Rezultate marcante ale institutelor din cadrul Secției Științe Inginerești și Tehnologice
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM
Nanoparticule pentru modificarea proceselor atmosferice. Dispozitiv și metodă de testare a
compoziției pirotehnice antigrindină
Au fost elaborat un dispozitiv şi o metoda de testare a aerosolului de dimensiuni nanometrice din
compoziţii pirotehnice pe bază de iodura de argint (AgI), folosită pentru influenţe active asupra
proceselor atmosferice. Metoda este bazată pe folosirea standului aerodinamic, care oferă
posibilitatea de a modela condiţiile dinamice în laborator, care sunt similare condiţiilor de
“însămânţare“ a norului cu agent prin folosirea metodei rachetare. (ZASAVIŢCHI, E., CANŢER, V.,
SIDORENKO, A., ŞAPOVAL, O., BELENCIUC, A., CHIRIŢA, A. Dispozitiv şi metodă de testare a
compoziţiei pirotehnice antigrindină.
Importanţa socio-economică constă în utilizarea agenţilor pirotehnici, care au trecut testare
independentă, precum şi în aprecierea exactă a numărului de rachete antigrindină în lucrările de
influenţă activă, ce asigură un grad înalt de protecţie a culturilor agricole contra căderilor de
grindină.

Surse regenerabile de energie: sistem energetic în baza mașinii Stirling
Au fost puse bazele elaborării unui sistem energetic
în baza maşinii Stirling format din trei noduri de
bază: maşina Stirling, sistemul electronic şi camera
de ardere; cu puterea electrică estimată de ~1 kW,
iar cea termică – 8 kW. Domeniul de implementare
este foarte vast şi cuprinde practic toate
gospodăriile rurale, Ministerul Apărării şi Serviciul
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale. În
vederea producerii şi implementării sistemului
energetic dat a fost semnat un contract de licenţă
exclusivă cu întreprinderea SA ASPA, Orhei
(Medalie de aur la Expoziţia Internaţională
Specializată INFOINVENT-2015)

Institutul de Energetică al AȘM

Institutul de Geologie şi Seismologie al AȘM

Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
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Nanocompozit pentru aplicații în biomedicină
A fost elaborat un material nanocompozit nou constituit din nanoparticule din nitrură de galiu și
rețele din grafen, în rezultat fiind soluționată problema aglomerării nanoparticulelor în clustere,
ceea ce deschide oportunități noi pentru aplicații în biomedicină, în particular pentru intensificarea
proliferării celulelor, stimularea motilității țesuturilor etc.
Rezultatele au fost publicate în revista Scientific Reports 5, 8839, 2015 (Imact factor 5.578),
apreciate de portalul NanoTechWeb.org (http://nanotechweb.org/cws/article/tech/61134), și
nanomaterialul a fost testat la Spitalul Clinic Republican de echipele acad. Ion Tighineanu și m. c.
Vladimir Hotineanu (Brevet de invenție 4307, 2015.05.3131 „Metodă de stimulare a motilităţii
tractului gastro-intestinal” , Medalie de aur Infoinvent 2015).

Analiza cu elemente finite a transmisiei planetare precesionale cinematice
Performanţele tot mai înalte ale calculatoarelor a făcut posibilă elaborarea unei noi metode de
proiectare a organelor de maşini – proiectarea prin analiză cu elemente finite. Proiectarea prin analiza
cu elemente finite este similară procesului de sculptură – eliminarea surplusului de material şi
argumentarea lăsării a ceea ce este necesar. Posibilitățile de analiză cu elemente finite a unui angrenaj
precesional în programul ANSYS sunt următoarele: precizia cinematică; determinarea tensiunilor de
contact dintre doi dinți și localizarea prealabilă a petei de contact; determinarea erorilor de
transmisie statice în întregul model al angrenajului (este necesară pentru a preveni apariția
zgomotului și a vibrațiilor în transmisie).
Modelul 3D al transmisiei planetare precesionale 2K-H a fost creat în programul SolidWorks și apoi
importat în programul de analiză cu elemente finite ANSYS Workbench. Angrenajul precesional a
fost discretizat cu aproximativ 130000 elemente finite de tip brick și tetraedru. Însă din cauza
resurselor de calcul limitate a fost discretizată doar zona care prezintă interes sporit. Dat fiind faptul
că roțile dințate sunt piese cu simetrie ciclică acestea au fost modelate doar pe sectorul de contact
dintre doi dinți. Conform rezultatelor simulării tensiunile echivalente maxime apar în dinții blocului
satelit care, de fapt, este din material plastic (în cazul angrenajelor precesionale cinematice). Acest
rezultat ne informează despre precizia asamblării roților dințate și precizia de prelucrare a lor.

a) Modelul 3D al transmisiei planetare precesionale 2K-H; b) Pata de contact „dinte-rolă”

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Model al eroziuni grafitului sub acțiunea descărcărilor electrice în impuls
A fost elaborat un nou model al eroziuni grafitului sub acțiunea descărcărilor electrice în impuls,
care are ca bază două procese concurențiale, cum ar fi eroziunea electrică și cea electrochimică la
temperaturi înalte, însoțită de pulverizarea catodică sub acțiunea atomilor și ionilor elementelor
mediului de prelucrare. S-a demonstrat că formarea peliculelor de depunere este însoțită de
cristalizarea carbonului sub formă de grafit și de formarea structurilor tridimensionale cu proprietăți
de înglobare în ele a azotului, care conduce la descreșterea antiaderenţei suprafeței prelucrate de 4
ori, conferirea proprietăţilor de unguent în stare solidă, sporirea durabilității pieselor cu cel puțin
100%, micşorarea vitezei de coroziune a cuplelor cinematice în anumite medii agresive de 1,4 ori.

Modelul fizic de formare a peliculelor de grafit pe suprafețe metalice sub acțiunea descărcărilor
electrice în impuls: a) Străpungerea interstițiului; b) formarea oxidului și bioxidului de carbon;
c) disocierea moleculelor de gaz; d) bombardarea catodica cu atomi și ioni de gaz;
e) formarea peliculelor de grafit și oxigen; f) starea finală a suprafețelor electrozilor.
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Metodă de tratare termochimică a ambalajului din sticlă

Au fost stabilite regimurile favorabile de tratare termochimică a ambalajului din sticlă cu reagenţi
ce conţin fluorură fără fenomenul dezalcalinizării pentru îmbunătăţirea proprietăţilor fizice şi
chimice ale sticlelor industriale, așa ca stabilitatea la apă, rezistenţa la presiune interioară
hidrostatică, stabilitatea termică şi microduritatea. S-a stabilit că după tratarea termochimică a
produselor industriale din sticlă stabilitatea chimică a sticlei creşte de zeci de ori, iar rezistenţa
mecanică şi stabilitatea termică – cu 10-20 %. Totodată, microduritatea sticlei tratate practic nu se
schimbă.
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