniturilor, grosimea tablei, din care sunt 
confecționate capsulele. Valorile forțelor de strîngere a garniturii Qmax, Qi 
și Q2 sunt prezentate în tabelul 11.5.5.1.

Tabelul 11.5.5.1. Forțele de strîngere a garniturii

Garnitura Qmax, (N) Q>, (N) Qz, (N)

Disc, din polietilenă cu o 
proeminență inelară de
etanșare:

1400-1200 1000 + 40 220 ± 40

- poliviniclorhidric 2500-1600 1400+40 200+20

- din coajă a arborelui de plută 3200-2800 2500+420 300+50

- din fărâmătură de plută 
umedă, presată;

2650-2200 2000+430 250+80

- din fărâmătură de plută 
presată

3900-3200 3000+650 450+80

Inel, din polietilenă cu 
secțiunea triunghiulară, pe 
circumferința interioară a
capsulei

1600-1350 1200+50 180+30

11.5.6. închiderea buteliilor

Pentru butelii, cel mai folosit sistem de închidere este acela cu 
capse metalice nervurate tip coroană, utilizabil pentru aproape toate 
produsele alimentare lichide.

Un alt procedeu larg folosit pentru băuturile carbogazoase, 
produse alcoolice, și cele turnate la cald este închiderea cu filet. Se 
folosesc capace din folie de aluminiu ambutisate adânc sau capace din 
PVC injectat prevăzute cu inel de siguranță. La capacele de plastic 
ruperea inelului de siguranță se poate face în două moduri:

- inel de siguranță este subțire și trece la închiderea prin 
înșurubare peste umărul realizat pe gâtul buteliei. La deșurabare, 
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piciorușele de legătură ale inelului de siguranță cu capacul se rup, datorită 
rezistenței mici la tracțiune.

- pentru buteliile de sticlă mai ales, pe inelul de siguranță sunt 
realizate la injectare niște aripioare interioare orientate în așa fel, încât la 
deșurubare acestea se opun ridicării inelului, producându-se desigilarea 
(sistemul Wing Lock).

Pentru capacele de aluminiu se folosește același sistem de 
siguranță, cu inel delimitat față de partea superioară a capacului prin 
perforare (sistemul Roll-on-Pilferproof, figura 11.5.6.1). După 
ambutisarea capacului, acesta are partea laterală nefiletată. Filetarea 
capacului se face după introducerea pe gâtul buteliei, prin roluire cu un 
cap prevăzut cu 2-4 role, care prin rotire și presare produc deformarea 
tablei.

Figura 11.5.6.1. închidere Roll-on-Pilferproof.

Pentru a evita problemele legate de îndepărtarea inelului de 
sigilare de pe gâtul buteliei, inelul se segmentează în 2, 5 sau 8 părți în 
faza de formare a capacului. La prima desigilare segmentele rămân 
atașate de câte un picioruș de capac, și nu de butelie.

Se poate folosi și un sistem ce combină capacul de aluminiu cu 
inel de siguranță din material plastic - sistemul Talog - cu aceleași 
domenii de aplicabilitate. Inelul de siguranță din material plastic este 
introdus într-un canal al capacului de aluminiu, după ambutisare.

a. Introducerea inelului de siguranța 
in canalul capacului

inel de siguranța 
din material plastic

b blocarea inelului la apasarea 
capacului pe gatul buteliei

I

i
d luperea netului de siguranța 

la desurubarea capacului

Figura 11.5.6.3. închidere Talog cu inel de siguranță din material 
plastic.

Datorită formei sale, inelul se rupe în câteva segmente la 
deschiderea buteliei.

Capul de închidere al unei mașini de închis butelii arată ca în 
figura 11.5.6.4 (a și b). închiderea cu capsule nervurate presupune 
aplicarea unei presiuni asupra capacului și implicit asupra gâtului sticlei 
de 900-1500 N.

închiderea cu capace de aluminiu este mai simplă și nu presupune 
o presiune mare asupra gâtului sticlei. în figura 11.5.6.4 (c și d) este 
prezentat organul de aplicare și închidere a capacelor de aluminiu.

Figura 11.5.6.2. închidere Roll-on cu segmentarea inelului de 
siguranță.
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Figura 11.5.6.4. închiderea buteliilor cu capace cu nervuri (a, b), 
din aluminiu (c, d).

a și b (1 - corp fix curbat; 2 - rolă; 3 - rolă de presiune; 4 - suport rolă; 
5 - cilindru; 6 - arc; 7 - cap de închidere; 8 - arc; 9 - piston; 10 - con de presare; 
11 - capac cu nervuri; 12 - cap de centrare a sticlei; 13 — sticla; 14 - platou); c și d 
(1 - nut; 2 - role; 3 - piston; 4 - cilindru de închidere; 5 - arc; 6 - cilindru fix; 7 - platoul 
de susținere a arcurilor; 8 - arc; 9 - cap de închidere; 10 - con de închidere; 
11 - garnitură; 12 - cap de centrare; 13 - capac; 14 - sticlă).

12
Mașini de etichetat recipiente

12.1. Considerații generale
Mașinile de etichetat recipiente se clasifică conform următorilor 

indici:
♦ caracterul deplasării recipientelor - liniară sau cu carusel;
♦ construcția purtătorului de etichete - cu pârghie sau cu tobă;
♦ tipul mișcării purtătorului de etichete - ciclică sau continuă.

în cel mai general caz, procesul de etichetare al recipientelor constă 
din următoarele operații tehnologice: extragerea etichetelor din dozatorul 
de etichete, transportarea etichetelor de către toba purtătoare de etichete, 
ștampilarea etichetelor, aplicarea cleiului pe partea neimprimată a etichetelor, 
transmiterea etichetelor pe recipiente, netezirea etichetelor pe corpul cilindric al 
recipientului.

Evoluția construcției mașinilor de etichetat recipiente - de la mașini 
de tip carusel cu purtător de etichete de tip pârghie - la mașini liniare cu 
purtător de etichete de tip tobă rotativă, și la mașini de tip carusel cu 
purtător de etichete tip tobă rotativă.

12.2. Mașina de etichetat ВЭМ

Mașina de tip ВЭМ (figura 12.2.1) se întrebuințează pentru 
încleierea etichetelor pe corpurile cilindrice ale buteliilor. Mașina 
funcționează astfel: buteliile, introduse în mașină prin intermediul 
transportorului cu plăci 1, se distanțează la distanțe egale cu ajutorul 
melcului 4 și se dirijează spre toba de vid 2, care poartă etichetele. în 
timpul cursei utile, dozatorul de etichete 7 apasă, prin intermediul unei 
role pe o supapă, racordând găurile segmentelor purtătorului de etichete 2 
la țeava de vid a pompei de vid. Fiindcă vitezele liniare ale purtătorului de 
etichete 2 și ale dozatorului de etichete sunt egale, eticheta se atrage de 
purtătorul de etichete din dozatorul de etichete, la început cu marginea ei 
de dinainte și apoi se extrage complet din dozatorul de etichete.

La rotirea în continuare a purtătorului de etichete, eticheta trece pe lângă 
mecanismul de ștampilat, care ștampilează pe versoul etichetei data de 
etichetare și apoi eticheta trece pe lângă rezervorul de clei al mașinii. Cleiul din 
rezervor se aplică pe partea neimprimată a etichetei în două fîșii de clei cu 
ajutorul a două role paralele, care primesc cleiul de la o rolă, care se rotește

4
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într-o cuvă cu clei. în timpul aplicării cleiului pe etichetă, ultima se menține pe 
purtătorul de etichete, cu ajutorul unui dispozitiv - pieptene.

Figura 12.2.1. Schema de principiu (a) și cinematică (b) a mașinii de 
etichetat de tip ВЭМ.

în timpul când eticheta de pe purtător se întâlnește cu butelia, țeava de vid 
se închide și purtătorul de etichete comunică cu ambianța și, ca rezultat, 
eticheta se transmite de pe purtător pe butelie. în continuare, buteliile nimiresc 

în spațiul dintre conveierul cu curele trapezoidale și garnitura confecționată din 
burete de cauciuc, unde eticheta se netezește pe corpul buteliei, care, în acest 
moment, se rotește în jurul axei sale.

Blocarea “nu este butelie - nu este etichetă” funcționează în felul 
următor: dacă butelia lipsește pe transportor, pipăitorul blocării electrice 
nu acționează asupra demarorului terminal cu contacte normal închise; 
magnetul electric se găsește sub acțiunea curentului electric și, datorită 
acestuia, miezul magnetului este împins și el blochează dozatorul de 
etichete.

Blocarea “nu este butelie - nu este clei” funcționează în felul 
următor: în cazul în care lipsește eticheta pe purtătorul de etichete, 
pipăitorul mecanismului de blocare, sub acțiunea arcului, intră în 
adâncitura purtătorului de etichete și întoarce limitatorul unit cu dânsul și, 
ca rezultat, baia de clei se obturează și se exclude nimerirea cleiului pe 
purtătorul de etichete.

Blocarea “nu este butelie - nu este ștampilă” funcționează analogic, 
obturând mecanismul de ștampilare în cazul în care lipsește eticheta pe 
purtătorul de etichete.

Turația melcului de distanțare și viteza liniară a transportorului cu 
plăci sunt sincronizate cu extragerea etichetei din dozatorul de etichete și 
cu mișcarea buteliilor.

în figura 12.2.2 este reprezentat organul principal de lucru al 
mașinii - purtătorul de etichete (toba de vid).

Figura 12.2.2. Purtătorul de etichete (toba de vid).



336 G.Ganea, G.Gorea, D.Cojoc, M.Bemic Utilaj tehnologic în industria alimentară 337

El este echipat cu șase segmente, confecționate din cauciuc, dotate 
cu găuri, unite la niște camere, care, la rândul lor, pot fi, periodic, 
racordate prin intermediul unui distribuitor cu sertar la vid sau la 
ambianță. Dispozitivul cu sertare este compus din șase sertare și două 
discuri distribuitoare: dicul mobil 5 și discul imobil 9. în discul imobil 
este construit un canal inelar 7, racordat la pompa de vid.

în timpul mișcării purtătorului de etichete, când dispozitivul se mișcă 
spre axa lui și când camera de vid comunică cu canalele 7 și 8, în orificiile 
segmentului se creează vid. După ce toba s-a întors la un unghi de 30°, 
dispozitivul 6 se îndepărtează de la axa tobei cu ajutorul camei imobile 10 
și, ca rezultat, camera de vid nu mai comunică cu canalul 8. După ce toba 
se întoarce la un unghi de 270°, găurile segmentului comunică deja cu 
atmosfera.

Schema funcțională a mașinilor de etichetat de tip ВЭН este 
analogică. Ea este întrebuințată pentru încleierea etichetelor de corp și de 
gât. Pentru aceasta, construcția ei prevede dozatoare de etichete și tobe 
rotative amplasate în două etaje și, de asemenea, este dotată cu un 
tumichet suplimentar pentru apăsarea sticlelor în timpul transferării 
etichetelor pe sticlă.

Una din mașinile liniare de etichetat din Occident, care reprezintă 
interes deosebit, este mașina Firmei „Iohann Weiss”, care se 
întrebuințează pentru încleierea etichetelor de corp și de gât pe sticlele cu 
vinuri spumoase (șampanie).

Mașina (figura 12.2.3) se pune în mișcare de la un electromotor cu 
viteză reglabilă, mecanismul de acționare este instalat pe batiu.

Mașina funcționează în felul următor: butelia din mașina de 
formare a capișoanelor se deplasează, prin intermediul transportorului cu 
plăci 2 și a melcului de distanțare 4, pe lângă dispozitivul de blocare, 
după ce este apucată de un împingător, care o face să treacă prin clișeele 
mecanismului de ștampilare 6. în acest moment, limitatorul eliberează 
căruciorul cu dozatorul de etichete de corp și de gât, concomitent, pe 
etichetă se aplică ștampila. Etichetele de corp și de gât sunt luate de 
clișeele mecanismului de transmitere. După aceasta, un levier deplasează 
mecanismul de transmitere 7 pe niște ghidaje în direcție perpendiculară pe 
mișcarea recipientelor. Recipientul se împinge de împingător și trece prin 
mecanismul de transmitere a etichetelor și pe el se încleie eticheta de corp 
și de gât. în timpul procesului de încleiere, etichetele se mențin de un 
levier special. în continuare, eticheta se apasă pe recipient cu niște plăci 
de cauciuc.

Figura 12.2.3. Mașina de etichetat butelii a firmei Iohann Weiss.

Mecanismul de transmitere, eliberat de etichete, revine în poziție 
inițială. în acest timp, clișeele sunt unse cu clei și, în prezența următorului 
recipient, ciclul se repetă. Recipientul, mișcându-se pe transportor, trece pe 
lângă buretele de cauciuc și curelele de netezire, care netezesc eticheta de 
corp. Eticheta de gât se netezește cu perii speciale.

Productivitatea mașinii este de 3000 rec/h.

12.3. Mașină de etichetat cutii din tablă

în mașinile de etichetat cutii din tablă, eticheta înfășoară complet 
corpul cilindric al cutiilor cu suprapunerea capetelor etichetei, ceea ce 
contribuie la o menținere fiabilă a etichetei pe corpul cutiei. în multe 
cazuri, pe corpul cilindric al cutiei se aplică imaginea prin metoda 
cromolitografică.

în mașinile liniare de etichetat (figura 12.3.1), în care recipientele 
se deplasează în poziție orizontală, etichetele se aplică pe corpul cilindric 
al lor.

Cutiile din tablă se introduc în mașină de pe jgheabul 1, trecând pe 
lângă mecanismul 2, care distanțează cutiile la distanțe egale. Cutiile se 
dirijează sub o curea trapezoidală 3, care le rostogolește deasupra unui 
dispozitiv de clei 4 și 5 și deasupra dozatorului de etichete 7. Cleiul se 
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aplică pe corpul cutiei în două fâșii, cu ajutorul rolelor cauciucate 6, care 
contactează cu cilindrul care se rotește în baia cu clei.

Grosimea stratului de clei se reglează cu ajutorul unei raclete, a 
cărei poziție se fixează cu ajutorul unui șurub. După o rotație completă a 
cutiei, locul pe care a fost aplicat cleiul, ajunge deasupra dozatorului de 
etichete, din care se extrage o etichetă. Când cutia trece între cureaua 3 și 
garnitura 8 din buretele de cauciuc, eticheta se netezește și se apasă bine 
pe corpul cilindric al cutiei.

/ 2 J 4 5 7 в

ж.

Figura 12.3.1. Mașină de etichetat cutii din tablă.

Productivitatea mașinii P (în cut/s) se calculează cu expresia:

în care v reprezintă viteza de mișcare a curelei trapezoidale care 
deplasează cutia, m/s;

a - distanța dintre axele cutiilor vecine, m.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, cut/h
Dimensiunile cutiilor, mm: 

diametrul 
înălțimea

Puterea electromotorului, kW
Viteza de mișcare a curelei, m/s 
Dimensiunile de gabarit, mm:

lungimea
lățimea 
înălțimea

Masa, kg

9000

72-110
32-110

1,0
1,88

2446
560
1200
240

12.4. Mașina de etichetat tip Б4-КЭТ-1

Mașina este utilizată în liniile de producere a conservelor pentru 
încleierea etichetelor pe suprafața cilindrică a cutiilor de tablă cu 
dimensiunile conform GOST 5981-82.

Părțile componente principale ale mașinii sunt: a - vedere 
generală (1, 9 - suporturi; 2 - alimentator de etichete; 3 - masă; 
4 - dispozitiv de strângere; 5 - ghidaj; 6 - echipament electric; 7
- reductor; 8 - mecanism de acționare, 10 - pompă; 11 - batiu; 
12 - mecanism de dublare a alimentării cu etichete; 13 - mecanism de 
alimentare); b - schema cinematică (1 - rolă de divizare; 2 - masă pentru 
etichete; 3 - cremalieră; 4 - roată de clichet; 5 - reductor; 6 - motor 
electric; 7 - excentric rotativ; 8 - role pentru clei).

Unul din subansambluri le principale ale mașinii este batiul 11, pe 
care se instalează părțile componente de bază. în interiorul batiului pe axe 
separate se rotesc roțile de lanț de întindere, care leagă blocul roților cu 
reductorul. Suportul prezintă un corp cu axe verticale presate în care sunt 
înșurubați pilonii, ce permit montarea rapidă a mașinii. Suporturile sunt 
dotate cu role pentru deplasarea mașinii în timpul montării 
(figura 12.4.1).

Mecanismul de alimentare este destinat pentru ridicarea periodică 
a stivei de etichete. Pe măsura extragerii etichetelor din alimentator, 
palpatorul de etichete, sub acțiunea arcului se întoarce și prin intermediul 
sistemului de pârghii și a tijei deviază levierul de închidere în stânga. 
Levierul, sub acțiunea arcului, se strânge de lagărul, care se rotește 
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împreună cu arborele, amplasat excentric relativ axei de rotație, și începe 
să balanseze. Angrenarea arborelui - pinion cu cremalieră - asigură 
deplasarea periodică a stivei de etichete în sus până la un nivel anumit.

/ г j • $

b

Figura 12.4.1. Mașina de etichetat tip Б4-КЭТ-1.

Ridicarea și coborârea rapidă a stivei de etichete se realizează prin 
rotirea roții de mână în sensul acelor de ceasornic. Pompa 10 este 
destinată alimentării etichetelor cu clei. Masa servește pentru rostogolirea 
și deplasarea cutiilor de conserve. Ea se fixează de suporturile batiului. 
De două plăci longitudinale este fixată o foaie de care se agață articulat 
jgheabul de recepție. înclinarea jgheabului se reglează printr-o mufă. 
Distanța dintre ghidaje depinde de înălțimea cutiilor de conserve 
prelucrate.

Alimentatorul de etichete asigură direcția și centralizare a 
etichetelor relativ cutiilor de conserve. Etichetele sunt dirijate de către 
niște perii, pe care se rostogolesc cutiile. Partea anterioară a etichetelor 

este dirijată de către cremalieră (poz.3 b). Din jgheabul de recepție fluxul 
cutiilor de conserve este dirijat spre rola de distanțare, care împarte fluxul 
cutiilor la un pas egal cu 200 - 240 mm. Deplasarea ulterioară a cutiilor 
se realizează cu ajutorul curelei transportorului, care este strânsă de cutie 
de către rolele arcuite. La trecerea cutiilor sub baia cu clei, rolele rotative, 
coborîte în baia cu clei, aplică pe suprafața cilindrică a cutiei un strat 
subțire de clei. în baie temperatura cleiului se ridică până la 90-100°C și 
se reglează în mod automat. Ulterior cutia, ajungând la alimentatorul cu 
etichete, datorită cleiului de pe suprafața sa, extrage o etichetă din stivă.

Cutia, rotindu-se în jurul axei proprii, încleie eticheta pe suprafața 
unsă cu clei. Pe suprafața plăcii de ungere cleiul este injectat de pompă, 
care periodic este pusă în funcțiune prin intermediul mecanismului cu 
pârghii și cu clichet. Cutia cu eticheta înclinată se rostogolește pe o pernă 
de cauciuc, prin urmare, eticheta se netezește și se fixează pe suprafața 
cutiei.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, cutii/h
Densitatea hârtiei utilizate, g/m3
Puterea consumată de încălzitor, kW
Puterea motorului electric al mașinii, kW
Turația, min’1
Dimensiuni de gabarit, mm:

13500
70
0,8
0,55
920

lungimea 
lățimea 
înălțimea 

Masa, kg

2350
660

1270-1340
660

12.5. Mașina de etichetat ЭР - 2

Această mașină se întrebuințează pentru încleierea etichetelor pe 
corpul cilindric al borcanelor cu capacitatea de 0,2 ... 1,0 /. Dimensiunile 
etichetelor pot varia de la 950x30 la 50x135 mm.

Transportorul cu plăci 1 (figura 12.5.1) al mașinii transportă 
borcanele în poziție verticală spre melcul 2 de distanțare a borcanelor. 
Borcanele răsturnate sau sparte nu pot fi introduse în mașină, fiindcă se 
declanșează blocarea, care stopează mașina. Prin intermediul pipăitorului 
12, pus în mișcare de borcan, introdus în mașină de către melc, se asigură
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racordarea dispozitivului de apucare sub vid la segmentul respectiv al 
tobei rotative pentru etichete.

a

Figura 12.5.1. Mașină de etichetat ЭР - 2.

Etichetele se mențin pe tobă datorită vidului, până când ele nu vor 
fi încleiate pe borcan.

Pentru a evita adeziunea etichetelor de rola mecanismului de clei 3, se 
întrebuințează un mecanism dotat cu doi dinți alungiți. Cum numai 
borcanul a trecut pe lângă pipăitorul 12, eticheta se extrage din dozatorul 
de etichete 7. în timpul rotirii tobei, eticheta trece pe lângă mecanismul de 
ștampilare 6 și pipăitorul 4, care supraveghează prezența etichetei și care 
pune în mișcare mecanismul de aplicare a cleiului pe etichetă.

Ultimul aplică pe etichetă fâșii orizontale de clei, grosimea stratului 
de clei se reglează cu o racletă. Borcanul, contactând cu toba rotativă 5, se 
pune de ea în mișcare de rotație, în timpul căreia eticheta se înfășoară pe 
borcan. în timpul acesta, garnitura 10, confecționată din burete de cauciuc 
și cureaua trapezoidală 8 netezesc suplimentar eticheta pe borcan. 
Borcanele etichetate se acumulează pe masa 9.

Caracteristica tehnică

Productivitatea, borcane/min 120
Dimensiunile de gabarit, mm

lungimea 2715
lățimea 905
înălțimea 1170

Masa, kg 935

12.6. Mașina de etichetat butelii (Italia)

Această mașină se întrebuințează pentru încleierea etichetei, 
contretichetei și a timbrului de acciz pe corpul buteliilor (figura 12.6.1, 
figura 12.6.2).

Buteliile se deplasează spre mașină prin intermediul unui conveier 
cu plăci. Ele se distanțează cu ajutorul unui melc și se introduc în mașină 
cu ajutorul unei steluțe. După aceasta, buteliile ajung pe măsuțele de 
ridicare 1 ale mașinii, sunt oprite de corpurile de blocare 2 și, rotindu-se 
mai departe, trec prin posturile de aplicare: la început a contraetichetei, 
apoi a etichetei și a timbrului de acciz. Dozatoarele de etichete realizează 
o mișcare alternativă. în caz că lipsește, dozatorul de etichete se mișcă în 
direcție opusă, pentru butelia se exclude posibilitatea de a extrage 
eticheta. Semnalul se transmite de la pipăitor dozatorului de etichete, care 
revine în poziția inițială cu ajutorul aerului comprimat.

Mecanismul de extragere a etichetelor se-mișcă pe o traiectorie 
curbilinie și cu dinții săi intră în golul semicilindrilor din aluminiu, care 
sunt unși cu un strat de clei.

Prima etichetă se ia de către mecanismul de extragere a 
distribuitorului de pe semicilindrul din aluminiu al purtătorului de etichete 
și o transmite pe butelie. Buretele rolelor apasă etichetele pe butelie, în 
timp ce mecanismul de extragere nu mai ține eticheta.

în continuare butelia se rotește la 90° în direcție verticală și trece 
prin primul bloc de perii. Aici, eticheta se netezește pe butelie. La ieșirea 
din mașină, butelia trece printr-un bloc de netezire finală a etichetei. în 
acest bloc butelia se rotește în direcție opusă rotirii rolelor de netezire.

Pentru a trece de la un format de butelii la altul, este necesar de 
înlocuit unele ansambluri prin altele sau de instalat ansambluri 
suplimentare, în caz de formate nestandardizate sau de etichete de alte 
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dimensiuni. De exemplu, pot fi suplimentar instalate distribuitoare de 
etichete, purtătoare de etichete, dozatoare de etichete etc.

Figura 12.6.1. Mașina de etichetat butelii: 1 - platforme de ridicare a 
buteliilor; 2 - corpuri de blocare a buteliilor; 3 - postul de încleiere a contretichetelor; 
4 - postul de încliere a etichetelor; 5 - postul de încleiere a timbrelor de acciz; 6, 7, 
8 - dozatoare de contretichete, etichete și timbre de acciz; 9, 10, 11 - pipăitoare; 
12 - caruselul superior; 13 - arborele vertical central; 14 - electromotor; 15 - reductor; 
16 - transmisie prin curele trapezoidale; 17, 18 - angrenaj cilindric; 19 - caruselul 
inferior; 20 - dispozitiv de netezire a etichetelor la ieșire din mașină; 21 - transportor cu 
plăci; 22 - melc de distanțare a buteliilor; 23, 24 - stele de introducere și, respectiv, de 
evacuare a buteliilor din mașină; 25 - dispozitiv de reglare - ajustare a mașinii.

Setul de echipament suplimentar trebuie să includă:
- melci de selecție pentru distanțarea sticlelor pe transportorul cu plăci;

- stele de încărcare, separatoare centrale și stele de descărcare a buteliilor 
din mașină;
- perii și role de netezire a etichetelor.

25

Figura 12.6.2. Mașina de etichetat butelii.

12.7. Calculul mașinilor de etichetat

Metoda de calcul al productivității mașinilor de etichetat depinde 
de tipul lor. Așadar, productivitatea P (rec/s) a mașinilor liniare de 
etichetat, echipate cu o tobă de vid, care servește și ca purtător de 
etichete, se determină cu expresia:

/ . } P —z-n , (12.7.1)

în care z reprezintă numărul de segmente purtătoare de etichete;
n - turația tobei de vid, rot/s.

Dacă este cunoscută productivitatea mașinii, apoi din expresia de 
mai sus se determină turația tobei de vid și raportul total de transmisie:

• = 
iot *n

(12.7.2)
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în care nme reprezintă turația electromotorului, rot/s.
în caz de proiectare a mașinii, cunoscând z,o,, se selectează raportul 

de transmisie a mecanismului de acționare a mașinii.
Viteza recipientelor v(m/s), care se deplasează cu ajutorul unui 

melc, se determină cu expresia:
v=s-n,/60. (12.7.3)

în care s reprezintă pasul melcului, m;
- turația melcului, rot/min.

Viteza conveierului cu plăci vc (m/s) se determină cu ajutorul 
expresiei:

vc=k-v, (\2.1A)

în care к reprezintă coeficientul care ia în considerație alunecarea 
recipientelor pe conveier (se acceptă egală cu 1,2 - 1,3).

Raportul de transmisie a sistemului tobă cu vid - conveierul de 
netezire a etichetelor pe recipiente se determină din condiția de egalitate a 
vitezelor liniare a conveierului de netezire a etichetelor și a balansării 
recipientelor pe salteaua de reazem din cauciuc. Mișcarea recipientelor 
trebuie de imaginat ca rotirea lor în jurul centrului instantaneu și atunci 
corelația vitezelor va fi: vsr=2vcs (în care vjr reprezintă viteza punctului de 
pe suprafața recipientului care contactează cu conveierul de netezire; vcs - 
viteza centrului recipientului, care este egală cu viteza conveierului cu 
plăci).

Viteza periferică a rolei de aplicat clei trebuie să fie egală cu viteza 
periferică a tobei de vid cu diametrul D,.

Calculul puterii N (în kW) consumate de mașina de etichetat de tip 
liniar se reduce la calculul consumului tuturor puterilor consumate la 
punerea în mișcare a fiecărui din mecanismele mașinii:

N = N'm + N2dm + N3mc + NAen + N5. + N6e , (12.7.5)
în care N'„ reprezintă puterea necesară la punerea în mișcare a 
mecanismului de oscilare a dozatorului de etichete, kW;

A2 dm ~ puterea necesară la acționarea mecanismului de deplasare 
a dozatorului de etichete, kW;

V3 mc - puterea necesară la acționarea mecanismului de 
clei, kW;

N4 c„- puterea necesară la acționarea conveierului de netezire a 
etichetelor, kW;

N5, - puterea necesară la acționarea tobei de vid, kW;
N6 c- puterea necesară la acționarea conveierului cu plăci, kW. 

Puterea totală Ntot (kW), consumată la acționarea mașinii de 
etichetat, se determină cu expresia:

<V„=— . (12-7.6)

în care 7,o, reprezintă randamentul total al transmisiilor
mecanismului de acționare al mașinii;

Puterea Ne (kW) cu care vidul, creat în găurile segmentelor tobei, 
menține strâns pe segment eticheta, se determină cu expresia:

(12.7.7)

în care n reprezintă numărul de găuri pe un segment;
d - diametrul găurilor, m;
P„ - presiunea atmosferică, Pa;
Pa - presiunea remanentă în interiorul tobei de vid, Pa.
Este stabilit că eticheta se va menține cu siguranță pe segment în 

cazul în care:

(12.7.8)

în care m reprezintă masa etichetei, kg; 
g = 9,81 m/s2;

f - coeficientul de frecare a etichetei pe segment; 
d, n - definite anterior.
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Erate

cablului electric

3800

Fig. 11.5.3.1 Mașina liniară 
de închis recipiente tip III 
“Twist-off’, M8-2M3K:
1-batiu; 2-transportor cu plăci;
3- buncăr de alimentare cu capace;
4- jgheab pentru deplasarea 
capacelor; 5-camera de vacuumare 
cu mecanismul de închis recipiente;
6- mecanism de acționare;
7- panoul electric:

Fig. 11.4.2 Mașina automată 3K7-1-250; vederea generală.
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Fig. 11.4.4 Caruselul mașinii de închis 3K7-1-250

Fig. 11.5.5.2 Mecanisme de închis: 
e- pentru capsule de tip coroană 
(1-sticlă; 2-cap de închidere; 3-arc;
4- despozitiv de strîngere a capsulelor;
5- con de centrare:)


