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Abstract: În acest articol este cercetată construcţia utilajului pentru producerea bomboanelor stratificate, 

este efectuat calculul criterial pentru fiecare din straturi şi propunerea  proiectării unei instalaţii noi, care 

constă din două capuri de alimentare prevăzute. Fiecare din ele este destinat pentru obţinerea unui strat 

aparte. Suprapunîndu-se unul peste altul formează un strat dublu, formînd astfel baza noii linii tehnologice 

de producere a bomboanelor stratificate. Această linie ne-ar permite producerea bomboanelor, printr-o 

metodă mai economică. 

 

Cuvinte cheie: Instalaţia de formare şi presare, fîşii, cap de alimentare, melcul de distribuire a masei, 

valţuri, matrice, criteriul Reynolds. 

 

 

1. Considerente generale 

Fabricarea deliciilor din ciocolată s-a dezvoltat rapid ca industrie după începutul secolului XVI prin 

descoperirea boabelor de cacao aduse în Europa de către colonistul spaniol Cortes Hernan, deşi în istorie se 

mai presupun şi alte datării. 

Ciocolata este produsă de diferite fabrici. Fiecare din ele au metodele sale de pregătire a ciocolatei, 

tehnologii de producere individuale. Fiecare fabrică se straduie să producă un astfel de produs, ca el să 

posede nu numai însuşiri estetice, dar să posede şi forme deosebite, topping-uri şi un gust calitativ individual. 

La prima vedere pare că în R.M. avem un asortiment destul de mare în ceea ce priveşte produsele de 

cofetărie, însă cercetînd piaţa internaţională, constatăm că produsele de cofetărie în R.M. nu sunt chiar atît de 

diversificate, şi aceasta se întîmplă anume din lipsa utilajului şi instalaţiilor care ne-ar permite producerea 

unor bomboane speciale, alcătuite din două sau mai multe straturi din mase diferite şi cu senzaţii 

organoleptice specifice. Odată combinate aceste  straturi într-un singur corp, cu proprietăţi chimice şi fizice 

diferite, ar produce o sensaţie pe piaţa R.M.! 

 

2. Descrierea procesului de formare a fîşiilor de bomboane 

Pentru aceasta se propune cercetarea instalaţiei de presare şi formare a fîşiilor din masă pentru 

bomboane cu un singur strat (fig.1 a) şi contribuţii la proiectarea a noii instalaţiei de presare şi formare a 

fîşiilor din două mase diferite pentru bomboane cu două straturi (fig.1 b); adică proiectarea unui al doilea cap 

de alimentare pentru cea de-a doua masă, cu toate celelalte elemente constructive ale lui. 

Formarea bomboanelor prin presare în fabricarea produselor de cofetărie a început să se aplice numai 

după ce, în industria chimică au fost construite primele extrudere ( instalaţii de presare şi formare) pentru 

turnarea şi formarea materialului plastic.  

 Metoda de compresie se bazează pe presarea şi  formarea fîşiilor infinite din buncărul 1 cu şnecuri 2,  

valţuri 3 cu profil ondulatoriu sau valţuri cu  caneluri  prin orificiile matriţei 4 cu profil corespunzător ( 

circular, oval, dreptunghiular, pătrat ş.m.a.). Fîşiile de bomboane după răcire (pentru unele mase fără 

refrigerare) sunt tăiate în corpuri separate sau în formă de bomboane, după ce pot fi glazurate. 
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                                  a)  

b)  

 

Fig.1 Instalaţia de formare a fîşiilor de bomboane: a) cu un cap de alimentare; b) cu două capuri de 

alimentare; 1- camera de formare, 2- şnecul/melcul de distribuire a masei, 3- valţuri, 4- matricea. 

Instalaţia de formare este construită într-un astfel de mod încît  să fie posibilă presarea concomitentă 

a două tipuri diferite de mase pentru bomboane, din două camere separate în acelaşi canal de formare a 

matricei (fig.2).  

 Aceste tipuri de maşini sunt utilizate pe scară largă în străinătate. Prin formarea prin presare se 

reduc considerabil resturile de masă care se reîntorc în alimentator şi suprafaţa exterioară a produsului se 

obţine netedă.  Productivitatea liniei tehnologice în comparaţie cu transportoarele este înaltă. 



228 

 

Fig.2 Construcţia matricei pentru instalaţia de formare a fîşiilor de bomboane cu două straturi  

 

3. Alcătuirea ecuaţiei criteriale pentru procesul de formare a fîşiilor 

Un parametru important de care depinde construcţia matricei este presiunea care se crează în 

interiorul matricei, de aceasta se propune alcătuirea ecuaţiei criteriale pentru procesul de formare a fîşiilor de 

bomboane: 

 

;                                                                                                           (1) 

unde: 

 – parametrul geometric-constructiv al orificiilor matricei, ; 

  - viteza liniară de formare a primei fîşii, şi respectiv celei de-a doua,  

  -viscozitatea dinamică a primului strat, şi respectiv celui de-al doilea,  ; 

  - densitatea masei pentru bomboane a primului strat, şi respectiv densitatea celui    de-al 

doilea,  ;
d
 

;                                                                                        (2) 

 

                                                                                                                                                (3) 

 

;                                                                                                                                                  (4) 

Luînd în consideraţie expresiile (3) şi (4) ecuaţia criterială a procesului de formare va avea forma: 

                                                                                                                   (5) 
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4. Calculul Criteriului  Reynolds pentru curgerea masei pentru fiecare din straturi 

La prima vedere, construcţia conform desenelor de proiectare pare simplă, însă luînd în consideraţie 

calculele inginiereşti, tehnologice şi de rezistenţă, şi în urma experienţelor, constatăm că cel mai important 

factor este calculul Criteriului Reynolds pentru fiecare din straturi, pentru a evita eventuale ruperi, fisurări, 

întinderi ale straturilor la suprapunerea lor, adică în dependenţă de valoarea viscozităţii dinamice şi a 

densităţii a fiecăruia din straturi, putem calcula viteza liniară de formare necesară pentru fiecare din straturi. 

Condiţia principală de suprapunere normală a straturilor din mase diferite  pentru bomboane, unul 

peste altul, este echivalenţa numărului Re pentru fiecare din straturi suprapuse. Deci, expresia de echivalenţă 

are forma: 

                                                                                                           (6) 

în care: 

  -  numărul de fîşii suprapuse ( în cazul de faţă ) 

 

  ;                                                                                                                                   (7) 

Dacă luăm în consideraţie expresia (6), atunci  expresia (7) capătă forma: 

                                                                                        (8) 

în care: 

  – viteza liniară de formare a primei fîşii, şi respectiv celei de-a doua, ; 

  – viscozitatea dinamică a primului strat, şi respectiv celui de-al doilea,  

  – densitatea masei pentru bomboane a primului strat, şi respectiv densitatea celui   de-al 

doilea,  . 

Viteza liniară de formare a primei fîşii  o calculăm din formula productivităţii instalaţiei, cunoscînd 

valoarea numerică a vitezei liniare a primului strat, viscozitatea şi densitatea  pentru fiecare din straturi 

determinăm viteza liniară de formare a celui de-al doilea strat: 

                                                                                                               (9) 
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