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Astăzi am ajuns la o nou etapă de dezvoltare, atât general umană, cât şi în domeniul 

progresului tehnologic industrial. Accelerarea abundentă a nivelului de dezvoltare ne impune să 
urmărim şi să ne acomodăm la o nouă evoluţie a ştiinţei. Au apărut noi metode de cercetare, noi 
metode de înregistrarea a informaţiei, noi metode şi soluţii a inovaţiilor tehnice. Astăzi, în procesul  
de studiu este cu mult mai greu de a interesa studentul cu mecanismele simple, dar mult esenţiale 
pentru fundamentarea atât a mecanicii, cât şi a altor domenii. Instalaţiile actuale ale laboratoarelor 
din incinta catedrelor noastre, în trecut fiind de asemenea destul de performante, astăzi produc o 
indiferenţa în ochii studenţilor în procesul de învăţământ. Pentru a da posibilitate de analiză în 
procesul de studiu nu doar cu metodele teoretice, dar cu combinaţia a celor practice. 

Se propune instalaţia pentru studiul mecanismului bielă-manivelă, care este adaptată la 
funcţionarea unei pompe pneumatice. Instalaţia propusă este o nouă etapă de acordarea a viziunii de 
lucru al mecanismului dat, cointeresând cu aplicabilitatea sa şi cu sarcinile propuse a acestuia 
pentru rezolvare. 

 

 

 
 

 

Fig.1 3D modelul instalaţiei de laborator 
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Această instalaţie are scopul de a familiariza studentul cu principiile de funcţionare a 
mecanismului bielă-manivelă, la influenţa acestuia asupra mecanismului de acţionare în dependenţa 
de variaţia unor parametri funcţionali ai instalaţiei. 

 
 

Fig. 2. Schema principială de lucru a instalaţiei de laborator 
1 – motor electric, 2 – variator, 3 – roata de curea conducătoare, 4 – roata de curea condusă, 

5 – manivelă, 6 – piston, 7 – culisă, 8 – bielă, 9 – pistonul de presiune, 10 – cilindru, 
11 – rezervorul de presiune, 12 – manometru, 13 – suport pentru cilindru 

 

Instalaţia de laborator pentru studiul mecanismului bielă-manivelă este compusă din 
următoarele componente: 1 – motorul electric, care este conectat la invertorul de frecventă, pentru 
schimbul numărului de rotaţii ale acestuia. Motorul electric transmite mişcarea variatorului – 2, care 
la rândul sau este unit cu o transmisie cu curea trapezoidală. De roata conducătoare – 3, a 
transmisiei cu curele este fixată maneta manuala pentru a putea cerceta mai atent mecanismul în 
funcţiune la o acţiune mecanică manuală. Roata condusă – 4, transmite turaţia  manivelei 5, care 
este confecţionată astfel ca angrenarea cu pistonul 6 să fie posibile pe diferite distanţe, în 
dependenţa de lungimea manivelei necesare. Pistonul 6 de asemenea se mişcă pa culisa 7, care de 
asemenea poate fi variată în dimensiuni, conform necesitaţilor noastre. De culisa este unita biela 8, 
care transmite mişcarea pistonului  de presiune 9. Pistonul de presiune datorita cilindrului 10 în care 
circulă, la mişcare, pompează aerul în rezervorul de presiune 11 în care este montat manometrul 12, 
pentru controlul acesteia. Cilindrul 10 este fixat rigid de suportul 13 ce poate varia în înălţime în 
dependenţa de lungimea aleasa anterior a culisei. Pentru a asigura funcţionarea instalaţiei corecte 
poziţiile variatoare a lungimilor a manivelei, culisei şi a suportului cilindrului se aleg univoc 
conform unui tabel destinat funcţionării sigure a acestei instalaţii. 

Sarcina primordială a studentului la lucrarea de laborator este de a stabili atât prin metode 
practice cât şi prin cele analitice funcţionarea optimă a instalaţiei, reieşind din durata minimă de 
timp necesară pompării pentru stabilirea unei presiuni prescrie în rezervorul de presiune, la un 
consum minim de energie a motorului electric formând o optimizare a procesului. 

Studentul va avea nevoie sa modifice braţele manivelei, a culisei împreună cu suportul 
cilindrului ce poate varia în înălţime, sa modifice numărul de rotaţii a motorului electric, prin 
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intermediul invertorului de frecvenţă; apoi să urmărească funcţionarea după schimbul acestor 
parametri, cu formularea unor concluzii esenţiale pentru studiu. 

 

 

 
Fig. 3. Modificarea braţului manivelei 

 

Pentru a realiza obiectivele lucrării de laborator prescrise aceste instalaţii este necesar de 
determinat o mulţime de parametri. Măsurarea parametrilor se va efectua atât prin metoda 
cinematică şi analitică, cât şi prin metoda empirică. De asemenea se preconizează unirea instalaţiei 
la calculator (prin intermediul USB). Calculatorul va sincroniza funcţionarea virtuală a instalaţii cu 
cea reală, cu ajutorul datelor introduse prealabil a lungimilor pieselor şi prin înregistrarea 
electronică a captoarelor de unii parametri la funcţionare.  

Conectarea la calculator se va realiza: 

 la manometrul electronic, pentru a depista presiunea în rezervorul de pompare; 

 la schema de stabilire a poziţionării pistonului în cilindru, pentru a putea stabili în timp 
modul de amplasare a acestui, viteza şi acceleraţia, formulând graficele corespunzătoare; 

 la înregistratorul de turaţie, ce se află în spatele roţii mari de curea pentru a stabili viteza de 
mişcare a acesteia; 

 la invertorul de frecvenţa, pentru a da comandă automată, pentru deconectarea acestuia la 
atingerea presiunii maxime prescrise în rezervorul de pompare. 

Pentru a rezolva sarcina prescrisă de laborator studentul are nevoie să calculeze: 

• Presiunea maximă necesara rezervorului de presiune în dependenţa de puterea instalaţiei; 

• Puterea şi numărul de turaţii a motorului electric în dependenţa de variaţia frecvenţei 
electrice în invertorul de frecvenţă; 

• etc. 
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La analiza datelor şi graficilor obţinute de calculator studentul poate să determine dependenţa 
variaţiei grafice a instalaţiei şi viteza de rotaţie a motorului cu variaţia valorilor vitezei şi 
acceleraţiei pistonului, ajungând la optimizarea procesului de lucru. 

 

Concluzie 
 

Gabariturile optime şi posibilităţile instalaţiei în mod determinant lămureşte eficacitatea 
lucrării de laborator. Instalaţia de laborator propusă va fi utilă pentru pregătirea cadrelor inginereşti 
în domeniile respective la catedra Utilaj Tehnologic Industrial. 

  




