lâ·a1j{·'I'H4111.,

Rezistoare:
R1, R3 = 75 Q
R2, R4 = 2,2 kQ
R5, R9 = 2,2 kQ -R6 = 8,2 kQ
R7 = 22 kQ
R8 = 1 kQ

Fotorezistoare:

LOR orice tip

Tranzistoare:
T1, T2 = AC180, 80136 etc.
T3, T4 = AC181, 80135 etc.

Diode electroluminiscente:

l~~ţ;~"{~jl

"'~"!'!''''",~,';{,)III

LED 1, 2, 3, 4 = ROL03,09 etc.

Condensatoare:
C1, C2 = 47 JlF/15 V
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proape toată lumea Îşi
sapa În grădină un
strat pentru verdeaţă
sau îşi construieşte o Iădilă
speci8.lă pe balcon ori In
seră. In această scară cu
verdeaţă-plantele cresc În
nişte lădiţe speciale pentru
flori, dispuse unele deasupra
altora. O idee care nu permite
irosirea spaţiului.
Componentele Iădiţelor se
decupează cu ferăstrăul din
placaj rezistent la apă. Puteţi,
desigur, să Îmbinaţi ap,Oi
părţire în mod profesional. In
exemplul nostru, lateralele
sunt lipite şi fixate bine În cuie
de fundul cutiei. Rotunjiţi la
capete suporturile laterare ale
scarii cu ajutorul unui ferăs
trău pentru găuri. Lădiţele se
ataşează la suporturile laterale cu ajutorul unor şuruburi
fluture. Găurile necesare
acestei operaţii trebuie date
la mijloc (Ia o distanţă de
aproximativ 15 cm faţă de
marg!nile superioară ŞI inferioara, la mijloc şi pe lăţime).
Nu mai este nevoie decât
să Iăcuiţi toate componentele
şi să înŞ!.lrubaţi bine după
uscare. (Traduce&e şi adaptare de Raluca Gheorghiu.)
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Materialele necesare sunt:
ciocan de netezit, cuţit sau cutter, clei, fier de călcat, pensulă,
linie de metal, daltă.

După tăierea bucăţii de
furnir, aplicaţi cleiul cald pe suprafata
de furniruit. Fiecare bucată de furnir
vaIIfi aplicată separat.
I

1

.

fluralru/r ••
cu ciocanul
de netezit

ste o metodă tradiţională de furniruire.
Printre avantajele ei se numără şi faptul
că lucrul se limitează la lipire şi presare,
Plasaţi furnirul cu spatele
iar furnirul rămâne la vedere, astfel că
poziţionarea lui estetică este lesnicioasă. în sus şi aplicaţi cleiul cu pensuFurniruirea cu ciocanul de netezit este trainică. la. Apoi întoarceţi furnirul cu faţa
Evident, pentru a o utiliza este nevoie de oarece în jos şi plasaţi-Ila locul său.

Apăsaţi moderat ciocanul de netezit şi deplasaţi-I în
sensul fibrelor furnirului. Excesul de clei va fi astfel eliminat.

exerciţiu.

Unealta la care ne referim are cu ciocanul
numai o asemănare formală. Ea nu loveşte, ci
netezeşte, după lipire, furnirul, pentru a se
obţine o lipire egală a întregii suprafeţe a lui şi a
elimina surplusul de clei. Se foloseşte clei animal cald. Fulgii de clei se amestecă cu apă şi se
încălzesc într-un vas.
Alături de unealta amintită, aveţi nevoie şi de
un răzuitor, pentru a finisa netezirea, ca şi de o
maşină de călcat, pentru a reîncălzi cleiul care
s-a răcit prea repede după aplicare şi nu aderă
pe toată suprafata furnirului (foto 9).
Fiecare bucată de furnir se aplică separat.
Cleiul încălzit se aplică cu o pensulă pe
suprafaţa destinată furniruirii (foto 10). Pensulaţi
apoi clei pe spatele furnirului şi aplicaţi furnirulla
locul destinat (foto 11). Acum puneţi ciocanul pe
furnir, apăsaţi şi deplasaţi-I pe suprafaţa furnirului în sensul fibrelor lemnului, pentru a forţa să
iasă excesul de clei (foto 12). Evitaţi să trageţi
ciocanul de-a curmezişul fibrei.
Dacă aveţi de lipit mai multe folii de furnir,
eliminaţi mai întâi excesul de clei de pe marginile primei folii (foto 13). Dacă marginile furnirului s-au deformat ori s-au extins în urma
încleierii, tăiati surplusul cu cuţitul. După ce aţi
lipit două bucăţi, verificati dacă linia comună
creată de ele este dreaptă înainte de a adăuga
o a treia bucată. Pentru a îndrepta marginea,
folosiţi orice fel de cuţit şi o linie de metal (foto
14). Dacă furnirul nu s-a lipit peste tot, călcaţi-!
cu fierul electric pus la o temperatură moderată,
ca să încingă cleiul (foto 15). După ce aţi plasat
toate bucăţile, curăţaţi întreaga suprafaţă a
furnirului cu o raşchetă, pentru a o netezi (foto
16). Apoi şlefuiti cu hârtie sticlată fină.
(Traducere şi adaptare de Horia Aramă.)

II

Înainte de aplicarea celei
de-a doua bucăţi de furnir, curăţaţi
cleiul de prisos de pe marginea
celei dintâi cu lama unei dălţi.

Corectaţi marginea furnirului deformată de absorbirea
cleiului cu ajutorul unei rigle de
metal şi a unui cuţit.

Pentru a topi din nou
cleiul acolo unde furnirul nu s-a
lipit, folosiţi fierul de călcat la o

Neteziti suprafaţa deformată de clei a furnirului cu o
raşchetă, apoi finisaţi furnirul cu
hârtie sticlată fină.

temperatură moderată.
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Fiz. ALEXANDRU MĂRCULESCU
URMARE DIN NR. TRECUT)

~ treilea.molJt.aj. (fig .. 3) ~ste,9acă
vreti, o varianta simplificata obtlnută
prin combinarea Rrtmelor două. EI
are o plajă totală 0-10 MO,· În cinci
domenii decadice, pornind de la 0-1
kO. Schema foloseşte un operational
de tip ~741 Îri capsulă circulară cu
8 pini (sau echivalent), montat În configuratie de amplificator neinversor şi
afimentat de la o sursă simplă (nediferentială) cu tensiunea de 18 V.
Observăm că la ieşirea operati 0nalului este conectat miliampermetrul C.C., M, "transformat" În voltmetru'
p'rin rezistenta aditională (potenţiometrul) P şi protejat Împotriva tensiunilor excesive prin dioda 01 , montată În par?lel. Mai precis, voItmetruI
astfel obtinut este conectat Între
ieşirea amplificatorului şi plusul
diodei Zen ner Oz, care aplică Intrării
neinversoare a AO potentialul constant fată de masă, UZ, pe care ÎI
putem privi ca tensiune de intrare a
amplificatorului, Ui = Uz.
Intrării inversoare a AO i se al2lică,
Rrin bucla de reactie, o fractiune Rrefl
(Rret + Rx) din tensiunea de ieşire
Uo, unde'Hx este rezistenta
necunoscută, ,plasată În bucla de
reactie, iar Rraf este re2istenta etalon
a domeniului de măsurare selectat
din comutatorul K.
Să presupunem că am selectat
domeniul arbitrar 0-1 MO (K ÎnJ)ozitia
~i ca În f!.9 ură) , când Rref = R4 = 1
Ma. Daca vom monta la borneleRx
o rezistentă cu aceeaşi valoare, Rx =
R4 = 1MO, câştigul În tensiune al
amplificatorului nelnversor va fi
Uo
Rx
= 1 + R4 = 1 + 1 = 2

ur

adică
egală

tensiunea de ieşire Uo va fi
cu dublul. tensiunÎl de intrare Ui
(Uz). Din această tensiune Uo = 2Ui
= 2Uz, o jumătate (Uz) "cade" pe
dioda Zen ner cealaltă jumătate (tot
Uz)·fiind distribuită pe grupul serie P
+ M, adică pe voltmetru.
Vom ajusta potentiometrul P astfel
ca acul instrumentului să indice capul
de scală, realizând astfel un voltmetru cu circa 5,1 V la cap de scală.
Pentru valori Rx diferite de etalonul
R4 al domeniului selectat câştigui În
tensiune al amplificatoruiui nelnversor ne conduce, succesiv, la:
Uo

ur =

R4 + Rx '
R4
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Uo R4 =Ui(R4 + Rx);
(Uo - lIi)R4 = UiRx
de unde, notând cu Ux diferenta UoUi (pentru că aceasta este tocmai
tensiunea necunoscută pe care o va
indica voltmetrul), rezultă
R4
R4
Rx = "OI Ux. = Uz •. Ux
sau, "rezolvând" În raport cu Ux
Ux =

~! Rx, respectiv, Ux = kRx

care are. menirea de a-I proteja împotriva supratensiunilor excesive.
Montajula fost calculat ~ntru un
instrument indicator M cu 1mA la cap
de scală, o diodă Zenner 02 cu tensIunea nominală de 5,1 V şi o tensiune
de alimentare unică de 18 V (două
baterii de. 9 V I~at.e În serie). Desigur,
pqt fi realizate diverse alte combinaţii.
Rezistentele etalon, ca şi cele folosite
~ntru calibrare, vor a\lea tolerante
minime (cel mutt ±1 % ). In acest caz,
calibrarea efectuată pentru unul din
domenii se menijne satisfăcător şi pe
celelalte.
,
Pentru calibrare, cu alimentarea
oprită, ne asigurăm că potenVometrul P
este ÎnpdziVa cu toată rezistenta Înseriată. Pe urmă selectăm din Kun
domeniu (de exemplu 0-100 kn,
poziVa 32, conectăm la bomele Ax o
rezistenta de precizie ~ală cu cea de
etal<;mare el: dom~niului ales (1QO kO),
apoi, pornind. ahmentarea, aJustăm
potenijometruJ P astfel. ca acul instrumentuluL să indice exact capul de
scală. Intrerupem alimentarea şi
Îndepărtăm rezistenta de calibrare de
la bomele Rx, 'ohmmetrul \fiind astfel,
pregătit pentru lucru:
Ca ~egulă generală" a1imentarea se
va cupla numai pe timpul măsurătorilor.
De asemenea, rezistentele de măsurat
conectate la bomele Rx· nu se ijn cu
mâna ~ timpul măsurării.
Ca şi la montajele precedente, de
altfel, este recomandabilă-ecranarea
(introducerea ohmmetrului Într-o
casetă metalică) , pentru a Înlătura
eventualele perturbatii, Îndeosebi la
măsurarea rezistentelor mari.

pentru că valorile Uz şi R4 sunt constante pe domeniul selectat.
Cu alte cuvinte, am demonstrat că
indicatiile Ux ale voltmetrului sunt
direct proportionale cu valorile Rx,
adică faptul că ohmmetrul este liniar
pe un domeniu oarecare, deci este
liniar pe toate domen,iile.
Pentru Rx =, O rezultă Ux = O;
pentru ·Rx = R4 regăsim Ux = Uz,
voltmetrul
indicând la r----~---------;;:-Rx--------,
cap de scală, aşa cum
l-am "oblig~t" ant~rior

prin
aJustarea lui P.
Pentru Rx
mai mare ca
R4 ~n general, 'pentru Rx
mal
mare
decât rezistenta etalon a
dOmeniului
s~lectat)l. ten,.
SI unea ux la
bornele voltmetrului va fi
mai
mare
decât tensiunea
Uz
aleasă drept

P

FU
1k

R2
10k

R3
R4
100k 111

lQk'

lfn.
Calibf"'INt

~.de scală

deci
acul
instrumentului
va
"bate"

1

peste~ulde
scală. Tocmai

de aceea s-a
montat
În
paralel
cu
Instrumentul
M dioda 01,
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7---------------------------------------~

1IIII'4*·l;tril.l;IIIII~

M

·

____________~______________________________________________~

Fiz. ALEXANDRU MĂRCULESCU

ăsurarea tensiunilor alternative, operaţie frecventă În la-

dorită (valoare eficace), este 'suficient,
aşadar, să dimensionăm corespunzător rezistenta R1.

zitivă de tip bootstrap, realizată
prin condensatorul C2 şi grupul
R1-R2.
De data aceasta se vor lua, pentru
indicaţia instrumentului la cap de
scală, tensiuni U cuprinse Între 0,1 V
şi 1V. Pentru real izarea unor domenii
mai mari de măsurare, tensiunea U
va fi În prealabil divizată până la
0,1-1 V, plasând înaintea lui C1 un
divizor rezisti" corespunzător dimensionat (şi, evident, de impedantă
mare). Calibrarea voltmetrului' se
face prin dimensionarea rezistentei
RL ca la montajul precedent. De
exemplu, folosind tot un microampem;etru c.c. de SO~A, deviaţia la
cap de scală pentru U = 1V (valoare
eficace) se obtine luând tot R1 = 0,9
(1V/50~A)=' 18 kQ. În absenţa divizorului rezistiv, impedanţa de intrare
a voltmetrului este foarte mare, de
ordinul zecilor sau chiar al sutelor de
megaohmi, În funcţie de instrumentul
folosit. De aceea, divizorul rezistiv·
care se ataşează la intrare va fi,
practic, cel care va dicta sensibilitatea voltmetrului rezultat.

boratorul electronistului amator, îi creează acestuia probleme atunci
Vom ilustra modul de calcul pentru
când apelează la dome'liile U- ale un exemplu concret. Să pre~upunem
unui multimetru clasic.' Intr-adevăr, că folosim ca instrument un microamdomeniile de' tensiune alternativă ale permetru c.c. cu SOJ.iA la cap de scală,
AVO-metrelor neelectronice "păcătu deci cu sensibilitatea (În curent contiiesc" prin două inconveniente datorate nuu) S = 1I50JJA = 20,kQ/V.
circuitului de redresare, şi anume ·IimiCalculul ÎI vom face pentru un sintarea inferioară a tensiunilor ce pot fi gur domeniu de măsurare, pentru
măsurate (oricum, peste pragul de
celelalte procedându-se' similar. De
deschidere a diodelor) şi neliniaritatea pildă, luăm domeniul 0-1 V. Pentru ca
pronunţată a indicaţiilor la Începutul
instrumentul să indice la cap de scală
fiecărui domeniu. La acestea se mai
(SO JJA) tensiunea ,de la extremitatea
acestui domeniu (1V), ar trebui să
adaugă şi rezistenţa internă mică, dictată, evident, de sensibilitatea instrualegem, la prima'vedere, R1 = 1V/SO
mentului indicator folosit, dar afectată ~A = 20 kQ. Numai că instrumentul,
parcurs de curent redresat bialter- , - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - j
de obicei şi de circuitul de redresare.
Înlăturarea în bună măsură a aces- . nanţă, "vede" 'valoarea medie a
tor inconveniente se poate obţine prin acestuia, Imed, care este mai mică
realizarea unor voltmetre electronice, decât valoarea eficace, lef, conform
chiar Ifolosind scheme foarte simple, relaţie'i Imed = (2--.f2ht) . lef = 0,9Ief.
ca de pildă acestea trei pe care vi le Prin urmare, va trebui să mărim·
reamintim În continuare, ca aplicatii puţin curentul de intrare, respectiv
"bătrânului"
amplificator să micşorăm rezistenţa de intrare la
ale
valoarea 0,9 .' 20 kQ = 18 kQ. Am
operationaI741(~A741, ~A741 etc.).
Primul montaj (fig. 1) reprezintă un obţinut astfel domeniul dorit 0-1 V,
voltmetru electronic c.a. fără amplifi- cu indicaţii liniare În valori eficace
care, operationalul AO având aici doar de tensiune, având sensibilitatea
rolul de a liniarizacaracteristica de de 18 kQ/V. Similar: se procedează
răspuns a punţii redresoare, prin anuşi pentru alte domenii dorite - orien.,
larea, practic, a pragului de tativ Între 0,1 V şi 1000V -, liniaritatea fiind destul de bună până· Ia
deschid~re (vezi "redresarea fără
prag"). Intr-adevăr, puntea alcătuită frecventa de circa 40 kHz.
Dacă peste tensiunea alternativă
din diodele 01-04, având În diagonala
, de ieşire instrumentul indicator "mA", de măsurat se suprapune şi o comeste conectată În circuitul de reacţie ponentă continuă; În serie cu R1se ,..--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--,
negativă al operationalului, deci ea va
va conecta obligatoriu un condenfi practic traversată de pcelaşi curent sator de separare" cu. pierderi
alternativ (nesemnificativ) care trece foarte mici şi având reactanta
DI
capacWvă (1/21tfC) la frecventa
şi prin rezistenţa de intrare R1.
+9V
Deoarece intrarea inversoare a. AO minimă de lucru neglijabilă În
.' ,
are potenţial nul (masă virtuală), raport cuR 1.
AI doilea montaj (fig.2) este tot
curentul prin R 1 va fi direct
proportional cu. tensiunea U aplicată la fără amplificare,' operationalul fiind
intrare. Acest curent se "Întoarce" la conectat ca repetor de tensiune În
masă prin bucla de reacţie, respectiv
alternativ şi având acelaşi rQI de
prin puntea redresoare şi instrument 'liniarizare a caracteristicii de
(şi, alternativ, prin cele două surse ale
răspuns a puntii redreso,are 01-04.
tensiunii diferentiale de alimentare).
Instrument41 "mA", plasat În diago.;.
Dioda 05, conectată În paralel pe nala puntii, 'măsoară curentul aJterinstrument (în sens direct) îl prote- nativ ce traversează rezistenta R1
U'"
jează pe acesta Împotriva unor
(şi condensatorul· C2, dar acesta
supratensiuni accidentale de scurtă are o reactanţă negHjabilă În raport
cu R1).
,
durată. Fiind blocată "ferm" pentru
D1-o5=5)(1N914
tensiuni corespunzătoare indicaţiei la
Schema are însă o particularitate
cap de scală, ea nu afectează liniari- care"i permite cre,şterea substanţială a impedanţei de intrare În '----_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- J
tatea măsurătorilor.
Pentru ca instrumentul să indice la comparaţie.cu montajul anterior: "
cap de scală o tensiune alternativă U Anume, ea ape!eaz~ la reacţia po..

--..______________________________.'4=fi]jMC.,j_
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Condensatorul de reacţie C2 (Între
47/lF şi 470/lF) va trebui să aibă
curenţi de fugă foarte mici (model cu
tantal, prin selectionare).
Liniaritatea, indicatiilor este şi aici
bună până la frecvenţa de circa 40 kHz.
AI treilea montaj (fig. 3) este un voltmetru electronic c.a. cu amplificare,
operationalul ~O fiind aici În .configuratie de amplificator inversor cu
reactie. Puntea redresoare 01-04. cu
instrumentul În diagonala de ieşire,
este conectată În serie cu rezistenta
de sarcină RS, deci instrumentul
măsoară curentul alternativ care trece
prin RS. Deoarece", Însă, puntea (cu
instrumentul) .şi rezistenta de limitare
R4 ~LÎnt incluse În bucla de reacţie,
ele nu afectează tensiunea de ieşire
Uo. Curentul 10 prin RS va fi astfel
direct proporţional cu tensiunea alternativă de intrare, factorul de proporţionalitate reprezentându-I câştigul
În tensiune al amplificatorului inversor,.
dat de 1 + R2/R1 ::::: R2/R1.
Rezistenta R4 are rolul de a proteja
instrumentul În cazul unor supratensiuni accidentale de scurtă durată.
Pentru a ilustra modul de calcul, să
presupunem că folosim ca instrument
un miliampermetru C.c. de 1mA şi
dorim să realizăm un voltmetru c.a. cu

TEHNIUM - AUGUST 1998

)
,-

impedanta de intrare de 1MQ/V; lui, ţinând cont Însă şi de sensibilitatea
având domeniile de măsurare 0-0,1 V; dorită, de 1MQ/V. Ultima conditie ne
0-1V şi 0-10V.
conduce la valorile necesare ale lui
În primul rând alegem căderea de R1 :
tensiune pe rezistenta de sarcină Rs
pentru U = 0,1 V -7 R1 = (1 MQJV) .
care va corespunde indicatiei instru- . 0,1V = 100kQ;
m.entului la cap de scală. Să prepentru U = 1V -7 R1 = 1MQ.;
supunem că am ales Uo = 1V (valoare
pentru U = 10V -7 R1 = 10MQ.
eficace). Instrumentul fiind de 1mA,
Valorile corespunzătoare ale lui R2
ar rezulta RS = 1V/1 mA = 1kQ. Dar le vom deduce din câştig'ul În tensiune
pentru că M "vede" curentul mediu necesar pentru deviaţia la cap de
redrespt, iar pe Uo o dorim exprimată scală a instrumentului. Astfel, pentru
prin valoarea eficace, facem şi aici U = 0,1 V, câştigul trebuie să fie Uo/U
corectia cu coeficientul 0,9, deci vom
::::: R2/R1 = 1V/0,1V = 10, de unde
lua RS = 0,9 (1V/1mA) = 900Q.
rezultă R2 = 10'R1 = 10'100kQ =
Urmează să stabilim o valoare con1MQ.. Analog
rezultă
tot
venabilă pentru rezistenţa de protecţie
R2
= 1MQ şi pentru celelalte două
R4, ţinând cont de sensibilitatea
instrumentului şi de tensiunea de ali- domenii, de1 V şi, respectiv; 1OV.
Montajul poate fi proiectat, după
mentare. Cu alimentarea indicată, tenexemplul
descris, pentru domenii de
siunea maximă de Ieşire nu
măsurare cuprinse orientativ Între
depăşeşte limitele ±8V, iar instrumentul de 1mA poate suporta nepericulos, 1mV şi1 OOOV, folosind un instrument
pentru un timp scurt, un curent dublu, de 100/lA până la SmA cap de scală.
În cazul tensiunilor foarte mici (cap de
adică 2mA. Prin urmare, rezistenta
scală de ordinul milivolţilor), se
totală În serie cu instrumentul, R4+RS,
poate fi de circa 8V/2mA ~ 4kQ. Cum impune compensarea offsetului din
pe RS am stabilit-o de 900Q, vom lua potenţiometrul p:' cu bornele de intrare
scurtcircuitate, se ajustează P astfel
R4::::: 3,1 kQ (2,7kQ-3kQ).
Realizarea celor trei domenii de ca instrumentul să indice zero. la
nevoie se selecţionează exemplarul
măsurare propuse revine la stabilirea
câştigului În tensiune al amplificatorude operational.
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numai un instrument necesar determinării
gradului de otrăvi re a atmosferei, cică, pe
lângă aceasta, el oferă mari posibilităţi
pen,tru diagnosticarea motorului, pentru
stabilirea cu exactitate a unora din
defectiunile sale.
Pentru a înţelege mai uşor interdependent(i dintre compozitia gazelor de eşapa
ment şi starea motorului, este necesară
mai întâi o succintă descriere a raportului
dintre concentraţiile poluantilor din aceste
gaze şi calitatea amestecului aer-benzină
introdus În motor şi exprimat prin aşa
numitul coeficient de dozaj Â. I
Se ştie că toti combustibilii proveniţi din
petrol produc prin ardere CO, CO2• H20 •.
unele hidrocarburi (HC), iar ca produse

Pro,. dr. ing. M. STRATULAT

C

ândva o raritate, analizorul de gaze
'a devenit astăzi un instrument
aproape banal În dotarea atelierului
majorităţii mecanicilor auto care tin la profesionalismul lor. Este de presupus că, o
dată cu "intrarea noastră în Europa", apliCondiţii

carea cu strictete a normelor de pro.tectie a
mediului împotriva poluării, impuse la nivel
internaţional, va face tot mai necesar acest
aparat. Şi el va prolifera tot mai mult, pe
măsură ce profesioniştii şi amatorii se vor
convinge că analizorul de gaze nu" este

Manifestări

de Încercare

..

Concentratii

Cauze posibile

Ralanti

Funcţionare dură

Ralanti

Functionare dură

CO - coborâtă
HC - mare

Amestec prea sărac:
- garnitura carburatorului neetanşă;
- dereglarea amestecului la ralanti;
- nivel scăzut În camera de nivel constant;
- infundarea canalizatiilor sau jiclorului de
. benzină al ralantiului;
~ aer fals.

Ralanti

Functionare dură
Fum negru
Consum ridicat

CO - mare
HC - mare

Amestec bogat:
- dereglarea şurubului ;e amestec;
- clapeta de aer nu se deschide complet;
- nivel ridicat al benzinei În camera de nivel
constant;
- filtru de aer imbâcsit;
- jicloare dj3 aer (compensare sau ralanti)
obturate;
- compresie slabă;
- ventilarea carterului defectuoasă.

CO - normală
HC - mare

(

1. Defecte de aprindere:
- condensator defect .sau cu legături
imperfecte;
- platine defecte;
- bujii defecte (uzate sau În scurtcircuit);
;
- fişe deteriorate;
- capacul distribuitorului defect sau murdar;
- avans la aprindere incorect.'
.
2. Compresie slabă.
3. Circuitul de ventilaţie al carterului in stare
proastă.

.

/

Functionare dură

Ralanti

CO - mare
HC - normală sau

scăzută
\

Functionare

Mers În gol la turatii mijlocii

neuniformă

CO - coborâtă
HC - ridicată

Amestec bogat:
- carburator dereglat;
- clapeta de aer nu se deschide complet.
1. Aprindere defectuoasă:
- fişe defecte;
- capac distribuitor defect sau murdar;
- bujii uzate sau În scurtcircuit;
- slăbirea contactelor condensatorului;
- avans la aprindere dereglat;
- regulatoarele de avans vacumatic şi/sau
centrifugal defecte.
t
~

1:

2. Amestec sărac:
- nivel prea mic in camera de nivel constant; ,
- jicloare de benzină infundate;
- carburator dereglat; •
- neetanşeităti pe traseul de admisie
(aer fals);
- garnitura carburatorului defectă sau
nestrânsă.
-.
Mers În gol la turatii mijlocii

Consum mare
Fum negru

Se acţionează pompa de
accelerare de 2-3 ori

Motorul

Ralanti

Mers normal

dă

CO - mare
HC - mare

semne de oprire
.

.,

CO - nu creşte peste 1%
sa~ chiar scade, apoi
revme

CO - extrem de mică
HC - extrem de mică

Amestec bogat:
- dereglare a carburatorului;
- jicloare de aer înfundate;
- nivel ridicat În camera de nivel con stam;
• clapeta de aer nu se deschide complet;
- filtru de aer înfundat.
1.

Pompă de benzină defectă:
-legături mecanice defecte;

' - supapa de refulare blocată;
- supapa de admisie nu Închide perfect;
- pompă neetanşă (slăbită sau cu '
. membrana spartă).
2. Orificiile de repriză ale carburatorului
infundate.
Canalizatia de evacuare neetantă (racorduri
defecte, amortizor de zgomot spart etc.)
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sequndare oxizi de azot (NOx)' Deşi la o
valoare a lui Â. egală cu unitatea ar trebui,
teoretic, să se producă numai CO2 şi H20,
sUbstante inofensive, practica a arătat că
aparitia poluantilor gazoşi CO,CH şi NOi<
este de neînlăturat. )
Abaterea amestecului de la compozitia
sa.' stoechiometrică, precizată de valoarea
coeficientului de dozaj Â. = 1, căruia îi
corespunde un raport maşic aer-benzină
14,7 : 1, moâifică concentratia poluantilor,
aşa cum se arată În figură. Concentratia
de oxid de carbon scade permanent o dată
cu .$ărăcirea amestecului în benzină (când
Â.. creşte), fapt e'.5:plicat prin disponibilitatea
tot mai mare de oxigen. Hidrocarburile însă
acceptă o· concentratie minimă în domeniulÂ. = 1,03 ... 1,081; În zona amestecurilor
mai sărace, concentratia de HC creşte
datorită arderii· incomplete abanzinei, ca
urmare a temperaturilor de reacţie tot mai
mici, iar În zona amestecurilor mai. bogate,
datorită insuficientei oxigenului.
Practica a arătat însă că nu numai
reglajul carburatiei - care determină în
definitiv valoarea lui Â. -, ci şi -starea
motorului şi reglajele sale pot influenta
emisia de poluanti. Depistarea şi
înlăturarea
cauzelor care provoacă
creşterea concentraţiei de. poluanţi. Ia
eşap.ament reprezintă .totodată şi o
conditie· a mentinerii consumului de combustibil cât mai aproape de nivelul nominal
şi o . măsură ,profilactică de prelungire a
andurantei motorului.

(O
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Â

boga t ,sarec ..
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În ceea ce priveşte concentraţia de ca,
intervalul optimal de variatie şste
0,5 - 3,0% pentru motoarele în 4 timp., 2,0
- 4,5% pentru cele În doi timpi şi sub 0,1%
pentru motoarele prevăzute cu postreactori catalitici, depăşirea acestor limite fiind
produsă numai de dereglarea carburaţiei.
În ceea ce priveşte hidrocarburile,
prezenţa lor abundentă este cauzată: În
principal, de arderea incompletă produsă
de defecte de aprindere, dar şi de un dozaj
excesiv de bogat În combustibil, precum şi
de pierderea etanşeităţii cilindrilor datorită
uzurii grupului piston~cilindru. sau supapă.
. Limitele normale ale concentratiei de HC
În gazele de eşapament sunt 100-500 ppm
(părti pe milion) pentru motoarel.e cu carburator, 50-150 ppm pentru cele cu injecţie
şi 50 ppm pentru motoarele cu· reactoare
postcatalitice.
Având În vedere aceste observatii, se
poate întocmi un sin'optic de interpretare a
rezultatelor oferite de analizor, În care trebuie să se ţină seama de următoarea
sohemă:

- concentratia de ca mare • defectiuni
de carburaţie, care provoacă arnestec
. ,
bogat;
-ca sub limită - amestec prea sărac;
- CH peste limită - defectiuni de carbu~
ratie, defectiuni de aprindere, pierderea
etanşeitătii cilindrilor.
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Ing. chim. C. POPOVICI
ste bine de ştiut că orice amator
.~< •.• poate fabrica oglinzi, cu conditia să
';';";Ii*;i~ curete perfect sticla şi să respecte
toate Îndrumările din rândurile de mai jos.
Fabricarea oglinzilor nu se reduce doar
la turnarea solutiei de argintare deasupra
unei plăci de sticlă. Secretul succesului stă
În prepararea sticlei, astfel ca ea să fie perfect curată atât din punct de vedere fizic
cât şi chimic. Chiar şi. porii de pe' suprafata
sticlei (şi sticla ar~ porii) trebuie curătaţi de
orice urmă de praf şi grăsime, pentru ca
argintul să se depună şi în ei. Iată de ce
este nevoie de multă muncă pentru
curăţirea strclei cu acid azotic sau cu o
"bază" caustică, cum ar fi soda· caustică
sau potasa caustică. Când această
operatiune a fost Îndeplinită, apa nu· trebuie să fie retinută nicăieri pe suprafata sti ..
clei. Daţi foarte rnultă atenţie· colturilor,
punctelor cel mai probabil murdare şi cel
mai des neglijate la curăţire. După ce sticla
a fost curăţată cu un acid sau o bază, ea
trebuie uscată . perfect şi frecată apoi cu
piatră ponce. Dacă suprafaţa este cât de
putin umedă, piatra ponce o va zgâria. Cel
mai bun sistem pentru folosirea pietrei
ponce este ca ea să fie introdusă Într-un
săculet, iar apoi să se frece suprafata sticlei cu acest săculeţ. Piatra ponce va
Înlătura corpurile murdare, dar nu va intra
În poriisticlei.
Pentru faza. următoare a operatiunilor,
însemnati patru perii cu numerele 1,2,3 şi
4/ ca să nu le confundaţi. Ele pot avea
orice .mărime, . dar trebuie să fie curate. Nu
apăsati, deoarece prin frecare cu peria
urmărim doar să curăţăm lateral şi nu să
înfundăm murdăria În porii sticlei.
FolositÎ mai întâi p.eria numărul 1 şi apa
,de robinet ca să curătati sticla de piatra
ponce. Apoi folositi peria numărul 2 cu o
solutie de clorură stanoasă, 7 grame la un
litru. Această operatiune face suprafata
aptă pentru. argintare. După o. frecare viguroasă, spălati bine suprafata sticlei cu
apă de robinet, folosind peria nr. 3, de data
aceasta cu atentie, ca să nu .luati clorura
stanoasă. Daţi din nou multă atentie
colturilor. În sfârşit, îndepărtati orice urmă
de substante chimice şi de apă de robinet
cu' ajutorul periei nr, 4 şi al apei distilate.
Dacă în· vreun punct al şticlei apa nu se
scurge, suprafata nu este bună pentru
argintare şi tot procesul de curătire trebuie
repetat. Nu este permisă atingerea cu
degetele a suprafeţei de argintare, fie şi
numai a marginilor. Dacă sticla nu poate fi
mânuită fără. să se atingă suprafaţa superioară, purtati mănuşi de cauciuc.
Acum fixati placa de sticlă pe nişte pene
mici de lemn, astfel ca apa să nu se
scurgă, ci să acopere suprafata Întreagă.
Nu aveti nevoie de nici un vas special pentru curăţire sau argintare; este suficient un
Vc;iS În care să se poată culege lichidul În
exces. şi să se poată măsura astfel prin
comparaţie cantitatea necesară de soluţie
pentru argint~re.
Pentru argintare sunt necesare patru
solutii:

1. Azotat de arginf 20 g la 300 mililitri de
.
2. Hidroxid de sodiu 14 g la 100 mililitri
de apă;
3. Hidroxid de amoniu concentrat (2.8%);
4.0 soluţie reducătoare alcătuită din: '
- apă distilată
1 litru
90 g
- zahăr
• acid azolic conc.
4 mi
- alcool (95%)
175 mi
Toate chimicalele trebuie să fie pure
(pentru. analiză).
Soluţia de azotat de argint va fi tinută Într-o
sticlă de culoare Închisă, ferită de lumină.
Solutia rE~ducătoare trebuie să fie preparată
cu câteva zile Înainte de folosire; ea se face
mai bună odată cu trecerea timpului.
Soluţiile sunt folosite În proportia de 15
părti azotat de argint, 5 părti hidrat de potasiu, 6 p.ărti solutie reducătoare; cantitatea
totală fiind putin În exces faţă de proportia
de apă distilată care va fi turnată pe sticla
curăţată. Amestecati solutia după cum
urmea:?,:ă: turnaţi soluţia de azotat de argint
intr-un pahar şi adăugaţi hidroxidul de
arrioniu cu o pipetă. Prima piCătură de
amoniac colorează solutia În brun. Turnati
mai departe, picătură cu picătură, până
când soluţia devine din nou limpede, dar
nu treceţi În nici un caz de ăcest punct.
Adăugati acum soluţia de azotat de argint
până când lichidul se colorează putin În
gălbui. Adăugaţi atunci solutia de hidroxid
de sodiu, care schimbă din nou culoarea
soluţiei În brun. Adăugati hidroxidul de
amoniu, tot picătură cu, piCătură, până
când solutia devine aproape limpede.
Dacă se limpezeşte complet, adăugati din
solutia de azotat de. argint până· când
apare din nou culoarea galbenă.
Aveti gata solutia reducătoare; scurgeti
apa distilată care fusese lăsată pe sticlă În
timpul acesta, ca să Împiedice murdărire?\
ei; turnaţi soluţia reducătoare peste prima
solutie. şi imediat turnati acest amestec
peste suprafaţa de argintat. După 6-1 O
minute, scurgeţi soluţia de pe sticlă şi
curăţati cu atentie sedimentul cu ajutorul
unei bucăţi de vată cu apă distilată. Dacă
pătura d'e argint este foarte strălucitoare,
înseamnă că ea est~ prea subţire şi trebuie aplicat alt strat. In timp ce pregătiti a
doua solutie, acoperiti oglinda cu apă distiapă;

lată.

Atentie: nu Iăsati splutiile amestecate să
stea, deoarece se formează fulminat de
argint, care este exploziv şi primejdios.
După ce oglinda este.· complet uscată,
aplicati un izolator contra aerului şi. a
umezelii.
vopsea de bronz făcută qin
bronz fin pulverizat În ulei este foarte bună.
Pa.rticulele microscopice de metal se acoperă unele pe altele.
Secretul fabricării oglinzilor stă În perfecta curăţire a sticlei ÎntrebUinţate, În utilizarea unor chimicale pure şi În puţină
îndemânare.
Nu vă descurajati dacă prima oglindă
fabricată nu va ieşi perfect. A doua va fi
mai bună şi numai prin experienţă puteti
atinge perfecti unea.
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În coltul din stânga al figurii vedeti
aparatul în întregime, fixat şi ancorat suplimentar de sol cu patru cabluri de sârmă.
Acestea pot fi .fixate În postamente din

beton armat sau În butuci de lemn (cum
sunt cei pentru foc) îngropati în pământ.
Sârme le pot fi dotate şi cu dispozitive de
întins după fixare, notate cu o pe desen.

Aparatul se compune din următoarele părţi
principale: a) un postament din placă de
beton, tablă, scândură groasă sau
cărămidă zidită cu mortar de ciment, deasupra căruia se află (Ia coifuri) patru amor·
tizoare (arcuri de otel sau bucăti de cauciuc de automobil). Placa de pal de pe sol
e fixă, în timp_pe aceea de deasupra - din
scândură sau' pal - este doar aşezată
(liber) pe cele patru amortizoare şf,e
străbătută de catargele verticale. Desenul~
detaliu din coltul dreapta-sus arată clar
pozitiile pieselor postamentului şi modul lor
de asamblare. b) Catargele verticale sunt,
la rândul lor, compuse din două părţi: o
teavă metalică fixată în sol (de preferat
într-un cub de beton armat cu sârmă,
având latura de circa 300 mm) şi o altă
teavă, mobilă, al cărei diametru este putin
mai mic decât cel interior al tevii-suport.
Această teavă subtire se mişcă in interiorul
celei fixe. Stabilirea înălţimii de lucru dorite
(în functie de talia gimnastului) se face simplu, cu ajutorul a două cuie groase ce se
introduc, concentric, prin orificiile date În
cele două tevi. c) Două inele de cauciuc
armat cu sârmă (se procură din magazinele cu articole de sport), lemn, material
plastic ori metalice. Fiecare inel e ataşat de
teava verticală a catargului prin cât~ .un
cordon rezistent din chingă textilă, aşa cum
se vede în al doilea desen-detaliu din
dreapta-sus. Acest desen prezintă şi'
capătul superior al fiecărui catarg. d) Piesa
principală este prezentată în desenul din
centrul figurii. Ea e compusă dintr-un cerc
mobil lucrat din fier-beton sau teavă de fier
zincat (cum sunt cele pentru conductele de
apă), frânghiile de fixare a curelei-cordon
din piele sau chingă textilă' (1 din desen)
dotată cu o cataramă rezistentă şi două
dispozitive de fixare mobilă - care permit
rotirea cu 360°. Detaliile de constructie şi
mo(jul de fixare ale acestor piese - lucrate
din metal - sunt evidentiate în desenele 1 şi
2. În cele cind desene de la baza figurii
SUl1t înfătişate tot atâtea sugestii de
folosire a aparatului pentru antrenamente
individuale de gimnastică.

ŞTEFAN
În figură vedeti un aparat sportiv (şi de utilitate practică)
sub forma unei scări mobile, alcătuită din următoarele piese
şi materiale: 1 = inel gros de otel sau de fier, 2 = frânghie textilă groasă (din aceea de uscat rufe), 3 = bare din lemn
(trepte) dur (de preferat din stejar sau nuc) cu profil cilindric,
având grosimea de 30 mm, 4 = nod.
Lucrati scara la lungimea dorită (cea de 1 760 + 240 mm
din desen fiind doar orientativă), aşa cum observati atât În
desenul din centrul figurii, cât şi În cele două desene cu
detalii din dreapta, În care: cel de sus prezintă două variante
de fixare a frânghiei pe inelul 1, iar cel de jos un nod şi
plasarea unei trepte pe el.
'
În desenul din partea stângă a figurii observati una din
posibilităţile de antrenament. Desigur, scara poate fi folosită
şi la culesul fructelor din pomi mai Înalţi (cum sunt, de pildă,
nucU) sau al florilor de tei etc.
Când n-o folositi, păstrati scara, bine uscată şi rulată,
într-o husă (sac) din material textil, strânsă la gură cu un
şnur, asemenea unui cort.

~
'1

..... ............... ...-._,'"
c:::....::::._._
.. .

_____

, -......

.I

TEHNIUM . AUGUST 1~98

Aranjarea becurilor se face În
de efectul urmărit,tinând
seama de următorul tabel:

funcţie

fectele de lumină dinamică se obţin foarte uşor
cu ajutorul montaj~lor
electronice. În cele ce urmează vă
propunem un montaj simplu,
bazat pe două circuite integrate
logice: CDB400 şi CDB490.

E

Circuitul CDB400, care conţine
patru porţi ŞI-NU, formează
Împreună cu pies~le aferente un
generator de impulsuri
cu
frecvenţa cuprinsă ~tre 1 - 2 Hz,
reglabilă
cu ajutorul potE~n
ţiometrultli P de un 1 kn. În continLJare, impulsul de tact se aplică
nu'mărătorului zecimal CDB490,
pe pinul14.
Deoarece intrarea 1 este conec-

tată la ieşirea A, circuitut lucrează
ca un numărător BCD, a cărui
secvenţă
de numărare corespunde cu aprinderea becurilor.
Prin intermediul tranzistoarelor
T1 - T4, conform' secvenţei' de
numărare, se comandă portile
tiristoarelor T6 - T9, ale căror caracteristici tehnice sunt functie de
pl:'tere~ becurilor de pe canal. Cu
tiristoarele specificate În schemă
se pot alimenta becuri cu puterea
de 1S0-300W.
Alimemarea montajului se face
cu o tensiune de S V; stabilizată şi
'filtrată .. Tranzistorul T5 din stabilizatorul de' tensiune es~e ,de tipul
BD135, cu radiator,' iar transformatorul Tr este de sonerie.

unde 1 Înseamnă bec aprins, iar O
b~c stins.

T1'-:- T4 -8(107
T6+T9- T3 N3

A OB C
14

COB 400

2'10

470

"'"
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Ing. MIHAI GEORGE CODÂRNAI

C

ircuitul din figură reprezi,ntă un selector de semnal de
audiofretvenţă cu performante foarte bune:
'

20 Hz - 100 kHz;
• banda audio:
maximum 2,5 dB;
• atenuare:
(pentru o rezistenţă a generatorului
de semnal mai mică
de 1 kQ şi o rezistenţă de sarcină
la ieşire mai mare de 100 kQ)
minimum 70 dB; .
• raport semnal/zgomot:
maximum 0,5%
• distorsiunf (În banda 20Hz - 20kHz):
• impedanţă de intrare În stare de
minimum 10kQ;
conducţie (cu ieşirea În gol):
• impedanţă de ieşire cu intrarea
2 kQ ... 3kQ;
În scurtcircuit:
(selectorul În stare de conductie)
• impedantă de ieşire cu intrarea
1;8 kQ ... 2k!l;
În gol sau scurtcircuit:
(selectorul În stare de blocare)
• impedanţă de intrare În stare de blocare: minimum 50 kQ
(cu ieşirea În gol sau În scurtcircuit)
• protejat pe intrări şHeşire;
• tensiune sinusoidală maximă
de audiofrecventă la intrare:
5Vef;
• supratensiune pe intrarea
şi ieşirea audio:
25Vef;
• supratensiune pe intrarea
±25V;
de comandă logică:
Între 20V şi 30V;
• tensiune de alimentare:
• consum (la 30V tensiune
15... '17mA.
de alimentare):
Funcţionarea

"

,.

circuitului este foarte simplă: circuitul
MMC4016 (sau MMC4066) este o poartă de transfer CMOS

I

"

~l

care se comportă ca un comutator comandat În tensiune i
(poarta este asimilată unui comutator static). Schema este, de
fapt, o înlănţuire de două comutatoare statice serie-şunt pe li
calea de semnal de audiofrecventă. La un semnal logic ,,1", de ...,.~
minimum 1OV, la intrarea de comandă, se va Închide comuta- -.,(~!
torul U1A intre pinii 1 şi 2 şi se va deschide comutatorul U1C ~
Între pinii 3 şi 4, permitând astfel comunicatia Între intrare şi k1i
ieşire. La un semnal logic "O" (OV) sau cu intrarea de comandă ,
l
În "vânt", stările celor două comutatoare sunt inversate fată de !
:ji
situatia anterioară, comunicaţia fiind blocată.
Il

Banda de trecere audio este" limitată la capătul inferior ,~~

numai de valorile condensatoarelor de cuplaj C1 şi C2, iar spre '\1
capătul superior de capacităţile, parazite dintre intrări-ieşiri şi ,~
masă, intrări-ieşiri şi alimentare, de caracterul inductiv al con-;:~,\;;
densatoarelor de, cuplaj la frecvente înalte etc. Circuitul inte-.~j
grat MMC4016(4066) are banda de trecere foarte largă, de ';:)
peste 20 MHz (tipic 40MHz), de aceea o estimare exactă ai:
capătului superior al benzii de trecere este mai dificil de făcut,
În mod practic el fiind determinat de componentele sale şi de ~:~
constructia fizică a montajului. Oricum, pentru domeniul audio ~ij
este mai mult decât satisfăcătoare şi limita superioară de. ',il
100 kHz.i~
Oiodele 01 ... 06 şi rezistentele serie R2,·R4; şi R6 sunt des- ,;fl
tinate să asigure protectia circuitului lasupratensiuni acciden- 'ii
tale la intrări şi ieşire;
.~.~
Montajul este alimentat dintr-o sursă locală stabilizată (R9, i~
OZ1) şi filtrată (C4 şi C5). Circuitul poate functiona şi la o ten- ,;~
siune stabilizată mai mică decât cea prevăzută în schemă, În :~
functie de tipul. de diodă Zenner utilizată (minimum 5V), dar se NI
:;~
va reduce corespunzător şi domeniul tensiuni,lor de ,.~~
audiofrecventă În care distorsiunile nu depăşesc datele <?on-)!!
semnate anterior.
' i~
Dacă parametrii lanţului de audiofrecventă În care' urmează :l
fie inserat acest selector sunt
În
există riscul aparitiei unor supratensiuni la intrăn şi la Ieşire '.
sau sursa de alimentare este stabilizată corespunzător, atunci
montajul s.e P?ate SI ir:'dPlifica bS.il~titorIPrinl eliminarea circuitelor ~ .',;,'
de protectie ŞI a ce UI e sta Ilzareoca ă.
"

să,

cunoscuţi,

s~nsul ~ă ~u.1

il
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Ing.
elor pasionati de muzică şi de
realizarea diverselor mixaje sonore
proprii, le putem veni În ajutor
oferindu-Ie un mixer audio cu o constructie
simplă şi putin costisitoare: Montajul permite "amestecul" a trei surse sonore
provenite, de exemplu, de la un microfon,un picup şi un casetofon.
Schema prezentată mai sus este simplu
de realizat, cu costuri destul de mici, dar
are câteva avantaje importante. În principal, există posibilitatea ca semnalul din
fiecare intrare a mixerului să poată fi reglat
la orice nivel, fără ca prin aceasta intrările
să se influenţeze reciproc. Partea de
amplificare a mixerului permite folosirea de
surse cu nivel scăzut al semnalului. Pentru
fiecare intrare s-a prevăzut reglajul volumului de mixare. Se pot utiliza tot atât de
bine potenţiometre rotative, cât şi liniare,
pentru o manipulare mai uşoară.
Piesele de bază ale mixerului sunt constituite de potenţiometrele de volum R12,
R13 şi R14.
Sensibilitatea de intrare se ridică la circa
25 mV pe fiecare intrare, la o tensiune de
ieşire de aproximativ 400 mV. Amplificarea
totală a montajului este În jur de 16 ori.
Cele două tranzistoare ale montajului, T1
şi T2, sunt de tip npn. În 'cazul În care se
optează pentru tranzistoare pnp, condensatoarelor electrolitice trebuie să li se
schimbe polaritatea!
Realizarea practică a mixerului audio nu
va crea dificultăţi. Se recomandă ca montajul să fie dispus într-o carcasă metalică
sau din material plastic. În acest ultim caz,
interiorul se va căptuşi cu hârtie metalizată
sau folie metalică, pusă la masă prin
conectarea la punctul de masă al amplificatorului, în scopul evitării apariţiei unor
zgomote parazite.

C
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ABC-UL TÂMPLARULUI
fotprin suprapunere, însă capetele .
fi tăiate oblic. Tăieturlle
suficient de lungi şi Vor avea aceeaşi
natie,; Deoarece într-o şipcă nu se
cuie,locuriie îmbinate se mT,aşC)anl,OI

lnnădesc vor

încleierecuată .(sematisează) şi

'.

' ...... '. i.

foloseşte şi cleiul, rezistenta 'îmblnăriior

Mf~~l:~:~:I:U~iS:?:}~~'~i.

creşt~... .....

.,
.
Cfe.iul.celmai folosit pentru, îmbinarea
f3r~selpr. d~ lemnestecleiuldţ:rtârnplărie
,saudecazein~. Îmbi.năr~le~.UPletsunt .maJ
',' reziştente,;maicorn?~e\şirn.lstrică· aSPEilC7 apânoitura9e>respunzătoare.
. 'tul exterior al obiectului:
O .îmbinare şi mai trainică se
Fixareaplaqajqluide rigle, .·.fixarea despicături şi cepuri drepte "
riglelor descânduri ~aufixareacapetelor aceasta se face tăind cu
de ~igle între ele sel~ce folosind procedeul . capătul unei rigle o ieşitură
cel mai.simplu:suprapunerea. Adică, \ - cepuL La cealaltă riglă se taie,
s~prafetele de îmbinat se suprapun şi se
dimensiunea cepului, (,) a.U.:1IIL;UUI
lipesc cu cleL Totuşi, acest procedeu nu dă
punzătoare~Cucepul drept (ariRnTUnCmmlfa
Îmbinări ·rezistente şi de aCeea piesele astsau rotund) se poate fixa un
fel îrnbinate sefiţeazăsuplimentar cu
scâridurăi\,~tăind .1nscândură
şurub~ri sau cuie.
corespunzătoare.
Qonstructorii·sunt. adEilsean.evoitisă
După Ce pUf\ctele,de 1mbinareau
îMadeasCă două şipci. Înnădirease face.
şi,ajustate cu grij.ă,

face' cu .' ajutorul.9uielor, şuruburi/or· sau.
eleiulut Adeseori. şe foloseşteornet?dă
combinată,pare.·fisigură o~raziştept~:rnai

mare . obiectului:. părţile ii.,' î,n-clelate; , .' se
întăresc cu' şuruburi, cuie. sau se leagă.cLJ

sârmă. .' ' .
'.
.'
Piesele de asamblat se ajustează ÎI) prealabil .lina. în raport cu, cealalt~; ~e ,controlează cu atentie. daCă 90ntactul)r:1
locurile de' îmbinare este suficient de
etanş, iarîn,caz de nevoie se face o geluire
sau, o tăiere suplimentară.
1mbinarea. cu ajutorul cuielor este cea
maisimplă,însă nu asigură o .rezistentă
suficientă obiectului. PieseleJixateîo .cyie,
dacă nu. sunt! şi încleiatei . ~e .desfac uşor;
D.e. asemenea, . nu trebuie uitat că lemnul
poate crăpa dacă cuiele sunt bătut~
aproape de rnarginea lui.
Şuruburile fixeazăpies/?le de lemn.muJt
mai .• s,oli,d decâtcuie/f;).
imbinarea cu şuruburi se face la feLca şi
îmbin(Îrea •. cuajuto~4Icuielor. Pentru' a
a~igura, o re~istenţă rpairh~re , îmbinări.i,
collurile;,se întă~e~c.'cu .colţarede .taql.ă.
Tabla însă .nu .se •fixează . ·clJ..cuie, ci .cu
Şllru~uri·.ŞtJ(ubllr:ile;fungi.!dau.()1rnbin~re

mar re+ist~qtEidec~t CUiE!I~~J Qţuşi,tmbi-;
n'areasIăbeşteiCl.tu.IJc~când .• sefixează
şuruburi 1n c;:apetf;)lerigle.lor;
Şuruburi/enţl sebatniCiod~t~ cu qi()cş.
nul, ci se înşurubează întotdeauna. cu ajutorul şurube.\nitei. tată" cum Seiface

inşurubarea.

ii.

. ' '.' . '.

. •.

i.·'

Pe locul. unde treb~ie fnşurubat şurubul

se face o gciurăcu burghil.dde mână: Dacă
se . . foloseşte un, şurub cu cap ,lnec~t,
capătul superior .al găurii se va zencuicu
zencuitorul (teşitorul).AGJânţiţlJra .eentru
capul ,înecat .al şurubului. poat~ fi făqUt.liş;
cu o daltălngustă sauc~iarcu vâ\1lJlcutitului. Adâncitura trebuie astfelfăcută,înoât
atunci când şurubul este. introdus complet
1n lemn. capul lui să fie I~ acelaşi nIvel cu
suprafata $cândurii sau' riglei. P·entru
şuruburile cu cap rotund,' gaura nu tr~buie
i zencuită .. Din
contra,. capul acestor
şurubudnu trapuie să seînfund$ în/emn,
şi pentru aceasta se pun. şaibe din tablă
.subtire.
Dupăce şurubul a fost introdusTn gaură,
îl1nvârtim mal întâi cu mâna şi după aceea
cu şurubelnîta. Nu se va înşuruba cu orice
şurubelnitâ, ci. ~e· va alege o şurubelniţă al
cărei vârfascut.it pătpmde eX(1cttntăietur~
din capul şurubulul. In esente tari de lemn,
şurubul pătn.mde greu.Casăintre r:t:lal
uşor, se "ur:1geghiventul şurubulul cu
grăsime, cearisau săpun.
'Dacă pe, lângă. şuruburi şi cuie se

111<

ung cu eleL
O îmbinare mai trainică decât
cu tăietură oblică este Tml:>inclrecl·.
jumătatea grosirnii'" (platui
aceasta. se taie capetele '""..... +... 1... •·.
riglelor. ce. trebuie îmbinate
jum~tateâgrosimiilor, apoi S$
clei, cuie sau şuruburi. Foln~incf;acf:~~tlnr
cedeu. se poate fixa şj'capătul unsi
mijlq~ut ~Iteia" dacă se .faqe .CU.~

.'.~=:;====:;:;::
!

~

~~~;Bj

______________________________________ &(.,=11111;_

acă se a. nalizează construcţia dulapurilor pentru
cărţi şi a etajerelor produse În industrie, se poate
observa că lăţimea acestora depăşeşte deobicei de
două ori lăţimea cărţilor. De aceea, cărţile trebuie aranjate În
două rânduri, ceea ce devine incomod, iar În caz contrar va
rămâne mult spatiu neutilizat. Să se facă dulapul mai Îngust
nu se poate, întrucât devine instabil. Ieşirea din situaţie ar fi
asigurarea accesului la cărţi de pe câteva: laturi. Acest principiu stă la baza raftului gen coloană pe care vi-I propunem.

D

Raftul este simetric faţă- de planul său longitudinal.
Înălţimea rafturilbr - 265 mm şi 325 mm (format obişnuit şi

1 - rama soclu
2 - fundul postamentului
3,7- peretii late raii ai
postamentului
4 - fundul stelajului
5 - cui de lemn

6 - perete despărţitor al
postamentului
8,11 - rafturi
9,12 - peretii laterali ai stelajului
10,13 - pereti despărţitori

operatia de 1ncleiere. Pentru a face imbinarea mai rezistenta, suprafeţele ce urmează
a fi încleiate, vor fi pe cât posibil
zgrunturoase; de aceea se va trece peste
ele cu raşpelul. Înainte de a efectua
incleierea, este bine să se încălzească
suprafeţele de lipit lângă cuptor· sau lângă
radiatorul caloriferului. Se intinde apoi imediat pe suprafata încălzită, cu o pensulă,
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format mare al cărţilor), adâncimea - 227 mm (tăiată de-a
lungul plăcii cu lăţime - 460 mm). Îmbinarea plăcilor se face
prin cuie de lemn şi clei., Nu se recomandă folosirea
cleiurilor epoxidice, deoarece pot lăsa pete şi urme pe plăci.
O atenţie deosebită, trebuie acordată grijii cu care' se
trasează plăcile şi găurile pentru cuie - ceea ce
influenţează, desigur, asupra consumului de muncă pentru
asamblare şi asupra calităţii.
Se pot folosi cu succes şi şuruburi în locurile în care
capetele lor nu sunt vizibile. Ca să fie preîntâmpinată spargerea În straturi a plăcilor la Îmbinarea cu şuruburi, se recomandă ca acestea să fie găurite întâi.
':
Asamblarea trebuie începută de la suportul de jos, care
se .fixează pe rama. soclu făcută din bare 70x35 mm.
Îmbinările În cuie sau în şuruburi sunt prezentate
conventional prin linii· axiale. Fiecare. bloc se asamblează
separat. Apoi sefixează 0 rafturile. Între. ele se pune peretele
despărţitor 13. Acesta se poate încleia din două plăci de
fibră lemnoasă sau dintr-o foaie întreagă de placaj (înainte
de asamblare se poate înveli cu bandă adezivă sau plastic
şi' se colorează, după preferinţă, cu email). În blocurile
asamblate A şi îmbinate B şi C trebuie punctate locurile
găurilor pentru cuiele de lemn destinate îmbinării.
Cuiele ar trebui să fie de aproximativ 50 mm.
Ansamblurile se îmbină prin lovituri cu un ciocan de lemn.
Dacă' se utilizează plăci cu o fată şlefuită, aceasta se aşază
În exterior; partea neşlefuită se acoperă cu hârtie decorativă, cu vopsea, lac sau material plastic. Suprafeţele reciproc perpendiculare dau constructiei rigiditatea şi rezistenta
necesare. Muchiile plăcilor pot fi acoperite cu bandă de
plastic, cu furnir ş.a.m.d. Nu este obligatoriu ca muchiile să
aibă aceeaşi culoare cu plăcile - sunt de preferat culorile
contrastante. Spre exemplu: placa - galben, muchia - maro.
După dorinţă, câteva laturi ale dulapului pot avea şi uşi.
Ele pot fi făcute din material compact, din sticlă sau oglindă.
Aplicând un principiu similar, pot fi realizate multe variante de constructii, după posibilităţile proprii şi materialele
de care dispuneţi.

un strat subtire şiuniform de clei şi se· face
1mbinarea pieselor. bleiul de tâmplărie trebuie să fie fierbinte. La lipirea esentelor tari
de lemn, ca stejarul sau mesteacănul,
cleiul se prepara foarte fluid, iar pentru
esente moi, ca bradul sau telul, cleiul va fi
mai vâscos. Cu un clei consistent se lipesc
capetele riglelor.
Piesele lipite cu clei se strâng imediat cu

crivala, se presează cu p. greutate oare·
care sau se leagă strâns cu şnur. Cleiul
ieşit pe margini se curăţă cu o perie.
Piesele lipite sunt lăsate să se usuce într-o
încăpere caldă, o zi sau mai multe.
Dacă părţile ÎncJeiate urmează a fi fixate
suplimentar şi cu şuruburi sau cule,aceasta. se 'face imediat după încleiere, adică
Înaintea uscăril.

."I-i'.I'atll.· ')
vă

tine, sculele allturi, la fndem~nă.Şf\
ordine•. Neajunsul poate fi lesne,rem~~

dacă ataşatipe unadinlaturite<me$~I:iJi
b~zunar-suPQrt, 9pmpartirTlentaţ '" a~~
incât unelte.le să stea ln pozl~e vertical
CQRfecţionaţîbuzu,narol din
groasă. tesătură . sau " folie
plastic. '

Unmocl. Pf~ctiţi~d,~<. a;p~stra la

lnde~na,şi rf:l,f)rdin~~cUI$Ie, >şi

unele, .mici· .pi~~~\9\~> .1010$/otl

curentăpenttu lucrări de .mecagică,
tâm~Iărie sauelectrotehnic.ă,precumşi
peRtru â letransporteţ u~Qr la tocul de
lucru,· puteti veeiea,Jn ,figură. Sşte vc,>rba

de(;)trusă-s~port:V~OCd~'r~âtiz~tdin. pla..
calsau scândură cug~oSfrTle~"d~~\mll1
(sa~rpal,grosde.,Jomf'fI)rţAbrăgrQas~. de
o~1~.,o ,20. mrri(recu~erat~ci~'lâocutie

deatnbalaj);puie's,ubtiri, ;ş~r~tttlri;penţru

lemn~ arace~i~şi ÂVPPŞ~~ ~,;.~t~I~.$ţâbilitl

dimensiunile dorite(1n!~nctie~e 'Rumăruf
sculelorşJ~I.. piesek>rmărunte),'apoi
trasCitl (cu.,crelonul) .,form~le.·pieselor '
detaş,ateşi tăia~·I~. Finisaţi muChiile ,cu
nârti~abrazi~ă.lmbinatl părtile din materiallemnosprinlipirecu aracetin şi .consolldati .legătu~He .prif:t~uie,.~ItlJte,.dlr)50'
lnŞO mm'J:3~~d~~erni~ir~ut21ră det~blă
(din.·. fată) oflJ(Eilti Ct;l\ şurY~Urf,·rni'gi:pe~tru
lemn. Vopslţttrusa.ln:unasau;,două
culod. UReltela vor.fi păstratelnjnteriorui
. corpului lnait gentralşi pe cei d,oi pereţi
verticali lateraU, ,aşaC'umobservatiin
figură . .tR cer~patrudesp~~ituri ori~omale .
(Oi o faţă), veti~uteaţine la ilJdemână
piese .' mici, pe care "le,foIO$itifl1~i ,des:
şuruburi, ,piUliţe, ş~ibe, cuie., cositor,
pastă'.decapantă, bandă izolat<;>are etc.

.

.

Maten_el, ~eoesant le putet;obti,,~mai
ales pe calea recuperăriiuRorrestUri, grau
de folosit la altceva farl a ,fi retopit~:bucăti
adeseâhevole lnlucrărlle de con",
scurte (SO.. 100 mm).deotel saufierrămaşe
strucţii-t;nontaj,. după, jdeil~ (orientative) de
ca deş,uri de la alte lucr'l:i;2-3 bucăti9~'
/
mai josşÎ urmărind desenul.
lemn, ~ formăciÎindrică,longi de circa
10Q rnm, recuperate, depi/dă, de la cozile'
unor mături sau penslJle uzate.
Prelucrare. ,Pentru 'a. obtine oricare din
sculele 'propuse aloi, .introdypeti numai
unul dinoapetele.i;)uCătli ... de'! .metal , (de
"f~rmă ciliodrjcăs~u.paralfJJlpipedică, .1n
fUr'lc.t1e,de tipul.instrumentuluLpec~re vreti"
să-I obtineti) .1n flacăra putEml(Că a unei
JămpiclJ. benzină (din acele.a . fojosît~ de'
instalatQrii.de' apă), ln 'arzătorulde,gaze
naturale' ,ori.lntr-un focde'cărbunÎ, mani.;
pulând' materialulct.i' ajutorUl,'. unui cleşte
metalic. LăsatH În' flacări până .când, fierul
(sau otelul) se tQroşeşte~ineÎ apc>i prelucrati-! repede, prin batere cu ciocahulpe o
nicovală, (sau o bucată de fier oarecare
grea şjlată)~ ÎaJ apoi cu fijutorui unei d~lti .
ute~ să vă .faceti singur

unele, scule

şi instrumente' simple de. Câre aveti
,',',

\

'

de.oţel(pentrupiesanr.1dindesen)oriaf

23 .

altei scule adecvate, p~năcând obtineti
forma necesară,' ,Câpd' terminati '.această
fasonare brută,finisati lucrarea cu pita sau
piatră abrazivă(de poUzor).
,
Ultima operatie constă lncăllrea 'obiec-

tului lucrat. Înt ~cestscoP,
nou .1nflac~ră~ pa,rte~ lucrată
tului şi1rlcălz,iti~o până la roşu
carecufundati-Q 1n .apă,rfros (Ia
ra,carnerei)fimp .âe.2-3 ........"'.........
scoateţi.obiecWldin.apăşi Cl1rJetatl"l

at suprafaţa căIită r folosÎl'ldopiatră
zor . (fie 'şl0 ··bucată dintr-o
piatră). sau 'hârtie abrazivă,
Când '",metalul· ,capătă culoarea
desc.his. cufundati-I din nou
Această, operatie repetată face, ca
construită să fie mai, putincasabilă.
. Uneltele din desenul alăturat
cheie-pârghie pentru . • SCOS,' .cuie
daltă;,3. ,ş~rubelnită;4.preducea

la ştantareamanuafă',a unor 1.110.;'0\"'1.1
file ctrculare·din tablă, oauciuc~
plastic etc. Orificiul Îl'lterior se dă Cu
ul, iar marginile seascufcu pita
5.' ~orr't; a.unealtă de formă trotlc~rlică,
capătulbirreascutit, pentru' dat
diametre, diferite; 7. punctator.
Unora dinţre 'aceste scule 1........~,,,I..n
cheia pentru scos cuier le veti
câte' .un mâner de lemn,fa~onat
deluldin desen. ş~ucumlJchii;
instrun'lente se folOSesc pdn.lovire
canul, direct ln capătul neprelucrat•.'
După. ţlce~t procedeu vă pl,1tetj
desigur, .şi instrumente cu. alte
lntr~buintări. .'
.
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nteriorul modern comportă foart~ des
o .măsută de mică1riălţime şi dimensiuni oarecum reduse. Rolul unei astfel
de mese nu e câtuşi de putin limitat. Poate
fi folosită pentru servitul cafelei,' ceaiului,
dulceţii; pe ea Îşi găsesc .locul ziarele sau
revistele curent citite În famili~, telefonul
sau, pur decorativ, o .glastrâ,cu flori - pentru a nu pomeni decât câteva din posibilitătile sale de utilizare.
Achizitionarea unei măsute pentru
cafea, după cum o vom denumi pe scurt,
poate fi evitată dacă dispuneti de puţin timp
şi 1ndemânare. Realizati astfel o economie
şi obiectul construit va purta amprenta.per~
sonalitătii dumneavoastră.
Vă propunem in rândurile

ce urmează
două'modele redate 1n schiţele de mai sus:
Prima variantă o vom considera pe cea
cu blatul din faiantă. Constructia este
simplă. De o ramă (4) se prind peretii lateraii de tip (1) şi {2} şi picioarele (3). Pe
această ramă se Sprijină placa (5) pe care
sunt lipite plăcile de faianţă (6). Plăcile de
faianţă pot fi Înlocuite cu mozaic, placaj
ceramic, marmură sau alte materiale cu
efect decorativ.
Dimensiunile mesei' depind de mărimea
plăcii de faiantă. Dimensiunea uzuală a unei
plăci este de 15 x 15 cm. Plăcile masutei din
fotografie sunt mai mari. Se va alege astfel
numărul de plăci încât dimensiunile finale să
fie între 800 )'( 400 şi 10.00 x 600, ceea ce,.
desigur, nu înseamnă că nu se pot realiza
măsute mai mari sau mai mici.
Lăţimea picioarelor este egală cu cea a
unei plăci pentru cazul dimensiunii uzuale
de 15 x 15 cm. Pentru plăci mai mari sau
mai mici e de dorit să se păstreze o valoare
1ntre 150-200 mm.
Ca material pentru corpul mesei se
foloseşte.o placă de lemn aglomerat, panel
sau chiar sC.ândură simplă. Grosimea g e
de dorit să fie Între 15 şi 25 mm. Mai Întâi
se construieşte rama; Îmbinările se fac cu
holzşuruburi sau cuie.
Se poate păstra aspectul natural allemnului, se poate lăcui (eventual după o
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dar şi mai bine se ctiituieşte, se
şlefuieşte şi se vopeseşte cu vopsea email
întreaga suprafată lemnoasă. Plăcile de'
faiantă sau oricare alt material ceramic
(sau marmură) se lipesc cu aracet. Placa
(5) e din placaj, panel sau placă de ,amn
aglomerat.
Dacă dispunem de plăci suficient de
mari, părtiie laterale ale mesei se poate
realiza dintr-o singură bucată, ca în figura
2. Îmbinarea întregii constructii se face cu
patru cdltare de lungime· ceva mai mică
decât înălţimea mesei, care sunt şi elementele de sprijin pentru .blatul mesei.
Evident că rama (4) nu se mai face.
Cea de-a doua masă e originală prin
blatul său. Acesta este făcut din două plăci
de sticlă, intre care e întinsă o tesătură
oarecare, al cărei model ne place. Sub
suprafata astfel realizată se montează un
sistem de iluminare alcătuit din câteva
becuri de mică putere (15-25 W), aşezate
echilibrat in limitele acesteia.
Ca şi pentru constructia anterioară,
dimensiunile sunt orientative. Barele încrucişate (6) servesc rigidizării şi pot fi totodată suport pentru sistemul de iluminare.
Ele pot fi rotunde. sau dreptunghiulare şi se
aşează imediat sub nivelul inferior al ramei
laterale.
Picioarele au sectiunea pătrată, nu mai
mică de 45 x 45 mm.
Recomandările date anterior pentru
1mbinare şi finisare sunt valabile şi În acest

caz.
Dacă covorul sau parchetul de sub masă
sunt de culoare deschisă, lumina reflectată
difuz poate fi suficientă pentru a pune în
evidenţă tesătura blatului.

spectul estetic final al VOPSlrll
unei mobile lucrate din scânpal sau placaj depinde
hotărâtor nu numai de calitatea vopselei
folosite (e de preferat cea atchidică, tip
"Sinvolal"), ci - mai ales - de respectarea
tehnologiei de vdpsire. Operaţiile necesare trebuie executate în, ordinea
următoare:

- umpleţi cu chit de cutit eventualele
fisuri sau găuri ale scândurii, apoi
raşchetaţi bine surplusul de material
,
folosit;
- curăţaţi şi lustruiti cu atentie
suprafata lemnoasă cu hârtie sticlată,
fără a omite sectiunile mai înguste
(muchiile);
- îndepărtati - cu o pensulă sau cu·
aspiratorul de praf - pulberea fină ce
rezultă în
urma acestei operatii.
Eventual puteti şterge cu o cârpă '
umedă, aşteptând până ce se usucă
complet;
- prevopsirea sau grunduirea o faceti
acoperind cu un grund anume sau cu
vopsea toată suprafata (ce trebuie vopsită) cu un prim strat, fără a vă preocupa
de uniformitatea lui;
- vopsirea o veti face cu pensula sau
un întinzător buretos, dând un strat uniform de vopsea pe întreaga suprafată
grunduită;

- finisarea suprafetelor vopsite o veţi
executa cu pensula. Vopsiţi numai tntr·
!-In singur sens până ce acoperiţi eficient
cu vopsea toate laturile obiectului, inclusiv secţiunile înguste şi îmbinările;
- până la uscare, aveti grijă să nu se
aşeze praf sau· insecte pe suprafata
vopsită.

li

Când conduce Q4 (OUT1 În "O"
potentialul condensatorului C6 este trl:lrlc::fl:ll~t:<'
prin dioda 02, condensatorului C?, Înslum.at Cilit
potentialul tensiunii de intrare (1
1n consecinţă, la bornele ('nr,riclnc:::~tnr'll.
lui C? se va regăsi aproape dublul
nii de intrare.
I
.....
Rezistenta R 1 are rolul de a limita atât
Ing.MIHAI-GEQRGE CODARNAI
curentul de Încărcare al condensatoru/uiy~
C6, cât şi pe cel de transfer către C8.
'
itlul ar fi putut suna şi "Dublor de dublarea de tensiune la bornele de ieşire
De la ieşirea unui astfel de "dublor
tensiune continuă 12V/24V", .dar,
CS3 şi CS4.
tensiune" se ,poate absorbi un curent
. pentru a fi cât mai riguros chiar dih
Functional, cele patru porti U1A, .... U1.D
maximum 100 mA, cu ,pulsatii de 10%.
început, am preferat varianta de mai sus.
livrează la cele două ieşiri interne, OUT1 şi
CrE:)şterea curentului de ieşire se poate
OUT2, semnale de comandă (a se vedea
1n principiu, schema propusă este un
face prin micşorarea rezistentei R10, cu
diagramele de functionare; ele au fost gru"dublor de tensiune continuă", care este
conditia ca tranzistoarele·finale să ,.."UUII.. H
compus dintr-un. qscilator-pilot, un circuit
pate câte două., cu exceptia ultimei, iar cele
un curent maxim mai mare decât cel care
de integrare, o logică de comandă şi eledin partea superioară a graficelor au fost
a. trece prin rezistenta amintită anterior,
mente de comutatie rapidă şi de curent retranslatate cu o componentă continuă pentru a se putea observa distinct) defazate la regim de şunt pe sursa de alimentara.
lativ mare,. Ia care se mai adaugă o comFrecventa de lucru este de aproximativ
ponentă pasivă de filtrare. Montajul ,are în
180~ În aşa fel Încât tranzistoarele finale
cqmpunere un singur circuit int~grat logic 02 şi 04 să nu fie simultan deschise, chiar • 10 kHz. 1n cazul măririi valorilor corl(jel'';'ii~
dacă comenzile sunt În antifază. (Prin logi- satoarelor C6 şi C7, aceasta va trebui
de tip CMOS, anume un .MMC4093, patru
ca de comandă şi datorită grupului de intetranzistoare bipolare, două diode rapide,
se micşoreze corespunzător. Dacă
câteva condensatoare, rezistente şi o sigugrare se ~vită scurtcircuitarea sursei de alimicşorează rezistenta R10, frecventa'
ranţă fuzibilă.
mentare'la sfârşitul perioadei de cond~ctie
putea fi crescută fie prin reducerea
a tranzistorului 02 şi începutul intervalului
Detaliind, oscilatorul-pilot este realizat
condensatorului C1 (dar nu mai mică
de conductie al tranzistorului 04 (şi
cu ajutorul unei porti inversoare triggerpF), fie prin scăderea rezistentei R1
invers). Intervalul În care ambele· tranzisSehmitt a .circuitului integrat mai sus
nu mai mică de 10 kQ).
tO.are nu au comandă de cc;>nductie se
amintit, rezistentele. R1, R2 şi condenTranzistoarele trebuie să fie de
numeşte "dead-time" (timp mort).
satoarele C1,· C2. Grupul integrater este
tatie, de t~nsiune colector-emitor(cu baza
Când tranzistorul, 02 este deschis În gol) de minimum SOV, iar În cazul celor
compus din R3 şi C3, .iar logica de
comandă din portile U1B, U1C şi U1D.
(OUT1 În "O" logic), condensatorul CS se
de ieşire, curentul de. colector maxim
Tranzistoarele 01,02,03,04, împreună Încarcă, prin dioda D1 şi rezistenta R1 0, de
admis să tie de cel putin 1A. D e '
la sursa de alimentare, la un potential
c'u
rezistenţele
aferente
acestora,
neei, cerintele anterioare de curent şi
aproximativ
egal
cu al acesteia,
formează elementele de comutatie care, În
viteză de comutaţie rămân valabile şi
final, cu ajutorul diodelor 01 şi 02 şi al concazul
diodelor D1 şi D2.
V
=
V
V
V
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oo 01 C
densatoarelorC6 şi C?, realizează
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ircuituldin fig. 1 aprinde

.. " ' LED,'.•,~Uldin, .COle<;to.,.ru,lt.ran.Zis, . . ,torului .atunci când .tensiunea
d~ .alimentare scade sut:>, urlanumit
nivel·· prestabilit 'dinpotentipmetrul P.
Acest .m~ntajpoâte .fi Gonsideratca
luna dinceluleÎeunui circuit mai complex,proie<;tat :pentrua măsura (de
exemplu) tensiunea unei baterii'auto
din voit in .voit (sau oricare altă sensibilitate aleasă ,.c:ie .. constructor) ,conform. figurii· 2. Cablajul pentru acest
ffi9ntş.jeste prezentatinfigurile 3şi.4.
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Tensiunea de alimentare a montajului nu
trebuie ,să depăşească 1SV~ Alimentarea
ilT\plicită a circuitului MMC4093 e,ste făcută,
la VssŞiVoo.
Randamentul duolorului este' inferior
altor tipuri de ,surse ,În, comutaţie" $1 nu
poate ,depăşi, valo~rea de ,40-45%.
Schema are, Însă,avantajulcă nu necesită
utilizarea unui tranşformator, ceea ce pentru constructorul ,. amator Înseamnă' o·
economie materială, de timp (pentru confectionarea sau procurarea lui), de spattuşi
volum in realizarea montajului.
Convertorul functioneilză În intervalul de
tensiune de alimentare la intrare de SV
până la1SV.
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entru a desena linii drepte (egal
de late) cu vopsea de ulei sau
diferite materi~le de zugrăvit
. (dungi la tavan sau la mijlocul peretelui
etc.), construiti şi folosiţi unealta simplă
pe care o vedeţi În figura alăturată. Ea
este inspirată din ruloul cu care zugravii
imprimă variate modele pe. perete şi se
foloseşte la fel ca acesta.
Unealta se compune dintr-un suport
de tablă groasă de 0,20-0,30 mm, tăiat
şi fasonat după'forma din desen, În care
sunt fixate mobil (rotindu-se pe un ax) o
rondelă mai mare, de burete, şi una mai
mică, din cauciuc sau material plastic.
Ambele modele pot fi tăiate din piesele
scoase din uz ale unui rulou de zugrăvit
eventual, de la o şurubelniţă sau o daltă
(alegând sectiuni de la capete, mai putin
stricată). La t~asat, ghidarea o veti face'
uzate) sau lucrate anume. Montarea lor \
folosind o riglă mai lungă din lemn,
pe tabla ruloului o faceţi cu ajutorul a
metal sau material plastic (eventual gradouă şuruburi cu piulite. (sau axe de
sârm$ aplatizate la capete) şi a câte dată), pe care se sprijină şi circulă
capătul tablei suportului (îndoit În formă
două şaibe (puse Între tabla suportului
de Z).
şi. rondelele mobile, spre a evita ca
Rondeaua de burete se Încarcă
acestea să se frece de suport). Pentru a
tfirmina, fixati uneltei şi un mâner de moderat cu vopsea, cu ajutorul unei
lemn sa~ din material plastic (recuperat, pensule, nu prin cufundare.
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cest dispozitiv simplu, aşa
cum îl vedeţi în partea din
dreapta
figurii,
permite
păstrarea Încălţămintei În ordine, la
îndemână, uscarea şi aerisirea ei atât
în interior, cât şi În exterior.
ÎI puteţi lucra În întregime din metal,
respectiv din bare de fier sau ţeavă cu
diametrul de 6 mm. Din acest material fasonaţi (prin simplă îndoire la rece)
cele trei tipuri de piese din care este
alcătuit, respectând formele şi dimensiurlile indicate În_detaliile din partea
stângă a figurii: picioarele (două
bucăţi), barele longitudinale (doUă
bucăţi) şi suportii de încălţăminte, În
formă de U (zece bucăţi). Fireşte,
picioarele şi barele pot fi confecţio
nate şi din şipcă de lemn. Observaţi

că, la fiecare picior metalic, unul din
capete se sprijină direct pe podea, pe
când celălalt este îndoit (o secţiune
lungă de 15 mm) într-o buclă, care
permite ca suportul să fie tras fără a
se agăţa pe podea sau mochetă.
Asamblarea barelor de picioare o
puteţi face prin sudură electrică sau
Iipire cu cositor, ca, şi prin nituire sau
cu ajutorul unor coliere. Capetele
sârmelor suporturilor de încălţăminte
(montate câte două, faţă În faţă) le
introduceti între cele două bare paralele şi le fixati tot ca mai sus. Dacă
barele sunt din lemn, le v~ti introduce
În nişte orificii date cu burghiul direct
în acestea. Peste încălţămintea
uscată, puneti o husă din folie de
material plastic.
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Ideea a plecat, cu sigude la lipsa de spaţiu,
dar şi de la dorinţa de a
obţine un perete cât mai
atractiv. Ca întotdeauna, în
bucătărie îşi au locul culorile
vii. Zis şi făcut. Mai întâi se
trasează un plan, care va fi
împărţit într-un amestec
haotic de compartimente,
cutiute, sertăraşe. Familia va
organiza apoi "jungla" într-un
ansamblu viu şi armonios,
având mai ales grijă să-i
confere stabilitate printr-un
sistem de scânduri care o
traversează de-a lungul şi
de-a latul. Lemnul are doar
10 cm lăţime; cu toate acestea, o grămadă de
mărunţişuri îşi vor găsi
locul pe perete.
Plasată deasupra
scaunelor din bucătărie,
mobila măsoară 1,20 m x
1,80 m. Toate scândurile
sunt fixate lateral şi vertical
cu ajutorul unor cuie de
lemn. Se pot utiliza însă şi
şuruburi. Vinclurile montate
la marginile de sus şi de jos
dau un plus de siguranţă.
Pahare, farfurii, ulcele, sticle şi sticluţe, funii de ceapă
şi chiar câteva obiecte de
artă plastică populară dau
întregului aranjament
un aer aparte.
Punct ochit, punct lovit:
culoarea vie transformă
chiar şi un spaţiu de lucru,
cum este bucătăria, într-un
loc plăcut, de destindere, în
care-ţi face plăcere să
ranţă,

munceşti.

Şi dumneavoastră vă
puteţi inspira de aici, con-

struind o mobilă în genul
modelului oferit. La urma
, urmelor, poate să rezulte cu
totul altceva ...
(Traducere şi adaptare de
Raluca Gheorghiu)
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gura leului, zambile, lalele ori ceapă,
usturoi etc. Mai bine este dacă veti
răsădi În lădiţe răsaduri pregătite din
vreme, În casă, cum ar fi cele de
căpşuni, fragi, tomate etc. Răsad urile
acestea le puteţi obţine În pahare din
material plastic (recuperate de la
ambalaje alimentare), mici ghivece ori
alte vase cărqra le-aţi dat un orificiu
de scurgere-.·Când vremea devine
caldă, aşezaţi Iădiţele direct În aer

in scândură, placaj ori pal,
construiti o Iadă de forma celei
din figură. Dimensiunile i le
veţi stabili singuri, În functie de spaţiul
de care dispuneţi. Observati că solariul se compune din: fund, doi pereţi
identici, paraleli dreapta-stânga, două
scurte laturi rabatabile (montate pe
balamale) faţă-spate şi două rame cu
geamuri ce sunt, ele asemenea,
rabatabile, spre a permite aerisirea
mare şi expunerea culturilor direct la
razele soarelui În orele calde ale zilei.
Pentru aerisirea moderată, permanentă, daţi câte un orificiu cu
diametrul de circa 15 mm În pereţii din
lemn laterali. Deasupra acestora, pe
dinafară, montaţi nişte acoperitori din
tablă sau material plastic, ce pot fi
mişcate înainte-înapoi pe două şine
din tablă, pentru a putea Închide orificiile În timpul nopţii sau pe vreme
friguroasă.

În interiorul Iăzii-solariu astfel realizate, construiţi o poliţă din stinghii de
lemn, sprijinite eventual pe ţevi metalice, spre a evita să se curbeze sub
greutate, aşa cum vedeţi În figură.
Aşezaţi lada-solariu pe un suport
oarecare (de pildă, o veche masă),
astfel Încât fundul ei să fie la Înălţimea
balconului sau loggiei, pentru a fi bine
luminată şi Încălzită de razele solare
şi a evita ca plantele să crească
nefiresc de lungi. De la sfârşitul lui
februarie (sau martie pentru zone cu
altitudini de peste 300 m), aşezaţi În
interiorul acestui solariu lădiţe de lemn
sau din material plastic (cum sunt cele
folosite la frigidere) ori ghivece mari
de lut umplute cu pământ fertil, al
cărui amestec îl pregătiţi În funcţie de
plantele pe care le veti cultiva în
fiecare Iădită. De pildă, puteţi semăna
mărar, pătrunjel, ridichi de lună, salată
verde ori flori ca regina nopţii, petunii,

pre a evita risipa de bare metalice şi în special de folie de poli, etilenă folosite anual la solariile
legumicole provizorii, precum şi pentru a
fi scutiti de munca depusă în mod
repetat la refacerea structurii acestora, e
de preferat să construiţi un solariu cu
caracter şi functionare permanente, de o
eficientă mult sporită. În acest scop,
construiti jur împrejurul suprafeţei de
cultivat un zid Împrejmuitor înalt de
300-400 mm, din cărămidă, piatră sau
beton, lăsând liber doar un spatiu pentru
intrare. Pe mijlocul suprafetei astfel
delimitate, fixati în pământ 2-3 stâlpi verticali (trunchiuri de arbori) Înalţi de circa
1 200 mm, pe capetele cărora montaţi o
grindă orizontală. De aceasta fixaţi apoi,
cu balamale solide, ferestre late de
aproximativ 1 000 mm. Laturile libere ale
ferestrelor se vor sprijini direct pe zidul
împrejmuitor. La capetele solariului ferestrele vor fi fixe. Nu şi uşa. După
nevoie, veţi putea deschide ferestrele
acoperişului în p~ntă, sprijinindu-Ie pe
nişte bare-suport. In interior lăsaţi o alee
pe mijloc, iar solul fertil aranjaţi-I În
brazde, de-o parte şi de alta, îngrădit de
scânduri, cărămizi sau pietre, spre a
împiedica împrăştierea lui. Solariul
acesta poate fi folosit şi în timpul verii,
când, pentru a feri plantele de arşiţă,
puteti vărui parţial geamurile ori lipi pe
acestea (în interior) fâşii albe de hârtie
subţire (foiţă).
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SOlARII DEMONTABllE

Observati, În partea de sus a schitei, cele şapte tipuri de
piese din lemn (de pre1erat scândură groasă de 20-25
mm) care alcătuiesc corpul acestui solariu simplu de
construit, eficient şi lesne refolosibil, căci - fapt important asamblarea lui o veţi face doar prin încastrare. Veti folosi
şuruburi pentru lemn numai la montarea riglelor 7. La
demontare, piesele solariului pot fi păstrate într-un spatiu
restrâns, dar ferit de umezeală.
Lungimea celor două piese 1 o veti stabili singuri, în functie
de brazda pe care veti aşeza solariul. Toate celelalte cote le
găsiţi înscrise în desenele cu detalii (notate cu 1, 2, şi 3).
Solariul are patru ferestre rabatabile, la care puteti folosi fie
geam gros de 4 mm, fie folie din polietilenă.
Trasati cu creionul profilele pieselor componente, potrivit
formelor şi dimensiunilor din desenele cu detalii, apoi tăiaţi-le
cu ferăstrăul. După ce decupati o piesă, folositi-o ca şablon,
pentru a vă uşura obtinerea alteia asemănătoare. Nu sunt
necesare operaţii de finisare, dar e recomandabil să vopsiti
toate părţile din lemn, atât pe dinafară cât şi În interior, cu două
straturi suprapuse de nitrolac incolor sau Palux ori cu vopsea
alchidică, pentru a preveni putrezirea lor prematură.
j.
Acest tip de solariu îl veti aşeza deasupra upei brazde d~
pământ pe care aţi făcut, În prealabil, toate lucrările
pregătitoare şi ati semănat sau aţi răsădit legumele sau florile
pe care vreţi să le cultivaţi.
Pentru a cultiva timpuriu legume,
verdeţuri-condiment, flori şi chiar
unele fructe pe o suprafată redusă,
<

construiti un solariu de mici dimensiuni (pe
care le stabiliţi singuri), demontabil şi
refolosibil, aşa cum vedeti În figură. Este
compus dintr-o Iadă, pe care o puteti lucra
din placaj gros de 6-10 mm, pal ori scândură
de 15 mm grosime. Are din materiallemnos
doar fundul, părţile laterale şi două scurte
laturi faţă-spate. Imbinati aceste piese doar
prin încastrare între ele, aşa cum observati
În desen. Astfel, lada este lesne
demontabilă atunci când nu vă mai este
necesară, iar piesele ei componente pot fi
păstrate spre refolosi re într-un spatiu
restrâns. Pe marginea celor două laturi,
montati nişte reazeme din tablă pentru sprijinirea geamurilor. Reazemele formează
peretii Înclinati din fată, din spate şi de deasupra. Acesta din urmă poate fi uşor mişcat
sau ridicat complet, tempo~ar, pentru
aerisirea şi udarea plantelor. In interiorul
solariului, aşezati lădiţe din placaj sau material plastic (Ia fundul cărora dati orificii de
scurgere a apei) ori ghivece de lut umplule
cu pământ fertil amestecat cu putin nisip. In
acest sol puteti semăna - încă de la sfârşitul
lunii februarie - seminte de mărar, pătrunjel,
ridichi de lună, regina nopţii, gura leului şi
planta bulbi de ceapă sau de lalele, căţei de
usturoi etc., ori, mai bine, răsaduri pe care
le-aţi pregătit din vreme În casă, În ghivece
nutritive sau chiar În pahare din material
plastic (găurite la fund), recuperate de la
diverse ambalaje alimentare.
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Uriunde aţi fi, oriunde v-aţi găsi, puteţi câştiga

cu Integrama

FORrUNA ,

