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1. Scopul, obiectivele, activitățile și rezultatele propuse spre realizare în cadrul proiectului și cele 

obținute în cadrul proiectului  (cu prezentarea indicatorilor măsurabili: numărul de unități produse, 

date procesate, teste efectuate, etc)  

Scopul (uri) propus(e) Scopul (uri) realizat(e) 

Scopul acestui proiect este 

elaborarea şi confecţionarea 

generatorului universal cu 

impulsuri pentru strunguri de 

prelucrări prin electroeroziune 

care vor prelucra diverse 

materiale conductoare cu forme 

geometrice diferite 

În cadrul realizării acestui proiect s-a elaborat și 

confecționat generatorul universal cu impulsuri pentru 

strunguri de prelucrări prin electroeroziune, cu ajutorul 

căruia avem posibilitatea de-a prelucra diverse materiale 

conductoare, de o varietate mare de forme geometrice. 

Pe durata realizării proiectului, au fost implicați atât 

specialiști cu staj în domeniu, cât și tineri specialiști, ceea 

ce reprezintă pentru ei un start bun în carieră, și o 

experiență utilă pentru viitor.  

Obiectivele propuse Obiectivele realizate 

1. realizarea un sistem unic de 

control adaptiv al procesului 

de electroeroziune, care va 

depista şi bloca impulsurile 

„parazite” în decurs de 200-

300 nanosecunde, prevenind 

astfel o situaţie periculoasă în 

spaţiul electrod-suprafaţa 

prelucrată. Acest lucru face 

posibilă operarea fără 

deteriorare a sculei-electrod 

(SE) şi piesei, şi permite de 

asemenea, minimizarea 

grosimii stratului metalic 

modificat termic după 

procesare. "Selectorul 

tehnologic" oferă automat 

operatorului cea mai optimă 

tehnologie, regimurile de 

prelucrare a piesei şi va indica 

materialele semi fabricatului 

şi a sculei-electrod; 

 

 

2. dirijarea formei impulsurilor 

(la analogi – nu-i realizat); 

 

 

1.      În cadrul obiectivelor propuse a fost realizat un sistem 

unic de control adaptiv al procesului de electroeroziune 

în baza algoritmurilor specifice elaborate în urma 

prelucrării unei game largi de aliaje. Datorită 

sistemului adaptiv, impulsurile „parazite” ce au o 

durata de 200 – 300 ns sunt depistate și blocate, astfel 

numărul impulsurilor în vid este totalmente redus, iar 

numărul impulsurilor ce generează arcuri sau 

scurtcircuitarea sculei-electrod și a piesei sunt mai 

multe. 

 Utilizarea sistemului unic cu control adaptiv nu doar 

înlătură impulsurile parazite, dar și îmbunătățește 

lucrul efectuat de scula electrod, deteriorarea sculei 

este minimă sau practic nu se deteriorează – ceea ce 

permite prelucrarea în mărime cu păstrarea 

dimensiunilor geometrice exacte a unui număr mai 

mare de piese. Această reduce sinecostul fabricării și 

mentenanței a sculei - electrod, și mărește timpul de 

viață a sculei-electrod.  

Pentru piesă produsă, acest sistem adaptiv minimizează 

grosimea stratului metalic modificat ≈ de la 30 la 5 μm 

pentru regimurile dure/de finisare.  

”Selectorul tehnologic” permite operatorului de a alege 

cea mai optimă tehnologie  pentru materialul 

selectat/scula-electrod, și restructurarea programei 

tehnologice în timpul prelucrării și setarea anumitor 

parametri tehnologici într-un diapazon restrîns pentru 

mărirea productivității regimului de prelucrare a piesei. 
2.      Forma impulsului creat nu este doar dreptunghiulară 

cum e la toți producătorii mondiali, dar poate avea o 

formă diferită (sinusoidală, exponențiala, trapezoidală), 

posibilitatea alegerii formei impulsului permite 
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3. realizarea duratei minime a 

impulsului de 3 μs (acum 

pentru analogi 10 μs) 

 

utilizarea a unei strategii de prelucrare a materialelor 

diferită de cea existența în prezent la alți producători. 

Utilizarea formei impasurilor s-a arătat bine în special 

cu aliajele metalelor ce formează pe suprafață grupuri 

de oxizi duri (aliaje pe baza de Ți, Cr, Al). 
3.      Datorită utilizării a unui nou principiu de formare a 

impulsurilor pe baza componentelor electronice de 

ultimă generație am putut obține o gama largă de 

parametri tehnologici necesari în prelucrarea prin 

electroeroziune a diferitor aliaje, cu o frecvența de la 

0.65 kHz la 333 kHz a impulsului, durata minimă a 

impulsului format constituie 3 µs, impulsul este 

constituit din următorii parametri: τФр = 1 µs; τВер = 

1 µs; τпи = 1 µs. Utilizarea acestor impulsuri permite 

obținerea suprafețelor superfine cu o rugozitate 

minimă. 
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Activitățile propuse Activitățile realizate 

1. Testarea machetei și analiza 

rezultatelor. 

2. Modificarea documentației de 

proiect. 

 

 

 

 

3. Confecționarea și ajustarea 

generatorului. 

 

4. Testarea, lansarea și 

promovarea generatorului 

1. Machetul generatorului a fost testat în condiții relevante 

pentru aplicație, și testarea a trecut cu succes. 

2. Documentația de proiectare a fost modificată (desenele 

tehnice, schemele electrice, programele de lucru) conform 

strategiei elaborate după testarea generatorului în condiții 

relevante.  

Componentele și materialele lipsă au fost  achiziționate și 

instalate. 

3. Piesele si ansamblurile generatorului au fost 

confecționate. Generatorul a fost asamblat în conformitate 

cu documentația modificată la etapele anterioare.  

4. Generatorul a fost testat în condiții reale de funcționare. 

Generatorul a fost promovat în perioada de implimentare 

(nu atât cât s-ar fi dorit din cauza tergiversării lucrărilor de 

modificare a documentației și confecționare a 

generatorului, tergiversare cauzată de perioada de 

pandemie, în care persoanele angajate în proiect au fost în 

șomaj tehnic.), și urmeaza a mai fi promovat în perioada 

următoare. 

 

Rezultatele propuse Rezultatele obținute  

1. 1. Elaborarea și producerea de 

instalații electronice și 

inginerești pentru sistemul de 

industrie. 

 

 

Ca rezultat al proiectului, a fost obținută o instalație hi-tech 

de nouă generație - un generator universal cu impulsuri 

pentru tratamentul de electroeroziune, care nu are analogi 

în țară și țările vecine într-un număr de parametri. 

Implementarea acestui proiect a făcut posibilă introducerea 

unui generator fundamental nou pentru echipamente și 

modernizarea strungurile de prelucrări prin 

electroeroziune, atât noi, cât și în funcțiune dar cu 

parametri învechiți, datorită caracteristicilor sale tehnice și 

puterii ridicate. 

2. Descrierea detaliată a tehnologiei/serviciului/produsului obținut în cadrul proiectului 

(funcționalitatea, durabilitatea, parametri distinși/diferiți  de cei existenți deja în sectorul respectiv al 

economiei țării)  

Ca rezultat al participării în acest proiect de transfer tehnologic, am putut obține crearea unui 

generator de nouă generație pentru prelucrarea prin electroeroziune. Pentru o serie de parametri, 

acest generator nu are analogi atât în țară cât și în străinătate. Realizarea acestui generator dă 

posibilitate de îmbunătățire a parametrilor de funcționare a strungurilor de tip vechi, precum și de 

modernizare a echipamentului. Pe baza generatorului nou avem posibilitatea de prelucrare a 

pieselor la un nivel mult mai avansat decît cel existent la moment. Pe lângă posibilitatea de 

modernizare a strungurilor vechi – este soluționată și o altă problema – gradul înalt de defecte 
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existente în generatoarele vechi cît și mentenenta slabă a echipamentului pe baza componentelor 

ce nu sunt produse astăzi. Un plus la cele menționate mai sus este că componentele vechi au un 

set de caracteristici limitate pentru necesitățile de astăzi. Performanța strungurilor modernizate pe 

baza generatorului de nouă generație oferă posibilitatea utilizării bazei mecanice a strungurilor 

vechi pentru necesitățile de azi. Astfel, performanța utilajului învechit poate crește considerabil în 

raport cu cheltuielile pentru actualizarea lui, platforma creată în dependență de necesitățile de 

prelucrare poate fi setată în așa modalitate că să prelucreze suprafețe mari cu o putere înalta a 

generatorului cît și piese ce au nevoie de suprafețe minuscule de prelucrare cu o precizie înalta 

(orificii lungi cu Ø de 0,3 mm). Această opțiune este posibilă datorită principiului de asamblare a 

generatorului – el constituind un ansamblu de module ce sunt conectate la placa de control. În 

dependență de strungul ce trebuie să fie modernizat/dotat cu un astfel de generator de nouă 

generație,  se instalează numărul necesar de module ce vor fi utilizate în procesul de prelucrare.  

Un alt aspect este platforma unificată a generatorului care ne permite să obținem rezultate de 

cel mai înalt nivel, indiferent de marca echipamentului (*echipament cu aceiași precizie mecanică 

a strungurilor), modernizarea/dotarea cu generatoare noi permite crearea unui ansamblu de 

strunguri ce au aceleași caracteristici tehnice – aceasta la rândul său extinde ușurința de operare și 

de instruire a personalului. 

La baza funcționării de performanță stă sistemul unic de control adaptiv al procesului de 

electroeroziune. Unul dintre aspectele principale constituie analiza impulsurilor create de 

generator. Scopul  analizei impulsurilor  este depistarea și blocarea impulsurilor parazite, aceasta 

constituind un mare avantaj ce permite reducerea considerabilă a riscurilor ce țin de 

scurtcircuitarea sculei-electrod cu piesă sau generarea arcurilor la interfața suprafeței de 

prelucrare, iar numărul impulsurilor în vid este totalmente redus. Analiza impulsurilor generate 

reduce considerabil timpul de prelucrare a piesei. Reducerea timpului de prelucrare afectează 

performanța strungului – această fiind datorată faptului că timpul prețios nu este pierdut pentru 

revenirea la prelucrare în urmă scurtcicuitarii sau la crearea craterelor cît pe piesă atît și pe scula 

electrod, iar impulsurile în vid nu împiedică inițierea noului pachet de impulsuri. În afară de 

creșterea performanței în timpul de prelucrare, numărul defectelor de suprafață(craterelor) la fel 

este redus – aceasta permite obținerea pieselor cu dimensiuni geometrice de o calitate înaltă și cu 

o rugozitate scăzută.  Grosimea stratului modificat termic pe suprafața piesei prelucrate constituie 

pentru regimurile dure (regimuri de decupare) nu mai mult de 30 μm iar pentru cele de finisare nu 

mai mult de 5 μm. Depistarea și blocarea impulsurilor parazite mărește timpul de viață a sculei 

electrod prin diminuarea deteriorării sculei în urma apariției scânteii între scula-electrod și piesa 

prelucrată, ceea ce permite prelucrarea unui număr mai mare de piese, precum și păstrarea 

dimensiunilor piesei prelucrate în limita toleranțelor de schița/plan, reducând astfel sinecostul 

fabricării și a mentenanței sculei-electrod. 

Procedura de analiză a impulsurilor este stabilită prin intermediul lucrărilor de investigare a 

procesului de electroeroziune în zona de interfață a piesei și sculei, cît și datorită implimentarii 

algoritmurilor dinamici în procesul de selectare a impulsurilor. Algoritmii dinamici utilizați stau 

la baza rezolvării unei probleme mari prin divizarea ei în subsarcini individuale – rezolvarea 

cărora necesită mai puține resurse și mai puțin timp decât problema în ansamblu. Rezultatul 

obținut din toate subsarcinile este grupat într-o singură soluție generală. Majoritatea subsarcinilor 

sunt aceleași (aceiași problemă cu același răspuns), de aceia rezolvând fiecare subsarcină o 
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singură dată reducem numărul de calcule efectuate. Această abordare a problemei generale este 

foarte utilă în contextul când numărul de subsarcini repetitive este exponențial de mare. Selectarea 

cît și compararea impulsurilor pe baza de algoritmi dinamici diminuiază considerabil timpul de 

reacție a sistemului în procesul de depistare și blocare a impulsurilor nedorite, ceea ce poate afecta 

procesul de electroeroziune. Fiecare impuls în baza de procesul tehnologic ales are o anumită 

formă cu mici deviații în amplituda impulsului. Deviațiile în timp a impulsului sunt practic 

inadmisibile, excepție fiind deviațiile timpului de pauză între impulsuri, deviația maximă fiind 

+3% de la cel original. Necesitatea implementarii sistemului adaptiv este datorată nu doar 

necesității deminuarii/excluderii impulsurilor parazite dar și posibilității utilizării “Selectorului 

tehnologic” în procesul de prelucrare. 

„Selectorul tehnologic” este divizat în 2 subprograme, una ce răspunde de selectarea 

programei tehnologice optime în conformitate cu materialul piesei și sculei-electrod, iar cealaltă  

subprogramă răspunde de menținerea și restructurarea programei tehnologice în conformitate cu 

limitele stabilite. Restructurarea programei tehnologice constă în schimbarea anumitor parametri 

tehnologici într-un diapazon restrâns pentru mărirea productivității regimului de prelucrare. 

Iterațiile de restructurare a programei tehnologice au loc în cazul în care caracteristicile de 

productivitate scad sau sunt stabile pe o perioada îndelungată de timp. Procedeul de căutare a 

programei tehnologice optime este salvat în dispozitiv cu toți parametrii schimbăți în dependență 

de timpul total al procesului de electroeroziune. „Selectorul tehnologic” ușurează lucrul atât 

operatorului cât și tehnologului atunci când sunt în căutarea programei tehnologice pentru 

metalele și aliajele ce se utilizează rar, sau în cazul diferenței compoziției chimice sau de 

proporție a  a aliajului (drept exemplu aliajele ce au aceiași compoziție chimică dar cu proporții 

diferite). Posibilitatea „Selectorului tehnologic” de a schimba parametrii tehnologici este datorată 

dirijării parametrilor tehnologici și dirijării formei impulsurilor. 

Dirijarea formei impulsurilor permite obținerea a unei game largi de parametri tehnologici 

necesari în prelucrarea prin electroeroziune a diferitor aliaje, cu o frecvența de la 0.65 kHz la 333 

kHz a impulsului. Capacitatea de-a atinge așa parametri de frecvență este datorată în mare parte 

posibilității de a seta fiecare parametru al impulsului în parte, formând astfel programa optimă de 

prelucrare a oricărei piese. Amplituda impulsului, cât și tensiunea de operare a procesului de 

prelucrare sunt stabilite atât de limitele procesului tehnologic cît și de modulele generatorului în 

ansamblu. Principiul modular al generatorului permite de a seta strungul în limitele necesităților 

tehnologice, în aceste cazuri se schimbă doar amplituda curentului de operare. 

În urmă finalizării cu succes a acestui proiect a fost realizat principiul de diminuare a 

impulsurilor parazite prin intermediul sistemului adaptiv unic, îmbunătățirea calității 

produselor/pieselor obținute din punct de vedere a rugozității cît și a parametrilor geometrici. La 

fel este de menționat faptul că, în cadrul realizării generatorului universal cu impulsuri pentru 

strunguri de prelucrări prin electroeroziune, s-a putut obține mărirea productivității în raport cu 

testele făcute la etapă inițială a proiectului. 

3. Descrierea infrastructurii și resurselor disponibile pentru continuarea proiectului și demonstrarea 

funcționalității acestuia (inclusiv utilajele procurate și/sau confecționate în cadrul proiectului) / 

Описание инфраструктуры и ресурсов, доступных для продолжения проекта и 
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демонстрации его функциональности (включая оборудование, приобретенное и / или 

произведенное в рамках проекта) 

În urma executării proiectului de inovare si transfer tehnologic al generatorului universal cu 

impulsuri pentru strunguri de prelucrări prin electroeroziune, se poate desemna un rol important 

cercetările si lucrările realizate in cadrul Î.M.  “Topaz” S.A.. Toate lucrările sunt susținute și 

asigurate de spațiile și utilitățile necesare desfășurării activităților de proiectare, prototipare, 

fabricare, asamblare, testare a utilajului fabricat. Din partea conducătorului proiectului, cât și a 

inginerului-șef din IFA am primit ajutor în planificarea cât și în executarea lucrărilor de cercetare, 

implementare, si depistare a punctelor slabe a proiectului realizat pe întreaga durata a proiectului. 

Activitățile de proiectare și simulare si simulare sunt efectuate in cadrul utilizării softului 

specializat precum SolidWorks si pachetele adiționale ale acestuia pentru simulare, Comsol 

Multiphisics – ajustarea si simularea parametrilor la etapa de proiectare, Altium Designer – 

proiectarea si crearea gerberilor pentru plățile electrice. 

Proiectarea rapidă este datorată atît utilajului disponibil (strunguri de prelucrare a metalului, 

utilaj specializat în confecționarea bobinajului din fir metalic) câ și abilităților specialiștilor 

încadrați în câmpul de lucru. Asamblarea tuturor pieselor se efectuează sub supraveghere 

constructorilor în conformitate cu documentația constructivă realizată pentru fiecare element din 

ansamblu. În caz că apar neclarități sau erori ele sunt înlăturate, iar toate modificările sunt incluse 

în lista modificărilor tehnice a fiecărui ansamblu de piese. Întreprinderea noastră dispune de un 

număr de oscilografe și surse de alimentare care sunt necesare la etapă de confecționare a 

mostrelor cît și la evaluarea piesei asamblate aparte (plăților electrice) de asamblarea în modulele 

finite (cele lipsă au fost procurate în cadrul realizării proiectului din bugetul de stat sau 

cofinanțare, - a se analiza raportul financiar).  

Testarea fiecărui dispozitiv este strict efectuată nu doar în limitele limitelor sale de lucru, dar 

cu un mic surplus. Surplusul este permis pentru a depista piesele și elementele constructive ce 

sunt supraexpuse unui lucru nestabil. Testarea, cât și producerea programelor de lucru pentru 

generator este îndeplinit în totalitate de programatorii angajați în cadrul uzinii (fără outsource).  

Îmbunătățirea parametrilor generatorului universal este  proiectului de fabricare a 

generatorului universal continuă în baza cunoștințelor și datelor obținute în comun cît pe teritoriul 

uzinei atît și din colaborarea cu partenerii noștri. 

 

 

4. Descrierea succintă a activităților de diseminare a rezultatelor obținute / Краткое описание 

мероприятий по распространению полученных результатов 

Rezultatele activității întreprinderii la general, și ale proiectului de transfer tehnologic 

„Fabricarea generatorului universal cu impulsuri pentru strunguri de prelucrări prin 

electroeroziune” au fost promovate în cadrul evenimentului online ”Zilele de cooperare 

tehnologică și de afaceri – Hannover Messi 2020” în perioada 13-16 iulie. 

(http://topaz.md/en/technology-business-cooperation-days-2020-at-hannover-messe/ ) 

http://topaz.md/en/technology-business-cooperation-days-2020-at-hannover-messe/
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Un video cu generatorul în funcțiune a fost creat și difuzat pentru evenimentul local ”Noaptea 

cercetătorilor europeni 2020”  

( https://noapteacercetatorilor.md/  ). 

 
Activitățile de diseminare care vor fi îndeplinite în anul acesta, vor fi efectuate de secția 

comercială din cadrul uzinei, pe parcursul întregului an, la activitățile/evenimentele publice, 

precum și prin mediul on-line, în discuțiile cu partenerii, clienții și potențialii clienți. 

Secția comercială la moment elaboreaza un pliant informativ unde vor fi incluse detaliile 

tehnice, posibilitățile de adaptare a generatorului cu alte strunguri și desigur, va fi explicat detaliat 

modul de funcționare. 

https://noapteacercetatorilor.md/


9 
 

5. Descrierea colaborării între organizația executor și organizația partener/alte organizații în cadrul 

proiectului și a perspectivelor de extindere în viitor (specificul și continuitatea colaborării) / 

Описание сотрудничества между исполняющей организацией и партнерской организацией / 

другими организациями в рамках проекта и перспективы будущего расширения (специфика и 

непрерывность сотрудничества) 

Întreprinderea Mixtă uzina „Topaz” S.A. și Institutul de Fizică Aplicată au o colaborare deja 

verificată în timp  în cadrul clusterului ştiinţifico-tehnologic „ELCHIM-MOLDOVA”, colaborare 

bazată pe domeniul pentru elaborarea de tehnologii avansate şi utilaje performante.  

Participanții proiectului din partea organizației partenere au participat la elaborarea și 

implimentarea tuturor etapelor proiectului, începând cu proiectarea, până la finalizare.  

Echipa executanților proiectului participă la programul internațional ORIZONT 2020 - 

H2020-MSCA-RISE-2017 nr. 778357 ”Multiscaled smart metallic and semiconductor electrodes 

for electrochemical processing and devices SMARTELECTRODES”, care are zone suprapuse cu 

proiectul actual în ceea ce privește modurile de proces. 

În cadrul proiectului H2020-MSCA-RISE-2017 nr. 778357 de cooperare științifică 

internațională sunt prezenți următorii parteneri: 

 Universitatea Vilnius (Lituania); 

 Institutul de Cercetare pentru Probleme Fiziice Chimice din BSU (Belarus); 

  Universitatea Clarkson (SUA). 

Acest proiect va derula până la sfârșitul anului 2021, astfel că mai avem timp de conlucrare 

internațională, de disiminare a informației cu partenerii locali, europeni, cât și internaționali. 

Institutul de Fizică Aplicată conlucreză cu Întreprinderea Mixtă uzina TOPAZ S.A. de mulți 

ani și în cadrul clusterului științific „ELCHIM-MOLDOVA”, iar împreună au mai realizat și în 

trecut proiecte de inovație li transfer tehnologic cu succes. 

6. Descrierea activităților de comercializare și/sau utilizare a rezultatelor obținute în cadrul 

proiectului la moment și perspectivele în viitorul apropiat (date cu privire la beneficiari de rezultate, 

volumul de produse/servicii/ comercializate/utilizate, efect economic obținut, obiecte de proprietate 

intelectuală comercializate/implementate, alte beneficii cuantificabile). / Описание маркетинговой 

деятельности и / или использования результатов, полученных в рамках проекта в настоящее 

время и перспектив в ближайшем будущем (данные о бенефициарах результатов, объем 

продуктов / услуг / проданных / используемых, полученный экономический эффект, 

проданные объекты интеллектуальной собственности / реализованы, другие поддающиеся 

количественной оценке выгоды). 

Partea narativă: / Повествовательная часть: 

Activitățile de comercializare sunt o modalitate de a pune în valoare activitățile desfășurate ca 

parte a proiectului generatorului universal cu impulsuri pentru strunguri de prelucrări prin 

electroeroziune. Schimbul de rezultate, de lecții învățate și de concluzii, dincolo de cadrul 

organizațiilor participante, va permite unei comunități mai largi să beneficieze de informația despre 

activitatea inovativă a Republicii Moldova la general, si a întreprinderilor implicate direct în 

particular.  
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Activitățile de comercializare  preconizate vor fi efectuate de secția comercială din cadrul 

uzinei, pe parcursul întregului an, la activitățile/evenimentele publice, precum și prin mediul on-line, 

în discuțiile cu partenerii, clienții și potențialii clienți. 

Acum suntem în perioadă de adaptare la noile condiții impuse de situația epidemiologică din 

țară și din lume, la moment nu avem foarte multe detalii exacte despre evenimentele publice care 

vor fi organizate în decursul anului. 

  

Indicatori măsurabili: / Измеримые показатели: 

Indicatori de monitorizare / Индикаторы 

мониторинга 

Cantitatea și unitatea de măsură  

(a se introduce cantitatea)  

Volumul producției inovaționale comercializate 

sau a serviciilor inovaționale prestate / Объем 

реализованной инновационной продукции 

или предоставленных инновационных услуг  

Generatorul universal cu impulsuri nu  a fost 

comercializat în anul 2020  

Efectul economic în urma implementării 

tehnologiei inovaționale / Экономический 

эффект от внедрения инновационной 

технологии 

Efectul economic urmează a fi calculat din acest 

an, întrucât generatorul universal a fost finalizat 

abia la sfârșitul anului 2020. 

Numărul locurilor de muncă nou create / 

Количество вновь созданных рабочих мест  
+ 1 persoane  

Volumul investițiilor atrase suplimentar pentru 

dezvoltarea proiectului / Объем 

дополнительно привлеченных инвестиций 

для развития проекта  

Investiții atrase suplimentar pentru dezvoltarea 

proiectului înafară de cofinanțare nu au fost. 

Volumul exporturilor din volumul vânzărilor 

producției inovaționale / Объем экспорта от 

объема продаж инновационной продукции  

-  

 

7. Dificultățile în realizarea proiectului (după caz) / Трудности в реализации проекта (при 

необходимости) 
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Anul 2020 a fost un an provocator  pentru întreaga lume, iar Moldova nu a fost ocolită.  

Întreprinderea noastră a sistat activitatea pe o perioada de 3 luni, după care s-a început treptat, 

reluarea activităților.  

În cadrul implimentării proiectului generatorului universal de impulsuri, dificultățile au fost de 

ordinul termenelor limită, pe care am fost nevoiți să le mutăm, și respectiv nu s-a putut face o 

diseminare a rezultatelor proiectului în decursul anului 2020, așa cum ne-am fi dorit. 

Avem multe de recuperat în anul care a început, dar suntem siguri ca cu eforturi comune (ale 

noastre și ale statului) vom reuși să facem față provocărilor, și să îndeplinim planurile. 
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8. Concluzii / Выводы 

Proiectul de inovare și transfer tehnologic „Fabricarea generatorului universal cu impulsuri 

pentru strunguri de prelucrări prin electroeroziune” cu cifrul 19.80015.5007.231T a fost elaborat 

și implementat în perioada septembrie 2019 – decembrie 2020.  

Proiectul a fost propus și implementat de Întreprinderea Mixtă uzina ”TOPAZ” S.A. în 

colaborare cu Institutul de Fizică Aplicată. Lucrările au fost efectuate în laboratoarele și secțiile 

de producere ale uzinei, cu utilizarea tehnologiilor și aparatajului existent, cât și a celui procurat 

în cadrul proiectului. Produsul final - generatorul universal cu impulsuri este funcțional, și se 

utilizează deja în cadrul uzinei în componența strungului de electroeroziune. Generatorul obținut 

asigură o productivitate mai înaltă și o calitate mai mare datorită rugozității mai mici a 

suprafețelor pe piesele produse, acestea datorându-se eliminării impulsurilor parazite, și a 

implementării posibilității de a modificare a formei impulsurilor prin intermediul sistemului 

adaptiv. Datorită componentelor electronice utilizate, s-a putut elabora un soft prin intermediul 

căruia este posibilă analiza și blocarea impulsurilor parazite, cât și selectarea programei 

tehnologice optimale în conformitate cu materialele selectate. 

Continuitatea proiectului va fi asigurată prin promovarea generatorului pe piața internă și 

externă, scopul principal fiind producerea acestuia în serie. Implementarea noilor idei și 

dezvoltarea generatorului va fi continuată pe baza cunoștințelor și experienței acumulate în urma 

realizării acestui proiect. 

 

The innovation and technology transfer project "Manufacture of the universal pulse generator 

for EDM lathes" with the number 19.80015.5007.231T was developed and implemented between 

September 2019 and December 2020. 

The project was proposed and implemented by the JVC “TOPAZ” in collaboration with the 

Institute of Applied Physics. The works were carried out in the laboratories and production 

sections of the plant, using the existing technologies and equipment, as well as the one procured 

within the project. The final product - the universal pulse generator is functional, and is already 

used in the plant as part of the EDM lathe. The innovational generator ensures a higher 

productivity and a higher quality due to the lower roughness of the surfaces on the parts produced, 

these being due to the elimination of parasitic pulses, and the implementation of the possibility to 

change the shape of the pulses through the adaptive system. Due to the electronic components 

used, it was possible to develop a software through which it is possible to analyze and block 

parasitic pulses, as well as select the optimal technological program according to the selected 

materials. 

The continuity of the project will be ensured by promoting the generator on the internal and 

external market, the main purpose being its mass production. The implementation of new ideas 

and the development of the generator will be continued based on the knowledge and experience 

gained from the realization of this project. 
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Anexa 1B 

Componența echipei proiectului 

Cifrul proiectului 19.80015.5007.231T  

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) /  

(Состав команды при подписании договора) 

Nr 

Nume, prenume 

(conform contractului 

de finanțare) 

 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Norma de muncă 

conform 

contractului 

Data 

angajării 

Data 

eliberării 

1.    Dicusar Alexandr 1942 doctor 

habilitat 

0,5 01.09.2019 25.12.2020 

2.    Goremîchin Vladimir  1952 consultant 

științific 

0,5 01.09.2019 25.12.2020 

3.  Dereveancenco Serghei 

 

1961 constructor 0,25 01.09.2019 25.12.2020 

4.  Baron Efim 

 

1950 constructor 0,25 01.09.2019 20.12.2019 

5.  Dodon Ion 

 

1958 ing. progm. 0,25 01.09.2019 25.12.2020 

6.  Mamedov Rauf 

 

1959 tehnolog 0,15 01.09.2019 25.12.2020 

7.  Rîbalca Alexandr 

 

1945 cons. șt. 0,25 01.09.2019 25.12.2020 

8.  Maslov Veniamin 

 

1971 ing. el. 0,25 01.09.2019 25.12.2020 

9.  Zagonenco Vitalii 

 

1990 tehn. el. 0,25 01.09.2019 25.12.2020 

10.  Stratan Vasile 

 

1990 electronist 0,25 01.09.2019 25.12.2020 

11.  Bejan Oleg  

 

1988 ing. progm. 0,25 01.09.2019 25.12.2020 

12.  Belogurov Vladimir 

 

1956 tehn. el. 0,25 01.05.2020 01.07.2020 

13.  Lîs Tamara 

 

1961 electronist 0,25 01.05.2020 01.07.2020 

14.  Mincenko Vadim 

 

1976 logist 0,25 01.05.2020 01.08.2020 

15.  Ciornaia Zinaida 

 

1953 dispecer 0,25 01.05.2020 01.07.2020 

16.  Malițeva Natalia 

 

1952 ing. tehn. 0,25 01.07.2020 01.08.2020 

17.  Grişanin Alexei 

 

1987 constructor 0,25 01.01.2020 01.11.2020 

18.  Corlăteanu Petru 

 

1991 constructor 0,25 01.01.2020 01.11.2020 

19.  Tifoi Ruslan 

 

1979 ing. tehn. 0,25 01.09.2019 25.12.2020 

20.  Bondari Tatiana 

 

1961 metrolog 0,25 01.08.2020 01.09.2020 

21.  Dubrovin Iurii 

 

1962 electronist 0,25 01.07.2020 01.08.2020 
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Anexa 2 

Fotografia modelului generatorului ГЭЭС asamblat 

 

 

Captură a interfeței generatorului în timpul lucrului. 
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Anexa 3 

Fotografii ale pieselor cu diferite tipuri de găurire (străpunse și înfundate), obținute în urma prelucrării cu ajutorul generatorului ГЭЭС 
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Anexa 4 

 

Oscilogramele funcţionării generatorului ГЭЭС 

Stânga - forma și parametrii impulsurilor setate pe panoul de control 

Dreapta - oscilograme ale impulsurilor reale 

Frecvența 22 kHz 

Ciclude funcționare 45mks (tfront 30)+(timp 5)+(tpauza 10) 

Curent puls (I+Iprotecție) 22 А +(Iaprindere)8 A 

Tensiune puls 40 V 

Oscilograma 1 
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Oscilogramele funcţionării generatorului ГЭЭС 

Stânga - forma și parametrii impulsurilor setate pe panoul de control 

Dreapta - oscilograme ale impulsurilor reale 

Frecvența 24 kHz 

Ciclude funcționare 41mks (tfront 30)+(timp 1)+(tpauza 10) 

Curent puls (I+Iprotecție) 22 А +(Iaprindere)8 A 

Tensiune puls 37 V 

Oscilograma 2 
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Oscilogramele funcţionării generatorului ГЭЭС 

Stânga - forma și parametrii impulsurilor setate pe panoul de control 

Dreapta - oscilograme ale impulsurilor reale 

Frecvența 24 kHz 

Ciclude funcționare 41mks (tfront 30)+(timp 1)+(tpauza 10) 

Curent puls (I) 20 А +(Iaprindere)8 A 

Tensiune puls 35 V 

Oscilograma 3 
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Oscilogramele funcţionării generatorului ГЭЭС 

Stânga - forma și parametrii impulsurilor setate pe panoul de control 

Dreapta - oscilograme ale impulsurilor reale 

Frecvența 8 kHz 

Ciclude funcționare 120mks (tfront 55)+(timp 40)+(tpauza 20)+(tadaus curent 5) 

Curent puls (I) 20 А +(Iaprindere)8 A+(Iadaus curent)40 A 

Tensiune puls 35 V 

Oscilograma 4 
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Oscilogramele funcţionării generatorului ГЭЭС 

Stânga - forma și parametrii impulsurilor setate pe panoul de control 

Dreapta - oscilograme ale impulsurilor reale 

Frecvența 10 kHz 

Ciclude funcționare 100mks (tfront 55)+(timp 20)+(tpauza 20)+(tadaus curent 5) 

Curent puls (I+Iprotecție) 22 А +(Iaprindere)8 A+(Iadaus curent)40 A 

Tensiune puls 35 V 

Oscilograma 5 
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Oscilogramele funcţionării generatorului ГЭЭС 

Stânga - forma și parametrii impulsurilor setate pe panoul de control 

Dreapta - oscilograme ale impulsurilor reale 

Frecvența 8 kHz 

Ciclude funcționare 115mks (tfront 20)+(timp 70)+(tpauza 20)+(tadaus curent 5) 

Curent puls (I+Iprotecție) 22 А +(Iaprindere)8 A+(Iadaus curent)40 A 

Tensiune puls 35 V 

Oscilograma 6 
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Oscilogramele funcţionării generatorului ГЭЭС 

Stânga - forma și parametrii impulsurilor setate pe panoul de control 

Dreapta - oscilograme ale impulsurilor reale 

Frecvența 142 kHz 

Ciclude funcționare 7mks (tfront 1)+(timp 1)+(tpauza 5) 

Curent puls (I) 58 А +(Iaprindere)14 A 

Tensiune puls 35 V 

Oscilograma 7 
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Oscilogramele funcţionării generatorului ГЭЭС 

Stânga - forma și parametrii impulsurilor setate pe panoul de control 

Dreapta - oscilograme ale impulsurilor reale 

Frecvența 125 kHz 

Ciclude funcționare 8 mks (tfront 1)+(timp 1)+(tpauza 5)+(tadaus curent 1) 

Curent puls (I) 58 А +(Iaprindere)14 A+(Iadaus curent)120 A 

Tensiune puls 40 V 

Oscilograma 8 
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Anexa 5 

Протокол №_35/42_от « _17_»___декабря_2020_г. 

испытаний макетного образца генератора импульсов 

зав. №___-___ 
 

Номер пункта, 

наименование 

проверки 

Контролируемый параметр 
Отметка о 

соответствии 

в соответствии с ТОСА.421415.027ПМ 
при 

испытани 
 

 4.1.1.Выработка 

импульсов 

технологического 

тока 

5.1 Соответствие измеренных значений 

технологического тока в пределах допуска ± 10% 

от заданных ТП таблицы 1 приложения Ж.     

Осциллограммы проведенных измерений 

приложить к протоколу испытаний. 

Согласно 

осциллог

рамм:  

± 10% 
Соответствует 

4.1.2.Технологическ

ие показатели 

генератора 

ЭИ/ЭЗ 
Номер 

образца 
Наименование 

Значение  

По 

ПМ 

при 

испытани  

ВТ-

20/медь 

1 

Глубина отв., мм 20 20 Соответствует 

Время ЭЭО, мин 73 54 Соответствует 

Объем отверстия, мм3 900 900 Соответствует 

Производительность, 

мм3/мин 
12,32 16.67 Соответствует 

Скорость ЭЭО, мм/мин 0.274 0.37 Соответствует 

Шероховатость, мкм - 2.47 Соответствует 

Количество дуг 24500 8 Соответствует 

Количество КЗ 250 1 Соответствует 

2 

Глубина отв., мм 20 20 Соответствует 

Время ЭЭО, мин - 196 Соответствует 

Объем отверстия, мм3 900 900 Соответствует 

Производительность, 

мм3/мин 
- 4.59 Соответствует 

Скорость ЭЭО, 

мм/мин 
- 0,102 Соответствует 

Шероховатость, мкм 2,5 0,28 Соответствует 

Количество дуг 24500 2 Соответствует 

Количество КЗ 250 0 Соответствует 

ВТ-20/ 

латунь 
3 

Глубина отв., мм 60 60 Соответствует 

Время ЭЭО, мин 60 58 Соответствует 

Объем отверстия, мм3 4836 4836 Соответствует 

Производительность, 

мм3/мин 
80,6 83,38 Соответствует 

Скорость ЭЭО, 

мм/мин 
1 1,03 Соответствует 

Шероховатость, мкм - 2,98 Соответствует 

Количество дуг 15000 5 Соответствует 

Количество КЗ 200 1 Соответствует 

ВТ-20/ 4 Глубина отв., мм 60 60 Соответствует 
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Номер пункта, 

наименование 

проверки 

Контролируемый параметр 
Отметка о 

соответствии 

в соответствии с ТОСА.421415.027ПМ 
при 

испытани 
 

латунь Время ЭЭО, мин - 184 Соответствует 

Объем отверстия, мм3 4836 4836 Соответствует 

Производительность, 
мм3/мин 

- 26,28 Соответствует 

Скорость ЭЭО, 

мм/мин 
- 0,33 Соответствует 

 Шероховатость, мкм 3,6 0,45 Соответствует 

Количество дуг 15000 3 Соответствует 

Количество КЗ 200 0 Соответствует 

ХН62В

МТЮБ/

медь 

5 

Глубина отв., мм 8 8 Соответствует 

Время ЭЭО, мин 15 11 Соответствует 

Объем отверстия, мм3 68,7 68,7 Соответствует 

Производительность, 
мм3/мин 

4,85 6,24 Соответствует 

Скорость ЭЭО, мм/мин 0,53 0,73 Соответствует 

Шероховатость, мкм - 1,18 Соответствует 

Количество дуг 12500 2 Соответствует 

Количество КЗ 50 0 Соответствует 

6 

Глубина отв., мм 8 8 Соответствует 

Время ЭЭО, мин - 36 Соответствует 

Объем отверстия, мм3 68,7 68,7 Соответствует 

Производительность, 
мм3/мин 

- 1,9 Соответствует 

Скорость ЭЭО, 

мм/мин 
- 0,22 Соответствует 

Шероховатость, мкм 1,6 0,23 Соответствует 

Количество дуг 12500 0 Соответствует 

Количество КЗ 50 0 Соответствует 

Сталь 

45/ 

графит 

7 

Глубина отв., мм 20 20 Соответствует 

Время ЭЭО, мин 60 57 Соответствует 

Объем отверстия, мм3 6283 6283 Соответствует 

Производительность, 
мм3/мин 

104,7 110,2 Соответствует 

Скорость ЭЭО, мм/мин 0,33 0,35 Соответствует 

Шероховатость, мкм - 1,72 Соответствует 

Количество дуг 36500 12 Соответствует 

Количество КЗ 200 1 Соответствует 

8 Глубина отв., мм 20 20 Соответствует 
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Номер пункта, 

наименование 

проверки 

Контролируемый параметр 
Отметка о 

соответствии 

в соответствии с ТОСА.421415.027ПМ 
при 

испытани 
 

Время ЭЭО, мин - 182 Соответствует 

Объем отверстия, мм3 6283 6283 Соответствует 

Производительность, 
мм3/мин 

- 34,52 Соответствует 

Скорость ЭЭО, мм/мин - 0,11 Соответствует 

Шероховатость, мкм 0.4 0,29 Соответствует 

Количество дуг 36500 3 Соответствует 

Количество КЗ 200 0 Соответствует 

4.1.3.1 

Работоспособность 

при электропитании 

от трехфазной сети 

переменного тока 

напряжением 380В 

± 10 % частотой  

50 Гц 

 5.3Работоспособность генератора при 

электропитании от трехфазной сети 

переменного тока напряжением U=418 В 

Да Да Соответствует 

5.3Работоспособность генератора при 

электропитании от трехфазной сети 

переменного тока напряжением U=380 В 

Да Да Соответствует 

5.3Работоспособность генератора при 

электропитании от трехфазной сети 

переменного тока напряжением  U=342 В 

Да Да Соответствует 

4.1.3.5 

Потребляемая 

мощность 

5.3Полная потребляемая мощность 

генератора S, не более 10 кВт 

Дo 

10kW 
3,1 Соответствует 

4.1.3.4  контроль 

наличия охлаждения 

(воздушное, 

принудительное) 

5.6 Наличие охлаждения Да Да Соответствует 

4.1.3.3 Проверка на 

работоспособность 

при продолжительном 

режиме работы 

5.5 Бесперебойная работа в течении 

долгого времени (не менее 8-ми часов) 
Да Да Соответствует 

4.1.3.2 Проверка 

режима управления 

(ручной, 

автоматический) 

5.4 Наличие ручного режима управления 

генератором 
Да Да Соответствует 

5.4 Наличие автоматического режима 

управления генератором 
Да Да Соответствует 

4.1.4 Контроль 

наличия 

сигнализации 

аварийных 

ситуаций, 

возникающих при 

работе генератора 

5.7.1 Сигнализация при подключении 

автоматическим выключателем к сети 
Да Да 

Соответствует 

 

5.7.2 Сигнализация включения генерации 

импульсов 
Да Да Соответствует 

5.7.3 Сигнализация касания электродов Да Да Соответствует 

5.7.4 Сигнализация пробоя силового 

транзистора в блоках СИ, ПИ   
Да Да Соответствует 

5.7.5 Сигнализация окончания процесса 

обработки 
Да Да Соответствует 
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Номер пункта, 

наименование 

проверки 

Контролируемый параметр 
Отметка о 

соответствии 

в соответствии с ТОСА.421415.027ПМ 
при 

испытани 
 

4.1.5.1 Ручное и 

автоматическое 

управление 

приводом 

перемещения и 

подачи электрода-

инструмента 

(регулятор подачи) 

по оси «Z» 

(возможно 

применение ЧПУ) (в 

том числе – с 

возможностью 

осуществления 

ускоренных 

перемещений 

электрода-

инструмента 

5.8.1 Соответствие п. 5.8.1.1…5.8.1.4 Да Да Соответствует 

4.1.5.2 Адаптивное 

управление 

процессом ЭЭО, 

путем оценки 

качества и 

количества 

холостых, дуговых 

импульсов и 

импульсов КЗ                             

5.8.2 В процессе ЭЭО количество 

холостых импульсов N1, количество 

дуговых импульсов N2 и количество 

импульсов КЗ N3 не должны превышать 

значений из таблицы 2. 

Да Да Соответствует 

4.1.5.4 Выбор кадра 

в программе 

5.8.4 Функционирование в соответствии с 

п 5.1.5, 5.1.6, 5.1.9 
Да Да Соответствует 

4.1.5.5 Установка 

датчика 

перемещения в 

нулевое состояние 

5.8.5 Проверка возможности установки 

датчика в нулевое положение 
Да Да Соответствует 

4.1.5.6 Возможность 

корректировки 

параметров 

воспроизводимого 

кадра во время 

выполнения 

программы ЭЭО 

5.8.6 Функционирование в соответствии 

с 5.1.5…5.1.7, 5.1.9 
Да Да Соответствует 

4.1.5.7 Управление 

работой 

коммутатора 

полярности 

5.8.7 Функционирование в 

соответствии с п.5.8.7 
Да Да Соответствует 
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Номер пункта, 

наименование 

проверки 

Контролируемый параметр 
Отметка о 

соответствии 

в соответствии с ТОСА.421415.027ПМ 
при 

испытани 
 

выходного 

напряжения 

4.1.5.8 Возможность 

задания и 

формирования фронта 

силовых импульсов 

(прямо-угольный, 

трапецеидальный, 

синусоидальный, 

экспоненциальный) 

5.8.8 Функционирование в соответствии с 

п.5.8.8 
Да Да Соответствует 

4.1.5.9 Выработка 

информации для 

индикации 

5.8.9 Функционирование в соответствии 

с п.5.8.9 
Да Да Соответствует 

4.1.5.10 Включение-

отключение 

генерирования 

импульсов (как по 

команде оператора, 

так и в процессе 

выполнения 

программы ЭЭО); 

5.8.10 Функционирование в соответствии с 

п.5.8.10 
Да Да Соответствует 

4.1.5.11 Отключение 

генерирования 

импульсов тока при: 

5.8.11 Функционирование в соответствии с 

п.5.8.11 

 

Да 

 

Да 
 

Соответствует - включении схемы 

контроля касания 

электродов; 

- пробое одного из 

силовых 

транзисторов; 

Да Нет 
Не 

соответствует 

- окончании 

программы 

обработки 

Да Да Соответствует 

4.1.6 

Конструкционные 

требования 

5.9 и 5.9.3 Отклонений от конструкторской 

документации нет и выполняются 

требования к конструкции изложенные в 

пп. 4.1.6.1, 4.1.6.2, 4.1.6.4, 4.1.6.5 ПМ 

Да Да Соответствует 

4.1.6.1 Наличие 

защитного 

заземления 

5.9.1.Величина измеренного сопротивления 

не превышает 0,1 Ом 
Да Да Соответствует 

4.1.6.2 Проверка 

степеней защиты 

оболочками IP20 

 

5.9.2 Проверка степеней защиты, 

обеспечиваемых оболочками IP20 по ГОСТ 

14254 

Требования и методы к образцу 

генератора – не относятся 
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