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Summary. The history, actual state and perspectives of development of technico-technological investigations, engineering and scientific staff training
in Balti are described in wide lines in this paper. The
parallel development of engineering staff training,
technological investigation and industry in the city
are highlighted. It is demonstrated that the collaboration at national and international level beneficially
influences the engineering staff training and research
development in the „Alecu Russo” Balti State University.
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Rezumat. Articolul evocă istoricul, starea actuală şi perspectivele cercetării tehnico-tehnologice, pregătirii cadrelor inginereşti şi ştiinţifice la Bălţi. Sunt
puse în evidenţă dezvoltarea în paralel a pregătirii
cadrelor inginereşti, cercetării tehnologice şi industriei în oraş. Se demonstrează că o colaborare eficientă
la nivel naţional şi internaţional influenţează benefic
pregătirea cadrelor inginereşti şi dezvoltarea cercetării în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
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Nu cred că există o dată concretă care ar putea
atesta începutul dezvoltării ştiinţelor tehnologice
şi inginereşti în urbea de la nordul ţării cu numele
Bălţi. Orașul, ca şi multe altele, a avut la origine mai
multe localităţi sau mahalale (Slobozia, Pământeni,
Tăioasa şi Țigănia [1]), în care deja erau prezenţi
germenii tehnologici. Aceşti germeni au apărut în
micile întreprinderi de meşteşugărit şi s-au dezvoltat
în întreprinderile: Uzina Moldavgromaşina, Electrotehnica, Asociaţia Răut, DRA Draexlmaier Automotive SRL, I.M. Electromanufacturing SRL, ICS
„GG Cables&Wires EE” SRL.
Au trecut anii şi la Bălţi s-a instituit învăţământul tehnico-tehnologic. La începuturi a fost Institutul
Pedagogic de Stat „Alecu Russo” (IPSARB, 1945),
apoi a urmat Colegiul Politehnic (1964), Colegiul

Tehnic Feroviar (1983) şi Colegiul de Industrie
Uşoară (1992). Toate acestea nu erau însă suficiente
și, în paralel cu pregătirea cadrelor de subingineri şi
ingineri-pedagogi, care era esenţa specialiştilor formaţi la Facultatea de Discipline Tehnice Generale a
IPSARB, se dezvoltă sectorul de cercetare tehnicotehnologică în două centre: IPSARB şi Institutul
de Cercetări „ACVAAPARAT” din cadrul Uzinei
Răut SA.
S-a creat senzaţia că, odată cu fondarea filialei
AŞM la Bălţi, în 2006, cercetarea tehnică va lua o
amploare mai evidentă. Conducătorii instituţiei nominalizate au elaborat o nouă strategie de dezvoltare
a cercetării ştiinţifice tehnico-tehnologice la Bălţi şi
au fructificat rezultatele obţinute prin implementarea
lor în economia reală a ţării.
Proiecte de cercetare finanțate de la bugetul de
stat sunt inițiate la Bălţi încă prin anii studenţiei
mele (1975-1980). În acea perioadă, la IPSB „Alecu Russo”, prof. Nicolae Filip, prorectorul pentru
activitatea de cercetare, lansează primul proiect în
Radiofizică, dr. conf. Simion Bacal – proiectul privind Prelucrarea suprafeţelor prin electroeroziune,
dr. conf. Marin Jeleaskov – proiectul Prelucrarea
suprafeţelor interioare ale ţevilor pentru schimbătoarele de căldură pentru centrale atomoelectrice.
Pe parcursul anilor, cercetătorii bălţeni au elaborat şi implementat un şir de tehnologii:
Durificarea suprafeţelor cuţitelor de tocare
a sfeclei de zahăr prin formarea depunerilor de
carburi metalice pe suprafeţele de aşezare a acestora. Cuţitele astfel prelucrate au fost implementate
la fabricile de zahăr din Bălţi, Glodeni, Alexandreni
şi Cupcini, durata de funcţionare a lor sporind de 4
ori în raport cu cele obişnuite.
Formarea depunerilor de argint pe contactoare electrice – tehnologia și-a găsit aplicare la un şir
de întreprinderi sub conducerea ştiinţifică a dr. conf.
Simion Bakal, în baza ei fiind proiectată şi asamblată
o instalaţie automată de implementare a procedeului.
Este semnificativ faptul că anume în această perioadă au fost antrenaţi în cercetare tinerii: Alexandru
Abramciuc, Alexandru Balanici, Valeriu Gheşele,
Boris Ursan, Anatol Poperecinîi, Ion Olaru, Pavel Pereteatcu, precum și subsemnatul (Pavel Topala – n.r.),
toţi absolvenţi în trecut şi titulari în prezent ai Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB),
care au preluat ștafeta şi au dezvoltat cercetările în
domeniul prelucrărilor prin electroeroziune, dizolvarea anodică şi anodo-mecanică, aplicarea ultrasunetelor, proiectarea şi elaborarea laserilor, formarea
depunerilor din materiale compacte şi pulberi, aplicarea în scopuri tehnologice a plasmei electrolitice
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şi celei modulate, iar în prezent continuă cercetările
fizico-tehnologice de formare a peliculelor subţiri din
diferite materiale, a nanoparticulelor şi nanofilmelor.
Formarea depunerilor de grafit pe suprafeţele
pieselor aplicate în electrotehnică şi tribo-tehnică
a fost altădată un obiectiv realizat cu succes de către
cercetătorii bălţeni împreună cu colegii de la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM. Depunerile de grafit,
de grafit şi molibden, de grafit şi crom au demonstrat
o rezistenţă deosebită la aplicarea lor pe suprafeţele cuplurilor ce funcţionează în regim de frecare
uscată şi în mediu de lubrifiere. Aceste rezultate au
fost fructificate prin proiectarea şi tirajarea instalaţiei „Razread-3”, implementată la VIAM (Moscova),
DVNO (Habarovsk) şi NTO (Novosibirsk). Dacă
cele menţionate ţineau de formarea depunerilor din
materiale de pulberi şi materiale compacte prin metoda propusă de acad. Boris Lazarenko, atunci în
continuare la USARB fuseseră dezvoltate cercetări
tehnologice noi cu aplicarea descărcărilor electrice
în impuls (DEI) în regim de subexcitare [5, 6].
În baza cercetărilor teoretice şi experimentale a
fost elaborat un model fizic de eroziune electrică a
grafitului sub acţiunea plasmei descărcărilor electrice în impuls [7, 8]. În conformitate cu acesta, eroziunea poartă un caracter complex, cauzat nu numai
de fenomenele fizice, dar şi de cele chimice ce se
produc în plasmă şi la suprafeţele electrozilor. Sunt
obţinute primele rezultate de formare a structurilor
3D din grafit pe suprafeţe metalice cu aplicarea lor
în formarea depunerilor pe piese ce funcţionează în
condiţii de temperaturi înalte [9, 10].
Astfel, în urma aplicării descărcărilor electrice
în impuls pe suprafeţele pieselor executate din materiale metalice (oţeluri de construcţie, fonte speciale,
bronzuri şi alame), au fost formate pelicule de grafit
cu grosimi cuprinse în limitele nm- mkm. Încercările acestora în condiții industriale au demonstrat
capacităţile funcţionale în medii de temperatură de
400 °C. Testările formaţiunilor 3D depuse prin metoda DEI au demonstrat capacitatea lor de a absorbi azot la temperaturi de 250 °C, 410 °C şi 675 °C.
Acestea presupun utilizarea grafitului pirolitic cu
formarea depunerilor de grafit având grosimi cuprinse în limitele nano şi micrometrilor. Ele au trecut cu
succes încercările în condiţii industriale la Întreprinderea de Stat „Fabrica de Sticlă” din Chişinău.
Tehnologia formării depunerilor pe suprafeţele pieselor executate din aliajele aluminiului reprezintă preocuparea ştiinţifică a dr., conf. Alexandru
Abramciuc, care a demonstrat posibilitatea realizării
depunerii diferitor tipuri de materiale pe suprafeţele
pieselor executate din aluminiu şi aliajele lui. În acest
context este dovedit avantajul formării depunerilor
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din pulberi în raport cu cel de formare a depunerilor
din materiale compacte cu aplicarea DEI. Împreună
cu colegii de la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
şi Institutul de Fizică a Metalelor al Academiei de
Ştiinţe a Ucrainei, au fost elaborate mai multe procedee de prelucrare şi dispozitive pentru realizarea lor
[20]. Aceste procedee au fost implementate de către
VIAM (Moscova) în industria aeronautică.
Pregătirea tinerilor cercetători prin doctorat consemnează o etapă importantă în evoluția cercetărilor
bălțene. În toamna anului 2002, pentru prima dată
are loc înscrierea la doctorat prin cotutelă la specialitatea 05.03.01 „Procedee de prelucrare mecanică
şi fizico-tehnică, maşini-unelte şi scule”. Cu susținerea prorectorului pentru cercetare, prof. univ., dr.ing.
Alexandru Epureanu de la Universitatea „Dunărea de
Jos” din Galaţi, au fost pregătiţi trei doctori în tehnică:
Nicolae Bălcănuţă (2005), Vitalie Beşliu şi Vladislav
Rusnac (2008). Urmează o colaborare fructuoasă cu
Universitatea Tehnică a Moldovei, în 2005, pentru
pregătirea unei teze de doctor habilitat și admiterea la doctorat, susținându-și teza câțiva cercetători
valoroși: Alexandr Ojegov (2009), Natalia Pînzaru
(2010), Anton Balandin şi Ruslan Surujiu (2011), Vasile Melnic (2012). În anul 2010 este fondat Centrul
interuniversitar „Nanotehnologii de rezonanţă”. Bălţenii se asociază cu Modtech în 2013 şi cu Asociaţia
română a tehnologilor neconvenţionali în 2014.
De către echipa de cercetători de la Bălţi a fost
dezvoltat în continuare tabloul fizic al electroeroziunii materialelor metalice [11, 13] în baza dezvoltării
undelor capilare pe suprafaţa metalului lichid sub
acţiunea câmpurilor electrice puternice. S-a demonstrat că principala sursă de căldură şi câmpuri electrice puternice sunt petele electrodice.
Pornind de la aceste ipoteze ştiinţifice, a fost
elaborată o nouă tehnologie de modificare a micro
şi nano geometriei suprafeţelor active a pieselor cu
extragerea din ele a asperităţilor sub formă de con
Tylor cu unghiul de la vârf de 900. Primele rezultate
ale măsurătorilor experimentale au arătat că o singură asperitate de acest tip sporeşte aria suprafeţei
active de cel puţin 8 ori în raport cu porţiunea de suprafaţă pe care a fost creată. De fiecare dată se caută
şi domeniile de aplicabilitate a rezultatelor ştiinţifice
obţinute, astfel încercările experimentale a ctozilor
de emisie termoelectronică au atestat sporirea de cca
10 ori a curentului de termoemisie electronică pentru
cazul aplicării pe suprafaţa lui activă a asperităţilor
de tip con Tylor în aceleaşi condiţii de exploatare.
Cercetătorii bălţeni încă în anii 1990 au depistat
pentru prima dată dizolvarea anormală (până la 60%
oxigen atomic) a oxigenului în suprafeţele pieselor
executate din Oţel-3 sub acţiunea plasmei descărcări-
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lor electrice în impuls în condiţii normale [2, 3]. Cercetările ulterioare au demonstrat că acest fenomen
se atestă şi pentru Cu, Al şi aliajele lor [4]. A fost
depistat procesul de dizolvare anormală a oxigenului
în suprafeţele metalice sub acţiunea plasmei descărcărilor electrice în impuls. În baza acestui efect, a
fost elaborată tehnologia de formare a nanopeliculelor de oxizi şi hidro-oxizi în stare amorfă pe suprafeţe metalice şi semiconductoare. De către autori [2,
12] a fost demonstrat că grosimea efectivă a stratului
de oxizi format cu aplicarea descărcărilor electrice
în impuls poate fi determinată prin relaţia:
,
(1)
În care

‒ energia degajată

în interstiţiu la o descărcare solicitară; U, I – respectiv tensiunea în interstiţiu şi intensitatea curentului de descărcare; t – durata impulsului de putere;
A – aria de acţionare; S – mărimea interstiţiului;
K – coeficient de proporţionalitate, ce depinde de
proprietăţile termofizice ale materialului prelucrat.
O peliculă de oxid de o anumită grosime, stabilă
şi aderentă la suprafaţa metalului din care provine,
compactă, continuă şi lipsită de pori sau fisuri poate
frâna, într-o măsură oarecare, dezvoltarea procesului de coroziune. Condiţia de protecţie a peliculei
poate fi exprimată prin valoarea coeficientului de
expansiune [9] care indică raportul între volumul
oxidului şi cea a metalului:
(2)
Tehnologia elaborată permite sporirea rezistenţei active de suprafaţă până la 1 000 000 de ori, potenţialului de coroziune mai mult de 2 ori în lipsa
modificării morfologiei suprafeţelor la grosimi ale
peliculelor cuprinse în limitele 1-230 nm.
În anul 2010, a avut loc admiterea la doctorat la
specialitatea 05.03.01 „Utilaje şi procedee de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică a materialelor”, iar în
toamna anului 2012 are loc prima admitere la specialitatea „Inginerie şi management (în transport auto)”,
cu suportul şi aportul firmei DRA Draexlmaier Automotive SRL, Universităţii Tehnice a Moldovei şi
Universităţii Tehnice din Lanshut (Germania).
În domeniul ştiinţelor tehnologice comunitatea
bălţeană îşi aduce o contribuție separată la sporirea
performanţelor materialelor tip sticlă [16, 17, 18,
21]. Sub conducerea ştiinţifică a dr. hab., conf. univ.
Vasile Şaragov, au fost elaborate multiple procedee
de tratare a sticlelor cu reagenţi gazoşi [14], cristalizare şi recristalizare în medii gazoase cu aplicarea

câmpurilor electrice, magnetice şi electromagnetice
[15], care au permis sporirea rezistenţei mecanice şi
celei chimice a sticlelor de gem şi celor de ambalaj.
Universitatea bălțeană a punctat favorabil şi
la nivel internaţional prin câştigarea proiectului
din cadrul programului PC7 ‒ Project No 294953
MOLD-NANONET „Enhancing the capacities of the ELIRI Research Institute in applied
research to enable the integration of Moldova in the European Research Area on the basis of scientific excellence”. În cadrul acestuia
bălţenii au fructificat posibilitatea de a realiza
cercetările şi de a-şi prezenta rezultatele proprii în prestigioase centre din Germania, România,
Portugalia şi Israel. La acelaşi capitol se înscriu
şi proiectele din cadrul programului european
CEEPUS: „Applications and diagnostics of electric plasmas” şi „Nanotechnologies, materials
and new production technologies – university
cooperation in research and implementation of
joint programs in study by stimulate academic
mobility”, care au contribuit esenţial atât la dezvoltarea cercetării, cât şi la diseminarea rezultatelor
obţinute de bălţeni la nivel internaţional [19, 21].
Concluzie. Dezvoltarea cercetării tehnicotehnologice şi pregătirea cadrelor inginereşti şi ştiinţifice la Bălţi este pe făgaşul cel bun şi poate fi
considerată drept benefică pentru evoluția în continuare a acestui centru; se impune dotarea cât mai
grabnică a laboratoarelor cu aparataj modern de cercetare pentru a asigura credibilitatea şi veridicitatea
rezultatelor obţinute.
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