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Au fost continuate lucrările de acumulare a rezultatelor experimentale 

privind dependenţele Cp=Cp(T); a=a(T); λ=λ(T) în intervalul temperaturilor 300-
2500 K pentru metalele In, Sn, Pb, Ga şi Tl. 

Au fost organizate experienţe privind controlul omogenităţii cîmpului de 
temperatură în spaţiul camerei vidate unde se află proba de cercetare. Au fost 
prezentate şi publicate 3 articole:  
1. Băncilă, Simion, Ciobanu, Adela. Studiul experimental al conductivităţii 

electrice a metalelor lichide // Fizică şi Tehnică: Procese, modele, experimente. 
– 2008, nr.1, p.35-45. 

2. Cheptea, Virgil, Băncilă, Simion. Măsurarea capacităţii termice specifice prin 
metoda calorimetrului adiabatic. // Fizică şi Tehnică: Procese, modele, 
experimente. – 2008, nr.1, p. 45-48 

3. Cheptea, V., Băncilă, S. Aplicarea metodei reglării lente a procesului de 
încălzire la studierea proprietăţilor termofizice ale problemelor metalice // 
STUDIA Universitaris, seria Ştiinţe ale Naturii, USM, Chişinău, 2008, nr. 11 
(12). 

 
INVESTIGATION OF PHYSICAL PROPERTIES 

(THERMAL OF VISCOSITY AND SUPERFICIAL TENSION) 
IN A LARGE INTERVAL OF STATES 300 – 2500K 

 
Research Conductor: Simion Bancila, Associate Professor, PhD 

 
Aiming at the experimental study of thermal parameters such as diffusivity, capacity and 

thermal conductibility of liquid metals at temperature interval 300 – 2500 K, a method of radial 
waves of temperatures elaborated by the author is used. Electrical resistance of the same samples is 
determined by potentiometric method. 

 
 

CZU 539.3:669 
STUDIEREA INFLUENŢEI DEFORMAŢIILOR 

ANIZOTROPICE ŞI A PRELUCRĂRII ELECTRICE PRIN 
SCÎNTEIE ASUPRA PROPRIETĂŢILOR FIZICE ALE 

METALELOR ŞI SEMIMETALILOR 
Conducător ştiinţific:Virgil Cheptea, conf. dr.  

Este descrisă o nouă variantă a metodei calorimetrului adiabatic şi o variantă a metodei 
reglării lente a procesului de încălzire, utilizate la măsurarea parametrilor termofizici a probelor 
metalice 

Scopul cercetărilor la această temă, în anul 2008, a constat în extinderea 
cercetărilor în intervalul de temperaturi joase. Necesitatea acestei extinderi se 
explică prin faptul că, la temperaturi joase, parcursul liber al fononilor se măreşte şi
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ei devin sensibili la prezenţa neomogenităţilor şi a impurităţilor din cristal, care 
apar în rezultatul alierii prin scînteie. Acest fapt permite de a studia influenţa lor 
asupra interacţiunii fonon – fonon, fonon – electron, fonon – neomogenităţi, 
electron – neomogenităţi, care, în fond, condiţionează modificarea proprietăţilor 
fizice ale cristalelor, în particular, a conductivităţii termice şi electrice, a capacităţii 
termice specifice. Pentru stabilirea dependenţei  funcţionale a acestor parametri de 
temperatură, este necesară efectuarea măsurărilor într-un interval de temperaturi 
destul de larg .  

Realizarea acestei condiţii e posibilă dacă măsurările încep de la 
temperaturi cît mai joase, de exemplu, de la temperatura heliului lichid sau a 
azotului lichid. Rezolvarea problemei a necesitat elaborarea unor noi variante a 
metodelor de măsurare a parametrilor termofizici. 
  Pentru măsurarea conductivităţii termice a fost utilizată metoda reglării lente 
a procesului de încălzire şi răcire a probelor metalice, fiind realizată într-o nouă 
variantă, în baza aparatului ИТ-λ-400, care permite efectuarea măsurărilor în 
intervalul de temperaturi 78÷700 K.Eroarea sumară în determinarea conductivităţii 
termice a probelor cercetate este de circa 5 ÷7 %. Pentru măsurarea capacităţii 
termice specifice a fost realizată o variantă a metodei calorimetrului adiabatic 
utilizînd aparatul ИТ-c-400.  În varianta propusă, pentru determinarea capacităţii 
termice, este suficient de a măsura în experienţe un singur parametru  - timpul de 
întîrzîere a probei în raport cu calorimetrul, dar nu doi parametri cum reiese din 
metoda clasică a calorimetrului adiabatic. Experimental, această variantă se 
realizează montînd la suprafeţele de jos ale calorimetrului şi ale fiolei două 
termocupluri identice. În experienţă se măsoară timpul de întârziere a indicaţiilor 
lor ca funcţie de temperatură. Răcirea pînă la temperatura de 78 K s-a efectuat cu 
azot lichid. Încălzirea  probei are loc cu viteza 0,1 grad/s pînă la 700 K. 

Metodele descrise au fost utilizate la măsurarea capacităţii termice specifice 
şi a conductivităţii termice a probelor din Cu aliate cu Ag, a probelor din oţel aliate 
cu Cr, a probelor din titan aliate cu Cr. Unele rezultate prealabile, referitor la 
dependenţa conductivităţii termice (λ) şi a capacităţii termice specifice (c) de 
temperatură şi de gradul de prelucrare prin aliere au fost prezentate la şedinţa 
consiliului ştiinţific al facultăţii TFMI. Caracteristicile, analiza fenomenelor fizice 
legate de transportul de căldură şi teoria metodelor utilizate, de asemenea, analiza 
erorilor posibile la efectuarea măsurărilor la instalaţiile prezentate mai sus sînt 
sistematizate în două articole: 
1. Cheptea, V., Băncilă, S. Aplicarea metodei reglării lente a procesului de încălzire 
la studierea  proprietăţilor termofizice ale probelor metalice // Analele Ştiinţifice 
ale Universităţii de Stat din Moldova seria ştiinţe fizico-matematice, Chişinău 
2008, ISSN 1811-2641. 
2. Cheptea, V., Băncilă, S. Măsurarea capacităţii termice specifice prin metoda 
calorimetrului adiabatic. Fizică şi Tehnică: procese, modele, experimente, 2008, nr. 
1, p. 45 – 49, ISSN 1857-0437. 
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A STUDY OF ANISOTROPIC DEFORMATIONS 

INFLUENCES AND OF ELECTRIC PROCESSING BY 
SPARKS ON PHYSICAL PROPERTIES OF METALS AND 

SEMIMETALS 
 

Research Conductor: Virgil Cheptea, Associate Professor, PhD  
 

A new variant of adiabatic calorimeter method is described and a variant of the method of 
slow adjustment of the warming up process used at measurement of thermo physical parameters of 
metallic samples. 

 
 

CZU 621.3:549.5 
CERCETAREA PROCESELOR DE OBŢINERE ŞI 
MODIFICARE DIRIJATĂ A PROPRIETĂŢILOR 

COMPUŞILOR SEMICONDUCTORI ZnO, In2O3, ZnAl2S4 PRIN 
INFLUENŢĂ CU RADIAŢIE LASER UV ŞI UVV 

Conducător ştiinţific: Ion Olaru, conf.dr.;  
Executor responsabil: Valeriu Guţan, conf.dr. 

Este prezentată o instalaţie experimentală pentru sinteza structurilor şi straturilor  din oxid 
de zinc în plasmă obţinută prin descărcare electrică în impuls. Este descrisă schema dispozitivului 
electronic pentru formarea şi modularea plasmei, precum şi construcţia camerei în care sînt studiate 
regimurile tehnologice de sinteză. Sînt analizate unele rezultate experimentale preventive. 

 
O posibilă soluţie de rezolvare a problemei dirijării procesului de sinteză a 

structurilor şi straturilor din oxid de zinc în condiţii de plasmă este utilizarea unor 
impulsuri de tensiune înaltă, modulate amplitudic pentru crearea descărcărilor în 
arc întrerupte. În acest scop, a fost proiectată şi elaborată o instalaţie experimentală 
care permite sinteza structurilor de oxid de zinc în condiţii dirijate ale descărcării 
electrice de tensiune înaltă în impuls. 

Pe parcursul anului 2008 au fost obţinute următoarele rezultate: 
° A fost elaborată şi asamblată instalaţia experimentală pentru sinteza structurilor 

şi straturilor din oxid de zinc în plasmă obţinută prin descărcare electrică în 
impuls.   

° Au fost realizate lucrări experimentale de sinteză a structurilor de ZnO în mediu 
de oxigen prin evaporarea zincului cu plasmă modulată şi depunere pe suport 
dielectric. Au fost obţinute, în premieră, structuri cristaline de ZnO în formă de 
microsfere.  

° Au fost studiate posibilităţile dirijării procesului de sinteză a structurilor 
sferoidale în condiţii de plasmă obţinută prin utilizarea impulsurilor de tensiune 
înaltă modulate amplitudic. 


