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Actualitatea şi obiectivele tezei de doctorat 
 
 

Sistemele automate de ambalare sunt o verigă din lanŃul de etape 
prin care un aliment trebuie să treacă pentru a ajunge la consumator. 

Optimizarea sistemelor de ambalare a produselor agroalimentare 
este deosebit de complexă, necesitând o orientare convergentă de 
multiple direcŃii de cercetare din domenii diverse, tehnice şi economice, 
într-o continuă perfecŃionare. Astfel trebuie cunoscut stadiul actual al 
sistemelor de ambalare, trebuie determinate principalele metode de 
optimizare a acestor sisteme precum şi metode de optimizare a eficienŃei 
întreprinderilor. Datorită numărului mare de posibile abordări precum şi a 
resurselor limitate existente la nivelul unei companii este necesară o 
ierarhizare a principalelor direcŃii de optimizare. 

Se va realiza o ierarhizare a direcŃiilor de optimizare abordate de o 
companie utilizând metode matematice. 

Obiectivele cercetărilor experimentale sunt reprezentate de studiul şi 
analiza unui sistem de ambalare în vederea optimizării acestuia prin 
realizarea schemei bloc de funcŃionare, determinarea regimurilor de lucru 
şi realizarea unui model matematic. 

Pe baza modelului matematic se va face analiza sistemului şi se vor 
propune soluŃii în vederea optimizării lui. De asemenea se urmăreşte 
analiza oportunităŃii introducerii de celule robotizate în cadrul sistemelor 
de ambalare în vederea optimizării acestora. 

Trebuie determinate problemele dintr-o celulă robotizată, prezentate 
soluŃiile existente pe piaŃă şi precizate avantajele/deficienŃele acestora. 
Pentru aceste dispozitive trebuie oferite, ca alternative, un dispozitiv de 
prehensiune simplu pentru manipularea produselor de formă cilindrică sau 
paralelipipedică, forma cea mai întâlnită în industria agroalimentară, şi un 
dispozitiv de prehensiune complex pentru manipularea produselor de orice 
formă. 

Pentru un dispozitiv de prehensiune complex realizat se urmăreşte 
optimizarea din punct de vedere funcŃional şi constructiv, modelând stările 
de tensiuni şi deformaŃii, simulările folosind metoda elementului finit. 

 
 
 
 
 
 



Capitolul 1. Sisteme de ambalare a produselor 
agroalimentare 

 
Capitolul 1 prezintă o privire de ansamblu asupra situaŃiei globale a 

sistemelor de ambalare a produselor agroalimentare, evidenŃiind prin date 
statistice evoluŃia acestora. Sistemele de ambalare a produselor 
agroalimentare sunt descrise print-un scurt istoric al evoluŃiei acestora, 
pornind de la acoperirea alimentelor cu frunze sau alte tipuri de părŃi 
vegetale care protejau nu doar mecanic şi termic alimentele, ci asigurau şi 
o protecŃie activă a atmosferei de păstrare. Este realizată astfel o 
prezentare a dezvoltărilor importante din cadrul domeniului ambalării 
alimentelor. 

Se realizează o clasificare a ambalajelor după mai multe 
considerente, sunt prezentate principalele materiale cu care se efectuează 
condiŃionarea produselor şi din care se confecŃionează ambalajele. 
Urmează o prezentare a tendinŃelor cercetărilor în domeniul ambalajelor 
pentru produsele alimentare. Se prezintă logistica ambalajelor utilizând 
scheme simple și complexe, câteva principii de ambalare și este realizată 
o schemă bloc a sistemelor de ambalare. În acest context se pune un 
accent sporit pe sistemele automate de ambalare a produselor 
agroalimentare. 

 
 

Capitolul 2. Analiza principalelor metode de 
optimizare a sistemelor de ambalare 

 
Capitolul 2 cuprinde o prezentare a echipamentelor sistemelor de 

ambalare, posibilele interacŃiuni între mediul înconjurător, ambalaj şi 
aliment, precum și indicatori inteligenŃi utilizaŃi pentru controlul calităŃii 
produselor. Sunt prezentate de asemenea metodele de optimizare a 
sistemelor, criterii pentru optimizare și metode pentru selecŃia și 
ierarhizarea acestora. Finalul capitolului cuprinde, utilizând metoda 
ponderării pe interval, o selecŃie a principalelor direcŃii de optimizare la 
compania Coca Cola. 

 



 

Capitolul 3. Studiul principalelor metode de 
optimizare a eficienŃei intreprinderilor 

 
În cadrul capitolului al 3-lea sunt stabilite criteriile care trebuie 

organizate conform principiilor ingineriei integrate. Este realizată o 
prezentare a etapelor de obŃinere a unor produse şi modelul matematic 
general. Este prezentată o analiză comparativă, aceasta fiind obŃinută prin 
două metode: metoda clasica şi metoda fuzzy logic. Se prezintă o posibilă 
ierarhizare a factorilor de influenŃă în optimizarea costurilor calităŃii, în 
dimensiunea pondere-influenŃă, prin integrarea factorilor şi a metodelor 
de considerare a acestora într-un proces piramidal, care aşează în vârf 
caracteristicile dinamice, a căror evoluŃie se modifică permanent, de multe 
ori spontan, cu sau fără anticipare. 

 

Capitolul 4. Cercetări experimentale asupra 
sistemelor de ambalare 

 
În acest capitol este prezentat modul de funcŃionare, pornind de la o 

figură a amplasamentului liniei experimentale de ambalare a produselor 
agroalimentare. Este realizată schema bloc a liniei pentru a descrie lanŃul 
de acŃiuni care au loc în cadrul liniei automate şi se realizează o analiză 
critică asupra acestor componente electronice şi mecanice, care sunt 
descrise explicit atât ca şi contrucŃie cât şi ca parametrii de funcŃionare. 
 Timpii cronometraŃi pentru construirea fiecărui palet complet 
(constituit din 4 nivele de produse) sunt prezentaŃi în diferite condiŃii şi 
regimuri de lucru, dar şi în diferite schimburi. Pentru regimurile studiate 
sunt extrase valorile minime și maxime şi sunt calculate valorile medii µ şi 
abaterea medie pătratică σ.  

Din analiza realizată se observă că abaterile medii mari faŃă de 
timpul mediu sunt de aproximativ 20%. Astfel este trasă concluzia că în 
alimentarea liniei de fabricaŃie intervine factorul uman care introduce 
aceste mari discrepanŃe în abaterile de la timpii standard de funcŃionare. 
 Este realizat un model matematic al liniei de ambalare analizând 
blocurile funcŃionale cu ajutorul vectorilor specifici fiecărui bloc şi este 
formată matricea sistemului. După personalizarea și rezolvarea matricii 
obţinute rezultă că singura opŃiune justă în acest caz pentru optimizarea 
liniei de ambalare este înlocuirea câtorva blocuri cu o celulă robotizată 



care să preia toate sarcinile acestora permiŃând reducerea timpilor afectaŃi 
acestei activităŃi. 

În continuare sunt prezentate problemele celulelor robotizate şi 
câteva soluŃii simple şi complexe (în ordine cronologică) pentru dispozitive 
de prehensiune existente pe piaŃă, soluŃii care având multe componente, 
sunt greu de programat, nu sunt fiabile şi au costuri ridicate. 

 

Capitolul 5. ContribuŃii la soluŃii tehnice privind 
optimizarea sistemelor de ambalare 

 
Capitolul 5 este destinat prezentării contribuŃiilor tehnice personale 

cu privire la optimizarea sistemelor automate de ambalare a produselor 
agroalimentare. Sunt prezentate două variante de dispozitive de 
prehensiune pentru produsele agroalimentare: 

- o variantă simplă, cu aplicabilitate la prinderea și manipularea 
produselor de formă paralelipipedică sau cilindrică; 

- o variantă flexibilă, capabilă să prindă și să manipuleze produsele 
de orice formă. 

Ambele dispozitive sunt proiectate şi testate în mediu virtual folosind 
mai multe programe. 

Sunt propuse câteva scheme cinematice pentru obţinerea soluţiei 
constructive a dispozitivului de prehensiune pentru manipularea 
produselor de formă cilindrică sau paralelipipedică. Schema aleasă este 
cea mai simplă, sigură și ieftină de realizat. În continuare sunt realizate 
calcule pentru alegerea motorului și este proiectată o flanșă astfel încât 
dispozitivul de prehensiune să poată fi conectat corespunzător pe braŃul 
robotului.  

Etapele parcurse pentru obţinerea variantei constructive a 
dispozitivului de prehensiune flexibil pentru manipularea produselor de 
orice formă sunt: 

- stabilirea obiectivelor necesare pentru a obţine o soluţie optimă; 
- conceptul dispozitivului; 
- varianta dispozitivului cu motor electric liniar; 
- varianta dispozitivului cu motor electric rotativ pas cu pas; 
- optimizarea elementelor principale ale dispozitivului; 
- calcule pentru determinarea unghiului minim al traseului camei; 
- calcule pentru alegerea motorului; 
- modelarea stării de tensiuni și deformaţii, rezultate ce au condus la 

optimizarea dispozitivului. 



 

Capitolul 6. ContribuŃii personale și concluzii 
 

Contribuţiile știinţifice sunt următoarele: 
 
S-au completat şi realizat scheme logice privind logistica ambalajelor 

(schemă simplificată şi schemă complexă) şi schema bloc generalizată a 
sistemelor de ambalare. 

S-au prezentat sintetic principalele echipamente ale sistemelor de 
ambalare a produselor agroalimentare. 

S-a realizat selecŃia principalelor direcŃii de optimizare la compania 
Coca Cola prin metoda ponderării pe interval. 

S-a prezentat o posibilă ierarhizare a factorilor de influenŃă în 
optimizarea costurilor calităŃii, în dimensiunea pondere-influenŃă, prin 
integrarea factorilor şi a metodelor de considerare a acestora într-un 
proces piramidal, care aşează în vârf caracteristicile dinamice, a căror 
evoluŃie se modifică permanent, de multe ori spontan (cu sau fără 
anticipare). 

S-a studiat o linie industrială de ambalare pentru a cărei optimizare 
s-a folosit modelarea matematică. S-a realizat schema bloc şi s-au 
analizat regimurile de lucru a acestei linii prezentându-se valorile medii, 
minime, maxime şi abaterile medii pătratice a timpilor de ambalare. 

Pe baza acestor rezultate s-a făcut analiza liniei de ambalare în 
vederea optimizării, analizând fiecare bloc funcŃional şi stabilind vectorii cu 
parametrii principali ai acestor blocuri. 

Metoda de analiză utilizată în această lucrare este una proprie. Ea 
poate fi generalizată pentru orice altă configuraŃie de linie de ambalare. A 
rezultat un model matematic caracterizat de o matrice specifică având ca 
linii vectori cu activităŃile principale a fiecărui bloc funcŃional. 

Aplicând operaŃii specifice pe această matrice s-a concluzionat că 
linia de ambalare analizată a fost bine proiectată, singura modalitate de 
optimizare a acesteia reprezentând-o introducerea de celule robotizate în 
fluxul producŃiei. Analizându-se celulele robotizate s-a concluzionat că o 
problemă importantă a acestora o reprezintă dispozitivele de prehensiune. 

S-a completat o prezentare cronologică a celor mai importante 
dispozitive de prehensiune începând cu anul 1979. Se prezintă tabelar 
structura acestor dispozitive precizând inclusiv autorii şi instituŃiile de 
cercetare în cadrul cărora au fost realizate. 

 
 



Contribuţiile experimentale sunt prezentate în rândurile următoare: 
 

S-au studiat regimurile de lucru ale unei linii automate de ambalare 
de produse agroalimentare. S-au determinat timpii maximi, minimi şi 
abaterile medii pătratice în vederea optimizării acestei linii prin modelare 
matematică. 

În cadrul celulelor robotizate s-a optimizat un dispozitiv de 
prehensiune flexibil, realizat anterior, pentru manipularea produselor de 
diferite forme. Acesta dispune de un sistem inteligent de reconfigurare. 
Degetele pot fi repoziŃionate astfel încât dispozitivul să poată face prindere 
centrală cu trei degete şi prindere paralelă cu trei sau cu două degete, 
configuraŃie în care al treilea deget este blocat în afara câmpului de lucru. 
S-au făcut simulări cu element finit pentru a determina reacŃia degetelor 
în cazul în care sistemul senzorial cedează iar motorul continuă să strângă 
produsul. S-a demonstrat astfel că degetele pot rezista la forŃa maximă de 
strângere a motorului, în cazul apariŃiei unei defecŃiuni. 

Optimizarea dispozitivului de prehensiune s-a făcut din punct de 
vedere funcŃional şi constructiv. 

FuncŃional s-a urmărit siguranŃa în funcŃionare, simplitatea şi 
posibilitatea prelucrării şi a montării uşoare a componentelor şi s-au 
optimizat: actuatoarele degetelor, mecanismul de blocare a rotaŃiei, 
capacul superior şi mecanismul de blocare al celui de-al treilea deget. 

Modelând stările de tensiuni şi deformaŃii s-au optimizat constructiv 
un număr de piese principale: actuatorul degetelor, inelul actuatorului, 
piesa centrală şi degetele. 

 
Contribuţiile cu aplicaţii industriale sunt: 

 
Cercetările autorului pentru elaborarea tezei au început la cererea 

industriei, atât din partea firmelor de produse agroalimentare cât si din 
partea altor firme doritoare de optimizare a proceselor industriale şi de 
reducere a costurilor, de implementare în producŃie a diverselor 
echipamente cu componente care să asigure costuri cât mai scăzute. 

S-a proiectat un dispozitiv de prehensiune pentru manipularea 
produselor de formă cilindrică sau paralelipipedică. Acesta este acŃionat 
prin intermediul unui motor pneumatic. Dispozitivul este gândit pentru a 
putea manipula produse agroalimentare cu o masă de până la 4kg, 
acestea putând fi poziŃionate după necesităŃi. 

Lucrarea arată că folosind celule robotizate cu dispozitive de 
prehensiune simple pentru manipularea produselor de o anumită formă 
sau dispozitive de complexitate ridicată pentru manipularea produselor de 



orice formă se poate realiza o modificare rapidă şi ieftină a liniei de 
producŃie pentru a permite ajustarea corespunzătoare a fluxului de 
fabricaŃie în conformitate cu ritmul modern al pieŃei actuale de produse 
agroalimentare. 

Cercetările cuprinse în prezenta teză se doresc a fi continuate de 
autor într-o etapă ulterioară, finalizată prin omologările soluŃilor 
constructive ale dispozitivelor de prehensiune prezentate în această 
lucrare. 

Rezultatele cercetărilor efectuate pot constitui o adevărată platformă 
pentru viitoare direcŃii de cercetare privind optimizarea liniilor de 
ambalare a produselor agroalimentare şi de îmbunătăŃire a celulelor 
robotizate prin dotarea cu noi dispozitive de prehensiune. 
 
 Concluziile sunt: 
 

Optimizarea sistemelor de ambalare a produselor agroalimentare 
este deosebit de complexă, necesitând o orientare convergentă de 
multiple direcŃii de cercetare din domenii diverse, tehnice şi economice, 
într-o continuă perfecŃionare. 

Abordarea globală a optimizării sistemelor de ambalare a produselor 
agroalimentare începe de la stabilirea unui model generalizat pentru acest 
proces, care să permită optimizarea din punct de vedere tehnic dar şi din 
punctul de vedere al eficienŃei economice. 

Singura opŃiune justă pentru optimizarea sistemelor de ambalare 
este introducerea în cadrul acestor sisteme a celulelor robotizate. Acestea 
permit adaptarea sistemului la cerinŃele pieŃei şi ale clienŃilor, cerinŃe care 
implică modificări continue ale fluxului de fabricaŃie. Celulele robotizate 
permit eficientizarea producŃiei, reducerea timpilor şi implicit a costurilor. 

In lucrările de specialitate nu se găsesc modelări ale sistemelor de 
ambalare. De aceea modelarea matematică şi analiza făcută pentru linia 
de ambalare din această lucrare va fi publicată pentru a pune la dispoziŃia 
specialiştilor un astfel de model care, în viitor, să poată fi eventual 
dezvoltat. 

Celulele robotizate devin din ce în ce mai utilizate în cadrul 
companiilor care utilizează sisteme automate de ambalare şi nu numai. O 
importantă parte a acestor celule o reprezintă dispozitivele de 
prehensiune. Cele două dispozitive prezentate în această lucrare 
reprezintă o importantă contribuŃie la dezvoltarea acestor tipuri de 
dispozitive şi vor face obiectul unor cereri de brevetare. 


