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INVENŢII ŞI INVENTATORI

P     rodusele alimentare, inclusiv nucile
   (Iuglans regia L.), posedă o
componenţă chimică complexă [1] şi

sunt determinate de un şir de parametri, care
trebuie să fie luaţi în considerare la calcularea
proceselor şi aparatelor şi la desăvârşirea lor.
Metodele existente de apreciere a calităţii
producţiei sunt deseori subiective, departe de a fi
perfecte. La proiectarea maşinilor şi aparatelor
nu totdeauna se iau în seamă proprietăţile fizice
reale ale produselor alimentare. Pentru
fundamentarea ştiinţifică de apreciere a acestor
proprietăţi în diferite domenii ale tehnicii şi
tehnologiei alimentare este necesară o
sistematizare a datelor privind caracteristicile
structural-mecanice ale produselor.

Prezenta lucrare ţine să determine cele mai
importante proprietăţi structural- mecanice  ale
cojii nucii şi influenţa lor în proiectarea unei noi
instalaţii pentru zdrobirea lor.

Particularităţile structural-mecanice
caracterizează comportarea produsului în condiţii
de tensiune şi dau posibilitatea de a comasa
tensiunile, deformaţiile sau vitezele de deformaţii
în procesul de aplicare a eforturilor.

Dacă se cunosc aceste caracteristici, se pot
calcula valorile tensiunilor şi deformaţiilor,
obţinând parametrii necesari ai procesului sau
aparatului pentru executarea calculelor de
rezistenţă şi tehnologice.

În funcţie de modul de aplicare a efortului
sau tensiunii asupra produsului proprietăţile
reologice pot fi divizate în trei grupe legate între
ele [2]:

! Proprietăţile  de deplasare caracterizează
comportarea volumului de produs la acţiunea
asupra lui a tensiunilor de deplasare şi
tangenţiale. Studierea lor ocupă un loc
deosebit în reologie – mecanica internă a
fluxurilor de lichid şi dispersii.

! Proprietăţile de compresiune caracterizează
comportarea volumului de produs la acţiunea
asupra lui a tensiunilor normale între două
plăci sau în alte cazuri de întindere -
compresiune a mostrei de produs.

! Proprietăţile superficiale caracterizează
comportarea suprafeţei produsului
la graniţa de divizare cu un alt material solid
la acţiunea tensiunilor normale şi
tangenţiale.

În urma analizei proprietăţilor reologice se poate
constata că la proiectarea unei instalaţii pentru
zdrobirea nucilor o mare importanţă  are
cunoaşterea proprietăţilor de compresiune şi
superficiale ale cojii. Printre cele mai importante
proprietăţi reologice studiate şi determinate în
lucrare sunt: rezistenţa de rupere, modulul de
elasticitate, deformaţia relativă, umiditatea,
densitatea, coeficientul   de frecare.
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Pentru determinarea proprietăţilor reologice s-au
elaborat şi se utilizează diverse aparate cu
acţiune periodică şi continuă.

La determinarea rezistenţei de rupere
a cojilor de nuci a fost utilizat un aparat tip MIP-
100-2 pentru compresiunea axială a produsului.
Acest aparat permite măsurarea forţei de
acţionare de la 0 până la 1000 N. Aparatul a fost
dotat cu un dispozitiv care indica deformaţia
relativă a mostrei de produs. Aceasta se
amplasa între două suprafeţe paralele,
care prin acţiunea unei manivele se apropiau
şi o striveau.

Se disting două tipuri de rupere – plastică şi
fragilă. Pentru a putea constata ce tip de rupere
îi corespunde cojii de nucă, este necesar de a
construi diagrama de compresiune în coordo-
natele σσσσσ (tensiune) – εεεεε (deformaţii). Ordonatele
unei asemenea diagrame se obţin împărţind
valorile forţei de compresiune (F) la aria secţiunii
transversale (S) a cojii examinate [4]:

S
Fσ = , (1)

iar abscisele – împărţind compresiunea absolută
(∆∆∆∆∆ι ) la dimensiunile iniţiale (ι ) ale materialului:

l
Δlε = . (2)

Aspectul fizic al problemei examinate constă în
stabilirea relaţiei dintre deformaţii şi tensiuni. În
cazul unor deformaţii elastice această relaţie
este liniară şi, după cum se ştie, se numeşte
legea lui Hooke:

Eεσ = , (3)

unde E  este modulul  de elasticitate de genul
întâi sau modulul lui Young. Umiditatea nucilor
este una din caracteristicile care determină
proprietăţile structural-mecanice, ce
caracterizează comportarea produsului în stare
de tensiune şi dau posibilitatea de a comasa
tensiunile, deformaţiile sau viteza   de deformaţie
în procesul de aplicare a forţelor.

Modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale
nucilor în procesul de uscare.

TABELUL 1

Fig.1. Diagramele de compresiune a cojii de
nucă la diferite umidităţi: 1-10%, 2-15%, 3-20%,
4-25%.

Examinând sectoarele şi punctele caracteristice
ale diagramei de compresiune 3 (fig.1) putem
constata că de la începutul solicitării până la o
valoare anumită a forţei de compresiune are loc
o relaţie direct proporţională între compresiunea
mostrei şi forţă. Relaţia dată se exprimă în
diagramă prin dreapta OA. La această etapă a
compresiunii este valabilă legea lui Hooke.

Punctul B de pe diagramă corespunde valorii
maxime a forţei pentru care mostra de produs, la
descărcare,  încă nu dă deformaţie remanentă.
După punctul A la comprimarea ulterioară a
mostrei curba compresiunii devine curbilinie şi se
ridică lin până la punctul C, unde se observă
trecerea la sectorul orizontal CD, care reprezintă
palierul de curgere. Acest proces de deformaţie
numit curgerea materialului este însoţit de o
compresiune remanentă (plastică) care nu
dispare după descărcare. Punctul E corespunde
efortului maxim ce poate fi preluat de mostră.
Tensiunea care corespunde forţei maxime
reprezintă rezistenţa de rupere σσσσσr.

Analizând diagramele de compresiune (fig.1)
putem constata că nucile în stare uscată pot fi
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clasate la elastico-fragile, iar la umiditatea mai
mare de  15% – la corpurile elastico-plastice,
deoarece anume la această umiditate apare un
sector orizontal CD, caracteristic materialelor
plastice. Reieşind din considerentele expuse, se
poate construi teoria de rupere fragilă sau
plastică.

Datele obţinute în procesul de efectuare a
experienţelor şi anume rezistenţa de rupere şi
modulul de elasticitate la compresiune (fig.2) pot
avea în unele cazuri valori diferite greu de
comparat. Aceasta se explică prin faptul că
indicatorii în cauză depind de mai mulţi factori
care în anumite situaţii pot fi diferiţi. Unul din cei
mai importanţi factori care determină valoarea
rezistenţei de rupere şi modulul de elasticitate la
compresiune a nucii pot fi defectele structurale
din ea.

Fig.2. Graficul dependenţei rezistenţei de rupere
σr  (1) şi modulului de elasticitate E (2) a cojii de
nucă de umiditatea ei U.

O importanţă deosebită în calcularea consumului
de energie a instalaţiei de zdrobire o are
determinarea coeficientului de frecare a cojii de

nucă. Pentru aceasta a fost utilizat dispozitivul lui
N. Mohsenin (3) destinat pentru studierea
caracteristicilor produselor solide.  În urma
efectuării experienţelor coeficientul de frecare a
constituit f=0,6.

Datele obţinute în procesul experienţelor au fost
utilizate în calcularea şi proiectarea unei noi
instalaţii pentru zdrobirea nucilor cu un consum
redus de energie şi o calitate înaltă a produsului
finit.
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SUMMARY

I    n present work concerns the impor
tance, mechanically-structurals proper-

ties and their influence in the precutting one
new installation for crashing walnuts. The
analyze of experiments it’s use to precutting
and calculation one new installation for
crashing walnuts, about minimal consume
energy, so that quality to be high.
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