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REZUMAT. În aplicațiile industriale, sistemele cu tunuri cu aer comprimat tip Big-Blaster sunt utilizate pentru 

deblocarea/curățirea buncărelor și silozurilor cu materiale vrac/pulverulente în fabricile de ciment și materiale 

de construcții, centrale termoelectrice pe cărbune, industria minieră și siderurgie, etc. În prima parte a lucrării 

am prezentat analiza fenomenului gazodinamic de curgere printr-un orificiu a aerului comprimat stocat într-un 

recipient, adică vitezele sonice de curgere și durata infimă de timp a fenomenului. Tot la nivel teoretic fenomenul 

este particularizat pentru parametrii reali ai unui tun pneumatic tip TP150. În partea de cercetări experimentale 

am dezvoltat un sistem de achiziții de date, care a permis înregistrarea fenomenului dinamic de descărcare 

sonică. Aplicația software pentru analiza duratei reale a impulsului pneumatic este realizată în mediul de 

programare LabVIEW. Cele două seturi de determinări teoretice și experimentale sunt comparabile și 

caracterizează just fenomenul complex de descărcare critică/sonică. 

Cuvinte cheie: aerodinamică, undă pneumatică sonică, tun pneumatic Big-Blaster, achiziție de date, LabVIEW 

ABSTRACT. In industrial applications, the Big Blaster type air-cannon systems are used for clearing/cleaning 

bunkers/hoppers and silos of bulk/powder material in cement mills and building material factories, coal 

thermal power stations, mining industry and ferrous metallurgy, etc. In the first part of the paper we presented 

the analysis of the gas-dynamic phenomenon of flow through a hole, of the compressed air, stored in a 

container, which takes place at sonic flow rates, and the infinitesimal time duration of the phenomenon. Also 

in relation to the theoretical level, the phenomenon is customized for the real parameters of a pneumatic 

cannon type TP150. In the experimental research part we developed a measurement system based on the 

data acquisition board, which allowed the recording of the dynamic phenomenon of sonic discharge. The 

software application for the analysis of the real duration of the pneumatic impulse is created in the LabVIEW 

programming environment. The two sets of theoretical and experimental determinations are comparable and 

characterize the complex phenomenon of critical/sonic discharge. 

Keywords: thermal aerodynamics, sonic airwave, Big-Blaster cannon data acquisition, LabVIEW 

1. INTRODUCERE 

Tunurile pneumatice prezentate simplificat în 

fig.1 sunt echipamente mecano-pneumatice care 

acumulează într-un recipient de stocare energie 

potențială pneumatică, pe care ulterior, la o comandă 

externă, o transformă instantaneu printr-un set de 

supape pneumatice speciale, în energie cinetică și 

implicit în lucru mecanic util. În aplicațiile tehnice 

industriale, sistemele cu tunuri pneumatice tip Big-

Blaster, sunt utilizate în fabricile de ciment și 

materiale de construcții, centrale termoelectrice pe 

cărbune, industria minieră și siderurgie, etc. Astfel, 

unda de șoc pneumatic dezvoltată și dirijată prin 

conducte și ajutaje, asigură deblocarea și curățirea 

incintelor în care sunt stocate/ transvazate zeci și 

sute de tone de material vrac și pulverulente precum: 

ciment, var, minereuri, cocs, cărbune, etc.  

 

      
 

Recipient stocare aer sub presiune         Set supape pneumatice speciale               Gură descărcare 

 

Fig. 1. Prezentarea simplificată a tunurilor pneumatice 
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2. CONSIDERAȚII ȘI CERCETĂRI 

TEORETICE 

În mișcarea adiabată (izentropică), cu viteza “v” 

a fluidelor compresibile, legea conservării și trans-

formării energiei în mișcarea nepermanentă se face 

după ecuația lui Bernoulli [1]. 

 

𝑣2

2
+

𝑘

𝑘−1
⋅

𝑝𝑜

𝜌𝑜
⋅

 

(1) 

În cazul destinderii bruște adiabate, a unui gaz 

comprimat stocat în rezervor (vo=0 m/s), din relația 

(1), viteza gazului la curgerea printr-un orificiu mic 

și liber, devine: 
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2𝑘

𝑘−1
⋅

𝑝𝑜

𝜌𝑜

 

(2) 

În cazul aplicației noastre, respectiv descărcarea 

sonică a aerului comprimat stocat în rezervorul 

tunului pneumatic, fenomenul corespunde unei 

mișcări nepermanente ce se produce pe o durată 

foarte scurtă de timp. 

Acest fenomen aerodinamic pe care, în con-

tinuare, îl studiem teoretic și experimental, este 

personalizat pe parametrii reali ai unui tun pneuma-

tic tip TP150 [4;5], având capacitatea rezervorului 

de stocare 150 litri, presiunea maximă de lucru 

10 bar, iar gura de tragere/descărcare circulară cu 

diametrul nominal Dn100 mm (vezi figura 2). 

Analiza acestui fenomen aerodinamic, o vom 

face teoretic prin metoda eșantionării [3], ca și cum 

procesul se desfășoară prin descreșterea presiunii în 

pași succesivi, cu rata de 1 bar, plecând de la presi-

unea maximă din recipient de 10 bar (10·105 N/m2) 

până la presiunea atmosferică. Astfel în cele 

9 intervale de presiuni succesive (10÷9 bar;                           

9÷8 bar ;…2÷1 bar), fenomenul este analizat prin 

prisma vitezelor de descărcare, funcție de densitatea 

dinamică ρo și coeficientul adiabatic k = 1,4 specific 

aerului. 

Descărcarea se produce în atmosfera standard, 

având parametrii cunoscuți: 

p = pat = 1·105 N/m2 (1bar); 

T = 273 + 15 = 288 K (15°C); ρ = 1,2 kg/m3. 

Spre exemplu analiza fenomenului de eliberare a 

aerului pe intervalul 10→9 bar : 

po = 10 bar → 9 bar; pmed = 9,5bar = 9,5·105N/m2; 

𝜌𝑜= 11,4 kg/m3  . 

Viteza de descărcare va fi: 

v =√
2𝑘

𝑘−1
⋅

𝑝𝑜
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v=√
2⋅1,4

1,4−1
⋅

9,5⋅105

11,4
= 523m/s 

În acest fel se calculează vitezele pentru toate 

intervalele de la 10 bar la 1 bar. 

În cazul eliberării aerului comprimat din reci-

pientul tunului pneumatic cu volumul V = 0,150 m3, 

încărcat la presiunea inițială P = 10 bar, căruia îi 

corespunde masa inițială de aer comprimat  

m = 1,814 kg, poate fi analizat pe intervale 

descrescătoare ale presiunii cu rata p = 1 bar, prin 

prisma debitelor evacuate și a duratei de timp a 

fiecăruia dintre aceste impulsuri pneumatice, după 

cum se prezintă în continuare: 10 bar→9 bar 

corespunzător descărcării aerului comprimat de la 

presiunea de 10 bar la presiunea de 9 bar. 

 

Eliberarea aerului sub presiune din tunul 

pneumatic TP150, se face prin gura de descărcare cu 

diametrul nominal Dn100 mm, ceea ce corespunde 

unei suprafețe S=78,5·10-4m2. 

Debitul masic corespunzător descărcării în 

atmosferă (Pat = 1 bar; ρat = 1,2 kg/m3) de la 

presiunea de 10 bar până la presiunea de 9 bar, adică 

evacuarea masei prin secțiunea S = 78,5 cm2 = 

= 78,5·10-4 m2, cu viteza calculată v = 523 m/s, este: 

�̇� = 𝑣 ⋅ 𝑆 ⋅ 𝜌at = 523 ⋅ 78, 5 ⋅ 10−4 ⋅ 1,2 =
= 4,92 kg s⁄  

Durata de timp „t” a descărcării în atmosferă a 

m = 0,181 kg aer comprimat de la presiunea inițială 

de 10 bar până la presiune de 9 bar, având debitul 

masic �̇� = 4,92 kg 𝑠⁄  este: 

𝑡 =
𝛥𝑚

�̇�
=

0,181

4,92
= 0,036 s. 

Durata de timp a descărcării complete a 

recipientului (durata tragerii) de la presiunea inițiala 

de 10 bar, la presiunea atmosferica Pat=1 bar, se 

obține prin însumarea timpilor calculați: 

𝑡10−1 = 𝑡total = 𝑡10−9 + 𝑡9−8 + … + 𝑡2−1 = 

0,036 + 0,037 + 0,038 + 0,039 + 0,040 + 

+0,042 + 0,045 + 0,052 + 0,075 = 0,404𝑠 

Starea sistemului tun pneumatic TP150 și mări-

mile termodinamice calculate conform metodicii 

enunțate mai sus, sunt prezentate sistematizat în 

tabelul 1. 
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Tabelul 1. Starea Sistemului tun pneumatic TP150 

Stare termodinamică 

Parametrii de stare 
Parametrii  

aerodinamici 

Observații 
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[s
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Compresiune adiabată 10 0,150 288 12,1 0 - Stare inițială permanentă 

Destindere adiabată sonică 10→

9 

0,150 288 11,4 523 0,036 Mișcare sonică nepermanentă 

Destindere adiabată sonică 9→8 0,150 288 10,2 512 0,037 Mișcare sonică nepermanentă 

Destindere adiabată sonică 8→7 0,150 288 9,0 500 0,038 Mișcare sonică nepermanentă 

Destindere adiabată sonică 7→6 0,150 288 7,8 488 0,039 Mișcare sonică nepermanentă 

Destindere adiabată sonică 6→5 0,150 288 6,6 470 0,040 Mișcare sonică nepermanentă 

Destindere adiabată sonică 5→4 0,150 288 5,4 451 0,042 Mișcare sonică nepermanentă 

Destindere adiabată sonică 4→3 0,150 288 4,2 418 0,045 Mișcare sonică nepermanentă 

Destindere adiabată sonică 3→2 0,150 288 3,0 366 0,052 Mișcare sonică nepermanentă 

Destindere adiabată sonică 2→1 0,150 288 1,8 253 0,075 Mișcare subsonică nepermanentă 

Stare staționară 1 0,150 288 1,2 0 - Stare finală permanentă 

 

Durata descărcării sonice și subsonice și a 

întregului fenomen se stabilește prin însumarea 

timpilor din tabelul nr.1. 

Durata totală destindere adiabată sonică 

(intervalul 10 bar → 2 bar) :   t = 0,329 s 

Durata totală destindere adiabată sonică 

(intervalul 9 bar → 2 bar) :  t = 0,293 s 

Durata totală destindere adiabată subsonică 

(intervalul 2 bar → 1 bar) : t = 0,075 s 

Durata totală descărcare tun pneumatic 

(intervalul 10 bar → 1 bar) : t = 0,404 s 

Durata totală descărcare tun pneumatic 

(intervalul 9 bar → 1 bar) : t = 0,368 s. 

3. CERCETĂRI EXPERIMENTALE 

Măsurarea și înregistrarea duratei impulsului 

pneumatic s-a realizat printr-un sistem de achiziții cu 

următoarea structură hardware figura 3: 

  calculator de proces, unde rulează software-ul 

de aplicație; 

  placa de achiziție date NI-USB 6009; 

  senzor electronic de presiune tip PN 2593. 

Calculatorul de proces, este de tip embedded 

pentru aplicații industriale, unde se raportează starea 

senzorului de presiune electronică. Placa de achiziție 

de date tip NI-USB 6009, cu convertor analog-

numeric (CAN), este conectată la o intrare USB a 

calculatorului de proces.  

Senzorul electronic de presiune este de tip PN 

2593 [9], de acuratețe pentru presiuni diferențiale în 

domeniul -1 ÷ +25 bar, cu timp de răspuns ˂ 3ms, cu 

celula de măsurare piezorezistivă. Acesta se 

montează în racordul filetat G1/2" existent pe virola 

rezervorului tunului pneumatic. 

 

 

 
Fig. 2. Descărcare/tragere tun 

pneumatic TP 150 

 
 

Mediul de programare 
utilizat LabVIEW, oferă o 

multitudine de funcții integrate 
și module adiționale dedicate 

special procesării semnalelor și 
analizei măsurărilor, fiind un 

limbaj de programare grafic, G, 
ce permite crearea programelor 

sub formă de diagrame [6, 7]. 
În cazul aplicațiilor noastre, respectiv descărcarea 

critică a aerului comprimat din tunul pneumatic TP150, 
în urma analizei de semnal, durata impulsurilor 
măsurate grafic se prezintă după cum urmează în 
figurile 4 și 5. 

Așa cum se poate observa din figura 4, descărcarea 
tunului pneumatic presurizat inițial la 9 bar, se produce 
foarte rapid în comparație cu încărcarea lui și pentru a 
scoate în evidență forma curbei de descărcare o 
prezentăm în detaliu în figura 5. 

Din înregistrarea grafică a descreșterii presiunii 

p[bar] cu timpul t[ms] prezentate în figura 5, se 
citește: 

 Durata totală destindere adiabată sonică (de la 
p = 9 bar la p = 2 bar), t = 144885 – 144630 = 355 ms; 

 Durata totală destindere adiabată subsonică 

(de la p = 2 bar la p = 1 bar), t = 144970 –
144885 = 85 ms; 

 Durata totală descărcare tun pneumatic (de 

la p = 9 bar la p = 1 bar), t = 144970 – 
144630 = 440 ms. 
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Fig. 3. Schema bloc a sistemului de achiziții 

 

 
 

 Fig. 4. Curba reală încărcare-descărcare tun pneumatic TP150 

 

 
 

Fig. 5. Detaliu curba de descărcare a tunului pneumatic TP150 
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4. INTERPRETAREA REZULTATELOR 

Rezultatele cercetărilor teoretice prezentate 

sistematizat în tabelul 1, ne redau starea sistemului 

termodinamic (tun pneumatic TP150) la echilibru 

(p = 10 bar/încărcat, p =1 bar/golit) cât și stările 

intermediare - dinamica transformării pe cele 

9 intervale de presiune de la 10 bar la 1 bar. 

Destinderea adiabată, pe domeniul căderii de 

presiune de la 10 bar → 2 bar este de tip sonic adică 

viteza este superioară vitezei locale a sunetului  

(v > 340 m/s), iar la extremitatea domeniului, adică pe 

intervalul 2→1 bar avem destindere adiabată 

subsonică (v253 m/s ˂ 340 m/s). 

Durata calculată a impulsului pneumatic Δt, prin 

gura de descărcare/tragere, se observă că este mai 

scurtă la valorile superioare de presiune (10→4 bar) 

și se mărește odată cu scăderea presiunii spre valoarea 

presiunii atmosferice (4→1 bar). 

Cercetările experimentale prin care s-a realizat 

înregistrarea în timp real a fenomenului dinamic de 

descărcare critică, au permis determinarea duratei 

impulsului pneumatic Δt, pe cele 8 intervale de 

presiune de la 9→1 bar. Din datele achiziționate și 

interpretările realizate prezentate în tabelul nr.1 se 

observă că durata impulsului pneumatic este mai 

scăzută la valorile superioare de presiune (9→6 bar) 

și se mărește continuu odată cu scăderea presiunii 

spre valoarea presiunii atmosferice (4→1 bar). 

Durata mare de timp Δt = 30 ms, pe intervalul de 

presiune 9→8 bar este normală și se datorează 

faptului că în construcția tunului pneumatic TP150, 

avem poziționat în spatele pistonului și un arc de 

compresiune care încetinește mișcarea la cursa de 

retragere. 

În concluzie în intervalul căderii de presiune 

9→2 bar, durata descărcării tunului pneumatic deter-

minată teoretic prin calcul Δt = 0,293 s, este apropiată 

de valoarea determinată prin metode experimentale 

Δt = 0,355 s. Cele două serii de rezultate sunt 

apropiate și considerăm că pot caracteriza just acest 

fenomen complex de descărcare critică. 

Presiunile de lucru superioare din domeniul 

4÷10 bar, creează viteze de curgere superioare vitezei 

sonice (v > 340 m/s), și durata de timp redusă a 

impulsului pneumatic generează o eficiență 

superioară în utilizare a tunurilor pneumatice. 

Forța de impact, dezvoltată la tragerea tunului 

pneumatic, adică cea care generează lucrul mecanic 

util, este o altă caracteristică importantă ce urmează a 

fi studiată. Aceasta ridică probleme deosebite datorită 

faptului că este de natură dinamică, este generată de 

mișcarea sonică a unui gaz comprimat, pe o durată 

foarte scurtă de timp, ceea ce impune o abordare 

teoretică și un model experimental pentru validare. 

5. CONCLUZII 

 Se poate concluziona așadar că: 

 descărcarea adiabatică pentru căderea de 

presiune de la 10 bar la 2 bar este de tip sonic; 

 descărcarea adiabatică pentru căderea de 

presiune de la 2 bar la presiunea de 1bar este de tip 

subsonic; 

 funcționarea la presiuni ridicate în domeniul 

4÷10 bar creează debite la viteze sonice (v > 340 m/s), 

o durată scurtă a impulsului pneumatic ceea ce 

generează o eficiență superioară în utilizarea  tunului 

pneumatic; 

 cele două seturi de timpi Δt (calculat și deter-

minat experimental) sunt comparabile și considerăm 

că pot caracteriza just fenomenul complex de 

descărcare critică. 

Cercetările întreprinse în acest domeniu de către 

ICMET Craiova, au fost implementate în lucrări de 

proiectare și execuție denumite generic „Instalații cu 

tunuri și microtunuri pneumatice tip Big-Blaster”. 

Astfel în decursul timpului s-au realizat contracte 

însemnate din punct de vedere valoric, cu beneficiari 

interni din centralele termoenergetice pe cărbune (CET 

Craiova, CET Govora, CET Iasi, CET Timișoara s.a.) 

sau din industria cimentului și a materialelor de con-

strucție (Heidelberg Cement Fieni, Lafarge Romcim 

Medgidia etc.). Pentru beneficiari externi putem aminti 

instalațiile dezvoltate și livrate pentru CTE 2x330MW 

Pucheng China sau Alsons Cement Filipine. 

Toate aceste cunoștințe dobândite precum și 

know-how de fabricație, dorim a fi transferate în 

cadrul unui proiect în parteneriat. În acest sens 

căutam o firmă din industrie, care să le poată fabrica 

și să le promoveze în continuare pe piață. 
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Craiova, cu funcția de Cercetător Științific gradul III. Cercetările de interes constau în tehnici și metode de 

monitorizare, mentenanță și diagnosticare a stării de funcționarea a transformatoarelor de mare putere. De asemenea, 

îmbunătățirea și/sau determinarea unor tehnici, metode, materiale care să ducă la prelungirea duratei de viață a 

unităților de transformare de mare putere. 
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