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GENERALITĂŢI 

 

 Calibrarea cartofilor constă în separarea 
acestora în diferite grupe, în funcţie de mărime, 

între anumite limite precise, corespunzătoare unor 

cerinţe. 
 Maşinile de calibrat cartofi cu bandă – sită 

de calibrare au organul de calibrare de tipul unei 

benzi transportoare cu orificii de calibrare de 

diferite forme. Benzile de calibrare sunt 
interschimbabile, iar într-o maşină se folosesc 

maximum două benzi. În mod frecvent, în cazul 

instalaţiilor de calibrat se folosesc două maşini 
dispuse în serie astfel încât prima separă fracţiile 

mărunte, iar cea de a doua fracţiile mari. 

 Schema funcţională a unei maşini de 
calibrat cartofi cu bandă – sită de calibrare este 

prezentată în fig. 1, conţinând banda cu ochiuri 1, 

tamburul de antrenare 2, tamburul liber 3, roţile de 

lanţ eliptice 4, rolele libere de susţinere 5, tamburul 
de curăţire a sitei 6, banda transportoare 7. 

Figura 1. Schema funcţională a unei maşini de   

 calibrat cartofi. 

 
 Sistemul de corpuri menţionat este un 

generator de vibraţii, numit masă vibratoare. 

Sistemul poate fi asimilat cu un sistem mecanic care 
realizează vibraţii liniare forţate cu amortizare. 

 Forţa perturbatoare generatoare de vibraţii 

este de natură inerţială şi are expresia: 

  sinmF
2 .                                    (1)  

 Din punct de vedere teoretic maşina de 
calibrat cu bandă-sită de calibrare se reduce la 

vibraţiile unei maşini cu mase neechilibrate în 

mişcarea de rotaţie, a cărei schemă simplificată este  
prezentată în fig. 2. 

Se consideră legătura dintre maşină şi 

fundaţie printr-un element elastic de constantă K şi 
un amortizor de constantă C. Elementele elastice ale 

sistemului vibratoriu pot fi roţile de sprijin sau alte 

elemente care se montează între cadru şi suprafaţa 

de sprijin. 

Figura 2. Schema simplificată din punct de vedere 

dinamic a unei maşini de calibrat. 
 

 Dacă se noteză masa maşinii cu M, masa 

excentrică - cu m, masa blocului (cadrului) este 

egală cu diferenţa M-m, [2,3]. 
 Ecuaţia diferenţială a mişcării este dată de 

ecuaţia diferenţială: 

           .sin2 mKxxCxM  


                (2) 

 Folosind metoda variabilei complexe, 
acestei ecuaţii diferenţiale îi corespunde, pentru 

amplitudinea mişcării oscilatorii, amplitudinea [3]: 
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 Dacă K=0 şi C=0, în cazul în care cadrul 

maşinii nu ar fi legat de elementul fix (fundaţie), 
acesta ar executa o mişcare oscilatorie a cărei 

amplitudine ao se determină cu relaţia: 
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 Pentru aplicaţiile practice este util să se 

compare raportul  
oa

a
,care rezultă în urma utilizării 

următoarelor relaţii: 2
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Co este coeficientul critic de amortizare şi  - factor 

de amortizare. 

Astfel rezultă: 
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Analizând relaţia (5) se constată că pentru 

0
p



, )0(  , deci când nu avem generator de 

vibraţii rezultă a/ao = 0, adică amplitudinea mişcării 
sistemului a = 0. În acest caz, banda de calibrare nu 

execută o mişcare oscilatorie, mişcarea acesteia 

fiind o mişcare de transport liniară, iar efectul de 
calibrare a cartofului este minim. De asemenea, 

calibrarea cartofului se realizează numai pentru cei 

cu dimensiuni mai mici decât ochiurile benzii de 

calibrare, adică pentru cartofii care trec cu uşurinţă 
prin aceste ochiuri. 

Pentru creşterea preciziei de calibrare este 

necesară creşterea raportului a/ao, care se măreşte 
concomitent cu creşterea raportului ω/p. 

 Cum raportul a/ao este în funcţie de raportul 

ω/p, iar p este dat, rezultă că trebuie determinată 
viteza unghiulară ω a roţilor eliptice pentru care se 

obţine calibrarea impusă de cerinţele agrotehnice. 

 Dacă se notează semiaxele roţilor eliptice 

respective cu r şi R, atunci limitele de variaţie ale 
vitezei unghiulare sunt: 

r

Vt
max    şi  

R

Vt
min  ,  

unde tV  reprezintă viteza liniară a benzii 

transportoare. 
 Un alt aspect teoretic care poate fi analizat 

este când raportul 
p


 are valori mici şi în relaţia (5) 

termenii 2
)

p
(


 şi 4
)

p
(


 se pot neglija faţă de 

unitate. În acest caz rezultă relaţia: 
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În această relaţie coeficientul 
2
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reprezintă o constantă a maşinii de calibrat, astfel că 
amplitudinea a reprezintă acceleraţiile maşinii în 

timpul funcţionării. Deci calitatea calibrării 

cartofilor poate fi interpretată şi în baza 

acceleraţiilor care se imprimă maşinii de calibrat, 
care, de fapt, depind de viteza unghiulară ω a roţilor 

eliptice. 

 Analiza cinematică a roţilor eliptice de 
scuturare a benzii-sită a determinat schema 

funcţională prezentată în fig. 3. 

 

Figura 3. Schema funcţională a benzii – sită de 

calibrare. 

  
Astfel, banda de calibrare se împarte în 

două zone: zona I, cuprinsă între roţile eliptice şi 
care primeşte amestecul de cartofi, şi zona a II-a, 

cuprinsă între a doua roată eliptică şi tamburul 

motric. Din analiza cinematică rezultă că un cartof 

aflat pe bandă are viteza rezultantă compusă din 
viteza benzii Vt şi o viteză perpendiculară pe bandă. 

Această viteză determină aruncarea oblică a 

cartofilor în sensul vitezei de deplasare a benzii, 
ceea ce conduce la mărirea capacităţii şi preciziei de 

calibrare datorită mişcării în salturi a materialului 

de pe banda de calibrare. 
 Zonele de acţiune asupra cartofilor depind 

de poziţia de montaj a roţii eliptice intermediare. 

 Studiile teoretice relevă faptul că poziţia 

cartofilor la calibrare depinde de viteza benzii de 
calibrare, de raportul semiaxelor roţilor eliptice şi 

de poziţia de montaj a roţii eliptice intermediare. 

 Pentru cercetările experimentale s-au folosit 
notaţiile: V - viteza benzii transportoare;                 
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R - mărimea roţii eliptice; P - poziţia de montaj a 

roţii eliptice intermediare. 
 

2. REZULTATELE CERCETARILOR 

EXPERIMENTALE 
 
 Cercetările experimentale s-au făcut cu 

două soiuri de cartofi : Desirée de formă ovală şi  

Procura    de    formă    rotundă.    S-au determinat 

preciziile de calibrare pentru cinci viteze ale benzii 

în ordine descrescătoare (
s

m44,0V...
s

m81,0V 51  ), 

roţi eliptice de două mărimi şi trei poziţii de montaj 

ale roţii eliptice intermediare (A,B,C). Pentru 
simplitatea prezentării, în tabelul 1 sunt prezentate 

doar rezultatele obţinute cu soiul Desireé, pentru 

banda cu ochiuri de 60 mm şi în condiţiile utilizării 

numai a roţii eliptice de dimensiuni mici (cea de a 
doua roată dând rezultate necorespunzătoare)

Tabelul 1. Rezultatele experimentărilor la soiul Desirée

 

Viteza 

benzii, 

V, în 

m/s 

Poziţia roţii 

intermediare, 

P 

Precizia de 

calibrare, 

în % 

Variaţia V pt. R, P 

constant 

Variaţia P pt. R, V constant 

DL 0,1% = 0,979 DL 0,1% = 0,784 

Diferenţa Semnificaţia Diferenţa Semnificaţia 

V1=0,81 B 99,71 0,30 - 0,21 - 

A 99,50 0,04 - Mt. - 

C 99,54 0,00 - O,04 - 

V2=0,76 B 99,83 0,42 - 0,38 - 

A 99,45 0,01 - Mt. - 

C 99,58 0,04 - 0,13 - 

V3=0,71 B 99,41 Mt./B - 0,05 - 

A 99,46 Mt./A - Mt. - 

C 99,54 Mt/C - 0,08 - 

V4=0,57 B 99,29 -0,12 - -0,41 - 

A 99,70 0,24 - Mt. - 

C 99,66 0,12 - -0,03 - 

V5=0,44 B 98,20 -1,21 000 -1,09 000 

A 99,29 -0,17 - Mt. - 

C 96,87 -2,67 000 -2,42 000 

 

(-) nesemnificativ;   (000) foarte semnificativ 

nefavorabil;   Mt. -  Martor;   DL -  Diferenţa limită. 
Analiza datelor din tabel relevă faptul că 

între preciziile de calibrare, în cazul soiului Desirée, 

pentru aceeaşi poziţie a roţii eliptice intermediare, la 
vitezele V1…V4 nu există diferenţe semnificative. 

La reducerea vitezei (V5=0,44 m/s), precizia de 

calibrare se înrăutăţeşte, diferenţa fiind foarte 

semnificativă. Pentru aceleaşi viteze ale benzii, 
precizia de calibrare nu diferă în funcţie de poziţia 

de montaj a roţii intermediare. Pentru viteza V5 

poziţia optimă de montaj ar fi poziţia A. 
Rezultatele sunt similare şi în cazul soiului 

de cartof Procura. 

3. CONCLUZII 

 Precizia de calibrare a cartofilor este 

determinată de regimul cinematic al benzii – sită de 

calibrare, obţinându-se rezultate bune, conform  

exigenţelor impuse de cerinţele agrotehnice, prin 
mărirea vitezei liniare a benzii. Precizia de calibrare 

scade concomitent cu micşorarea vitezei benzii. 

Această observaţie este cu atât mai importantă, cu 

cât aplicarea ei permite şi o creştere a capacităţii de 
lucru a maşinii în cazul creşterii debitului de 

alimentare. 
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