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INCDIE ICPE-CA a dezvoltat din momentul înființării mai multe direcții de cercetare în 

domeniul energetic, în special domeniul surselor regenerabile de energie. 

 Hidrodinamica şi aerodinamica rotoarelor hidraulice şi eoliene; 

Conversia energiei hidro 

- Conversia energiei cinetice a curentului de apă, prin utilizarea microhidrogeneratoarelor electrice 

submersibile pentru: 

 Infrastructuri amplasate pe căi navigabile ale Dunării (ex: balize); 

 Transport ecologic cu sisteme electrice de propulsie (pentru alimentarea cu energie 

electrică a utilităților unor ambarcațiuni); 

 Microhidrocentrale (prevăzute cu turbine cinetice pentru alimentarea unor gospodării sau a 

unor utilități din sectorul economic). 

- Valuri:   

 Unități de captare a energiei valurilor prin utilizarea unor sisteme de tip OWC (coloană 

oscilantă de apă). 

Conversia energiei eoliene 

- Instalații eoliene de puteri reduse cu generatoare electrice cu magneți permanenți; 

- Instalații eoliene contrarotitoare. 

 Dezvoltarea de maşini electrice (motoare de turaţie ridicată, motoare speciale, generatoare 

electrice pentru aplicaţii de conversie a energiei din surse regenerabile de energie); 

 Noi tipuri de actuatori magnetostrictivi, electromagnetici şi piezoelectrici cu utilizare in 

industria aerospaţială; 

 Tehnici de caracterizare, analiza si diagnoza in domeniul panourilor fotovoltaice. 

Conversia energiei solare 

- Echipamente și sisteme pentru testarea modulelor fotovoltaice și a invertoarelor aferente. 

 

 

 CAD/CAM/CAE în inginerie electrică şi mecanică; 

 

 

 Prelucrări de precizie pe maşini cu comandă numerică; 

 Analiză dimensională 3D prin scanare mecanică şi optică; 

Departament Eficiența în Conversia și Consumul de Energie (ECCE) 

 Laboratorul de Surse Regenerabile de Energie & Eficiență Energetică 

 Laboratorul de Microprelucrări, Reverse Engineering, Rapid Prototyping și Vibroacustică 

 Laboratorul de CAD/CAE 
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 Monitorizare vibroacustică și echilibrări dinamice; 

 Prototipare rapidă. 

 

 
 Straturi subțiri, materiale nanostructurate, oxizi micști, structuri oxidice nanoporoase, 

interfețe solid/lichid (cu aplicații în chimie și biologie); 

 Prelucrarea materialelor de tipul: materiale magnetice, materiale conductoare, materiale 

rezistive, semiconductori, oxizi semiconductori, izolatori, metale prețioase (cu utilizarea la 

maximum a catodului). 

 Microcircuite, filme magnetice, sisteme multistrat, acoperiri antireflex, suprafețe tip 

oglindă etc. 

  

 Laboratorul de Electrochimie, Chimie – Fizică și Biochimie 
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STAND PENTRU STUDIUL CURGERILOR BIFAZICE, ROTAȚIONALE, CU 
GRADIENT ADVERS DE PRESIUNE 

Cerere de brevet de invenție, OSIM nr. A/00704/29.09.2015 
 

 Domeniul de utilizare 

Standul este utilizat la dimensionarea sistemelor de aerare în vederea optimizării raportului 

dintre consumul energetic necesar funcționării dispozitivului de aerare și transferul de oxigen 

dizolvat în apă, obținut în urma implementării dispozitivului. 

Acesta este destinat furnizorilor de energie și constructorilor de echipamente hidroelectrice 

care răspund preocupărilor legate de mediu privind exploatarea hidrocentralelor și inițiază cercetări 

ce au ca scop reducerea impactului construcțiilor hidroelectrice asupra mediului. 

 
Model experimental al invenției 

 

 
Vortex dezvoltat și injectarea dispersă a aerului 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stator 

 
Curgerea cu gradient advers de presiune 

 

 Laboratorul de Surse Regenerabile de Energie & Eficiență Energetică 

I. Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Energie 
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Avantaje: 

 

• Testarea  la scară redusă a dispozitivele de injecție a aerului respectând parametrii curgerii din 

aspiratorul unei turbine hidraulice după cum urmează: gradient de presiune advers, viteza 

medie de curgere a apei, timp de contact aer-apă, curgere rotațională cu vortex cavitațional;  

• Prin construcția specială, standul este prevăzut cu o zona de studiu de formă conică la interior 

și paralelipipedică la exterior, construită din material transparent, astfel încât permite 

conectarea sistemelor de analiza curgerilor polifazice, respectiv determinarea 3D a câmpurilor 

de viteze instantanee și a liniilor de curent;  

• Permite testarea din punct de vedere al performanțelor de aerare și energetice a dispozitivelor 

de aerare dispersă, ce se monteazăneinvaziv pe peretele conductei, pentru a nu influența 

curgerea apei prin sistemul hidraulic; 

• Dispozitivul de aerare este prevăzut cu plăcute interschimbabile de injecție a aerului sub formă 

dispersă; 

• Permite vizualizarea apariției și evoluției vortexului cavitațional. 

 

Standul se utilizează pentru studiul și încercarea în laborator a unor soluții de aerare a apei 

uzinată de turbinele hidraulice de tip Francis, ce echipează centralele hidroelectrice, în scopul 

identificării și punerii în practică a unei soluții tehnice care să contribuie la diminuarea deficitului 

de oxigen dizolvat din apa turbinată. Standul permite studiul și încercarea în laborator a 

dispozitivelor de aerare în scopul proiectării unor aeratoare ce pot fi montate în conul aspirator al 

turbinele hidraulice. De asemenea, permite studiul în mod fiabil al unor fenomene complexe, cum 

sunt curgerile disperse gaz-lichid, turbulente, cu gradient advers de presiune, unde transferul de 

masă prin interfață este un proces dinamic asociat cu dinamica interfeței, iar aria interfeței variază 

în lungul curgerii. 

Standul este realizat în circuit închis, cu o lungime totală de 33 m și este prevăzut cu o zonă 

de studiu, transparentă, conică la interior și paralelipipedică la exterior, alcătuită dintr-un stator 

amplasat în amonte de o zonă divergentă. În zona de studiu sunt acoperite numerele Reynolds Re = 

1·105 ÷ 5·105. Zona de studiu mai cuprinde un dispozitiv de injecție dispersă a aerului, alimentat de 

la un compresor de aer comprimat. Dispozitivul de injecție al aerului, este prevăzut cu plăcuțe 

perforate interschimbabile, cu orificii de diferite dimensiuni. Standul este dimensionat astfel încât 

să respecte atât timpul minim de contact pe care o particulă îl parcurge de la intrarea la ieșirea din 

aspiratorul unei turbine hidraulice de tip Francis, cât și o viteză medie a apei de 3 m/s. 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Bunea Florentina, florentina.bunea@icpe-ca.ro 

mailto:florentina.bunea@icpe-ca.ro
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SISTEM DE AERARE A APEI PENTRU TURBINE HIDRAULICE 
Cerere brevet OSIM. A 2017 – 00688, Cerere brevet international 

PCT/RO2018/000016/18.12.2018 

 

Noutate / Descriere 

Invenția reprezintă un sistem de aerare a apei care tranzitează prin turbine hidraulice cu 

scopul de a crește conținutul de oxigen dizolvat din apa pentru a permite viața acvatica. Este 

un sistem neinvaziv instalat în aspiratorul turbinelor, iar aerul este injectat prin orificii 

calibrate si optimizate pentru un transfer maxim de oxigen, un debit de aer impus si un consum 

energetic minim pentru injecție. Sistemul este automatizat pentru reglarea parametriilor de 

injecție in funcție de caracteristicile curgerii și deficiența de oxigen dizolvat din apă. 

 
Model demonstrator al sistemului de aerare a apei pentru turbine hidraulice 

Avantaje 

 Sistemul este simplu de implementat, atât la turbine noi cât și la turbine în exploatare, 
pentru ca instalarea lui se rezumă la montarea dispozitivului de aerare în conului turbinei, 
iar ansamblul de conexiuni pneumatice de alimentare cu aer comprimat și modulul de 
comandă și control al procesului de aerare sunt anexate dispozitivului de aerare ; 

 Costurile de implementare a dispozitivului de aerare sunt mai reduse față de alte soluții 
de aerare, aceasta făcându-se în perioada de mentenanță a turbinelor, 
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 Sistemul asigură transferul maxim de oxigen prin admisia aerului sub formă dispersă, prin 
bule fine pentru a creste suprafața de contact aer-apa și timpul de contact aer-apa ; 

 Performantele hidraulice ale turbinei sunt  conservate după instalarea dispozitivului de 
aerare pentru că dispozitivul de aerare respecta geometria interna a conului aspirator al 
turbinei pe care este implementat iar introducerea aerului în circuitul hidraulic se face 
neinvaziv, astfel încât curgerea în aspirator nu este perturbată; 

 Automatizarea sistemului de injecție permite menținerea permanență a nivelului de 
oxigen necesar vieții acvatice în avalul centralelor hidroelectrice ; 

 Impactul injecției de aer asupra performantelor turbinei este în limita preciziei de 
determinare a randamentului, față de alte soluții de aerare la care se remarcă pierderi de 
randament de ordinul procentelor;  

 In funcție de regimul de funcționare al turbinei, debitul de aer introdus poate fi ajustat 
pentru a obține eficienta maxima de aerare (transfer de oxigen dizolvat) cu consumul minim 
de energie pentru injectarea aerului; 

 Sistemul de aerare este operațional doar daca concentrația de oxigen dizolvat in apa din 
avalul turbinei este inferioară standardului de calitate a apei din râu; 

 Sistem de aerare a apei pentru turbine hidraulice, este acționat de către un modul de 
comanda si control automat a procesului de aerare, cu rol de a minimiza consumul energetic 
necesar aerării prin controlul aerării naturale AN acționând electrovalva si aerării forțate AF 
acționând alimentarea cu aer comprimat; 

 Sistemul utilizează aerarea naturala AN, folosind diferența de presiune intre presiunea din 
aspiratorul turbinei si presiunea atmosferica, fără un consum energetic asociat admisiei 
aerului in turbina. 

Aplicatii : 

 Furnizori de energie și constructori de echipamente  hidro care răspund preocupărilor legate 
de mediu privind exploatarea hidrocentralelor și inițiază acțiuni  ce au ca scop reducerea 
impactului construcțiilor hidroelectrice asupra mediului, 

 Mai multe întreprinderi și-au confirmat interesul pentru  dezvoltarea și aplicarea acestei 
invenții: Hidroelectrica SA, General Electric Hydro, Voith Hydro, 

 Dispozitivul poate fi implementat la amenajările hidroelectrice echipate cu turbine Francis, 
Bulb, Kaplan sau Elice unde nivelul de oxigen dizolvat din avalul amenajării este inferior la 5 
mg/l, sau unde exista potențial de scădere a acestuia, 

 În cadrul INCDIE ICPE-CA s-a realizat un model demonstrator, testat la CHE Mihailesti. În 
figurile de a sus sunt prezentate rezultate testărilor pentru mai multe puncte de 
funcționare. 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Bunea Florentina, florentina.bunea@icpe-ca.ro 

mailto:florentina.bunea@icpe-ca.ro
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GENERATOR DE BULE CU MICRO-ORIFICII PERFORATE DE DIAMETRU 

CONSTANT 
Cerere de brevet A/00977/14.10.2010 

 

 Domeniul de utilizare 

Generatorul de bule cu micro-orificii perforate de diametru constant (GBM) este destinat 

aerării apelor prin barbotare cu oxigen sau aer (de exemplu, recipiente transport peşti vii, acvarii, 

epurare ape reziduale prin oxigenare etc.). 

 Elemente componente: placă perforată, suport/capsulă (corpul de bază) şi piuliţă specială. 

 În baza analizei rezultatelor obţinute în urma cercetărilor teoretice şi experimentale 

efectuate pe modele experimentale de generatoare de bule şi microbule realizate din alamă, s-a 

selectat o dimensiune a micro-orificiilor şi configuraţia dispunerii lor pe placă. 

 În scopul minimizării costului de execuţie/fabricaţie a produsului, varianta finală a 

generatorului prototip de microbule a fost realizată din poliamidă PA6, pentru corpul de bază şi 

pentru piuliţa specială şi din plexiglas pentru placa perforată. În vederea facilitării integrării 

rezultatelor cercetării în industrie şi economie, s-a elaborat pentru generatorul prototip specificaţia 

tehnică nr. 103/2011; produsul a fost certificat conform Proces verbal nr. 31 din 12.09.2011. 

 Caracteristici tehnice şi constructive ale produsului 

 Plăci circulare cu diametrul Ø60,5 şi grosime 1,5 mm, cu diametrul exterior al capsulei suport 72 

mm; 

 Diametrul orificiilor d=0,3 mm realizate prin prelucrare pe mașină cu comandă numerică (CNC) 

și dispuse în structură pătratică, la o distanță care permite utilizarea maximă a suprafeței de 

emisie a generatorului și care evită apariția fenomenului de coalescență în timpul formării și 

detașării bulelor;  

 Distanţa dintre orificii: 10d;  

 Număr de orificii: 177; 

 Racord capsulă de montaj la conducta de alimentare – pe filet G ½ ″;  

 Presiunea de lucru – pmin = minp aergH , cu H adâncimea de imersie şi pmax = 0,3 bar; 

 Debitele de funcţionare – de la  Qmin = 96 L/h până la Qmax = 960 L/h;  

 Căderea de presiune – de la Δpmin = 0,003 mca până la Δpmax = 0,158 mca;  

 SOTR·103 [kgO2/h] (viteza de transfer a oxigenului în condiţii standard de presiune şi 

temperatură) variază între 103·SOTRmin = 1,97 kgO2/h şi 103·SOTRmax = 9,47 kgO2/h pentru 

funcţionare într-un volum de apă de 80 litri, la o adâncime de imersie de 0,78 m;  

 SOTE [%] (standard oxygen transfer efficiency – eficienţa de transfer a oxigenului în condiţii 

standard de presiune şi temperatură) variază între SOTEmin = 7,47 % şi SOTEmax = 15,89 % pentru 

funcţionare într-un volum de apă de 80 litri, la o adâncime de imersie de 0,78 m. 
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 Avantaje ale utilizării produsului: Creşterea eficienţei procesului de aerare şi scăderea 

consumului de energie, pierderea de presiune pe generatorul prototip având valori mai mici 

decât cele indicate în prospectele firmelor producătoare de echipamente de aerare similare. 

Astfel, avantajele prosusului sunt susținute de următoarele caracteristici principale: 

 Consum scăzut de energie Δpmax = 0,158 mH2O pentru Qmax = 960 L/h; 

 Eficiență crescută a transferului de oxigen: SOTR = (1,97 ÷ 9,47)·10–3 kgO2/h pentru Q = 96 ÷ 

960 l/h; 

 Eficiență crescută de aerare: SAE = 3,49 ÷ 8,53 kgO2/kWh. 

  

    
Generatorul prototip 

    
Generatorul prototip montat în capsulă și funcționarea acestuia 

  

Pentru demonstrarea eficienței produsului, acesta a fost integrat într-o instalație 

experimentală pentru determinarea performanţelor GBM, care permite determinarea parametrilor 

optimi ai containerelor de transport peşti vii și face obiectul cererii de brevet A/00977/14.10.2010, 

publicată în BOPI nr. 3/2011.  

 Instalaţia este alcătuită din containerul 1 realizat din plexiglass pentru asigurarea 

vizualizării fenomenului de aerare, aeratorul 2, reprezentat de generatorul prototip, pompa de aer 

3 care asigură alimentarea aeratorului şi al cărei debit este citit şi controlat cu ajutorul 

rotametrului 4, ţeavă/ştuţ de prelevare apă în curs de aerare 5, care, cu ajutorul pompei 

peristaltice 6 este condusă către celula de măsură a oximetrului 7 şi apoi reintrodusă în container 

prin ştuţul robinetului 8; aerisirea containerului, precum şi modificarea presiunii pe suprafaţa liberă 

este asigurată de robinetul 9.  
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Ansamblul instalaţiei experimentale 

 

  
Variația căderii de presiune funcție de debit Variația eficienței de aerare funcție de debit 

 
Variația eficienței de aerare în funcție de debit pentru GBM cu diametre diferite ale orificiilor 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Oprina Gabriela, gabriela.oprina@icpe-ca.ro 
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INSTALAȚIE DE LABORATOR PENTRU DETERMINAREA CARACTERISTICILOR 

HIDRODINAMICE ALE DIFUZORILOR DE BULE 
Brevet de invenție nr. RO 125997 B1/28.02.2012 

 

Instalația permite determinarea performanțelor hidrodinamice și de transfer de masă a 

diferitelor dispozitive de aerare: plăci ceramice, metalice, din sticlă sinterizată sau membrane 

elastice. 

 
 

 
 

Căderea de presiune în funcție de debit pentru 

diferite aeratoare 

Variația vitezei de transport a oxigenului pentru 

diferite aeratoare 

 

Instalația se adresează producătorilor de aeratoare (generatoare de bule) pentru 

caracterizarea acestora în scopul îmbunătățirii performanțelor de aerare. 
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Se prezintă două tipuri de aeratoare realizate în cadrul INCDIE ICPE-CA și testate în cadrul 

instalației descrise. 

 

 Difuzor ceramic poros utilizat în procesele de 

aerare - DCP, produs omologat, Document de 

certificare internă nr. 13/12.09.2006, Raport de 

încercare nr. 21/11.09.2005. Capsula plăcilor 

prezintă o formă aerodinamică pe interior pentru a 

asigura admisia uniformă a aerului.  

 

 

 

Placă ceramică cu porozitate volumică 50% 

 

 Plăci metalice perforate - modele experimentale 

 

Orificiile sunt dispuse la distanțe controlate pentru a evita coalescenţa bulelor, iar 

adâncimea orificiilor l = 5 d permite neglijarea coeficientului de contracţie a orificiului. 

 

 
Aspectul și funcţionarea unor plăci perforate cu orificii de 0,2 ÷ 2,4  mm 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Bunea Florentina, florentina.bunea@icpe-ca.ro 

  

mailto:florentina.bunea@icpe-ca.ro
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TURBINĂ PNEUMATICĂ CU COLOANĂ OSCILANTĂ DE APĂ ACȚIONATĂ DE 

VALURI 
 

Modelul experimental de turbină pneumatică cu coloană oscilantă de apă acționată de valuri este 

destinat integrării într-o microcentrală capabilă să capteze şi să transforme energia valurilor în 

energie electrică, pentru amplasamente situate în apropierea ţărmului Mării Negre. O centrală de 

acest tip este formată din următoarele componente: incintă încastrată într-o placă de beton, în 

care aerul este comprimat / decomprimat de acțiunea valurilor și respectiv un tronson prin care 

aerul este direcționat către turbină. Mișcarea periodică a valurilor determină o curgere periodică 

bidirecțională. Din aceste considerente, turbina este prevăzută cu un rotor proiectat astfel încât să 

mențină o mișcare de rotație unidirecțională atât în faza de compresie, cât și în cea de 

decompresie. 

  
Modulul turbinei pneumatice Teste mecanice efectuate pe modulul turbinei 

 
 Avantajele sistemului hidropneumatic sunt: 

 Schemă cinematică foarte simplă; 

 Nu necesită cutie de viteze (multiplicator de turație); turbina este direct cuplată la generator; 

 Transmisia energiei nu implică apa propriu-zis și, în consecință, nu necesită sisteme speciale de 

etanșare; 

 Sistemul nu are structuri cinetice în contact cu apa de mare și deci coroziunea este redusă. 

Microcentrala funcționează conform următoarelor principii: 

 Geometria turbinei permite pornirea la viteze reduse ale aerului; 

 Valurile intră în sistem pe direcția lor de propagare, care este distinctă de alte soluții; această 

abordare evită schimbările direcțiilor de flux; 

 Sistemul în care se prevede integrarea turbinei este capabil să capteze și să transforme valuri 

de diferite înălțimi; 

 Protecția modulului generator împotriva ambalării este realizată prin rotația turbinei și prin 

schimbarea unghiului palelor cu un mecanism centrifugal.                                       
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Microhidrocentrală electrică pneumatică cu coloană oscilantă de apă acționată de valuri 

                                                                                  
Caracteristici generale: 

 Coloana oscilantă va roti turbina în același sens; 

 Turbina pneumatică are unghiul de atac reglabil; 

 Puterea nominală: 3,5 kW la 50 m/s viteza aerului; 

 Viteza de rotație a turbinei: 2000 rot/min;   

 Microcentrala include un cheson prevăzut cu o deschidere spre 

largul mării şi o deschidere circulară în plafon peste care se asamblează 

o coloană cilindrică. În această coloană, este montat un modul generator 

alcătuit dintr-o turbină unisens şi un generator electric trifazat cu 

puterea nominală de 3,5 kW.  

 Coloana cilindrică, montată vertical deasupra chesonului este 

prevăzută cu o deschidere în partea superioară pentru vehicularea 

aerului acţionat de valuri. Protecţia modulului generator este asigurată 

de coloană care este etanşă și deschisă la o înălţime la care nu ajung 

valurile de mare amplitudine. 

 Deschiderea chesonului spre larg este amenajată pentru captarea cu eficienţă atât a 

valurilor mari cât şi a valurilor mici. 

 Instalaţia este încastrată într-o placă de beton armat care permite aşezarea acesteia pe 

un pat amenajat pe fundul mării şi testarea ansamblului. 

 În timpul funcţionării instalaţiei, unghiul de înclinare a palelor turbinei variază până la 

unghiul nominal în funcţie de viteza fluxului de aer şi sarcina generatorului. 

 

 

 Persoane de contact:  Dr. ing. Sergiu Nicolaie, sergiu.nicolaie@icpe-ca.ro  

Dr. ing. Dorian Marin, dorian.marin@icpe-ca.ro 

  

mailto:sergiu.nicolaie@icpe-ca.ro
mailto:dorian.marin@icpe-ca.ro
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SISTEM HIDROENERGETIC DE CONVERSIE-STOCARE-DISTRIBUŢIE A SURSELOR 

DE ENERGIE REGENERABILE, DESTINAT TRANSPORTULUI FLUVIAL ECOLOGIC 
 

  Sistemul hidroenergetic de conversie – stocare – distribuţie (HidroPropConv) pentru transport 

fluvial ecologic este destinat producerii de energie electrică din surse regenerabile (solare și hidro) 

pentru alimentarea unei ambarcaţiuni ecologice cu propulsie electrică. 

   

  
Sistemul hidroenergetic de conversie – stocare – distribuţie pentru transport fluvial 

ecologic 
 

  Sistemul produs, în fază de model experimental, cuprinde următoarele componente: 

 Ambarcațiune catamaran cu punte și copertină care susține toate celelalte subansamble, 

persoane și bagaje la bord; 

 Propulsor cu elice acționată cu motor electric sincron (printr-un reductor de turație), cu 

alimentare de la baterii; 

 Baterie de acumulatoare; 

 Module fotovoltaice conectate prin intermediul unui convertizor electronic la bateria de 

acumulatoare; 

 Hidrogenerator în imersie conectat prin intermediul unui convertizor electronic la bateria de 

acumulatoare cu următoarele caracteristici: 

 

Domeniul de utilizare: Produsul este destinat conversiei energiei cinetice a cursurilor de apă 

(cu viteze de până la 2 m/s) în energie electrică. Este utilizat în aplicaţii care necesită valori reduse 

ale puterii electrice absorbite, respectiv: alimentarea geamandurilor de semnalizare şi 

supraveghere a şenalului navigabil pe fluvii, încărcarea bateriilor de acumulatoare ale 

microambarcaţiunilor cu tracţiune electrică în perioadele de staţionare sau iluminatul unor locaţii 

staţionare specifice. 

  

Elemente constructive: 

 Turbină cinetică cu sistem de intubare și generator electric de tip sincron. Intubarea este 

prevăzută cu o evazare tronconică; 
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 Turbină de tip axial cu diametrul de 500 mm; cele patru pale Gottingen 450 sunt orientate la 

unghi de incidenţă optim; 

 Turbină montată direct pe arborele generatorului electric prevăzut cu lagăre care preiau 

inclusiv sarcini axiale; 

 Generator electric în contrucţie etanşă la nivelul elementelor în mişcare (arbore), precum şi 

la îmbinările demontabile, inclusiv trecerile pentru conductoare electrice; 

 Pentru introducere facilă în fabricaţie, s-a adoptat pentru construcția generatorului electric 

un pachet de tole statoric de la alternatoare auto aflate în producţia curentă; 

 Rotorul generatorului electric sincron echipat cu magneţi permanenţi de mare energie pe 

bază de pământuri rare. 

 

 
Microhidrogenerator intubat   Generator fără carcasă de etanșare 

 

Caracteristici tehnice: În urma testelor pe stand pentru generatorul electric şi în imersie în 

curent de apă pentru hidroagragat (fixat între plutitorii unei ambarcaţiuni de tip catamaran, pentru 

o curgere a apei cu viteză controlată simulată prin variaţia vitezei de înaintare a ambarcaţiunii), s-

au apreciat ca puncte de referinţă: 

 Viteza de curgere a apei: 1 m/s; 

 Turaţie la putere maximă debitată: 200 rot/min; 

 Putere electrică maxim debitată: 60 W; 

 Viteza de curgere a apei: 1,6 m/s; 

 Turaţie la putere maximă debitată: 350 rot/min; 

 Putere electrică maxim debitată: 180 W. 

Considerându-se viteze de curgere diferite, puterea electrică generată în funcţie de turaţie 

variază ca în diagrama alăturată. 
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Variația puterii generate în funcție de turație 

 

Avantaje ale asimilării produsului în fabricație: 

 Valorificarea cursurilor de apă curgătoare cu viteză redusă, cu instalaţii autonome pentru 

alimentarea unor utilizatori de putere redusă; 

 Absența unor amenajări fixe; 

 Construcţie şi tehnologie favorabile asimilării în fabricaţie, ce presupun cheltuieli reduse 

pentru pregătirea de fabricaţie. 

 

 Pupitru de comandă cu echipamentele de conectare și măsurare și volan de manevră a 

ambarcațiunii. 

 

  Ambarcațiunea este de tip catamaran, capabilă să asigure pe de-o parte stabilitatea și 

flotabilitatea necesară funcționării în bune condiții a instalațiilor de la bord și, pe de altă parte 

desfășurării activităților specifice. 

   

  Aplicabilitate/mod de valorificare: 

  Sistemul hidroenergetic de conversie-stocare-distribuție a surselor regenerabile de energie 

este destinat transportului ecologic din acvatoriile protejate. 

  Testările au dovedit că acesta este pretabil deplasărilor de agrement (turism) în acvatorii 

protejate cum ar fi Delta Dunării, fiind o navă prietenoasă mediului şi cu efecte negative minime 

asupra ecosistemelor adiacente (zgomot, emisii de CO2, impact vizual, etc.). 

  Sistemul este destinat ambarcațiunilor proiectate și construite în categoria D conform 

standardului SR EN ISO 12217-1/2002, pentru navigație pe valuri ocazionale cu înălțimea de până la 

0,3 m și vânt caracteristic stabil cu forța de până la maxim gradul 3 pe scara Beaufort (vântul se 

consideră în rafale cu viteza v < 6 m/s). Asfel de condiții pot fi întâlnite în ape interioare adăpostite 

și în apele de coastă cu factori meteorologici favorabili. 
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  Avantajele unei astfel de ambarcaţiuni pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării constau în: 

 Eliminarea sistemelor de propulsie cu motoare cu ardere internă folosind combustibilili 

fosili, puternic poluanţi şi indezirabili în cadrul arealului respectiv şi înlocuirea acestora cu 

sisteme cu propulsie electrică și energie asigurată din surse regenerabile (solare și hidro), cu 

nivel de emisii de CO2 egal cu zero în funcţionare. 

 Eliminarea sursei de zgomot datorate funcţionării motoarelor de propulsie cu ardere internă 

prin înlocuirea acestora cu motoare electrice de propulsie, cunoscându-se că acestea sunt 

caracterizate de un nivel de zgomot foarte redus. 

 Impact vizual redus asupra speciilor de păsări şi animalelor din arealul protejat considerat 

(aspecte prevăzute de legislaţia specifică a Rezervației Biosferei Delta Dunării) datorită 

vitezelor reduse de deplasare (1-3 m/s) specifice ambarcaţiunilor cu propulsie electrică. 

 Facilitarea turismului ecologic, atât pentru promovarea unor afaceri bazate pe principiile de 

bază ale dezvoltării durabile cât şi pentru promovarea unui sistem cu caracter educativ, la 

nivelul populaţiei. 

 Forma specifică a ambarcaţiunii propuse cu copertină de susţinere a panourilor solare, oferă 

avantajul de protejare atât împotriva precipitaţiilor, cât şi împotriva radiaţiilor solare 

puternice. 

 Nivel redus de întreţinere şi mentenanţă a întregului sistem HidroPropConv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoane de contact:  Dr. ing. Sergiu Nicolaie, sergiu.nicolaie@icpe-ca.ro  

Dr. ing. Dorian Marin, dorian.marin@icpe-ca.ro 

  

mailto:sergiu.nicolaie@icpe-ca.ro
mailto:dorian.marin@icpe-ca.ro
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MICROHIDROGENERATOR SUBMERSIBIL PENTRU ALIMENTAREA 

FACILITĂȚILOR ELECTRICE ALE UNEI BALIZE FLUVIALE 
 

Microhidrogeneratorul submersibil este destinat alimentării facilităților electrice 

caracteristice unei balize fluviale. 

 

Caracteristicile principale: 

 Turaţie nominală nn = 150 rot/min; 

 Tensiune nominală pe fază Ufn = 10 V;  

 Putere electrică utilă nominală Peln = 20 W. 

Specificul funcţional al generatorului electric submersibil respectă o serie de condiţionări 

constructive, după cum urmează: 

 Construcţie etanşă compatibilă funcţionării în imersie; 

 Materiale şi acoperiri de protecţie rezistente la acţiunea corozivă a apelor curgătoarelor, ca 

mediu ambiant; 

 Construcţie solidă bazată pe rulment de presiune - capabilă la preluarea sarcinilor radiale şi 

axiale.  

 

  
Microhidrogeneratorul submersibil pentru alimentarea facilităților electrice  

ale unei balize fluviale 

 
Sistemele vizate de balizare cu semnalizare luminoasa utilizează LED – uri (Light Emitting 

Diode) cu necesar energetic redus și sunt alimentate prin conversia energiei solare sau hidraulice. 

 Avantaje: necesar energetic redus, durată de viață de peste 100.000 ore de funcționare. 

 Culori folosite: Verde, roșu, galben, alb, albastru. 
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a) 

 
b) 

 

a). Geamandură tip SLB1250 – Baliză de navigație – diametru 1250 mm, realizată din 

materiale poliuretanice.  

b). Geamandură tip SH 001 (realizată de AFDJ) – Baliză de navigație – diametru 2000 mm, 

realizată din metal. 

 

Pentru un necesar energetic al utilităților geamandurii mai mare de 20 W, este recomandată 

utilizarea microhidroturbogeneratoarelor electrice submersibile, care realizează conversia energiei 

cinetice de curgere a apei Dunării în energie electrică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoane de contact:  Dr. ing. Sergiu Nicolaie, sergiu.nicolaie@icpe-ca.ro  

Dr. ing. Dorian Marin, dorian.marin@icpe-ca.ro 

mailto:sergiu.nicolaie@icpe-ca.ro
mailto:dorian.marin@icpe-ca.ro
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MICROHIDROGENERATOR SUBMERSIBIL CU PUTEREA NOMINALĂ DE 1 KW 
  

Domeniul de utilizare 

 Microhidrogeneratorul este destinat conversiei energetice hidraulic – electric prin 

valorificarea unei fracţiuni din energia cinetică a cursurilor de apă curgătoare relativ lente (viteză 

nominală de curgere de 1,6 m/s). 

 În funcţie de condiţiile de amplasare, construcţia de ansamblu poate fi liberă sau intubată, 

furnizând o creștere a eficienței procesului de conversie. 

  

Elemente constructive. Componenţă 

 Turbina este montată direct pe arborele generatorului electric de tip sincron (cu lagăre care 

preiau inclusiv sarcini axiale). 

 Generatorul electric este prevăzut cu sistem de etanşare la nivelul elementelor în mişcare 

(arbore), precum şi la îmbinările demontabile, inclusiv trecerile conductoarelor electrice. 

 Specifică generatorului electric este utilizarea unor subansamble şi repere din linia de 

fabricaţie curentă pentru motoare asincrone, respectiv pachetul de tole statoric şi elemente ale 

carcasei, scuturilor şi lagărelor (cu unele adaptări pentru asigurarea etanşeităţii). 

 Rotorul generatorului electric sincron este echipat cu magneţi permanenţi de mare energie, 

pe bază de pământuri rare. 

 

 
Microhidrogeneratorul submersibil 
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Generatorul electric sincron 

 Caracteristici dimensionale:  

 
 

 Caracteristici tehnice: 

 Pentru o viteză nominală de curgere a apei de 1,6 m/s, în funcţie de particularităţile de 

montaj ale ansamblului hidrogenerator determinate de condiţiile locaţiei (inclusiv posibilităţile de 

intubare), puterea electrică debitată (în sistem trifazat) poate ajunge la nivelul de 1 kW la o turaţie 

a turbinei de minim 220 rot/min. 
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Caracteristica puterii utile (variantă neintubată) 

 

Evoluţia mărimilor electromecanice (tensiunea la borne (între faze), curentul electric 

debitat (pe fază), puterea electrică debitată, randamentul electromecanic al generatorului electric 

sincron în montaj stea) este conform diagramelor (încercărilor pe stand). 

   
  

Avantaje ale asimilării produsului: 

 Valorificarea cursurilor de apă curgătoare prin conversia energiei cinetice a acestora în 

energie electrică, chiar şi în zonele de câmpie unde viteza de curgere are valori mai 

scăzute; 

 Amenajări minime ale locaţiei fără a crea efecte negative privind protecţia mediului şi viaţa 

acvatică; 

 Construcţie şi tehnologie ale produsului favorabile unei asimilări în fabricaţie la o uzină de 

motoare asincrone, cu cheltuieli reduse pentru pregătirea de fabricaţie. 

 

 Persoană de contact:  Dr. ing. Mihai Mihăiescu, mihai.mihaiescu@icpe-ca.ro  
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SISTEM DE TRANSLAȚIE AUTONOMĂ CU CONSUM DIRECT DE ENERGIE, BAZAT 

PE TRACȚIUNE ELECTRICĂ CE UTILIZEAZĂ ACUMULATORI LANTAN NICHEL 5 
 

 Sistemul de translație autonomă cu consum direct de energie, bazat pe tracțiune electrică 

ce utilizează acumulatori Lantan Nichel 5, este constituit din următoarele componente, având 

caracteristicile tehnice aferente: 

 Un motor electric de CC cu magneți permanenți din ferită, cu puterea de 270 W și 24 V;  

 Un controler WZK-12-2428 – 500W, pentru acționarea și controlul unui motor BLDC de 24 V;  

 Conductoare de legatură;  

 Dispozitiv de acționare a sistemului de comandă a motorului;  

 Acumulator Lantan Nichel 5.  

Domeniul de utilizare: Vehicule ușoare ce necesită tracțiune electrică (biciclete, scaune cu 

rotile). 

 
 

Diagrama explicativă a sistemului de propulsie Controlerul sistemului de translație autonomă 
 

Caracteristicile motorului electric de curent continuu fără perii (BLDC) în construcție 

inversată sunt: 

 Putere nominală:     270 W 

 Cuplul de pornire:     10 Nm 

 Turația motorului la funcționarea în sarcină: 270 rot/min 

 Acționarea motorului electric prin intermediul unui invertor comandat de senzori Hall 

 Tensiunea sursei electrice de alimentare:  24 Vcc 

Senzorii Hall au fost dimensionați pentru tensiunea nominală de 24 V, aceeași cu tensiunea 

nominală a motorului. Aceștia sunt bipolari (realizează comutația pe fiecare pol), de tipul TLE 4935 

L. Senzorii sunt montați în sistemul de propulsie pentru bicicleta electrică.  
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Parametrii de funcționare 

Parametru Simbol Valoare min. Valoare max. Unitate de masură 

Tensiune de alimentare  Vs - 40 32 V 

Tensiunea de ieșire  VQ - 32 V 

Curentul de ieșire  IQ - 100 mA 

Curentul invers de ieșire  - IQ - 100 mA 

Temperatura de joncțiune  Tj - 40 150 oC 

Rezistența termică Rth JA - 190 K / W 

 

Controlerul s-a dimensionat pentru o tensiune nominală de funcționare de 24 V (aceeași cu 

cea a motorului) și un curent electric nominal de 20 A. Modelul este BLDC de 500 W, 24 V.  

Pentru a furniza tensiunea necesară funcționării motorului de curent continuu, acumulatorii 

selectați funcționează înseriați la o tensiune de 24 V. Acumulatorii sunt de tip Globstar GT12 – 28 

(12 V, 28 Ah / 2 HR).  

 

  
Subansamblul stator bobinat Motorul electric montat pe roată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact:  Tehn. Marius Miu, marius.miu@icpe-ca.ro 

  

mailto:marius.miu@icpe-ca.ro
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MOTOR ASINCRON TRIFAZAT DE JOASĂ TENSIUNE, CU ROTOR ÎN 

SCURTCIRCUIT, DE MARE TURAȚIE, TIP MATR GABARIT 56 
Datele tehnice ale produsului: 

 Regim de funcționare: S2 – 2h - funcționare în gol; 

 Tensiune nominală:  3x230 V; 

 Frecvența tensiunii de alimentare:  400 Hz; 

 Turație nominală: 24000 rot/min; 

 Clasa de izolație: F; 

 

  

 

 

Motoarele tip MATR GABARIT 56 sunt prevăzute cu lagăre cu rulmenţi, tip  SKF 16802, 

pretabile unor valori ridicate ale turațiilor, fiind destinate antrenării firului textil ce matisează 

nanofirul trefilat. Acestea funcționează practic în gol, în aplicații în care nu apar solicitări bruște a 

încărcării electrice – mecanice, sarcinii mecanice radiale sau sunt antrenate mecanisme care nu 

sunt echilibrate dinamic corespunzător turației de lucru.   
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Mașinile electrice funcţionează în zone macroclimatice cu climat temperat, caracterizat 

prin: 

 Temperatura mediului ambiant: -33 °C la +40 °C. 

 Umiditate relativă: 80% la +20 °C  

  Motoarele sunt acționate și alimentate de echipamente de conversie a frecvenței 

(invertoare) tip FR - D720S - 014SC – EC, produse de Mitsubshi Electric. 

Invertoarele sunt alimentate cu tensiune de la rețeaua electrică monofazată - 1x230 V și 

frecvență 50 Hz, în timp ce tensiunea de alimentare a  motorului electric, furnizată de invertor este 

trifazată de 3x230 V la o frecvență maximă de 400 Hz. Toleranța pentru tensiunea de alimentare 

este ±5%, iar pentru frecvență ±2%, în conformitate cu Standardul EN / IEC 60034-1.  

Motorul poate fi folosit numai în cadrul aplicațiilor pentru care a fost proiectat. Motoarele 

pot fi executate şi în configurație cu alimentare de la reţele electrice trifazate sau cu alte tipuri de 

convertoare de comandă.  

Parametrii funcționali ai motorului de turație ridicată sunt: 

 Tensiunea nominală a motorului: 3x230 V; 

 Curentul nominal al motorului: 0,8 A; 

 Frecvența nominală a motorului: 400 Hz; 

 Turația nominală a motorului:  24000 rot/min; 

 Puterea nominală a motorului: 150 W; 

 Timpi de accelerare și decelerare: 40 / 5 s; 

 Curentul electric maxim: 1,5 A. 

 

Reglajul funcționării motoarelor în gama de turație [0…24000] rot/min se realizează 

respectând raportul U/f = ct. 

 Gradul normal de protecţie al motoarelor: IP55; 

 Cotele de montaj şi gabarit sunt conforme cu Standardul SR 6991:2012; 

 Greutatea totală a motorului este de 5 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoane de contact:  Dr. ing. Mihail Popescu, mihai.popescu@icpe-ca.ro 

Dr. ing. Lucian Pîslaru-Dănescu, lucian.pislaru@icpe-ca.ro   

  

mailto:mihai.popescu@icpe-ca.ro
mailto:lucian.pislaru@icpe-ca.ro
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GENERATOARE EOLIENE CU PUTERI NOMINALE CUPRINSE ÎNTRE 1,5 – 10 KW 
 

 Generatoarele electrice sincrone sunt realizate integral conform cotelor și specificațiilor 

producătorilor de turbine eoliene sau prin modificarea motoarelor trifazate standard furnizate de 

Electroprecizia Săcele SA. Modificările realizate constau în: 

 Înlocuirea rotorului în scurtcircuit cu un rotor cu magneți permanenți care să asigure 

excitația mașinii electrice. 

 Modificarea înfășurării statorice astfel încât generatorul electric trifazat de curent 

alternativ să furnizeze o tensiune nominală de 48 V.  

 

 Pentru exemplificare, s-a selectat o variantă constructivă de generator eolian livrat la ROFEP 

Urziceni cu Pn = 1,5 kW și n = 375 rot/min. Acesta echipează o turbină eoliană cu rotorul cu 

diametru de 3,8 m, dimensionat pentru a extrage din curentul de aer o putere mecanică la arbore 

de cca. 1.5 – 2 kW, la o turaţie de 380 rot/min, în acest caz considerându-se o viteză a vântului de 

cca. 9 m/s. 

 

 
Proiect generator electric de 1,5 kW – vedere frontală și longitudinală 

 

  
Generatorul de 1,5 kW în 2 variante de execuție 
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Date tehnice ale produsului exemplificat: 

 Regimul de funcționare:  S1; 

 Puterea nominală:   1500 W; 

 Turația nominală:   375 rpm; 

 Tensiunea nominală:  3x48 V; 

 Clasa de izolație:   F; 

 

 
Caracteristicile principalilor parametri electrici în functie de turația generatorului electric 

 

Gama disponibilă de generatoare eoliene ce poate fi realizată la cerere de către INCDIE 

ICPE-CA: 

Putere 

nominală (W) 

Turație nominală 

(rot/min) 

Dimensiuni de gabarit [ØDx 

L] 
Dimensiuni cap de arbore [Ødx l] 

250 800 Ø160x 110 Ø29x 30 

750 600 
Ø200x 250 Ø30x 70 

Ø200x 250 Ø30x 70 
1000 1000 

1600 
550 Ø250x 360 Ø45x 90 

3000 

2000 
240 

Ø445x 150 
Ø65x 96 

5000 Ø445x 185 

7500 
200 

Ø445x 255 
Ø65x 96 

10000 Ø445x 290 

 

 

 Persoane de contact:  Dr. ing. Mihail Popescu, mihai.popescu@icpe-ca.ro 

Dr. ing. Chihaia Rareș - Andrei, rares.chihaia@icpe-ca.ro 
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GENERATOR ELECTRIC SINCRON CU PUTEREA NOMINALĂ DE 3 KW 
 

  Caracteristici principale: 

 Putere nominală: 3 kW; 

 Turaţia nominală: 750 rot/min; 

 Cuplu rezistent la pornire produs de frecări si agăţarea magnetică: max. 1,2 Nm; 

 Tensiunea de linie: 56 V. 

 
 

  Subansamblul structural al statorului este preluat de la un motor asincron cu rotorul în 

colivie de putere echivalentă produs la ELECTROPRECIZIA SĂCELE. Caracteristicile putere şi 

randament în funcţie de curentul de fază la turaţie fixă sunt prezentate mai jos: 

 

 
  Domeniul de aplicare: Conversia energiei eoliene sau hidraulice în cadrul microcentralelor 

bazate pe surse regenerabile de energie.   

  Avantaje: Asimilare rapidă în producţia de serie. 

 Persoană de contact:  Dr. ing. Dorian Marin, dorian.marin@icpe-ca.ro 
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GENERATOR ELECTRIC SINCRON CU PUTEREA NOMINALĂ DE 1,5 KW 
 

Generatorul electric reprezentat în Fig. 1 este de tip sincron cu excitaţie prin magneţi 

permanenţi de mare energie pe bază de pământuri rare (NdFB sinterizaţi). Din puncte de vedere 

constructiv tehnologic, s-a avut în vedere valorificarea unor repere şi subansambluri din fabricaţia 

Întreprinderii Electroprecizia Săcele, cu referire la motoarele asincrone gabarit 100 L din producţia 

curentă. 

Polii magnetici rotorici, din magneţi permanenţi (N35SH având permeabilitatea μr=1,045, 

câmpul coercitiv Hc= 883,31 kA/m), sunt paralelipipedici amplasaţi la periferia jugului feromagnetic 

cilindric cu lăcaşuri frezate, peste care se practică piese polare cu suprafaţa cilindrică la nivelul 

întrefierului. Polii magnetici sunt înclinaţi faţă de direcţia axială a maşinii. 

Elemente dimensionale: numărul de crestături statorice: Z=2mpq=36; numărul de faze: m=3;  

numărul de crestături pe pol şi fază: q=1,5; numărul de perechi de poli: p=4; diametrul interior al 

tolei statorului: D = 103 mm; lungimea axială a pachetului de tole: l = 120 mm.  

Parametri nominali ai generatorului electric: 

 Putere nominală: 1,5 kW; 

 Turaţie nominală: 750 rot/min; 

 Cuplu rezistent la pornire datorat frecărilor și agăţării magnetice: max. 0,8 Nm. 

  
Fig. 1. Generatorul electric sincron cu puterea nominală de 1,5 kW 

Capacitatea de conversie a energiei mecanice în energie electrică este demonstrată de 

caracteristicile puterii utile şi randamentului la turaţie constantă (putere utilă după redresor în 

curent continuu) în funcţie de curentul electric de sarcină. 

 
 Persoană de contact:  Dr. ing. Dorian Marin, dorian.marin@icpe-ca.ro  
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GENERATOR ELECTRIC CU DOUĂ ARMĂTURI MOBILE PENTRU TURBINELE 

EOLIENE CU DUBLU EFECT 
 

 Caracteristicile principale ale generatorului electric: 

 Turaţia nominală: nn = 750 rot/min; 

 Tensiunea nominală: Un = 34 V; 

 Puterea electrică utilă nominală: Peln = 760 W; 

 Puterea electrică utilă de vârf (pentru 1/2 ore): 1100 W; 

 Curentul nominal: In = 14 A; 

 Clasa de izolaţie: F. 

 

  

Caracteristica de funcţionare în gol ca generator 
Curbele de variaţie a încărcării generatorului, în 

timpul efectuării încercării de încălzire 

  
 

  Soluția constructivă aplicată la realizarea generatorului electric cu două armături mobile 

pentru turbinele eoliene cu dublu efect prezintă avantajul de a asigura o viteză relativă mare între 

cele două armături ale maşinii electrice. Astfel, se poate obţine o reducere a gabaritului maşinii 

electrice sau o creştere a puterii utile generate. 

 Persoane de contact:  Dr. ing. Mihail Popescu, mihai.popescu@icpe-ca.ro 

Dr. ing. Sergiu Nicolaie, sergiu.nicolaie@icpe-ca.ro 
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GENERATOR ELECTRIC CU DUBLĂ EXCITAŢIE 
Brevet de invenţie OSIM nr. 125881-29.07.2011 

 

Construcţie cu înfăşurare indusă în inel - cilindru gol, spiralată pe jugul feromagnetic cu 

ambele laturi de bobină (exterioare şi interioare) active la nivelul întrefierului exterior, respectiv 

interior, în câmpul magnetic heteropolar generat de inductorul exterior şi respectiv de inductorul 

interior, fie cu magneţi permanenţi, electromagneţi sau mixt; blocul inductor, exterior şi interior 

aflat în mişcare de rotaţie reprezintă o construcţie destinată generatoarelor eoliene sau hidraulice. 

 

  Caracteristici tehnice: 

  Permite cuplarea directă a rotorului turbinei eoliene sau hidraulice.  

Turaţie 

[rpm] 

Putere [kW] Tensiune [Vcc] 

600 1,1 95 

1000 1,9 160 

  Avantaje: 

 Gabarit şi masă redusă faţă de maşinile electrice convenționale; 

 Utilizarea judicioasă a spaţiului central, practic nefolosit pentru 

efectul util în conversia energetică, în special la maşinile electrice 

multipol cu turaţie redusă; 

 Preţ redus faţă de generatoarele electrice clasice (multipol cu 

turaţie redusă), echivalente din punct de vedere a capacităţii de 

conversie. 

Aplicaţii: Generatoare electrice de turaţie joasă şi frecvenţă uzuală pentru conversia energiei 

eoliane, hidraulice. 

  

   
 

 Persoane de contact:  Dr. ing. Mihai Mihăiescu, mihai.mihaiescu@icpe-ca.ro  

Dr. ing. Dorian Marin, dorian.marin@icpe-ca.ro 

mailto:mihai.mihaiescu@icpe-ca.ro
mailto:dorian.marin@icpe-ca.ro
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GENERATOR ELECTRIC DE MICĂ PUTERE DE MARE TURAȚIE 
 

Descrierea produsului: 

Generatorul electric este realizat cu înfăşurare în două straturi. Excitaţia se realizează cu 

magneţi permanenţi în rotor pe bază de pamânturi rare, NdFeB, în variantă cu poli înecaţi; 

bobinajul indusului este trifazat. Magneţii inductorului sunt amplasaţi heteropolar la periferia 

jugului feromagnetic rotoric şi magnetizaţi după direcţie radială. Magneţii se sprijină spre interior 

în jugul rotoric feromagnetic, iar la exterior, spre întrefier, sunt susţinuţi şi protejaţi de piese 

polare feromagnetice.  

La turația nominală de 20000 rot/min, frecvența este de 333 Hz. Numărul de perechi de poli 

este p = 1. Pachetul de tole statoric este realizat înclinat.  

Pentru tolele Fe-Si utilizate în construcţia indusului, s-a considerat conform recomandărilor 

de material pentru utilizare la frecvențe ridicate (400 Hz), o valoare maximă a inducţiei magnetice 

în dintele statoric (din punct de vedere al saturaţiei magnetice) de Bdmax = 1,4 T și o grosime a 

tolelor de 0,2 mm. Materialul pentru tole (tabla) este de fabricație Cogent Power Ltd, specific 

aplicațiilor de frecvență ridicată.  

 

Caracteristici tehnice: 

Prin tema de proiectare, s-a propus concepția și 

proiectarea unui generator electric sincron trifazat de turație 

ridicată cu următorii parametri nominali:  

 Puterea nominală: 1000 W;  

 Turația nominală: 20000 rot/min;  

 Tensiunea de linie: 400 V;  

În urma testelor efectuate, au rezultat următoarele valori 

ale parametrilor principali: 

Turaţie [rpm] 
Putere generată 

[kW] 
Tensiune pe fază [V] Curent [A] 

10000 0,5 115 x 3 1.45 

15000 0,75 175 x 3 1.45 

20000 1 230 x 3 1.45 

Avantaje:  

 Gabarit şi masă redusă faţă de maşinile electrice clasice; 

 Preţ redus faţă de generatoarele electrice clasice cu turaţie ridicată, echivalente din punct 

de vedere a capacităţii de conversie. 

Aplicaţii: Generatorul electric de mică putere de turaţie ridicată este destinat aplicaţiilor de 

conversie a energiei mecanice (la turaţii ridicate) în energie electrică.  

 Persoane de contact:  Dr. ing. Mihai Mihăiescu, mihai.mihaiescu@icpe-ca.ro 

Tehn. Marius Miu, marius.miu@icpe-ca.ro 

mailto:mihai.mihaiescu@icpe-ca.ro
mailto:marius.miu@icpe-ca.ro
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GENERATOR ELECTRIC SINCRON PENTRU CENTRALE EOLIENE DE PUTERE 

MEDIE 
             

  Domeniul de utilizare: 

  Produsul este destinat centralelor electrice eoliene pentru conversia energiei mecanice 

disponibile la arborele turbinei în energie electrică şi injectarea acesteia în reţeaua electrică de 

distribuţie din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional.  

   

  Caracteristici tehnice: 

  Date nominale:    

  Tipul maşinii: generator de curent alternativ polifazat, cu magneţi permanenţi, în 

construcţie cu ax orizontal; 

 Puterea nominală: 500 kW; 

 Tensiunea la borne: 690 V; 

 Factorul de putere: cos φ =1; 

 Turaţia nominală: 12 rpm;  

 Frecvenţa: f = 6,6 Hz;  

 Numărul de faze: mf  = 23; 

 Tipul: multifazat multipolar (66 poli) în construcţie orizontală, normală cu întrefier radial 

(armături cilindrice concentrice, cu rotorul interior şi statorul exterior sau invers); 

 Inductorul: cu magneţi permanenţi din NdFeB; 

 Clasa de izolaţie: F;  

 Răcirea: ventilaţie forţată cu aer;  

 Gradul de protecţie: IP 55; 

 Redresor încorporat în carcasa generatorului electric; 

 Înfăşurarea statorului cu fir continuu pe fază (fără lipituri), bobinată direct pe stator, tip 

înfăşurare ondulată cu două sau mai multe căi de curent care nu necesită conexiuni 

echipotenţiale. 

 

  Dimensiunile principale ale maşinii: 

 Diametrul carcasei D < 3,2 m; 

 Lungimea carcasei L = 1,5 m; 

 Diametrul interior al statorului: D = 2,5 m;  

 Diametrul exterior al statorului, Des = 2,7 m; 

 Lungimea indusului: L = 1,2 m; 

 Lărgimea întrefierului: δ  = 4 mm. 

 

 Persoane de contact:  Dr. ing. Mihail Popescu, mihai.popescu@icpe-ca.ro  

Dr. ing. Dorian Marin, dorian.marin@icpe-ca.ro 

mailto:mihai.popescu@icpe-ca.ro
mailto:dorian.marin@icpe-ca.ro
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INSTALAȚIE PILOT DE CONVERSIE A ENERGIEI EOLIENE  

CU PUTEREA DE 1,5 KW 
 

În vederea elaborării soluţiei tehnice de ansamblu pentru instalaţia eoliană, s-au analizat 

realizări existente reprezentative din domeniul instalaţiilor eoliene urmărind construcţia şi 

funcţionalitatea principalelor subansamble componente: rotorul eolian, generatorul electric, corpul 

suport al  turbinei eoliene şi coada derivor pentru menţinerea pe direcţia vântului, mecanismul de 

pivotare cu inele colectoare şi perii pentru coborârea legăturilor electrice, mecanismul de scoatere 

din vânt a turbinei la viteze mari ale acestuia, stâlpul turbinei eoliene, controller-ul de încărcare a 

bateriilor. În urma analizei, s-a decis achiziția rotorului eolian şi a accesoriilor sale, urmând ca 

generatorul electric să fie proiectat pentru specificaţiile impuse de aceste echipamente. De 

asemenea, s-a proiectat și realizat stâlpul de susţinere al turbinei eoliene cu o înălţime de 9 m.  

 

  

Descriere constructivă şi funcţională 

 

 Rotorul eolian cu un diametru de 3,8 m a fost dimensionat pentru a extrage din curentul de 

aer o putere mecanică la arborele sau de cca. 1.5 – 2 kW, la o turaţie de 375 rot/min, în acest caz 

luând în consideraţie o viteză a vântului de cca. 9 m/s. Sistemul automat de scoatere din vânt a 

palelor începe să funcţioneze începând cu viteze ale vântului de 25 m/s. Acest sistem  poate fi însă 

reglat astfel încât să limiteze turaţia rotorului eolian la viteze mai mici ale vântului în funcţie de 

necesitate asigurând astfel un grad ridicat de siguranţă. 

 Palele sunt realizate din fibră de sticlă şi sunt montate pe butucul care are încorporat 

mecanismul centrifugal de reglare a inclinării palelor. Corpul suport al turbinei eoliene conţine 

mecanismul de pivotare cu inele colectoare şi perii pentru coborârea legăturilor electrice. Acesta 

are ataşată şi coada derivor pentru menţinerea pe direcţia vântului. 
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 Principalele caracteristici ale turbinei eoliene sunt: 

  

Generatorul electric sincron a fost realizat prin modificarea unui motor asincron trifazat 

achiziționat de la Electroprecizia Săcele SA. 

 Pentru acest generator, s-a efectuat modelarea numerică a câmpului electromagnetic și s-a 

determinat un set de rezultate experimentale dintre care amintim: 

- Armonicile inducției magnetice din întrefier pe o pereche de poli; 

- Defazajul armonicilor inducției din întrefier pe o pereche de poli; 

- Cuplul parazit corespunzător unui pas dentar; 

- Variația inducției magnetice în întrefier pe  o pereche de poli. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Chihaia Rareș - Andrei, rares.chihaia@icpe-ca.ro 

Diametrul rotorului (m) 3.8 

Puterea nominală / puterea maximă (W) 1,5kW /2 kW 

Viteza vântului la turație nominală (m/s) 9 

Viteza vântului pentru pornire (m/s) 3 

Viteza vântului în funcționare (m/s) 3-25 

Cuplul de pornire (N·m) 1.4 

Viteza maximă admisă a vântului (m/s) 40 

Turația nominală pentru generatorul electric 

(rpm) 
375 

Metoda de frânare a turbinei 
Mecanism centrifugal de reglare a inclinarii 

palelor 

Inălțimea stâlpului 9 m 

mailto:rares.chihaia@icpe-ca.ro
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INSTALAȚIE DE BIOGAZ 
 

     
Prototip construit în localitatea Boteni, jud. Argeș 

 
Importanţă: În gospodăriile din mediul rural se generează deşeuri organice biodegradabile 

care reprezintă o importantă resursă regenerabilă, putând fi tratată în mod eficient pentru 

obținerea de biogaz. Biogazul este un gaz combustibil incolor și inodor, produs de bacterii în 

procesele de biodegradare a materialelor organice în absența oxigenului, are un conținut de metan 

de 50-70%, arde cu flacără albastră clară și are o putere calorică de 20 MJ/m3. 

Locuitorii din mediul rural pot folosi biogazul produs în instalații de uz gospodăresc pentru 

prepararea hranei, încălzirea apei menajere sau chiar pentru producerea de energie electrică cu 

ajutorul unui generator. Reziduul fermentat, un material lipsit de miros și bogat în nutrienți, poate 

fi utilizat ca material fertilizant ecologic. 

Tratarea biomasei de natură organică provenită din gospodăriile din mediul rural se 

realizează în principal pentru următoarele scopuri: 

 

 Obţinerea de biogaz ca sursă de energie alternativă pentru uz gospodăresc (iluminat, 

prepararea hranei), suplinind necesarul de combustibil convenţional; 

 Obţinerea de fertilizanţi naturali pentru agricultură, creşterea competitivităţii produselor 

agricole şi implicit creşterea nivelului de trai al populaţiei din mediul rural; 

 Reducerea volumului de deşeuri organice depozitate pe sol, reducerea acidităţii solului şi a 

eutrofizării apelor subterane şi de suprafaţă, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 Inactivarea organismelor patogene pentru prevenirea pericolelor de îmbolnăvire cu diverşi 

germeni patogeni şi ouă de paraziţi; 

 

Instalațiile de biogaz de uz gospodăresc reduc substanțial utilizarea lemnului de foc, 

contribuind astfel la reducerea deforestizării, reducerea degradării solului și a consecințelor 

catastrofale precum alunecări de teren, deșertificare, inundații. Un volum de 1 m3 biogaz ce 

conține 65% metan, suplinește cca. 0,5 l combustibil petrolier sau 5,5 kg lemn. Reducerea unei 

cantități de 1 kg metan în atmosferă este echivalentă cu reducerea a 25 kg CO2.  
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Prin urmare, reducerea cantității de gaze cu efect de seră care au un potențial ridicat 

asupra fenomenului de încălzire globală, poate fi mult mai eficientă comparativ cu reducerea 

emisiilor de CO2. 

Tipuri de biomasă: dejecții animaliere, deșeuri agricole (paie, coceni, știuleți de porumb), 

deșeuri de grădinărit, resturi de fructe și borhot rezultate în urma producerii de băuturi alcoolice, 

deșeuri menajere, resturi alimentare, etc.  

Avantajele produsului: 

 Simplitate în construcţie şi operare; 

 Grad avansat de degradare a compuşilor organici ca urmare a circulaţiei controlate a masei şi 

separării parţiale a zonelor pentru nivele diferite de bioactivitate; 

 Consum economic de materiale; 

 Accesibilitate uşoară la materialele de construcţie în mediul rural; 

 Posibilitate de construire a instalaţiei pentru diferite dimensiuni în funcţie de disponibilitatea 

de materie primă şi de necesarul energetic al familiei. 

Suprafață și materiale necesare: 

 Suprafaţa de teren necesară pentru construirea unei instalatii de biogaz având volumul 

fermentatorului de 4 m3 este de cca. 12 m2;  

 Cantitatea de biomasă necesară (exemplu dejecţii de vite) este: 

o 2800 l nămol format din dejecții + apă (raport volumic de 1:1) pentru prima încărcare la 

pornirea instalaţiei; 

o 50 l nămol dejecţii + apă, zilnic după 2 săptămâni de la încărcarea iniţială; 

Durata de funcţionare: continuu în perioada martie-octombrie, sau pe tot parcursul anului 

dacă se realizează o construcţie de protecţie de tip solar.  

Cantitatea de biogaz produsă: Potențialul de biogaz al biomasei diferă de la caz la caz, 

volumul de biogaz ce poate fi generat de diverse tipuri de biomasă fiind prezentat în literatură. 

Pentru instalația de uz gospodăresc având volumul fermentatorului de 4 m3, volumul de biogaz 

generat zilnic este de minim 2-3 m3. Necesarul de biogaz pentru un arzător de aragaz este de 200-

400 litri/oră.  

Durata de construcţie și forța de muncă necesară: cca. 1 săptămână, 2 muncitori 

(construcția de cărămidă/beton), 2 muncitori (rezervorul de biogaz); 

Durata de utilizare: minim 20 ani; 

Costuri de realizare (materiale și manoperă): cca. 3500 € fără TVA; 

Costuri de operare: cca. 20 €/an  (pentru reglarea acidităţii cu lapte de var). 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Carmen Mateescu, carmen.mateescu@icpe-ca.ro 

  

mailto:carmen.mateescu@icpe-ca.ro
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INSTALAŢIE PENTRU DETERMINAREA POTENŢIALULUI METANOGEN AL 

DEŞEURILOR ORGANICE LICHIDE 
 

Instalația reprezintă un model de reactor de fermentare anaerobă utilizat pentru determinarea 

potențialului metanogen al deșeurilor lichide organice cu un necesar de energie minim. 

Parametrii instalației: 

 Diametrul reactorului: 638 mm; 

 Înălțimea reactorului: 390 mm; 

 Diametrul elicei: 240 mm; 

 Capacitatea utilă: 100 l. 

Parametrii de funcționare ai instalației sunt controlați cu ajutorul unui modul de automatizare 

care menține temperatura în limitele stabilite și antrenează sistemul de amestecare conform cerințelor. 

 

Parametrii de funcționare: 

 Turația agitatorului: 20100 rot/min; 

 Temperatura: 30  40 °C . 

 

Deșeurile organice care pot fi testate în această 

instalație sunt deșeuri care provin din următoarele 

surse: mici stații de epurare comunale, fabrici de 

alcool, abatoare, fabrici de bere, ferme mici şi 

gospodării individuale. De asemenea, se pot testa și 

alte tipuri de deșeuri organice cu un conținut ridicat de 

umiditate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma fermentării acestora, se poate determina: 

 Cantitatea de biogaz produsă, respectiv m3 

biogaz/m3 reactor şi zi; 

 Calitatea biogazului și puterea calorică a acestuia. 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Corina Băbuțanu, corina.babutanu@icpe-ca.ro 

mailto:corina.babutanu@icpe-ca.ro
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MOTOR SONIC MAGNETOSTRICTIV CU MODUL ELECTRONIC DE ACŢIONARE 
 

Noutate  

Datorită construcţiei speciale, se realizează o compactizare a subansamblelor ce detemină 

reducerea pierderilor Joule-Lenz cu 40-50 % în bobinele de activare şi bias magnetic, respectiv în 

blocurile amplificatoare de putere ce comandă aceste bobine. Amplitudinea oscilaţiei mecanice a 

materialului activ din miezul magnetostrictiv este de 10 ori mai mare, pentru fiecare frecvenţă de 

lucru f = 0,5 Hz - 16 kHz. Câmpul magnetic de premagnetizare este produs de către o bobină 

auxiliară care  împreună cu un magnet permanent elimină clasicul magnet permanent cilindric, care 

îşi pierde proprietăţile magnetice la temperaturi de peste 80 ºC. Tensiunea de activare a bobinei de 

bias magnetic U2, ca şi tensiunea bobinei de activare U1 sunt de tip „modulare în lăţime a 

pulsurilor” (PWM). Frecvenţa şi amplitudinea vârf la vârf a tensiunii U1 (în gama de valori 18VPP - 

32VPP) este egală cu frecvenţă şi amplitudinea vârf la vârf a tensiunii U2. Factorul de umplere al 

tensiunii U1 este k = 80%, iar factorul de umplere al tensiunii U2 este kB = 50%. Cele două valori ale 

tensiunilor vârf la vârf U1 şi U2 sunt stabilite pentru a fi corelate cu tensiunile furnizate de 

modulele fotovoltaice ale sateliţilor. Răcirea ansamblului celor două bobine este realizată cu 

elemente Peltier, activate tot de o tensiune PWM şi dispuse într-un sistem de reglare automată. 

 

Descriere 

Motorul sonic magnetostrictiv cu modul electronic de acţionare, este alcătuit din trei 

subansambluri: primul subansamblu format dintr-o bobină de bias magnetic excitată cu o tensiune 

U2, de formă PWM2, de către un bloc amplificator de putere al bobinei de bias magnetic; al doilea 

subansamblu format dintr-o bobină de activare excitată cu tensiunea U1, de formă PWM1, de către 

blocul amplificator de putere al bobinei de activare; al treilea subansamblu format dintr-un miez 

activ magnetostrictiv de formă cilindrică, fixat de un pivot superior care preia mişcarea liniară 

alternativă de la miezul activ magnetostrictiv. Acest al treilea subansamblu mai include un pivot 

inferior de fixare, un resort de pretensionare, care asigură biasul mecanic şi un magnet permanent, 

care realizează biasul magnetic împreună cu bobina de bias magnetic. Modulul electronic de 

acţionare este alcătuit dintr-un bloc de comandă, care furnizează o tensiune cu formă de undă 

PWM, cu frecvenţa în intervalul f = 1 Hz – 16 kHz şi factorul de umplere în intervalul k = 10% - 90%. 

Bobina de activare este acţionată prin intermediul unui bloc amplificator de putere, asigurând prin 

aceasta un curent electric de 1A în valoare efectivă, iar bobina de bias magnetic este acţionată de 

un alt bloc amplificator de putere asigurând prin aceasta un curent electric de 1A, în valoare 

efectivă. 

 
Aplicaţii 

 Domeniul industriei spaţiale; 
 Domeniul sonicitatii; 
 Domeniul industriei auto în injecţia de combustibil pentru motoare termice de putere mare; 
 Domeniul roboticii; 
 Domeniul microacţionărilor. 
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Avantaje 
 Obţinerea unor forţe mari (≈ 103 N) la amplitudini mici (≈ 0,01 mm); 
 Rezolvarea problemei de răcire a ansamblului celor două bobine, respectiv al materialului 

activ magnetostriciv, în spaţiul cosmic, în absenţa câmpului gravitaţional terestru, prin 
utilizarea unor elemente Peltier controlate în buclă închisă;  

 Realizarea câmpului magnetic de bias prin utilizarea unei bobine auxiliare în locul unui 
magnet permanent care îşi pierde proprietăţile magnetice în condiţiile extreme de 
temperatură existente în spaţiul cosmic; 

 Utilizarea unei bobine de activare alimentată de o tensiune PWM, cu amplitudinea vârf la 
vârf 28 V, în concordanţă cu tensiunea furnizată de modulele fotovoltaice montate pe 
sateliţi.  

 

 
 

Motorul sonic magnetostrictiv. 

1 – carcasă superioară, 2 – pivot superior, 3 – resort de pretensionare, 4 – material activ magnetostrictiv, 

5 – bobină de bias magnetic, 6 – bobină de activare, 7 – pivot superior, 8 – carcasă,  

9 – carcasa bobinei de activare, 10 – carcasa bobinei de bias magnetic, 11 – magnet permanent. 

 

A

B

C

D

 Generator 
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Generator de 
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Schema bloc a modulului electronic de acționare. 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Lucian Pîslaru-Dănescu, lucian.pislaru@icpe-ca.ro 

mailto:lucian.pislaru@icpe-ca.ro
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MOTOR LINIAR MAGNETOSTRICTIV 
 

Noutate/Descriere  

Motorul liniar magnetostrictiv include materialul activ al miezului magnetostrictiv 1, care 

realizează o deformaţie longitudinală preluată de către tija împingătoare 2, sub acţiunea câmpului 

magnetic al bobinei de activare 10, ce este excitată cu tensiunea U1, de formă PWM 1 (PULSE 

WIDTH MODULATION), prin intermediul unui bloc electronic dispus în zona acţionării electrice 23. 

Simultan, asupra materialului activ al miezului magnetostrictiv 1 acţionează şi câmpul magnetic de 

bias care este obţinut prin efectul cumulat al câmpului magnetic generat de magneţii permanenţi 

superior 3 şi inferior 4, şi de câmpul magnetic generat de bobina de bias magnetic 12 care este 

excitată cu tensiunea continuă de alimentare a motorului liniar magnetostrictiv, U2 = 28V
cc

. Biasul 

mecanic este asigurat de către un resort de pretensionare 5. Trei elemente Peltier 17 au rolul de a 

răci zona inferioară a subansamblului central activ şi a subansamblului bobinei, prin activarea cu o 

tensiune având formă de undă PWM 2, cu frecvenţa f = 24 kHz, amplitudinea tensiunii vârf la vârf de 

28 V şi factorul de umplere 30 %. 

 

Avantaje 

 Se evită demagnetizarea magnetului permanent cu geometrie cilindrică, utilizat în 

construcţie clasică, când temperatura de lucru se află în intervalul 80 ºC ÷ 150 ºC prin 

utilizarea unei bobine de bias magnetic; 

 Funcţionarea motorului liniar magnetostrictiv pentru tensiuni continue de alimentare în 

intervalul 18 Vcc ÷ 32 Vcc (28 Vcc nominal);  

 Utilizarea unor elemente Peltier cu rolul funcţional de a răci zona inferioară a motorului 

liniar magnetostrictiv, pentru aplicaţii din domeniul industriei spaţiale, în condiţiile lipsei 

câmpului gravitaţional şi implicit imposibilitatea existenţei unor zone de convecţie care să 

transmită căldura spre exteriorul motorului liniar magnetostrictiv; 

 Frecvenţa oscilaţiei mecanice a materialului activ al miezului magnetostrictiv se află în 

intervalul 0.5 Hz – 16 kHz; 

 Amplitudinea vârf la vârf a oscilaţiei mecanice a materialului activ al miezului 

magnetostrictiv este cu un ordin de mărime mai mare, comparativ cu soluţia clasică, pentru 

fiecare frecvenţă din intervalul 0,5 Hz – 16 kHz; 

 Energia pierdută prin disipaţie Joule în bobina de activare scade până la jumătate faţă de 

soluţia clasică. Acest fapt se datorează utilizării unui factor de umplere a tensiunii de formă 

PWM de la bornele acesteia, în intervalul k = 40% - 70%. 

 

Aplicații  

 Industria spaţială, pentru modularea injecţiei de combustibil lichid la motoarele pentru 

rachete; 

 Domeniul sonicităţii; 
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 Microactuație, aplicaţii unde se impun forţe mari simultan cu deplasări mici, în injecţia de 

combustibil pentru motoare termice de puteri mai mari de 350 kW, care să satisfacă normele 

de poluare Euro-4 şi Euro-5 din industria maritimă; 

 Mecatronică şi robotică. 

 

 

 

 

 

 

1- material activ al miezului magnetostrictiv;  

2- tijă împingătoare;  

3, 4 – magneți permanenți superior / inferior;  

5 - resort; 6 - inel; 7 - platan;  

8 - șurub; 9 - carcasa bobinei de activare;  

10 - bobină de activare; 11 - carcasa bobinei de bias magnetic;  

12- bobină de bias magnetic; 13 - tijă; 14- semicarcasă inferioară;  

15 - bucșă; 16 - capac intermediar; 

17 - elemente Peltier; 18 - radiator; 

19 - senzor de temperatură;  

20 - semicarcasă exterioară; 

21 - capac inferior;  

22 - șurub; 23 - acționare electrică.   

  

 

Motorul liniar magnetostrictiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Persoană de contact: Dr. ing. Lucian Pîslaru-Dănescu, lucian.pislaru@icpe-ca.ro 

  

mailto:lucian.pislaru@icpe-ca.ro
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TRANSFORMATOR PLANAR CU NANOFLUID MAGNETIC 
 

Noutate/Descriere  

Transformatorul planar cu nanofluid magnetic prezintă o construcţie specială miniaturizată, 

realizată prin structură alcătuită din ansamblul de bobine planare, primare 1a şi secundare 1b, 

izolate între ele prin izolațiile 2, fixate prin intermediul a doi distanțieri 3a şi 3b şi circuitul 

magnetic format din două miezuri magnetice din ferită, identice, suprapuse simetric 4a şi 4b care 

sunt imersate în miezul lichid format din nanofluidul magnetic 5. Ansamblul carcasei se compune 

din cuva 6, capacul 7, realizate din aliaj duraluminiu, garnitura 8 cu rol de etanşare, un șurub 

central 9, care fixează ansamblul circuit magnetic şi ansamblul bobine planare de cuva 6. Capacul 7 

conţine plăcuța cu borne 10, sistemul de alimentare cu nanofluid magnetic 11 (alcătuit dintr-un ștuț 

de alimentare 12, un capac ștuț 13, o garnitură ștuț 14 şi șuruburile de fixare 15 iar pentru 

amplasare patru șuruburi 16. 

 

Avantaje 

 Dimensiuni de gabarit reduse prin forma constructivă a bobinelor planare şi poziţionarea 

acestora în ansamblul de bobine planare; 

 Utilizarea unui nanofluid magnetic specific, cu magnetizaţia de saturaţie ridicată, între 500 

Gs şi 1000 Gs, ca miez lichid, parte a circuitului magnetic elimină toate întrefierurile şi 

liniile de câmp magnetic de dispersie, determină realizarea unui cuplaj magnetic 

îmbunătăţit cu până la 10% şi creşterea randamentului global cu până la 5%;  

 Extinderea domeniului de frecvenţă de până la 1000 Mhz determinată de miezurile 

magnetice din ferită suprapuse simetric în conjuncţie cu nanofluidul magnetic specific. 

Avantajele utilizării nanofluidului magnetic, ca parte a circuitului magnetic sunt: 

 Stabilitatea termică a nanoparticulelor, precum și a soluției coloidale în ansamblu este 

foarte importantă pentru proiectarea diferitelor dispozitive electromecanice; 

 Stabilitatea în timp a soluției coloidale;  

 Nanofluidul magnetic se utilizează ca miez lichid pentru circuitul magnetic.  

 

Aplicații   

 Recuperarea energiei din mediul înconjurător (Energy harvesting); 

 Convertoare DC/DC de tip Flyback şi Forward, cu randament ridicat; 

 Transformatoare separatoare în circuite electronice. 
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Transformator planar cu nanofluid magnetic 

 

 
Transformator planar cu nanofluid magnetic, vedere explodată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Lucian Pîslaru-Dănescu, lucian.pislaru@icpe-ca.ro 

  

mailto:lucian.pislaru@icpe-ca.ro


   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 

 „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”   52 
 

INSTALAȚIE DE PROTECȚIE ACTIVĂ PENTRU BOBINE SUPRACONDUCTOARE 
 

Noutate/Descriere 

Instalaţia de protecţie activă pentru bobine supraconductoare este formată din trei 

componente:  

 1. Modulul sursă specifică;  

 2. Modulul de comandă;  

 3. Modulul de putere.  

Modul de funcţionare: dacă tensiunea furnizată de bobina supraconductoare protejată 

depăşeşte un prag prestabilit, acest aspect este interpretat ca un quench. În acest caz, se 

declanşează o succesiune de două comutatoare electronice ultrarapide comandate astfel încât 

bobina supraconductoare să fie deconectată de la sursa de tensiune şi ulterior să fie conectată în 

paralel cu o rezistenţă de descărcare.  

 

 
 

Instalația de protecție activă pentru bobine supraconductoare 

 

Avantaje/Caracteristici tehnice principale 

 Timp de detecție quench ~ 1 μs 

 Timp de reacție: 1-10 μs 

 Energia descarcată: 1 – 10 kJ 

 Caracteristicile sursei de alimentare ale bobinei supraconductoare sunt: tensiune continuă 

reglabilă în intervalul U = 0 - 8V și curent continuu presetabil în intervalul I = 0 – 150 A. 
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Schema electronică de principiu a instalației de protecție activă pentru bobine supraconductoare 

 

Aplicații 

 Activități de cercetare ale proprietăţilor magnetice care caracterizează substanţele; 

 Motoare şi generatoare supraconductoare; 

 Calibrare senzori de câmp magnetic; 

 Acceleratoare de particule (solenoizi supraconductori); 

 Fizică nucleară (RES, RMN, detectori particule). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Lucian Pîslaru-Dănescu, lucian.pislaru@icpe-ca.ro 
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ECHIPAMENT PENTRU MĂSURAREA IN SITU A REZISTIVITĂŢII BETONULUI DIN 

STRUCTURILE DE REZISTENŢĂ DIN BETON ARMAT 
 

Noutate/Descriere   

Echipamentul include o sondă de măsură de construcţie specială, concepută astfel încât să 

asigure paralelismul celor patru electrozi şi distanţa egală / constantă dintre aceştia, contact electric 

cât mai bun şi constant între electrozi şi suprafaţa betonului de măsurat (apăsare simultană şi uniformă 

– chiar şi pe suprafeţe cu denivelări de până la 15 mm). 

Schema bloc a circuitului electric de măsură conţine: 

1 – generator de curent constant – sinusoidal cu frecvenţa de 500±5Hz;  

2 – buclă de menţinere constantă a curentului electric de măsură;  

3 – şunt;  

4 – filtru trece bandă 500±10Hz, cu atenuare de minim 40 dB la 150Hz;  

5 – redresare semnal tensiune (filtrată);  

6 – voltmetru electronic digital (3 1/2 caractere). 

 

 
Schema bloc de ansamblu a circuitului electric de măsură 

 

 
Echipament pentru măsurarea in situ a rezistivităţii suprafeţelor din beton armat 
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Avantaje/Caracteristici tehnice principale 

 Măsurarea rezistivităţii cuprinse în plaja 5 Ωm ÷ 100 Ωm; 

 Indicarea optică a valorilor sub 5 Ωm şi a celor peste 100 Ωm; 

 Eliminarea erorilor de măsură datorate fenomenelor de polarizaţie dintre suprafaţa betonului 

(mediu conductor de speţa a II-a) şi sondele de contact (conductor de speţa I); 

 Eliminarea erorilor de măsură datorate eventualilor curenţi de dispersie atât în C.C. cât şi în 

C.A., de joasă şi înaltă frecvenţă, respectiv a semnalelor perturbatoare cu frecvenţa sub 350 

Hz (armonica de ordin 7 a frecvenţei sistemului electroenergetic), precum şi a celor peste 

1kHz (generatoare industriale, echipamente de radiocomunicaţii etc.); 

 Clasă de măsură de minim 2,5; 

 Alimentarea autonomă – autonomie în funcţionare de minim 1 oră; 

 Afişarea digitală a valorilor măsurate, cu un afişor de 3 1/2 caractere. 

 

Aplicații 

 Echipamentul este destinat determinării in situ a rezistivităţii betonului din structurile de 

rezistenţă din beton armat aferente construcţiilor civile şi industriale; 

 Investigarea stării de degradare a unor structuri din beton armat care nu au fost prevăzute 

cu electrozi de monitorizare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Lucian Pîslaru-Dănescu, lucian.pislaru@icpe-ca.ro 
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SISTEM DE GENERARE A PULSULUI ELECTROMAGNETIC, ÎN EXPLOZIE 

CONTROLATĂ, CU BUCLĂ DE CURENT 
 

Noutate/Descriere   

Sistemul de generare a pulsului electromagnetic, în explozie controlată, cu buclă de curent  

este alcătuit dintr-o bobină de câmp, cu secţiune dreptunghiulară, înfăşurată pe un cilindru din oţel 

inox, o buclă de curent cu rol de antenă de emisie şi un cilindru din Cu sau Fe moale cu rol de 

scurtcircuitare a spirelor bobinei de câmp; între bobina de câmp şi carcasa exterioară se află un 

spaţiu umplut cu material inert (balast), iar în interiorul bobinei de câmp se află un subansamblu 

destinat încărcăturii explozive principale. Bucla de curent are formă circulară şi se montează 

perpendicular pe planul spirelor bobinei de câmp, la capătul acesteia. Compresia explozivă a 

fluxului magnetic permite obţinerea de pulsuri electromagnetice de puteri de sute de MW în timpi 

de zeci până la sute de μs, precum şi un spectru larg de radiofrecvenţă. Aceste pulsuri 

electromagnetice sunt emise de către bucla de curent. 

 
Sistem de generare a pulsului electromagnetic, în explozie controlată, cu buclă de curent 

 

Avantaje/Caracteristici tehnice principale 

 În urma amorsării unei explozii controlate, se realizează scurtcircuitarea progresivă a 

spirelor bobinei de câmp şi se obţin curenţi de regim tranzitoriu de amplitudini foarte mari, 

în intervalul: I = (60000 - 120000) A, într-un timp foarte scurt, în intervalul: t =(50·10-6 – 

52·10-6) s;  

 Puterea pulsului electromagnetic este de sute de MW în timpi de zeci până la sute de μs, 

într-un spectru larg de radiofrecvenţă; 

 Frontul de undă al exploziei controlate este de formă conică (unghiul la vârf de 12-14o), se 

propagă de-a lungul cilindrului din cupru şi determină scurtcircuitarea progresivă a bobinei 

de câmp; 

 Sistemul de generare a pulsului electromagnetic are o construcţie compactă şi robustă din 

punct de vedere mecanic. 
 

Aplicații 

 Domeniul protecţiei civile; 

 Domeniul militar (protejând mediul întrucât biotopul nu este afectat), având capabilitatea 

de distrugere a echipamentelor de comunicaţii precum şi a logisticii care încorporează 

module electronice. 

 Persoană de contact: Dr. ing. Lucian Pîslaru-Dănescu, lucian.pislaru@icpe-ca.ro 

mailto:lucian.pislaru@icpe-ca.ro
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TRADUCTOR PENTRU MĂSURAREA VÂSCOZITĂŢII DINAMICE ÎN FLUX 

CONTINUU 
 

Noutate/Descriere 

Traductorul pentru măsurarea vâscozităţii dinamice în flux continuu utilizează două 

elemente active din materiale piezoceramice, care aparţin sistemului de soluții solide pe bază de 

Pb (Ti, Zr)O3 modificat cu Nb5+. Fiecare element activ piezoceramic este dispus între două plăci 

ceramice, formând astfel un element emiţător, respectiv un element receptor. Elementul emiţător 

funţionează pe principiul fizic al piezoelectricităţii inverse, iar elementul receptor pe baza 

principiului fizic al piezoelectricităţii directe. 

 

 
Traductor pentru măsurarea vâscozităţii dinamice în flux continuu 

 

Avantaje/Caracteristici tehnice principale 

 Domeniul de măsură U = [26 – 32] mPa·s 

 

 
Caracteristica amplitudine* / concentraţie pentru soluţia glicerină–apă la frecvenţa f=15 MHz 

y = -3E-06x3 + 0.0004x2 + 0.0023x + 2.2373
R² = 0.9923
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Caracteristica amplitudine* / vâscozitate pentru soluţia glicerină–apă la frecvenţa f=15 MHz 

* tensiunea vârf la vârf măsurată la elementul piezoceramic receptor 

Aplicații 

 Măsurarea vâscozităţii dinamice în flux continuu a uleiului de transformator utilizat ca agent 

de răcire la transformatoarele de mare putere; 

 Măsurarea vâscozităţii dinamice în flux continuu a combustibililor lichizi utilizaţi la motoare 

termice; 

 Măsurarea vâscozităţii dinamice în flux continuu a soluţiilor de laborator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Lucian Pîslaru-Dănescu, lucian.pislaru@icpe-ca.ro 
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ELECTROMAGNET STEERER CU SURSĂ DE ALIMENTARE  

PENTRU PROIECTUL FAIR 
 

Proiectul FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research, vizează realizarea lângă Darmstadt, 

Germania, a unui sistem integrat de acceleratoare de particule, capabil să furnizeze fascicule de 

ioni şi antiprotoni cu energii înalte. FAIR va oferi oamenilor de ştiinţă din Europa şi din întreaga 

lume posibilitatea de a efectua cercetări de foarte înalt nivel în ceea ce priveşte fizica structurii 

nucleelor, fizica antimateriei, fizica materiei nucleare în condiţii extreme, fizica plasmei şi aplicaţii 

conexe. România, ca membru fondator al FAIR GmbH, societate care se va ocupa de coordonarea 

activităţilor în cadrul proiectului, va suporta 1% din costurile proiectului FAIR. O parte din 

contribuţia României va consta în echipamente care vor fi instalate în cadrul HESR - High Energy 

Storage Ring, componentă importantă a proiectului FAIR. În cadrul acestei contribuţii în kind, ICPE-

CA va participa prin realizarea a 53 electromagneţi normal-conductori de tip steerer orizontal şi 

steerer vertical şi a 53 surse de alimentare pentru aceşti electromagneţi. 

 

Principalele caracteristici ale electromagnetului steerer 

 

Unghiul maxim de deflexie 2 mrad la pmax 

Apertura 100 mm 

Lungimea magnetică 280 mm 

Lungimea jugului magnetic 250 mm 

Lațimea jugului magnetic 250 mm 

Înălțimea jugului magnetic 596 mm 

Masa circuitului magnetic ~165 kg 

Numărul de bobine 2 

Nr. de spire / bobină 44 

Nr. de straturi / bobină 4 

Nr. de spire / strat 11 

Dimensiunile conductorului 10,6 x7 mm2 

Diametrul orificiului de 

răcire 
4 mm 

Secțiunea conductorului 60,77 mm2 

Lungimea conductorului / 

bobina 
~ 72 m 

Masa conductorului / 

bobina 
~ 39 kg 

 Laboratorul de CAD/CAE 
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Curent maxim 304,1 A 

Densitatea de curent 5 A/mm2 

Masa totală ~ 340 kg 

Tensiunea (CC) 12,84 V 

Rezistența 42,2 mΩ 

Inductivitatea 0,28 mH 

Puterea 3,9 kW 

Debit fluid răcire ~ 1,81 l/min 

Cădere de presiune ~ 5,21 bar 

 

Principalele caracteristici ale sursei de alimentare 

 

 

 

 Alimentare: 400 V, trifazat, 50 Hz; 

 Tensiune ieșire: +/-45 V; 

 Curent ieșire: 0...350 A;  

 Panta curentului: 20 A/s; 

 Precizia statică și dinamică: 10-4·Imax; 

 Condiții de mediu: 18...28oC și max. 70% umiditate; 

 Răcire cu apă demineralizată cu: 

 Conductivitate < 10 μS/cm; 

 Temperatura 25+/-1oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Ionel Chiriță, ionel.chirita@icpe-ca.ro 

  

mailto:ionel.chirita@icpe-ca.ro
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ELECTROMAGNET SEXTUPOL CU SURSĂ DE ALIMENTARE  

PENTRU PROIECTUL FAIR 
 

Proiectul FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research, vizează realizarea lângă Darmstadt, 

Germania, a unui sistem integrat de acceleratoare de particule, capabil să furnizeze fascicule de 

ioni şi antiprotoni cu energii înalte. FAIR va oferi oamenilor de ştiinţă din Europa şi din întreaga 

lume posibilitatea de a efectua cercetări de foarte înalt nivel în ceea ce priveşte fizica structurii 

nucleelor, fizica antimateriei, fizica materiei nucleare în condiţii extreme, fizica plasmei şi aplicaţii 

conexe. România, ca membru fondator al FAIR GmbH, societate care se va ocupa de coordonarea 

activităţilor în cadrul proiectului, va suporta 1% din costurile proiectului FAIR. O parte din 

contribuţia României va consta în echipamente care vor fi instalate în cadrul HESR - High Energy 

Storage Ring, componentă importantă a proiectului FAIR. În cadrul acestei contribuţii în kind, ICPE-

CA va participa prin realizarea a 66 electromagneţi normal-conductori de tip sextupol şi a 29 surse 

de alimentare pentru aceşti electromagneţi. 

 

Principalele caracteristici ale electromagnetului sextupol 

d2B/dx2 max. 45 T/m2 

Apertura 140 mm 

Lungimea magnetică 300 mm 

Lungimea jugului magnetic 270 mm 

Lațimea jugului magnetic 480 mm 

Înălțimea jugului magnetic 480 mm 

Masa circuitului magnetic ~290 kg 

Numărul de bobine 6 

Nr. de spire / bobină 15 

Nr. de straturi / bobină 2 

Nr. de spire / strat 7,5 

Dimensiunile conductorului 10,6 x7 mm2 

Diametrul orificiului de răcire 4 mm 

Secțiunea conductorului 60,77 mm2 

Lungimea conductorului / bobină ~ 12 m 

Masa conductorului / bobină ~ 6,5 kg 

Curent maxim 290 A 

Densitatea de curent 4,77 A/mm2 

Masa totală ~ 400 kg 

Tensiunea (CC) 6,12 V 

Rezistența 21,12 mΩ 

Inductivitatea 3,4 mH 

Puterea 1,8 kW 

Debit fluid răcire ~ 0,86 l/min 

Cădere de presiune ~ 1,14 bar 
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Principalele caracteristici ale sursei de alimentare 

 

 

 Alimentare: 400 V, trifazat, 50 Hz; 

 Tensiune ieșire: +/-45 V; 

 Curent ieșire: 0...350 A; 

 Panta curentului: 20 A/s; 

 Precizia statică și dinamică: 10-4·Imax; 

 Condiții de mediu: 18...28oC și max. 70% umiditate; 

 Răcire cu apă demineralizată cu: 

 Conductivitate < 10 μS/cm; 

 Temperatura 25+/-1oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Ionel Chiriță, ionel.chirita@icpe-ca.ro 
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SISTEM DE STOCARE A ENERGIEI CINETICE PE PRINCIPIUL ROŢII VOLANTE, CU 

SUSTENTAŢIE MAGNETICĂ 
 

Tema generală a unității energetice de stocare inerțială a urmărit ca, folosind o volantă cu 

momentul de inerţie J=0,72kg*m2 şi masa m=50kg, să se realizeze un nivel de putere electrică 

debitată Pd=500W pentru un timp de descărcare minim, td min= 5 min. 

Sub aspectul constructiv s-au impus şi realizat următoarele: 

 Lăgăruire radial-axială a volantei, cu ax vertical şi preluarea greutăţii prin sustentaţie 

magnetică (lagăr axial pasiv, cu magneţi permanenţi); 

 Maşină electrică unică, excitată cu magneţi permanenţi, funcţionând în regim de motor de 

curent continuu cu comutaţie statică la încărcare şi în regim de generator sincron la 

descărcare. 

 

   

a) secţiune transversală b) vedere de ansamblu c) model laborator 

Sistem de stocare a energiei cinetice pe principiul roţii volante 

1. maşină electrică reversibilă, 2. sistem volant, 3. piesă de legătură,  

4. lagăr magnetic, 5. indicator de presiune, 6. robinet conectare pompă de vid. 

 

Mașina electrică și ansamblul volant sunt prezentate în figurile următoare. 

  

 Laboratorul de Microprelucrări, Reverse Engineering, Rapid Prototyping și Vibroacustică 
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Maşina electrică reversibilă 

1. scut faţă, 2. arbore, 3. carcasă, 4. stator, 

5. înfăşurare, 6. rotor, 7. magneţi permanenţi, 8. scut 

spate, 9. placă de comandă, 10. sistem magnetic de 

comandă, 11. piesă fixare, 12. capac. 

Ansamblu volant. 

 

Avantaje 

În comparaţie cu principalul sistem de stocare a energiei, reprezentat de acumulatorii 

electrochimici, FESS se caracterizează prin: 

 Putere specifică mai mare (între 5 şi 10 kW/kg la FESS, la acumulatorii electrochimici fiind cu un 

ordin de mărime mai mică); 

 Energia specifică acumulată de FESS poate depăşi 200 Wh/kg, valorile uzuale situându-se în jurul 

valorii de 100 Wh/kg; acumulatorii cu Pb asigură în mod uzual de la 30 Wh/kg până la peste 100 

Wh/kg la acumulatorii Li-Ion; 

 Costul pe unitatea de energie acumulată cu FESS este de până la 8 ori mai mare decât la 

acumulatorii cu Pb; 

 Durata de viaţă a FESS este mult mai mare, factorul de multiplicare faţă de bateriile 

electrochimice fiind tot în jur de 8, compensând astfel dezavantajul legat de costurile specifice 

ridicate; 

 FESS pot suporta un număr practic nelimitat de cicluri de încărcare/descărcare, pe când la 

bateriile electrochimice, numărul ciclurilor de încărcare/descărcare este limitat, din cauza 

diminuării performanţelor; 

 Randamentul FESS moderne este 90...95%, faţă de cel al bateriilor electrochimice, care este de 

60...80% (acumulatorii cu Pb); 

 Impactul tehnologiei de realizare şi utilizare a FESS asupra mediului este incomparabil mai mic 

faţă de execuţia şi utilizarea bateriilor electrochimice. Acest aspect trebuie luat în considerare 

atunci când se analizează costurile aferente celor două sisteme de stocare a energiei; 

 FESS pot funcţiona într-o plajă mult mai largă de temperaturi decât sistemele electrochimice. 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Cristinel Ilie, cristinel.ilie@icpe-ca.ro 

mailto:cristinel.ilie@icpe-ca.ro


   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 

 „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”   65 
 

ECHIPAMENT PENTRU MĂSURAREA ȘI CONTROLUL DEZECHILIBRULUI DINAMIC 

AL ARBORILOR CARDANICI MR 
 

 Descrierea produsului 

Componentele echipamentului de echilibrat constau în:  

 Sistemul mecanic  

 Batiu, prins rigid cu şuruburi în fundație;  

 Lagăre de sprijin , pe care se așează rotorul de 

echilibrat; 

 Traductor de unghi – 1 buc. 

 Traductor  de forță – 4 buc. tip piezoelectric. 

 Sistemul electric şi electronic 

 Sistem de acţionare a motorului;  

 Sistem electronic de preluare a semnalului provenit 

de la traductoarele montate pe sistemul mecanic și de prelucrare și afisare a datelor. 

 

Funcțiile sistemului IT constau în: 

 Calculul funcţiilor de transfer şi al dezechilibrului rotorului 

testat; 

 Înregistrarea funcţiilor de transfer în vederea reutilizării 

acestora; 

 Furnizarea de buletine de date înregistrate, care cuprind, 

printre altele şi dezechilibrul rezidual; 

 Asigurarea interfeţei cu utilizatorul; 

 Comanda acţionării motorului de antrenare prin intermediul 

microcontrolerului. 

 

Caracteristici tehnice 

 Echilibrarea în două planuri;  

 Gradul de echilibrare – G 16 conform ISO 1940; 

 Masa piesei de echilibrat – max. 250 kg; 

 Turaţia de echilibrare – 1500/3000 rpm. 

 

Avantaje 

 Reducerea zgomotelor și vibrațiilor vagoanelor de tren; 

 Creșterea fiabilității în exploatare; 

 Reducerea pierderilor de putere. 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Cristinel Ilie, cristinel.ilie@icpe-ca.ro 

mailto:cristinel.ilie@icpe-ca.ro
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MAȘINĂ DE ECHILIBRAT DINAMIC CARDANE LOCOMOTIVE ME 100 

 

Descrierea produsului 

Componentele mașinii de echilibrat constau în:  

 Sistemul mecanic  

 Batiu, prins rigid cu şuruburi în fundație;  

 Lagăre de sprijin , pe care se așează rotorul de echilibrat; 

 Traductor de unghi – 1 buc. 

 Traductor  de forță – 4 buc. tip piezoelectric. 

 Sistemul electric şi electronic 

 Sistem de acţionare a motorului;  

 Sistem electronic de preluare a semnalului provenit de la 

traductoarele montate pe sistemul mecanic și de prelucrare și 

afisare a datelor. 

 

Funcțiile sistemului IT constau în: 

 Calculul funcţiilor de transfer şi al dezechilibrului rotorului testat; 

 Înregistrarea funcţiilor de transfer în vederea reutilizării acestora; 

 Furnizarea de buletine de date înregistrate, care cuprind, printre altele şi dezechilibrul 

rezidual; 

 Asigurarea interfeţei cu utilizatorul; 

 Comanda acţionării motorului de antrenare prin intermediul microcontrolerului. 

  

Caracteristici tehnice 

 Echilibrarea în două planuri;  

 Gradul de echilibrare – G 16 conform ISO 1940; 

 Masa piesei de echilibrat – max. 500 kg; 

 Turaţia de echilibrare – 600/1200 rpm. 

 

 Avantaje 

 Reducerea zgomotelor și vibrațiilor vagoanelor de tren; 

 Creșterea fiabilității în exploatare; 

 Reducerea pierderilor de putere; 

 Producția și exploatarea produsului nu are implicații 

asupra mediului înconjurător. 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Cristinel Ilie, cristinel.ilie@icpe-ca.ro 

  

mailto:cristinel.ilie@icpe-ca.ro
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MAȘINĂ DE ECHILIBRAT DINAMIC ME 60 
 

Descrierea produsului 

Componentele mașinii de echilibrat constau în:  

 Sistemul mecanic  

 Batiu, prins rigid cu şuruburi în fundație;  

 Lagăre de sprijin , pe care se așează rotorul 

de echilibrat; 

 Traductor de unghi – 1 buc. 

 Traductor  de forță – 4 buc. tip piezoelectric. 

 Sistemul electric şi electronic 

 Sistem de acţionare a motorului;  

 Sistem electronic de preluare a semnalului 

provenit de la traductoarele montate pe sistemul mecanic și de prelucrare și afisare a datelor. 

 

Din punct de vedere constructiv, echipamentul de măsură 

și prelucrare a semnalelor vibratorii reprezintă un ansamblu 

modular având în componență următoarele blocuri funcționale: 

 Traductoare de vibrație (accelerometre);  

 Senzor de turație; 

 Modul analogic de măsură și prelucrare a semnalului; 

 Filtru analogic comandat numeric (filtru de urmărire); 

 Unitate centrală cu microcontroler 80C31. 

 

Funcțiile sistemului IT constau în: 

 Calculul funcţiilor de transfer şi al dezechilibrului rotorului testat; 

 Înregistrarea funcţiilor de transfer în vederea reutilizării acestora; 

 Furnizarea de buletine de date înregistrate, care cuprind, printre altele şi dezechilibrul 

rezidual; 

 Asigurarea interfeţei cu utilizatorul; 

 Comanda acţionării motorului de antrenare prin intermediul microcontrolerului. 

 

Caracteristici tehnice 

 Echilibrarea în două planuri;  

 Gradul de echilibrare – G 6,3 conform ISO 1940; 

 Masa piesei de echilibrat – max. 60 kg; 

 Turaţia de echilibrare – 950/1450 rpm. 
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Caracteristici tehnice 

Gama de măsură 0…10 g 

Gama de frecvență 10…10000 Hz 

Neliniaritatea în domeniul de masură ± 0,5 dB 

Atenuarea în afara benzii de masură 40 dB/dec 

Filtru analogic comandat numeric cu acord 

automat 
 

Domeniul de acord al filtrului trece bandă 10 …1000Hz 

Rezoluția filtrului trece–bandă                                
0,1 Hz în gama 10…100 Hz 

1 Hz în gama 100…1000 Hz 

Precizia de măsurare a frecvenței                          ± 1/2 LSB 

Precizia măsurătorilor de vibrație ± 3 % 

Gama de măsură acoperită pe trei domenii 

0,01…0,1 g 

0,1…1 g 

1…10 g 

Gama temperaturilor de lucru 0…70 ºC 

 

Avantaje ale utilizării produsului dat 

 Reducerea zgomotelor și vibrațiilor; 

 Creșterea fiabilității subansamblelor mecanice; 

 Reducerea pierderilor de putere; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Cristinel Ilie, cristinel.ilie@icpe-ca.ro 

  

mailto:cristinel.ilie@icpe-ca.ro
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SISTEM DE ANTRENARE ȘI LĂGĂRUIRE CU INTERACȚIE MAGNETICĂ (FĂRĂ 

CONTACT MECANIC), LA MAȘINILE DE ECHILIBRAT DINAMIC 
 

 Componente 

 Sistem de echilibrat dinamic cu lagăre magnetice și antrenare prin câmp magnetic; 

 Piesă de echilibrat izolată mecanic de restul sistemului, în scopul eliminării factorilor 

perturbatori din mediul înconjurator.  

  
Determinarea caracteristicii statice 

  

Determinarea caracteristicii dinamice 

Avantajele sistemului de antrenare constau în:  

 Simplificarea calculului și a construcției mecanice a mașinii de echilibrat;  

 Eliminarea pierderilor prin frecare și scăderea necesarului energetic; 

 Creșterea dezechilibrului minim detectabil; 

 Eliminarea dependenței preciziei de măsurare de influențele perturbatoare din mediul 

ambiant; 

 Reducerea costurilor de producție a unui astfel de utilaj; 

 Eliminarea elementului intermediar de transmitere a mișcării de la motorul de antrenare la 

piesa de echilibrat; 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Cristinel Ilie, cristinel.ilie@icpe-ca.ro 

Caracteristica statica :Forta - Deplasare
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STAND PENTRU RODAREA, CARACTERIZAREA ȘI ÎNCERCAREA MAȘINILOR 

ELECTRICE DE PÂNĂ LA 1500 KW FOLOSITE ÎN TRACȚIUNEA FEROVIARĂ 
 

Caracteristici tehnice 

 Stand pentru încercarea motoarelor electrice utilizate în tracţiunea feroviară prin 

monitorizarea următorilor parametri: 

 Im - curent principal al motorului – în gama de măsură 0 - 1000 A; 

 IE1 și IE2 – curenți de excitație – în gama de măsură 0 - 100 A; 

 Tensiune de alimentare – în gama de măsură 0 – 1000 V; 

 Tensiune survoltor – în gama de măsură 0 – 100 V; 

 Turație – în gama de măsură 0 - 3000 rpm; 

 Temperatura – în gama de măsură 0 - 200 °C; 

 Vibrație. 

 

  
Ansamblul motor - generator electric pentru 

încercarea maşinilor electrice LDE 
Sistemul de achiziţie şi prelucrare a datelor 

 

Gradul de noutate 

Concepţia standului se bazează pe concepte originale, pentru construcţia acestuia 

utilizându-se soluţii moderne de control electronic și măsurători computerizate (software 

specializat pentru achiziţie, prelucrare şi afişare de date).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Persoană de contact: Dr. ing. Cristinel Ilie, cristinel.ilie@icpe-ca.ro 

mailto:cristinel.ilie@icpe-ca.ro
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SISTEM DE MĂSURĂ A DEZECHILIBRULUI DINAMIC ÎN 1 SAU 2 PLANE PENTRU PIESE TIP 

ROTOR (ROTOARE MAȘINI ELECTRICE, DISCURI DE AMBREIAJ,  

TURBOSUFLANTE, AXE CARDANICE, ARBORI COTIȚI) 

Caracteristici tehnice 

 Turația de echilibrare: 750-6000rpm;  

 Grad echilibrare conf ISO 1940;  

 Tensiune de alimentare 22Vca / 380Vca - 50 Hz; 

 Masa pieselor de echilibrat: 100 g-100 kg;  

 Durata estimării rezultatului: max 20 sec. 

 

Caracter de noutate: modul de achiziție și transfer de date cu software specializat. 

 

 

  

 Sistemele realizate se compun din 4 traductoare de vibrații, un traductor de unghi, modul 

electronic de prelucrare a informației, placă de achiziție cu software specializat. Afișarea 

dezechilibrului se realizează prin intermediul unui sistem IT de tip industrial, cu emiterea unui 

buletin de date experimentale. 

 

 

 Persoană de contact: Ing. Daniel Lipcinski, daniel.lipcinski@icpe-ca.ro 

mailto:daniel.lipcinski@icpe-ca.ro
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SISTEM DE MĂSURĂ ŞI ANALIZĂ A PROFILURILOR DE RULARE A ROȚILOR 
VEHICULELOR FEROVIARE 

 

  Caracteristici  constructive 

 Produs portabil destinat măsurării profilelor de rulare, în exploatare (revizii de vagoane sau 

depouri) sau în atelierele de reparații. 

 Precizia de masură: ± 0,01 % din distanța maximă măsurată; 

 Viteza de măsurare: minim 500 puncte / 90 sec; 

 Tensiunea de alimentare: 12 Vcc : 24 Vcc produsă de bateria de acumulatoare; 

 Putere consumată motor: max. 7,2 W;  

 Putere consumată senzor: max. 1,5 W;  

 Dimensiuni maxime de gabarit: 350 x 130 x 200 mm; 

 Masa totală: max. 9 kg. 

       

Componente 

1. Laptop cu soft specializat; 

2. Suport sistem de translație; 

3. Sistem de translație; 

4. Sania sistemului de translație; 

5. Motor electric; 

6. Senzor  laser; 

7. Variator de turație a motorului electric; 

8. Baterie de acumulatoare.     Ansamblu general profilograf 

  

  Parametri măsurabili 

 qR - gradientul buzei profilului, definit ca distanța transversală între un punct A10 situat la 10 

mm în exteriorul cercului nominal de rulare și un pun  ct Aq0 situat la 2 mm în interior de 

creștetul buzei profilului; 

 Sd - grosimea buzei profilului, măsurată la înălțimea 

de 10 mm de planul cercului de rulare; 

 Sh - înălțimea buzei profilului, măsurată în planul 

cercului de rulare; 

 L - lățimea totală a profilului; 

 Dr - diametrul cercului de rulare, distanța fixă 

măsurată la 70 mm de la fața interioară a profilului; 

 A - uzura profilului măsurată în planul cercului de 

rulare (pentru roțile cu bandaj);    

                               Probe funcționale la beneficiar 

      Persoane de contact: Ing. Dumitru Strâmbeanu, dumitru.strambeanu@icpe-ca.ro 

 Ing. Daniel Lipcinski, daniel.lipcinski@icpe-ca.ro 

mailto:dumitru.strambeanu@icpe-ca.ro
mailto:daniel.lipcinski@icpe-ca.ro
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STAND PENTRU TESTAREA ŞI DIAGNOSTICAREA COMPUTERIZATĂ A 

AMORTIZOARELOR PENTRU VEHICULE FEROVIARE, ÎN SCOPUL 

ÎMBUNĂTĂŢIRII PERFORMANŢELOR DINAMICE ŞI PENTRU CREŞTEREA 

SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI ŞI A CONFORTULUI CĂLĂTORILOR 
 

Descrierea produsului 

Standul computerizat destinat testării amortizorelor este constituit din următoarele module 

principale: mecanism de tip bielă-manivelă, sistem de automatizare ce permite reglarea continuă a 

frecvenţei şi cursei de încercare, blocul de comandă și achiziție de date, modulul de traductoare. 

Pe structura metalică a standului, sunt 

montate următoarele subansamble principale: 

 Discul de antrenare (volanta) care face 

corp comun printr-un sistem de angrenare 

cu reductorul melcat; 

 Dispozitivul de prindere și culisare pentru 

amortizorul ce urmează a fi testat;  

 Motorul electric care prin intermediul 

roților (fuliilor) și a curelelor trapezoidale 

asigură mișcarea de rotație a reductorului 

și implicit a volantei; 

 Traductoarele de forță și de deplasare 

liniară.  

 Elementul de comandă reprezentat de 

sistemul de achiziţie de date prevăzut cu 

sistem IT care asigură controlul procesului 

de măsură, evaluare, procesare. 

 

 Stand incercari amortizoare – vedere frontala 

1. Discul de antrenare     8. Convertor de frecvență 

2. Reductor  melcat     9. Filtru rețea 

3. Dispozitiv superior de fixare amortizor  10. Bielă  

4. Dispozitiv  inferior de fixare amortizor  11. Sistem IT 

5. Amortizor pentru testat    12. Traductor liniar 

6. Motor electric     13. Modul de comandă a vitezei 

7. Curea transmisie 14. Cutie comandă alimentare convertor 

frecvență 

 

Principalele componente comandate de unitatea centrală de prelucrare a informaţiei prin 

placa de achiziţie de date constau în: modulul de traductoare, modulul prelucrare/adaptare 

semnal, modulul separare galvanică, modulul comandă pornire sistem, modulul comandă viteză. 
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Componentele electrice și mecanice principale care asigură transmisia și conversia mișcării 

de rotație în mișcare de translație constau în: convertorul de frecvență, motorul electric, filtrul de 

rețea, reductorul, discul de antrenare, biela. 

După fixarea amortizorului ce urmează a fi testat și stabilirea cursei pistonului, se 

alimentează standul și se realizează comanda convertorului de frecvență pentru o viteză impusă. Se 

comandă achiziția de date și se efectuează un ciclu de măsurători, în final afișându-se diagrama 

forță - deplasare. Diagramele de funcționare sunt verificate cu ajutorul sistemului de calcul echipat 

cu software dedicat și comparate cu diagramele etalon impuse de producător și înregistrate de 

sistemul IT. 

 

Caracteristici tehnice constructive 

 Forța maximă: 20 kN; 

 Cursa maximă: 350 mm; 

 Viteza de lucru maximă: 57 rot/min (raport de reducere 1/50); 

 Precizia de masură: +/- 0.1%; 

 Tensiunea de alimentare: 400 V, 50 Hz; 

 Putere consumată maximă: 12 kW; 

 Dimenisuni de gabarit:  

 Stand computerizat (600 x 600 x 1370) mm. 

 Echipament electromecanic (700 x 1250 x 2675) mm; 

 

Elemente de noutate 

 Automatizarea întregului proces de testare a amortizoarelor; 

 Setare viteze de testare - fixe/variabile continuu; 

 Software dedicat pentru testare și diagnoză. 

 

Avantaje 

 Înregistrarea datelor este independentă de operatorul uman; 

 Citirea și interpretarea facilă a curbelor redate într-un sistem de axe carteziene;  

 Realizarea unei baze de date care include istoricul valorilor înregistrate: forță, deplasare, 

timp. 

 Facilitarea sintezei și diagnozei fenomenelor analizate. 

 

Potențialii utilizatori 

Produsul realizat se adresează tuturor agenților economici, care au ca domeniu de activitate 

revizia/mentenanța materialului rulant de cale ferată. 

 

 

      Persoane de contact: Ing. Dumitru Strâmbeanu, dumitru.strambeanu@icpe-ca.ro 

 Ing. Daniel Lipcinski, daniel.lipcinski@icpe-ca.ro 

 

mailto:dumitru.strambeanu@icpe-ca.ro
mailto:daniel.lipcinski@icpe-ca.ro
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SISTEM COMPUTERIZAT PENTRU VERIFICAREA, DIAGNOZA ȘI TESTAREA 

FINALĂ A ECHIPAMENTELOR PNEUMATICE DE FRÂNĂ ALE VEHICULELOR 

FEROVIARE 
 

 Aplicații 

Automatizarea întregului proces de testare a distribuitoarelor de aer, concepția unui bloc de 

comandă pneumatică cu funcțiile robinetului mecanic tip KD2, realizarea de software pentru 

testarea și diagnoza echipamentelor pneumatice de frână ale vehiculelor feroviare. 

 

Descriere produsului 

Sistemul computerizat asigură achiziţia şi prelucrarea datelor, reprezentarea grafică şi 

redarea diagramelor de funcţionare (presiune în funcţie de timp), precum şi identificarea 

posibilelor componente defecte ale subansamblelor echipamentelor pneumatice de frână. 

Diagramele de funcționare sunt verificate cu ajutorul sistemului de calcul prevăzut cu 

software dedicat şi comparate cu diagramele etalon impuse de producător şi înregistrate în 

memoria sistemului. Procesul de verificare a funcţionării distribuitoarelor de aer se realizează prin 

înlocuirea robinetului mecanic de tip KD2, cu un bloc de comandă pneumatică, format dintr-o serie 

de electroventile comandate electronic. 

Principalele componente ale sistemului computerizat pentru verificarea, diagnoza și testarea 

finală a echipamentelor pneumatice de frână ale vehiculelor feroviare constau în: bloc de 

rezervoare aer comprimat, sistem IT, bloc de achiziţie de date, surse de tensiune continuă pentru 

alimentare şi comandă, bloc de execuţie electropneumatică, aparatură de măsură digitală, senzori, 

imprimantă. 

 

Elementele componente ale produsului 

 Sistemul computerizat pentru verificarea, diagnoza și testarea finală a echipamentelor 

pneumatice de frână ale vehiculelor feroviare, în vederea creșterii siguranței și securității în 

transportul pe calea ferată include următoarele componente: 

 Sistemul de calcul electronic prevăzut cu: sistem IT cu software dedicat; 

 Sistemul de comandă electronică a echipamentului, prevăzut cu plăcile de relee, surse 

tensiune comandă, interfață serială; 

 Blocul de execuție electropneumatică și traductoare de presiune; 

 Blocul de achiziție, prelucrare, stocare de date și furnizare a rezultatelor; 

 Echipamentul de verificat, distribuitor de aer tip KEDa. 
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1. Distribuitor (A), 2. Rezervor auxiliar (R), 3. Rezervor principal (HB), 4. Conductă generală (L),  

5. Conductoare electrice, 6. Interfață conexiuni electrice, 7. Conducte pneumatice, 8. Manetă MPR,  

9. Distribuitor aer, 10. Celule pneumatice, 11. Cilindru de frână (CF), 12. Rezervor suplimentar (SL),  

13. Echipament electronic 

Sistem computerizat - vedere generală 

 

Parametrii măsurabili 

1 Presiune aer alimentare bar 10 

2 Debit aer  dm3/s min. 220 

3 Presiune maximă de lucru bar 6,5±0,1 

4 Presiune de lucru bar 5±0,1 

5 Volum de stocare aer dm3 max. 220 

6 Precizia de masură % ±0,1 

7 Tensiunea de alimentare  Vca 230 

8 Puterea absorbită kW 0,850 

9 Tensiunea de comandă Vcc 24 

  

 Caracteristici tehnice 

 Tensiune de alimentare: 230 V CA; 

 Frecvență de alimentare: 50 Hz; 

 Tensiune de comandă: 24 V CC; 
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 Presiunea utilă: 10 Bar; 

 Puterea consumată: 2,5 kW; 

 Gabarit bloc electronic: 600 x 600 x 1650 mm; 

 Gabarit bloc electropneumatic: 1300 x 1500 x 1350 mm; 

Performanțele sunt impuse de tehnologia de încercare a distribuitorului de aer, conform 

instrucțiunilor de utilizare. 

 

 
Schema pneumatică a sistemului computerizat 

 

 
Schema electrică a sistemului computerizat 

 

      Persoane de contact:  Ing. Dumitru Strâmbeanu, dumitru.strambeanu@icpe-ca.ro 

 Ing. Daniel Lipcinski, daniel.lipcinski@icpe-ca.ro 

mailto:dumitru.strambeanu@icpe-ca.ro
mailto:daniel.lipcinski@icpe-ca.ro
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STAND COMPUTERIZAT PENTRU VERIFICAREA GENERATOARELOR ELECTRICE 

SINCRONE - MATERIAL RULANT 
 

Descrierea produsului 

Standul computerizat este consituit din 

următoarele componente: 

 Module digitale pentru achiziția parametrilor: 

 Tensiunea alternativă: Uca 

 Tensiunea continuă: Ucc 

 Curentul nominal: In 

 Tensiunea de excitație: Uex 

 Curentul de excitație: Iex 

 Turația nominală: n 

  Convertoare de tensiune continuă și alternativă. 

  Modul conversie interfață serială.  

  Sistem IT. 

  Traductor de vibrații și sesizor vibrații. 

 

Caracteristici constructive 

 Dimensiuni de gabarit dulap mecanic:  max. 600x600x1675 [mm] 

 Masa stand:     max. 100 Kg. 

 

Caracteristici tehnice 

 Tensiunea de alimentare:  230 V; 

 Frecvența:    50 Hz; 

 Puterea absorbită:   max. 0,5 kW. 

 Tensiunea nominală între faze: 20,6 ÷ 25,7 V CA. 

 Tensiunea continuă:   28,8 V ± 2,5% V CC. 

 Curentul nominal:   max. 210 A CC. 

 Tensiunea de excitație:  24 ÷ 30 V CC. 

 Curentul de excitație:  max. 5 A. 

 Turația nominală:   2800 rot./min. 

 Precizia de măsură:    ± 0,2 %. 

 Frecvența vibrații:   13,3 ÷ 70 Hz. 

 

Principiul de funcționare 

Standul computerizat achiziţionează, prelucrează şi înregistrează date furnizate de 

următoarele componente: generator, regulator de tensiune, tahogenerator, traductor inductiv de 

vibraţii. 
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Cu ajutorul convertoarelor de tensiune continuă şi alternativă, parametrii măsurabili Uca, 

Ucc, In, Uex, Iex, n sunt convertiţi în semnale de tensiune şi curent electric, care se aplică modulelor 

digitale indicatoare. Prin intermediul modulului de conversie interfaţă serială, se realizează 

transferul de date către unitatea centrală care, în baza unui soft specializat, afişează valorile 

parametrilor achiziționați. 

 

 
Standul computerizat pentru verificarea generatoarelor electrice sincrone - material rulant 

 

Domeniul de utilizare 

Standul computerizat este utilizat pentru verificarea parametrilor generatoarelor sincrone 

din dotarea vagoanelor din trenurile de călători. 

 

Avantaje 

Funcționarea generatoarelor electrice la parametrii optimi asigură energia necesară pentru 

un confort ridicat al pasagerilor (iluminat, căldură, apă caldă, nivel de vibrații). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Persoana de contact: Ing. Dumitru Strâmbeanu, dumitru.strambeanu@icpe-ca.ro 

  

mailto:dumitru.strambeanu@icpe-ca.ro
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ACUMULATOR NIMH DE TIP LANI5 
 

Descrierea produsului:  

Acumulatorul este realizat în tehnologie planară, utilizând ca material activ pentru 

electrodul pozitiv NiO(OH), iar pentru electrodul negativ LaNi5. Acumulatorul are o capacitate de 

cca. 2Ah, având o suprafață echivalentă a electrozilor de 420 cm2. Modelul permite atingerea unei 

capacități finale de 10 Ah. Capacitatea specifică este de cca. 200 Wh/g. 

 

Domenii de utilizare: 

Acest tip de acumulator este destinat utilizării în domeniul electrovehiculelor și 

automatizărilor independente. 

 

Impactul asupra mediului înconjurător: utilizarea vehiculelor electrice permite reducerea 

efectelor de seră datorat CO2 generat prin arderea combustibililor fosili. 

 

 
 

 

 

 

 

 

      Persoana de contact: Dr. ing. Paula Barbu, paula.barbu@icpe-ca.ro 

  

 Laboratorul de Electrochimie, Chimie – Fizică și Biochimie 

mailto:paula.barbu@icpe-ca.ro
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MATERIAL ELECTROACTIV DE TIP HIBRID POLIMER CNT, PENTRU ELECTROZI 

ÎN SUPERCAPACITORI 
 

Descrierea produsului:  

Material electroactiv de tip hibrid polimer – CNT obținut prin: creștere de nanotuburi de carbon 

(CNT), prin metoda CVD (Chemical Vapor Deposition), pe catalizator de Ni, depus pe substrat 

metalic prin magnetron sputtering, urmată de depunere de polipirol prin voltametrie ciclică. 

 

 

 

      

 

 

 

Materialul electroactiv de tip hibrid polimer – CNT este utilizat pentru realizarea de electrozi 

în supercapacitori astfel: electrozii se plasează în interiorul unor capsule de tip coin-cell, separați 

printr-o membrană de tip „nețesut” din acetil-celuloză îmbibată în electrolit H2SO4 0,2 M. Între cele 

două capsule, se poziționează o garnitură izolatoare, iar ansablul se presează într-un dispozitiv 

special pentru închiderea ermetică a celulei. 
 

Caracteristici tehnice ale supercapacitorului cu 

electrozi din material hibrid polimer CNT: 

 Tensiunea de funcționare: 0 – 1 V; 

 Capacitatea specifică: 50 – 150 mF/cm2; 

 Capacitatea totală: 500 – 1500 mF; 

 Frecvența: 10 – 100 mHz; 

 Factorul de disipare: <1.    Componente ale supercapacitorului: capsule,  

garnitură, electrozi, membrană separatoare  

Domenii de utilizare: 

 Aplicații din domeniul ingineriei electronice;  

 Stocarea energiei; 

 Aplicații pentru autovechicule electrice; 

 

Imagini SEM cu depuneri de nanotuburi de carbon prin CVD 

 
Imagini SEM cu depuneri de polipirol prin voltametrie ciclică 

      Persoana de contact: Dr. ing. Paula Barbu, paula.barbu@icpe-ca.ro 

Disc metalic Catalizator Ni 

Nanotuburi de carbon 
Hibrid Polipirol - CNT 

Voltametrie ciclică 

CVD 750oC 

mailto:paula.barbu@icpe-ca.ro
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MODUL DE DESALINIZARE CAPACITIVĂ A APEI 
Cerere de brevet de invenție, OSIM nr. A/00688/02.08.2010 - „Modul de desalinizare capacitiv” 

Cerere de brevet de invenție, OSIM nr. A/00/787/4.08.2011-  

„Material carbonic pentru deionizare capacitivă a apei” 

 

 Avantaje ale metodei de deionizare capacitivă ca metodă de purificare/desalinizare a apei 

de mare: 

 Nu sunt utilizate substanțe chimice pentru purificare/desalinizare și regenerarea sistemului;  

 Nu sunt utilizate membrane (acestea sunt costisitoare și ridică probleme de întreținere / 

regenerare chimică); 

 Mentenanță ușoară comparativ cu sistemele de RO (osmoză inversă); 

 Necesar energetic redus;  

 Consumul redus de energie necesar în funcționare face ca deionizarea capacitivă să fie mult 

mai fezabilă cu surse autonome de energie (celule solare); 

 Electrozi mai puțin susceptibili la colmatare;   

 Potențial ca sistemul propus să fie aplicabil inclusiv „on–line” (ex: dedurizator mașina de 

spălat); 

 

Domeniul de aplicare: 

 Îndepărtarea diferiților ioni din ape uzate fără generare de baze, acizi sau alte deșeuri 

secundare; această aplicație poate fi în special importantă în cazuri ce implică radionuclizi, 

unde procesul de deionizare capacitivă poate fi utilizat pentru îndepărtarea urmelor de 

material anorganic radioactiv; 

 Tratarea apei fierbinți din stațiile nucleare sau termocentrale; un astfel de tratament este 

util pentru prevenirea corodării sau a apariției fisurilor/ decojirii suprafețelor de transfer 

termic. Procesul poate fi aplicat în incinta submarinelor nucleare pentru care atât energia 

electrică, cât și inventarul de substanțe chimice necesare sunt limitate (de exemplu pentru 

un proces ce necesită rășini schimbătoare de ioni); 

 Producerea de apă de înaltă puritate pentru industria semiconductorilor; 

 Aplicații casnice pentru dedurizarea apei. În prezent, sistemele casnice de dedurizare a apei 

utilizează clorura de sodiu pentru rgenerarea patului de rășini schimbătoare de ioni; 

 Desalinizarea apei pentru uz agricol; 

 Desalinizarea apei de mare; 

 În cazul echipamentelor analitice care combină principiile deionizării capacitive și 

cromatografia de ioni pentru absorbția pe paturi de xerogeluri carbonice. 
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Principiul de funcționare:  

 

 

 

 

 

 Efluentul lichid curge printr-un ansamblu de 2 electrozi cu suprafața specifică mare la o 

diferență de potențial de aproximativ 1,2 V.   

 Ionii sau alte particule încărcate sunt atrase și menținute pe suprafața electrozilor încărcați 

pentru a fi mai târziu eliberați într-un curent de spălare (la întreruperea alimentării cu 

energie electrică sau la schimbarea polarizării electrozilor). 
 

Descrierea produsului: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristici tehnice: 

 Randamentul de deionizare/desalinizare a soluțiilor test: 

 Necesar energetic total al modulului capacitive: 

W = P x t = U x I x t = 1 x 0,290 x 0,75 = 0,217 Wh 

 Densitatea de curent:  

J = dI/dS [A/m²] = 290 mA/ (0,006 m² x 22 de electrozi) = 2,196 A/m² 

I = 290 mA, S = 0,006 m²  x 22 = 0,132 m² 

NaCl 0,5 M Apă de mare artificială 

Tensiune de alimentare [V] 
Randament de 

desalinizare [%] 
Tensiune de alimentare [V] 

Randament de 

desalinizare [%] 

1,2 63,63 1,2 99,09 

1 76,47 1 96,12 

0,8 84,35 0,8 86,65 

0,6 79,31 0,6 85,62 

      Persoana de contact: Dr. ing. Gabriela Hristea, gabriela.hristea@icpe-ca.ro 

mailto:gabriela.hristea@icpe-ca.ro
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TEHNOLOGII DE ELECTROFORMARE A FOLIILOR METALICE FLEXIBILE DE TIP 

Ni/W(Mo) SI SnPb(Cu) 
 
Poziţie pe piaţă 

Tehnologia se adresează utilizatorilor industriali care au în obiectul de activitate execuţia 
tratamentelor de suprafaţă pentru repere metalice, în scop funcţional şi/sau protector (de 
ex.industria electrotehnică, constructoare de maşini, acoperiri metalice, construcţii metalice, 
electronică, automobile, până la procesarea componentelor microelectronice, a sistemelor micro-
electro-mecanice [MEMS] sau fabricarea micro- şi nanostructurilor de înaltă precizie, inclusiv a 
nanostructurilor biologice, etc. 

Proprietăţi care condiţionează domeniile de utilizare 
Tehnologia de electroformare conduce la producerea sau reproducerea tridimensională a 

formelor obiectelor, la nivel micronic sau sub-micronic, prin depunere pe o matriţă/tipar, care se 
detaşează ulterior de suport. Straturile  astfel depuse se pot utiliza fie ca produse finale, fie ca 
matriţe de pe care se pot obţine replici prin tehnici electrochimice sau alte procedee ca ambutisare 
la cald, extrudere, matriţare prin injecţie, etc. Tehnologia de electrodepunere permite, din aceiaşi 
electroliţi, obţinerea straturilor de acoperire din aliajele recomandate, care oferă capacităţi 
anticorozive şi funcţionale. 
Domenii de utilizare: 
1. Finisări decorativ/protectoare pentru repere din industria electrotehnică, electronică,construcţii 
metalice, automobile etc. pe bază de soluţii nepoluante; 
2. Procesarea componentelor microelectronice, a sistemelor micro-electro-mecanice [MEMS] sau 
fabricarea micro- şi nanostructurilor de înaltă precizie, inclusiv a nanostructurilor biologice, etc. în 
industria electronică, biologie. 
3.Aliajele SnPb sunt frecvent aplicate pentru realizarea interconexiunilor în industria electronică. 

4.Obţinerea unor folii cu grosimi de sub 70 m la care procedeele prin laminare nu sunt adecvate, 
datorită defectelor inerente acestei operaţii (de ex.: ecruisarea suprafeţei, neplanietate, 
porozităţi, incluziuni de laminare, variaţia grosimii) în industrie. 

Descriere tehnologie  
 Tehnologie de obtinere aliaje Ni-W 

Elementele principale ale tehnologiei sunt: 
 Tip electrolit: citrat-amoniacal in care raportul Ni/Wvariaza de la 8/1 pana la 1/1 
 Densitate de curent:0,5-7 A/dm2 
 Durata procesului: 20-60 min. 
 Temperatura electrolit: 50-80oC 
 pH-ul solutiei: 7,5-9 

 Tehnologie de obținere aliaje Sn-Pb 
Elementele principale ale tehnologiei sunt: 
 Tip electrolit: fluoborat în care raportul Sn/Pb variază de la 1/1 la 4/1 
 Densitate de curent:1-5 A/dm2 
 Durata procesului: 20-120 min. (in funcție de grosimea dorită și domeniul de utilizare) 
 Temperatura electrolit: 18-22oC 
Elemente de noutate ale tehnologiei: 
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- electroliții se caracterizează printr-o bună utilizare, sunt robuști, cu impact minim asupra 
mediului și permit atât obținerea acoperirilor electrochimice cu o aderență foarte bună la 

suport metalic, ca și electroformarea foliilor metalice flexibile subțiri (15-75 m);  
- varierea condițiilor de operare pe baza acelorași concentrații ale electrolitului, se pot obține 

aliaje cu compoziții diferite, în funcție de domeniul de utilizare dorit. 
Se atașează  mostre  de folii metalice de tip Ni/W,obținute fie prin electroformare pe electrozi de 
inox fie ca  straturi de acoperire aplicate pe suporturi metalice din alamă și de cupru de uz 
electronic și de tip Sn-Pb, utilizând  tehnologia prezentată mai sus. 
 

TEHNOLOGIE DE DEPUNERE ELECTROCHIMICĂ A SN DIN LICHIDE IONICE DE 

TIPUL: CLORURĂ DE COLINĂ – ACID MALONIC – CLORURA DE STANIU 
 
Poziţie pe piaţă 

Tehnologia se adresează utilizatorilor care au în obiectul de activitate execuția 
tratamentelor de suprafață pentru repere metalice din cupru, aliaje de Cu și oțel (de ex. industria 
electrotehnică, construcții metalice, constructoare de mașini, aerospațială, etc.) și constituie o 
alternativă ecologică de ultima generatie la depunerile clasice din medii apoase, fără utilizarea 
agenților poluanți, utilizând soluții cu impact minim asupra mediului. 

 
Caracteristicile fizico – chimice ale depunerilor de Sn: 

 Aspect: gri metalic, compact, uniform; 

 Aderența: foarte bună; 

 Morfologie: structura compactă cu particule 
uniforme, alungite cu dimensiuni nanometrice  

 Cristalinitate, dimensiuni nanoparticule: 
difractograma de raze X evidențiaza picurile 
specifice Sn, fără picuri pentru Cu, ceea ce 
înseamnă o acoperire cristalină și uniformă, chiar 
la grosimi mici ale stratului. Dimensiunea medie a 
cristalitelor: 70 – 120nm; 

 Grosime de strat: 2 -10 μm; 

 Conductivitate electrică depuneri de Sn: 2 – 5 
106S/m 

 Rugozitatea medie a depunerilor de Sn: 250 – 300 
nm (micrografie AFM)  

 Bună rezistență la coroziune în condiții normale 
(curbe de polarizare în coordonate 
semilogaritmice). 
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Avantaje și elemente de noutate: 

 Tehnologia permite tratarea directă a suprafețelor metalice din Cu, aliaje de Cu și oțel prin 
formarea unor depuneri aderente, uniforme și compacte cu rol funcțional și care asigură 
protecția împotriva coroziunii, în condiții normale de exploatare și stocare; 

 Tehnologia permite obținerea unor depuneri nanocristaline chiar pe substraturi oxidate, 
ceea ce nu se poate realiza prin electrodepunere din soluții apoase; 

 Datoriti fiabilității ridicate a electrolitului, acesta poate fi utilizat timp îndelungat pentru 
electrodepunerea staniului; 

 Prin înlocuirea soluțiilor apoase are loc o reconsiderare a proceselor electrochimice; astfel 
degajarea hidrogenului, suprapotențialele, limitările de solubilitate, nivelul pH-ului, nu mai 
constituie o problemă, nemaifiind necesar controlul și corectarea lor;  

 Reduce tratamentul ulterior al efluenților, comparativ cu cel al soluțiilor apoase acide; 
 Sunt ușor de manipulat si depozitat; 
 fiind reciclabile, biodegradabile şi nenocive pentru organism, constituie o alternativă 

“verde” pentru galvanotehnică (depuneri de metale pure şi aliaje SnZn, ZnCr, CrMn)  
 
 

 
 

Domenii de utilizare: 
1. Finisări funcționale cu bune capacități de protecție anticorozivă pentru repere din Cu și oțel inox 
din industria electrotehnică, aeronautică, electronică, etc. pe bază de soluții nepoluante; 
2. Acoperiri subțiri pe Cu și oțel inox cu rol de protecție temporară, în condiții normale de 
exploatare și stocare; 
3. Straturi subțiri cu rol de substrat aderent pentru finisări organice. 

 

      Persoana de contact: Dr. ing. Paula Barbu, paula.barbu@icpe-ca.ro 
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ECHIPAMENTE UTILIZATE ÎN CADRUL LABORATORULUI PV-LAB 
 

 SIMULATOR SOLAR Pasan HighLIGHT LMT pentru 

laborator 

 

 Producător: Pasan; Furnizor: ALTIUS FOTOVOLTAIC 

 Domeniul de utilizare: Este destinat testării, 

evaluării şi determinării parametrilor de 

funcţionare a modulelor fotovoltaice 

 

Echipamentul este de tip modul tester cheie 

compus din următoarele componente: 

 Generatorul blitz; acesta reprezintă sursa de alimentare a sursei de lumină; 

 Lampa blitz prevăzută cu două tuburi și care generează un impuls 

de lumină calibrat; 

 Sarcina electronică, care scanează dispozitivul testat (DUT – 

Device Under Test), furnizând caracteristica I-V în timpul 

impulsului luminos; 

 Celulele de control şi de monitorizare care permit controlul și 

măsurarea efectivă a radiației luminoase; 

 Măsurarea temperaturii, inclusă în celula de monitorizare; 

 Unitatea de calcul cu software-ul Pasan de calcul şi de stocare a 

datelor măsurate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Infrastructură în Domeniul Energie 

 Laboratorul de Surse Regenerabile de Energie & Eficiență Energetică 
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Parametri funcţionali: 

 

 Modulul generator: include sursa de putere (condensatoarele) şi 

dispozitivele electronice de reglaj pentru impulsul de lumină emis 

de către cutia blitz. Tensiunea maximă: 800 V, Ciclul: 30 s. 

 Cutia blitz: emite pulsul de lumină datorită lămpilor cu xenon. 

Este conectat[ cu modulul generator printr-un conductor de înaltă 

tensiune. 

 

 

 

 

 HIPOT Inspect LG 1800B 

 

 Producător: SPS Electronic. Furnizor: ALTIUS 

FOTOVOLTAIC 

 

Echipamentul poate fi utilizat împreună cu simulatorul 

solar, dar şi în mod independent de acesta; acesta permite 

determinarea continuității cablurilor, a rezistenţei de izolaţie și 

teste Hipot. 

 

 Echipament pentru testarea modulelor fotovoltaice utilizând fenomenul de 

electroluminescenţă 

 

 Producător: pi4_robotics GmbH. Furnizor: ALTIUS FOTOVOLTAIC 

 

Echipamentul permite vizualizări ale defectelor modulelor fotovoltaice inclusiv în locurile de 

instalare (in-situ). Se utilizează în vederea verificărilor înaintea instalării sistemelor fotovoltaice, pentru 

operaţiuni de mentenanţă. Acesta este un echipament portabil. 
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 SOLAR I-V 

 

 Producător: HT ITALIA, Furnizor: TECHNOVOLT 

 Domeniul de utilizare: instrument multifuncţional 

pentru testarea şi întreţinerea instalaţiilor 

monofazate.  

 Parametri funcţionali: 

 Posibilitate de măsurare a eficienţei 

sistemului fotovoltaic; 

 Măsurarea caracteristicii IV pentru modulele și stringurile de module fotovoltaice; 

 Măsurarea tensiunii de mers în gol (V0c) şi a curentului electric de scurtcircuit (Isc); 

 Bază de date cu 30.000 de tipuri selectabile de module fotovoltaice; 

 

 SOLAR 300N și MPP300 

 

 Producător: HT ITALIA, Furnizor: TECHNOVOLT 

 Domeniul de utilizare: Instrument multifuncţional pentru testarea eficienţei invertoarelor 

monofazate şi trifazate, precum şi pentru analiza calităţii energiei electrice în conformitate 

cu Standardul EN50160. 

 Accesoriu destinat înregistrării și 

determinării eficienței unui sistem 

fotovoltaic monofazat sau trifazat, cu 

un singur string sau multi-string (până 

la trei MPPT-uri). 

 Parametri funcţionali: 

 Interfaţă touchscreen; 

 Verificarea eficienţei sistemului fotovoltaic; 

 Analiza energiei generate, dar și a necesarului 

energetic. 

 

 Staţia operaţională pentru monitorizarea parametrilor 
meteorologici şi ai performanţelor de putere ale 
sistemului fotovoltaic 

 

 Producător: Campbell Scientific, Furnizor: TECHNOVOLT 

 Domeniul de utilizare: Staţie automată de monitorizare 

pentru supravegherea  sistemelor fotovoltaice 

 Parametri funcţionali: 

 Iradierea globală orizontală - Global Horizontal Irradiance (GHI);  
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 Iradierea în planul modulului fotovoltaic - Plane of Array Irradiance (POA);  

 Temperatura, umiditatea şi presiunea aerului;  

 Temperatura suprafeţei panoului fotovoltaic;  

 Direcţia şi viteza vântului. 

 

 Echipament pentru testarea componentelor de sisteme fotovoltaice conectate la reţea sau 

autonome 

 

 Producător: Chroma, Furnizor:  ALTIUS FOTOVOLTAIC 

 Domeniul de utilizare: simularea modulelor fotovoltaice cu putere variabilă Pmax = 30 kW; 

 Parametri funcţionali: parametrii aferenți analizei parametrilor invertoarelor conectate la 

reţea sau autonome (eficienţa şi calitatea energiei). 

 

 
 

 Sistem fotovoltaic bazic cu conectare la reţea cu autoconsum 

 

 Producător: SMA şi ALTIUS FOTOVOLTAIC, Furnizor: ALTIUS FOTOVOLTAIC 

 Domeniul de utilizare: producere de energie electrică din energie solară, cu posibilitate de 

injecţie în reţeaua electrică de joasă tensiune monofazată. 

 Parametrii funcţionali: 

Prin intermediul Portal Internet, Controllerul Home Manager (CHM) oferă diverse facilităţi 

pentru controlul sarcinii, cum ar fi 

informații despre starea actuală, 

bilanţurile energetice, prognoza 

pentru generarea fotovoltaică 

(PV) şi acţiuni recomandate. În 

plus, CHM  poate controla sarcini 

în mod automat în cazul în care 

acestea sunt conectate printr-o 

interfaţă cu comunicare adecvată. 

CHM împreună cu prizele 

controlate SMA formează nucleul  

soluţiei de bază pentru 

gestionarea inteligentă a energiei 

şi oferă următoarele funcţii: 
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crearea unor prognoze de producţie PV, crearea unor profiluri de consum de sarcini, transmisia 

datelor către Portal Internet, limitarea puterii active injectate daca este necesar, controlul 

automat al consumatorilor prin prizele controlate Radio. 

 

 Sistem flexibil cu management de sarcină şi back-up în acumulatori, conectat la reţea 

 Producător: SMA şi ALTIUS FOTOVOLTAIC, Furnizor: ALTIUS FOTOVOLTAIC 

 Domeniul de utilizare: producere de energie electrică din energie solară, cu posibilitate de 

injecţie în reţeaua electrică de joasă tensiune trifazată şi stocare în baterii de 

acumulatoare.  

 Parametrii funcţionali: 

 Prin intermediul Portal Internet, Controllerul Home Manager (CHM) oferă diverse facilităţi 

pentru controlul sarcinii, cum ar fi informații despre starea actuală, bilanţurile energetice, 

prognoza pentru generarea fotovoltaică (PV) şi acţiuni recomandate. În plus, CHM  poate controla 

sarcini în mod automat în cazul în 

care acestea sunt conectate printr-

o interfaţă cu comunicare adecvată. 

CHM împreună cu prizele controlate 

SMA formează nucleul  soluţiei de 

bază pentru gestionarea inteligentă 

a energiei şi oferă următoarele 

funcţii: crearea unor prognoze de 

producţie PV, crearea unor profiluri 

de consum de sarcini, transmisia 

datelor către Portal Internet, 

limitarea puterii active injectate 

daca este necesar, controlul 

automat al consumatorilor prin 

prizele controlate Radio. 

În comparație cu sistemul 

prezentat mai sus, acesta prezintă 

avantajul conectării la reţeaua electrică trifazată şi a stocării energiei electrice în baterii de 

acumulatoare. 

 

 

 

 Persoane de contact:  Dr. ing. Andreea El-Leathey, andreea.elleathey@icpe-ca.ro  

Dr. ing. Dorian Marin, dorian.marin@icpe-ca.ro  

mailto:andreea.elleathey@icpe-ca.ro
mailto:dorian.marin@icpe-ca.ro
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INSTALAȚIE PENTRU STUDIUL AMESTECURILOR BIFAZICE 
 

 

 

 Domeniul de utilizare: 

 Vizualizarea spectrelor de curgere;  

 Caracterizarea diferitelor tipuri de 

amestecătoare/rotoare; 

 Caracterizarea amestecurilor de lichide nemiscibile și 

amestecurilor lichid-solid de concentrație mică. 

 

 

 Parametri funcționali: 

 Dimensiuni gabarit: 710 × 500 × 1300 mm; 

 Vas de vizualizare (volum 25 litri) transparent 

prevăzut cu robinet de golire și șicane mobile, 

montat într-un cadru de oțel; 

 Sistem de amestecare cu amestecătoare 

interschimbabile; 

 Motor cu viteză variabilă în gama 30 – 1000 rpm; 

 Indicator digital pentru turaţie (rot/min) și cuplu 

(Ncm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Corina Băbuțanu, corina.babutanu@icpe-ca.ro 

  

mailto:corina.babutanu@icpe-ca.ro
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SISTEM CROMATOGRAF DE GAZE /SPECTROMETRU DE MASĂ TIP VARIAN 

GC450/MS240 
 

Caracteristici 

 Sistemul este dotat cu detectori FID, ECD și TCD spectrometru de masă. Include software 

pentru controlul sistemului, componente achiziție și 

transfer de date, imprimantă. 

 

Aplicații 

 Destinat unei game largi de aplicații în domenii de 

cercetare și industriale, protecția mediului, monitorizarea 

proceselor din industria biocombustibililor; 

 Analize calitative și cantitative de compuși organici în 

probe gazoase și lichide, cu aplicații în domeniul biocombustibililor și protecției mediului; 

 Monitorizarea proceselor biochimice în instalații de biogaz, caracterizarea biomasei, 

biogazului și a altor produși organici. 

 

ANALIZOR CONSUM CHIMIC DE OXIGEN, TIP GERHARDT, MODEL 

KJELDATHERM 
 

Caraceristici 

 Analizorul este un sistem de încălzire compact, cu 8 poziții, sistem 

electronic al temperaturii și protecție împotriva supraîncălzirii. Are 

la bază metoda CCOCr; 

 Nivelul de încălzire al probelor până în jurul valorii de 148°C este 

atins în mai puțin de 10 minute. 
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ANALIZOR CONSUM BIOCHIMIC DE OXIGEN, MODEL WTW OXITOP – IS 6, 
DOTAT CU INCUBATOR CU RĂCIRE 

 

 

Caracteristici 

 Analizorul este dotat cu un sistem specific de control al presiunii 

și cu șase sticle de măsurare a nivelului de oxigen dizolvat; 

 Incubatorul este izolat termic și setat să asigure o temperatură 

de 20°C ±1K. Un ventilator intern asigură circulația permanentă 

de aer. Dispozitivul de răcire este etanșat ermetic și conține un 

evaporator, condensator și o unitate de răcire ventilată automat. 

 

 

Aplicații 

 Determinarea încărcării microbiane pentru probe de biomasă, prin determinarea consumului 

de oxigen de catre microorganismele din probă; Poate fi utilizat și pentru determinarea 

eficienței de fermentare anaerobă în reactoarele de biogaz; 

 Incubatorul servește la asigurarea temperaturii constant pentru instrumentele de măsură 

necesare în analiza de consum biochimic de oxigen în conformitate cu procedura de lucru. 

Este destinat special Analizorului de consum biochimic de oxygen model WTW OxiTop – IS 6, 

asigurând incubarea probelor pentru analize de CBO. 

 

SISTEM DE EXTRACȚIE GRĂSIMI, TIP GERHARDT, MODEL SOXTHERM 
 

Caracteristici 

 Este dotat cu bloc de încălzire anti-explozie, senzor de platină 

pentru controlul temperaturii și protecție la supraîncălzire. 

Principiul de analiză are la bază extracția solid-lichid conform 

metodei Soxhlet. 

 

Aplicații  

 Determinarea conținutului de grăsimi în diferite tipuri de 

probe precum soluri contaminate, semințe oleaginoase, 

alimente etc; 

 Extracția de componente de plante în solvenți organici, separarea cantitativă a fazei 

uleioase în amestecurile de lichide. 
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ANALIZOR CARBON ORGANIC TOTAL ȘI AZOT TOTAL (TOC/TN), TIP 

ELEMENTAR 
 

Caracteristici 

 Domeniul de măsură pentru TOC: 0 – 60.000 ppm (mg/l) fără 

diluție; Domeniul de măsură pentru TN: 0 – 700 ppm (mg/l). 

 

Aplicații 

 Determinarea carbonului organic total și a azotului total în 

probe de biomasă, ape uzate, nămoluri organice; 

 Evaluarea calității biomasei de alimentare în bioreactoare 

pentru a fi utilizată la producerea de biogaz. 

SPECTROFOTOMETRU TIP WTW PHOTOLAB S12 
 

Caracteristici 

 Este un spectrofotometru de laborator de înaltă precizie. 

Asigură o operare ușoară, măsurători simultane de turbiditate 

și compensarea valorilor, verificarea automată a sistemului 

optic și a nivelului de zero, afișare grafică a rezultatelor. 

 

Aplicații 

 Determinarea parametrilor fizico-chimici ai apelor uzate și 

apelor naturale: anioni, cationi, turbiditate, duritate reziduală. 

RECIPIENȚI SUB PRESIUNE PENTRU 0, 2, 4, 6 BAR, TIP KRAUTZBERGER 
 

Caracteristici 

 Recipienți din inox, cu volum de 5 litri, prevăzuți cu racorduri 

intrare/ieșire gaz, manometru gaz, valvă suprapresiune, 

închidere etanșă. 

 

Aplicații 

 Teste de fermentare anaerobă la diferite presiuni hidrostatice 

și regim de temperatură mezofil, pentru evaluarea 

comportamentului microorganismelor anaerobe în aplicații cu bioreactoare de volume mari. 
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BAIE DE APĂ TERMOSTATATĂ tip RAYPA, model BAC-1 
 

Caracteristici 

 Este confecționată din oțel inox, asigură reglarea temperaturii. 

Capacitatea băii este de 2,5 l. Domeniul de temperatură ambiantă 

+5°C până la 1050C. 

 

Aplicații 

 Încălzirea / dizolvarea soluțiilor / componenților, prepararea 

mediilor de cultură, curățarea vaselor de laborator. 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Carmen Mateescu, carmen.mateescu@icpe-ca.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carmen.mateescu@icpe-ca.ro
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POTENȚIOSTAT / GALVANOSTAT VOLTALAB 40 
 

 Potențiostatul / galvanostatul Voltalab 40, reprezentat în Fig. 1, este prevăzut cu software 

specific de achiziție și procesare electrochimică a datelor. 

 

 
Fig. 1. Potențiostat / galvanostat VoltaLab 40 conectat la sistem PC desktop 

prin interfața grafică VoltaMaster 4. 

 

 Tehnici utilizate: voltametrie ciclică, polarizare potențiodinamică, potenţial în circuit 

deschis, spectroscopie de impedanţă electrochimică, cronoamperometrie, 

cronopotenţiometrie, cronocoulometrie. 

VoltaLab 40 este un sistem dinamic care combină performanțe deosebite și ușurință în 

utilizare. Acesta reprezintă un progres major în domeniul compensării căderilor ohmice prin 

oferirea de compensare dinamică controlată de măsurare a impedanței. De asemenea, 

potenţiostatul VoltaLab 40 este ideal pentru spectroscopia de impedanţă electrochimică combinată 

cu metode convenționale, cum ar fi voltametria. 

 

 Componente:   

 Celulă electrochimică standard: BEC / EDI este o celulă electrochimică de bază concepută 

pentru a fi compatibilă cu electrodul disc rotitor EDI101. Corpul său este realizat din Pyrex şi 

prezintă o dublă manta care permite efectuarea experimentelor în regim termostatat. 

Această celulă poate fi de asemenea folosită cu orice tip de electrod solid. Configurarea 

include un electrod de referință (SCE; Ag / AgCl, Hg / HgO; Hg / Hg2SO4) și un electrod 

auxiliar de platină. 

 Electrod disc rotitor: EDI101 este un electrod disc rotativ, versatil și robust, ideal pentru 

utilizarea cu orice potenţiostat / galvanostat. Acesta este disponibil cu o gamă largă de 

terminaţii rapid schimbabile din materiale standard sau personalizate: platină, carbon 

sticlos, aur etc. 
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 Unitate de control de viteză: Unitatea de control al vitezei CTV101 controlează viteza de 

rotație a EDI101 până la 5000 rpm. Acesta oferă o precizie mai bună de ±0,1% pentru condiții 

experimentale precise și reproductibile în totalitate. Viteza de rotație măsurată este afișată 

clar pe un LCD de patru cifre. Variația vitezei de rotație se poate programa prin metode 

variate și pentru realizarea unui experiment de tip all in one "Leviţchi". 

  

 Caracteristici tehnice: 

 Tensiune de ieșire: +/- 30 V; 

 Curentul maxim de ieșire: +/- 1 A; 

 Tensiunea de polarizare: +/- 15 V; 

 4 domenii de potențial: +/-2V,  +/- 4V,  +/-8V,  +/- 15V;  

 Rezoluție potențial: 60 µV; 

 7 domenii de curent:  

 Domeniul curenți scăzuți: max. 1 µA; 

 Domeniul cel mai extins: max 1 A;  

 Rezoluție 0,003% din domeniu; 

 Rezoluția cea mai bună: 30 pA. 

 Viteza maximă de baleiere: 20 V/s; 

 Impedanța electrochimică între frecvențele: 1 mHz .... 100 kHz. 

 

 Descrierea tehnicilor electrochimice:  

 

 Tehnica potenţial în circuit deschis – reprezintă o tehnică care nu perturbă starea 

materialului, adică nu se impune nici un semnal sistemului, ci doar se măsoară potenţialul 

electrodului în timp ce curentul electric în sistem este nul. Dezavantajul principal constă în faptul 

că oferă doar informaţii termodinamice nu şi cinetice. Furnizează informaţii despre tendinţa de 

coroziune a unui metal. 

 

Fig. 2. Variaţia potenţialului în circuit deschis pentru: 

a) un metal ce se corodează; b) un metal ce se pasivează. 

 

 Tehnica curbelor de polarizare - presupune aplicarea unei perturbaţii mai mari de 

E 

t 

E 

t 

a) b) 
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100 mV atât în sens anodic, cât şi în sens catodic. Se poate spune că nu se mai menţine starea 

staţionară a sistemului, realizându-se  perturbarea acestei stări. Necesitatea acestei perturbări se 

datorează tratamentului matematic care descrie curbele de polarizare anodică şi catodică. 

În cadrul Fig. 3, se indică o curbă de polarizare şi reprezentarea Tafel corespunzătoare 

acesteia. 

Fig. 3. Curba de polarizare şi reprezentare Tafel. ia – curent parţial anodic; ic – curent parţial 

catodic; it – curent total; icor – curent de coroziune; Ecor – potenţial de coroziune βa – panta Tafel pentru 

procesul anodic; βc – panta Tafel pentru procesul catodic. 

 

 Spectroscopia de impedanţă electrochimică 

Spectroscopia de impedanţă electrochimică este o tehnică nouă de studiu a proceselor 

electrochimice. Foarte frecvent, se utilizează în spectroscopia de impedanţă electrochimică două 

tipuri de reprezentări grafice: diagrama Nyquist şi diagrama Bode. Diagrama Nyquist constă în 

reprezentarea părţii imaginare a impedanţei în funcţie de partea reală. Cea de-a doua diagramă se 

referă la reprezentarea modulului impedanţei şi a unghiului de fază în funcţie de frecvenţă. 

Diagrama din Fig. 4 corespunde unui circuit echivalent compus din rezistenţa ohmică a sistemului 

electrod/electrolit (R1) în serie cu două elemente conectate în paralel reprezentând capacitatea 

stratului dublu electrochimic şi rezistenţa de transfer de sarcină (R2). Acest tip de circuit echivalent 

este unul din cele mai simple circuite care pot reprezenta un sistem electrochimic. 

Impedanţa circuitului echivalent din Fig. 4 este: 
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Fig. 4. Reprezentare Nyquist şi Bode pentru un sistem simplu. 

 

 Cronoamperometria 

La control potenţiostatic, cronoamperometria reprezintă variaţia curentului de răspuns în 

funcţie de timp. Aplicarea cronoamperometriei ca tehnică de stare nestaţionară pentru studiul 

procesului de electrod implică o variaţie a potenţialului electrodului de lucru de la o valoare la care 

nu decurge nici o reacţie faradaică la un potenţial la care concentraţia speciilor electroactive la 

suprafaţa electrodului devine efectiv zero. Dependenţa de timp a curentului rezultant este 

monitorizată. Deoarece transportul de masă şi prezenţa electrodului în asemenea condiţii decurge 

numai prin difuziune, curba curent-timp reflectă schimbările gradientului de concentraţie în 

vecinătatea suprafeţei electrodului.   

 
Fig. 5. Reprezentarea schematică a unei cronoamperograme. 
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 Voltametria liniară și ciclică 

 LV- liniar sweep voltammetry 

 CV – cyclic voltammetry 

Pentru a obţine mai mult decât monitorizarea răspunsului unui sistem electrochimic la o 

schimbare de potenţial periodică de amplitudine mică, ca şi în cazul impedanţei în curent 

alternativ, în LV şi CV asupra sistemului este impusă o rampă de potenţial liniară (LV) sau ciclică cu 

o schimbare de potenţial periodică mare, respectiv variaţii liniare de tip înainte-înapoi. În LV, 

potenţialul este baleiat între două limite selectate, la o viteză impusă, v, care corespunde sau nu  

stării staţionare şi înregistrarea dependenţei curent vs. potenţial (I (i) vs. E); o voltamogramă 

liniară rezultă atunci chiar din reprezentarea curentului în funcţie de  potenţial, adică dependenţa I 

(i) vs. E. CV este tot un caz de voltametrie ca şi LV, exceptând faptul că potenţialul este baleiat 

înainte şi înapoi (dus-întors) între două limite de potenţial, o dată sau de mai multe ori, 

concomitent cu înregistrarea dependenţelor I (i) vs. E.  

O prezentare schematică a unei voltamograme ciclice este evidențiată în Figura 6. 

 

   I (A) 

 
 

Fig. 6. Voltamograma ciclică pentru un sistem reversibil. 

 

 

 

 

 

 

      Persoana de contact: Dr. ing. Paula Barbu, paula.barbu@icpe-ca.ro 

  

mailto:paula.barbu@icpe-ca.ro
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 Image size: 280.0×240.0 mm (-140.0,-120.0),  in pixels: 1400×1200, 8-bits (frame 1)

 Burst#; rec#: 3; 1 (3), Date: 2010-08-19, Time: 08:30:38:577

 Analog inputs: -2.935; -3.330; -3.428; -3.359

SISTEM  DE MĂSURARE A VITEZELOR ÎN FLUIDE - PARTICLE IMAGE 

VELOCIMETRY  (PIV 3D) 
 

 Producător: DANTEC DYNAMICS 

 Domeniul de utilizare: Permite măsurarea neintruzivă a câmpurilor de viteze instantanee, prin 

mijloace optice, pentru o serie de aplicații științifice de cercetare legate de curgeri 3D și 2D în 

regiuni ce pot atinge suprafața de 30 cm2 în apă și 50 cm2 în aer. Se folosește pentru determinarea 

câmpurilor de viteze și a liniilor de curent în curgeri monofazice și bifazice, turbulente și laminare, 

în curgeri cu suprafața liberă, curgeri prin turbine hidraulice și eoliene; 

 Parametri funcționali:  

 Metoda de măsură stereoscopică permite evaluarea celor 3 

componente ale vitezei simultan, într-un plan, obţinându-se 

câmpuri instantanee de viteze; 

 Gama de viteze de lucru: pentru aer 0 – 200 m/s; pentru apă 0 – 

50 m/s; 

 Pachetul software de achiziţie, control şi prelucrare a datelor 

experimentale permite: 

 Calculul următoarelor mărimi: câmpurile instantanee şi medii de 

viteză (media pe serie de imagini, media de ansamblu), tensorii 

de vorticitate şi tensiuni de forfecare; 

 Afişarea în timp real a unor mărimi instantanee pentru verificarea 

parametrilor de măsură - câmpuri de viteze instantanee, 

diagramele de corelare; 

 Reprezentare grafică avansată care să permită realizarea 

graficelor de reprezentare pentru variabilele de măsură (semnale 

analogice, viteze, abateri medii pătratice); 

 Analiză spectrală; 

 Tratarea imaginilor cu algoritmii cei mai cunoscuţi (filtre morfologice, filtre joase, filtre 

înalte); 

 Post procesarea datelor: ProperOrthogonalDecomposition, cu posibilitatea de generare de grile 

de calcul de corelare adaptative; 

 Exportul datelor (imagini și date prelucrate) într-un format: BMP, JPG, TIF, Tecplot DAT,TXT. 

 
 Principiul de bază al funcționării PIV 

 Persoană de contact: Dr. ing. Bunea Florentina, florentina.bunea@icpe-ca.ro 

mailto:florentina.bunea@icpe-ca.ro
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TUNEL DE VÂNT PENTRU TESTAREA MODELELOR EXPERIMENTALE DE 

TURBINE EOLIENE 
 Utilizare: 

 Testarea microturbinelor eoliene cu ax orizontal şi vertical; 

 Testarea modelelor la scară de turbine eoliene cu ax orizontal şi vertical; 

 Testarea subansamblelor active din punct de vedere aerodinamic pentru microturbine 

eoliene şi pentru modele la scară de turbine eoliene; 

 Diferite teste aerodinamice pentru repere şi subansamble specifice. 

 

 Caracteristici tehnice și funcționale: 

 Secțiune de testare: 1 m X 1 m; 

 Lungimea zonei de testare: 1 m; 

 Gama vitezelor de lucru: 2 - 30 m/s; 

 Lungimea totală a standului: 10 m. 

       

 
Tunelul de vânt pentru testarea modelelor experimentale de turbine eoliene 

 Componente ale tunelului de vânt: 

 Sistemul de încărcare cu sarcină mecanică a rotoarelor eoliene și a modelelor de rotoare 

eoliene pentru trasarea caracteristicilor mecano-energetice aferente; 

 Modul pentru caracterizarea regimului aerodinamic – balanța aerodinamică: forta maxima = 

50 N, cuplul maxim măsurat: 10 Nm; 

 Modul pentru caracterizarea parametrilor mecano-energetici, dotat cu traductoare pentru 

determinarea turaţiei (turaţia va fi măsurată în domeniul 10 - 3000 rpm) şi cuplului la 

arborele unei turbine supuse testelor (în intervalul: 0,2 - 10 Nm);   

 Sistem de vizualizare a curentului de aer şi turbulenţelor, sistem de achiziţie, analiză şi 

afişare a datelor preluate de la modulele şi echipamentele de măsură de mai sus. 

 Persoane de contact:  Dr. ing. Oprina Gabriela, gabriela.oprina@icpe-ca.ro 

Dr. ing. Chihaia Rareș - Andrei, rares.chihaia@icpe-ca.ro 

mailto:gabriela.oprina@icpe-ca.ro
mailto:rares.chihaia@icpe-ca.ro
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STAND DE TESTARE A MODELELOR LA SCARĂ DE TURBINE HIDRAULICE 

AXIALE 
 Utilizare: 

Standul este destinat testării modelelor la scară a turbinelor hidraulice cu ax orizontal și 

vertical. Standul hidraulic, în circuit închis, este prevăzut cu zonă de testare/vizualizare a curgerii 

prin canale. 

 Caracteristici tehnice și funcționale: 

Standul este un agregat hidraulic realizat în construcţie modulară etanşă şi demontabilă, 

care vehiculează forţat, în circuit închis, apă curată. Modulele principale ale standului sunt 

reprezentate de tronsoane de curgere, tronson de testare, rezervor, pompă/pompe de recirculare, 

motor/motoare cu turaţie variabilă.  
 

 
Standul de testare a modelelor la scară de turbine hidraulice axiale 

Standul este prevăzut cu următoarele componente: 

 Zonă de testare/vizualizare (din material transparent), respectiv tronsonul de testare 

/vizualizare, cu dimensiunile minime: 375 x 300 x 1015 mm; 

 Viteză de curgere a apei în tronsonul de testare/vizualizare reglabilă între: 0,05 m/s – 1 

m/s; 

 Sistem de măsură şi control al debitului şi vitezei apei în tronsonul de testare/vizualizare;  

 Sistem de simulare a unei sarcini mecanice printr-o frână reglabilă;  

 Sistem de măsură a cuplului mecanic la frânare (0,1 – 1 Nm) și a turatiei  (40 – 400 rot/min);  

 Sistem de achiziţie, analiză şi prelucrare a datelor pentru: turaţie, cuplu mecanic şi debit 

curgere; 

 Sistem de trasare automată a caracteristicilor staţionare de putere mecanică, cuplu mecanic 

în funcție de viteza (debitul) apei,  pentru diverse valori ale turației.  

 

 Persoane de contact:  Dr. ing. Chihaia Rareș - Andrei, rares.chihaia@icpe-ca.ro 

Dr. ing. Oprina Gabriela, gabriela.oprina@icpe-ca.ro 

mailto:rares.chihaia@icpe-ca.ro
mailto:gabriela.oprina@icpe-ca.ro
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STAND DE ÎNCERCĂRI ELECTROMECANICE A MALINILOR ELECTRICE CU VITEZE 
DE ROTAȚIE RIDICATE 

 

Mașinile electrice cu viteze de rotație ridicate sunt caracterizate de viteze de rotație în 

timpul funcționării mai mari de 3000 rot/min, în cazul alimentării acestora cu o tensiune având 

frecvența de 50 Hz (conform normelor europene) sau mai mare de 3600 rpm, în cazul alimentării cu 

tensiune având frecvența de 60 Hz (în cazul normelor americane). 

Standul de încercări este realizat prin interconectarea electrică și/sau mecanică a unor 

drivere, în funcție de încercarea ce urmează a fi realizată. 

Dintre elementele componente, se pot menționa: 

 Mașina electrică destinată testelor electrice și/sau mecanice; 

 Sursa de alimentare cu tensiune electrică, reprezentată de un convertizor de frecvență; 

 Frâna electromecanică ce realizează încărcarea mecanică a mașinii electrice; 

 Sistemul de achiziție a datelor măsurate. 

 

 Componentele standului de încercări electromecanice a mașinilor electrice cu viteze de 

rotație ridicate: 

 

 Convertizorul de frecvență este constituit dintr-un invertor cu frecvență variabilă de tip 

VACON NXS/P, produs de către firma „VACON”, Finlanda. 

 

Invertorul utilizat pe stand poate fi alimentat cu 

tensiune de la rețeaua electrică publică de 3 X 400 VCA. 

Tensiunea furnizată de către convertizor, la bornele de 

ieșire ale acestuia, este deasemenea egală cu 3 X 400 V, 

frecvența acesteia variind în domeniul 0 – 3200 Hz. Astfel, 

mașinile electrice realizate cu o singură pereche de poli, 

pot fi testate până la valoarea de 200.000 rot/min. 
Convertizorul prezintă o serie de module de 

protecție, dintre care se pot menționa următoarele: 

 Protecția la suprasarcină de 110%, pentru curentul 

de încărcare corespunzător; 

 Protecția motorului electric la blocare mecanică; 

 Protecția la subîncărcare mecanică; 

 Protecția la scurtcircuit, corespunzător unei referințe de 10 V; 

 Protecția în domeniul de funcționare în: 

- Supratensiune: NX2: 437 Vcc, NX5: 911 Vcc, NX6: 1200 Vcc 

- Subtensiune: NX2: 183 Vcc, NX5: 333 Vcc, NX 6: 460 Vcc 

 Borna de împământare; 

 Protecție la supracurent; 

 
Convertizorul de frecvență VACON 
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 Protecție la supratemperatură. 

 

 Filtre 

Existența unei tensiuni cu o frecvență ridicată poate influența atât funcționarea 

convertizorului de frecvență, cât și a mașinii electrice testate, sistemul de măsurare a mărimilor 

electrice și/sau mecanice sau comportarea echipamentelor conectate la rețeaua electrică care 

alimentează invertorul. 

Din acest motiv, sursa de alimentare cu tensiune este prevăzută cu un set de trei filtre: 

 

 

 
Modul de interconectare a invertorului și a filtrelor Filtru de tensiune 

 

 Filtru de radiofrecvență, în conformitate cu standardele EN50082-2 și EN61800-3; 

 Filtru de tensiune; 

 Filtru sinus. 

 

 Frână cu curenți turbionari și pulbere magnetică, tip WB 65 – HS 

Aceasta este realizată de către firma MAGTROL, Elveția. 

 
Frâna cu curenți turbionari 
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Echipamentul de încărcare mecanică a motoarelor electrice este executat în conformitate cu 

standardele în vigoare, dupa cum urmează: 

 206/42/EC pentru prelucrări mecanice; 

 2004/108/EC pentru aspecte referitoare la compatibilitatea electromagnetică; 

 2006/9/EC pentru proiectarea echipamentelor electrice; 

 IEC 61326-1:2012-07 privind echipamentele de laborator, măsură și control; 

 IEC 61010-1:2010-06 privind securitatea echipamentelor de măsură și control. 

Caracteristici tehnice: 

 Cuplul maxim asigurat 10 – 50 Nm; 

 Puterea de frânare se situează în domeniul 1,5 – 12 kW; 

 Stabilitatea cuplului de frânare este asigurată fără șocuri; 

 Moment de inerție redus; 

 Cuplu de frânare rezidual redus; 

 Sistem de măsură a cuplului de încărcare; 

 Turație ridicată de funcționare; 

 Sistem optic integrat de determinare a turației; 

 Cuplu nominal asigurat începând cu viteza de rotație egală cu zero (datorită pulberii 

magnetice utilizate); 

 Mărimile mecanice asigurate de frână: 

Model 
nM   Nm  mJ   2kgm  nP   kW  nn   rpm  

nexI   A  

2WB65 20 31055.1   12 50000 5 

 Sistemul optic de măsurare a turației prezintă un număr de 60 semnale pe rotație; 

 Răcirea frânei este asigurată de un debit egal cu 30 nn   kWhl /  și o creștere de temperatură 

Ct  30 ; 

 Achiziția datelor se realizează prin intermediul unor module furnizate de catre NI. Acest 

echipament asigură eșantionarea datelor, stocarea, înregistrarea, prelucrarea și afisarea ulterioară 

sau în timp real a acestora. 

 
Panoul frontal al șasiului cRIO-9067 
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Echipamentul de măsură este dezvoltat pe baza șasiului cRIO 9067, pe care s-au cuplat o 

serie de traductoare, module și surse de alimentare. 

 

 Componente NI utilizate 

 Modul NI 9232, cu trei canale și o variație a semnalului AC/DC analogic de intrare în 

domeniul ± 30V, conversie A-D maximă de 24 biti, selectabilă software. Costrucția 

modulului poate fi executată pentru medii potențial explozive și corespunde locației de 

utilizare (clasa I, zona 2, AExnAIICT4). 

Normele de protecție constructive sunt în conformitate cu standardul EN60529 și IEC 60529. 

Caracteristicile tehnice de intrare ale acestui modul sunt următoarele: 

 Numărul de canale: 3 canale analogice 

 Rezoluția ADC: 24 biti 

 Mod de citire a mărimilor eșantioanelor: simultană 

 Tipul conversiei ADC: delta-sigma cu prefiltrare analogică 

 Tipul TEDS utilizat:  IEEE 1451,4 TEDS clasa I 

 Capacitatea driverului TEDS: 3000 pF 

 Frecvența de bază internă:  13,1072 MHz 

 Acuratețea:  ± 100 ppm 

 Numărul de eșantioane, în cazul utilizării frecvenței interne de bază: min. 0.985 kS/s 

  max. 102 kS/s 

Conditia de măsurare Citire în procente Domeniu în procente 

Calibrare max. (-40°C – 

70°C) 
± 0,60% ± 0,23% 

Calibrare normală 23°C±5°C ± 0,10% ± 0,023% 

Necalibrat max. (-40°C - 

70°C) 
± 1,50% ± 0,59% 

Necalibrat normal 

(23°C±5°C) 
± 0,40% ± 0,12% 

 Amplificarea: ± 0,25 ppm/°C 

 Offset (DC conectat):   ± 320 µV/°C 

 Banda de frecvențe: 

Frecvența benzii Tipic Maximum 

Între canale 25 mdB 120 mdB 

Banda frecvenței 20 Hz – 40,96 kHz 

Între canale    045.0/022.0 infkHz  

Între module   









M

in
in

f

f
fkHz 360045.0/022.0  

 Frecvența de trecere: sf4.0  
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 Modulele NI 9222 și NI 9223, conțin fiecare trei canale, cu o variație a semnalului AC/DC 

analogic de intrare în domeniul ± 30V, conversie A-D maximă de 24 biti, selectabilă 

software. Costrucția modulelor pentru protecție în medii explozive corespunde locației de 

utilizare (clasa I, zona 2, AExnAIICT4). Normele de protecție constructive sunt în 

conformitate cu standardele EN60529 și IEC 60529. 

Caracteristicile mărimilor de intrare sunt următoarele: 

 Numărul de canale: 3 canale analogice 

 Rezoluție ADC: 24 biti 

 Modul de citire a mărimilor eșantioanelor: simultană 

 Tipul conversiei ADC: delta-sigma cu prefiltrare analogică 

 Tipul TEDS utilizat:  IEEE 1451,4 TEDS clasa I 

 Capacitatea driverului TEDS: 3000 pF 

 Frecvența de bază internă:  13.1072 MHaz 

 Acuratețea:  ± 100 ppm 

 Numărul de eșantioane, în cazul utilizării frecvenței interne de bază: min. 0.985 kS/s 

 max. 102 kS/s 

 

 Traductorul de măsurare a temperaturii suprafețelor feroase este de tip MP1 – 36. 

Acestea sunt prevăzute cu magneți, cu dimensiunile de fixare de 25x38x25mm. Lungimea 

cablului de conectare este de 1 m. 

Conectarea traductoarelor de temperatură la șasiul NI 9067 se realizează prin intermediul 

modulelor NI 9211. 

 
Traductoarele de temperatură tip MP1 – 36 

 

Modulul NI9211 asigură conectarea canalelor termocuplelor la sistemul de achiziție a 

datelor. 

Acuratețea  măsurării: 

 Cu autocalibrare “on”: 

Tipul J, K, T, E, N: < 0.07 °C; 

Tipul B: < 0.25 °C; 
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Tipul R si S: < 0.60 °C; 

 Cu autocalibrare “off”: 

Tipul J, K, T, E, N: < 0.15 °C; 

Tipul B: < 0.20 °C; 

Tipul R și S < 0.45 °C; 

 Puterea consumată din șasiu: 

Mod “active”: max. 170 mW; 

Mod “sleep”: max. 4 mW. 

 

 Traductorul de tensiune tip CV 3-1500 poate efectua măsurători ale tensiunii continue,  

tensiunii alternative pulsatorii, asigurând o izolare galvanică între circuitul primar (de 

tensiune ridicata) si circuitul secundar (circuitul electronic). 

 
Traductorul de tensiune tip CV 

 

Dintre mărimile caracteristice ale acestui traductor, se pot menționa: 

 Tensiunea nominală:      1000 Vrms; 

 Tensiune de intrare:      0 … ±1500 V; 

 Tensiunea de ieșire:      ± 10 V; 

 Raportul de conversie :     1500 V/10 V; 

 Rezistența de sarcină:     ≥ 1 kΩ; 

 Sarcina capacitivă:      ≤ 5 nF; 

 Tensiunea de alimentare:     ± 15 V; 

 Curentul electric:      32 mA; 

 Tensiunea de încercare a rezistenței de izolație, 50 Hz, 1 min: 6kV. 

Acuratețea dinamică a performanțelor:  

Condiția de măsurare Domeniul în procente 

Calibrare normală 25°C ± 0,02 % 

Calibrare max. (-40°C – 85°C) ± 0,6 % 

Calibrare normală 25°C ± 0,5 % 

Necalibrat max. (-40°C - 85°C) ± 13 % 

 Timpul de răspuns:  0,4 µs; 

 Amplificarea: ± 0,25 ppm/°C; 

 Banda de frecvență: DC…800 kHz; 

 Domeniul de temperatură în regim de funcționare: -40°C – 85°C; 
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 Domeniul de temperatură in regim de depozitare: -40°C – 90°C; 

 Pierderi totale în înfășurarea primară: 2,8 W; 

 Greutate: 260 g; 

 Standard: EN 50156. 

 

 Traductorul de curent poate efectua măsurători de curent continuu, curent alternativ 

pulsatoriu, asigurând izolare galvanică între circuitul primar (de tensiune ridicată) și 

circuitul secundar (circuitul electronic). 

Dintre mărimile caracteristice ale acestui traductor, se pot 

menționa: 

 Curentul nominal: 60 Arms; 

 Posibilitate de funcționare în buclă închisă; 

 Ecran electrostatic între cele două circuite electronice; 

 Izolare galvanică optică; 

 LED de semnalizare a funcționării. 

Avantaje: 

 Acuratețe a măsurătorilor foate ridicată; 

Liniaritate excelentă a măsurătorilor;    Traductorul de curent tip LEM 

 Imunitate ridicată la câmpuri magnetice exterioare; 

 Pierderi nule în punctele de conectare; 

 Zgomot redus. 

Aplicații: 

 Bloc de calibrare; 

 Echipamente medicale; 

 Măsurători energetice; 

 Semnal feed-back de nivel ridicat. 

Standarde: 

 EN 61000-6-2:2006; 

 EN 61000-6-3:2007; 

 EN 61010-1:2010. 

Domenii de aplicație: 

 Industriale; 

 Laboratoare; 

 Medical. 
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Tensiunea de străpungere (rms) pentru izolație 
de bază 

2000 V 
IEC 61010-1 
Supratensiune cat. III 
Grad de poluare 2 

Tensiunea de străpungere (rms) pentru izolație 
întărită 

600 V 
IEC 61010-1 
Supratensiune cat. III 
Grad de poluare 2 

Tensiunea de străpungere (rms) pentru izolație 
de bază 

1000 V 
IEC 50178 
Supratensiune cat. III 
Grad de poluare 2 

Tensiunea de străpungere (rms) pentru izolație 
întărită 

600 V 
IEC 50178 
Supratensiune cat. III 
Grad de poluare 2 

Încercarea izolației la tensiune alternativă 50/60 
Hz, 1 min 

5.4 kV Între primar și secundar 

200 Vcc Între secundar și ecran 

300 Vcc Între secundar și iesire 

Impuls 1,2/50µs 9.9 kV  

Cabluri izolate  IEC 61010-1 

Tip cabluri HAR 03, HAR 05, HAR 07  

 

 Accelerometru tip KS74CXX, KS8XX 

 

Proprietăți: 

 Soluție constructivă din oțel; 

 Izolație galvanică dublu ecranată, pentru protectie electromagnetică superioară; 

 Posibilitate de funcționare la temperaturi reduse; 

 Soluție simplă de montare, protecție constructivă, conectare. 

 

 
 

 KS74C10 KS74C100 KS80D KS81B  

Ieșire EPE  

Geometrie 

piezoelectrică 
Sheer design  

Sensibilitate tensiune 10±5% 100±5% 100±5% 100±5% mV/g 

Domeniu ±600 ±60 ±55 ±60 g 

Punctul de distrugere 5000 5000 4000 4000 g 

Domeniul de frecvențe 0.12…26k 0.12…22k 0.13…22k 0.12…11000 Hz 
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liniare 0.25…21k 

0.35…19k 

0.3…16k 

0.4…14k 

0.3…14k 

0.4…13k 

0.3…9000 

0.4…1500 

Frecvență de rezonanță >46(+25dB) >46(+25dB) >32(+25dB) >23(+25dB) kHz 

Sensibilitate 

transversală 
<5 <5 <5 <5 % 

Zgomot rezidual (0,5 … 

200000 Hz) 
<2000 <300 <300 <300 µg 

Densitatea zgomotului 

100 

60 

20 

2 

30 

10 

3 

1 

30 

10 

3 

1 

30 

10 

3 

1 

µgh/Hz 

Curent constant de 

alimentare 
2…20 2…20 2…20 2…20 mA 

Abaterea tensiunii de 

ieșire 
12…14 12…14 12…14 12…14 V 

Impedanța de ieșire <130 <130 <130 <130 Ω 

Temperatura de 

funcționare 
-20…120 -20…120 -20…120 -20…120 ͦC 

Coeficient de 

temperatură a 

sensibilității 

0.1 0.03 0.01 0.01 ms3/K 

Gradul de protecție IP64 IP64 IP67 IP67  

Conector TNC TNC Binder 713 Binder 713  

Șurub de strângere M5 M5 M6 M6/M8  

 

 Platforma de încercare este constituită dintr-o masă reglabilă pe înălțime, pe care sunt 

fixate mașinile de testat, în vederea testării acestora. 

 

 
Platforma reglabilă utilizată în stand 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Mihail Popescu, mihai.popescu@icpe-ca.ro 

  

mailto:mihai.popescu@icpe-ca.ro
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STAND DE ÎNCERCĂRI PENTRU DINAMICA MAȘINILOR ELECTRICE 
 

 
Domeniul de utilizare: 

 Evaluarea caracteristicilor și 
parametrilor electrici pentru 
proiectarea și realizarea mașinilor 
electrice; 

 Modelare matematică de 
funcționare; 

 Teste standard pentru mașini 
electrice. 
 

Parametrii funcționali ai 
componentelor electrotehnice:  
 

 Convertizor de frecvență: 
 Pentru alimentarea unui 

servomotor asicron vectorial tip MA 180 
P-FB, putere nominală 124 kW, tensiune 
nominală 345 Vrms, cuplu nominal 789 
Nm, turație nominală 1500 rpm; 

 Frecvența de ieșire: 0-1000 Hz. 
 

 Convertizor de frecvență: 
 Gama de putere: 10 kW; 
 Frecvența de ieșire: 0-240 Hz. 

 
 
 

 Variator electronic de turație pentru motor electric de curent continuu: 
 Gama de putere: 100 kW; 

 
 Dulap cu rezistențe de sarcină: 
 Dulap rack prevăzut cu ventilație forțată; 
 Rezistențe bobinate de putere: 1...2 Ω, 10....20 Ω. 

 
 Rezistențe bobinate variabile (reostate). 

 
 Autotransformator monofazat: 
 Tensiune de intrare: 220 V/50 Hz; 
 Tensiune de ieșire: 0-250 V reglabilă. 

 
 Autotransformator trifazat: 
 Tensiune de intrare: 3 x 400 V/50 Hz; 
 Tensiune de ieșire: 0 – 450 V reglabilă. 
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Parametrii funcționali ai aparatelor de măsură și control: 
 

 Megohmetru pentru rezistența de izolație: 
 Rezistență în domeniul 1 ...10 TΩ; 
 Trepte tensiune ieșire: 500 V, 1000 V, 5000 V; 
 Interfață cu PC și software. 

 
 Gaussmetru: 
 Gama: 30 μT - 30 T; 
 Ieșire analogică; 
 Interfață cu PC. 

 
 Osciloscop digital: 
 Lățime de bandă: 100 MHz; 
 Dotat cu funcție de analiză FFT; 
 Port USB pentru conexiune PC. 

 
 Multimetru digital: 
 Parametrii de măsurat: tensiune continuă, curent continuu, tensiune alternativă, curent 

alternativ, frecvență, rezistență, capacitate etc. 
 Rezoluție 6 ½ digiti; 
 Rată de eșantionare (Citiri/s) : 1000; 
 Precizie Vcc: 0,0024%; 
 Funcție continuitate / Test Diode; 
 Funcții analitice: statistică, histogramă, comparare cu limită, TrendPlot; 
 Funcții matematice: NULL, Min/Max, dB/dBm; 
 Interfață PC și software; 
 Port pentru drive de memorie USB; 
 Ceas în timp real. 

 
Parametrii funcționali ai componentelor sistemului de măsurare și achiziție:  

 
 Sistem de măsurare pentru următorii parametrii: 
 Sistem trifazat/monofazat de tensiune continuă/alternativă în gamele 0 - 100 Vrms și 0 - 600 

Vrms; 
 Sistem trifazat/monofazat de curent continuu/alternativ, domeniu traductoare 0 - 500 Arms; 
 Tensiune continuă/alternativă în gamele 0- ± 100 Vcc și 0- ± 1000 Vcc; 
 Tensiune continuă/alternativă în gamele 0- ± 100 mVcc și 0 - ±2 Vcc; 
 Curent continuu/alternativ, domeniu traductor 0 - ±500 Acc; 
 Turație în gama 0 - 4000 rot/min; 
 Cuplu în gama: 0 - 1000 Nm, cuplaje; 
 Parametri proces: ±10 V/±20 mA 0,1% (3 canale). 

 
 Modul de achiziție: 
 16 canale; 
 Rată de eșantionare: 50 kS/s/ch; 
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 Rezoluție: 16 biți; 
 Parametrii măsurați sunt monitorizați în timp real, în mod continuu (fără pierdere de 

eșantioane), înregistrați și prelucrați post achiziție în mod continuu. 
 

 Sistem calcul (laptop): 
 Frecvență procesor: 2 GHz, Cache: 3 MB; 
 Memorie RAM: 4 GB, DDR3, 1333 MHz; 
 Capacitate memorie RAM: 24 GB, tip DDR3, 1066 MHz (suportată de cpu), triple channel, 

ECC. 
 

Parametrii funcționali ai componentelor mecanice:  
 

 Macara girafă: 
 Utilizată pentru manipularea mașinilor electrice; 
 Sistemul de ridicare: hidraulic, prevăzut cu supapă de siguranță; 
 Prevăzută cu roți de rulare; 
 Pliabilă. 

 
 Transpaletă manuală: 
 Utilizată pentru transportul mașinilor electrice; 
 Prevazută cu roți de rulare. 

 
 Platformă hidraulică: 
 Suprafața platformei: 1300 x 800 mm; 
 Prevăzută cu motor electric de acționare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact:  Tehn. Marius Miu, marius.miu@icpe-ca.ro 

  

mailto:marius.miu@icpe-ca.ro
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STAND DE ÎNCERCARE A MAȘINILOR ELECTRICE 
 

 Componente: echipament de măsură pentru determinarea cuplului, turaţiei și parametrilor 

electrici în curent alternativ și curent continuu. 

 

 
 

 
 

Echipamente utilizate  

 

 Acţionarea motorului - Servo Drive 637f 

 Circuitul de alimentare: Separarea galvanică faţă de circuit este 

executată conform  EN50178 / VDE 0160; 

 Specificațiile tehnice sunt în acord cu UL 508C și cu UL; 

 Protecția la scurtcircuit: pentru minim 2000 declanşări; 
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 Monitorizarea supratensiunii D6R..-3: Maxim 400V CC +/-5V CC; 

 Monitorizarea supratensiunii D6R..-7: Maxim 765V CC +/-10V CC; 

 Monitorizarea tensiunii scăzute: min. 15V DC, configurabilă; 

 Decuplarea la supratemperatură la: 95 °C =/-5%; 

 Frecvenţa de ceas: 4,75kHz; 

 Frecvenţa de riplu a curentului electric: 9,5 kHz; 

 Semnalele de intrare și ieșire, conexiune: 

 Tensiunea nominală de intrare ieşire: 24 Vcc; 

 Numărul de ieșiri: 5; 

 Semnal de ieșire prin optocuplor: Umax = 45 Vcc;  

 I = 0..60 mA; protecție la scurtcircuit, sarcină rezistivă; 

 Semnal de ieșire prin releu: Umax = 45 Vcc; I = 1 uA...1,2 A;  

 Număr de intrări:8; 

 Semnal de ieșire prin optocuplor: L = 0...7 Vcc, H = 15 ... 30 Vcc, Iin = 24 Vcc; 8 mA; 

 Cel mai scurt timp de semnal la toate intrările acceptă ca aplicație > 1ms; 

 Comutatia (0-24V): intrare rapidă 20us (X10.4, X10.25); intrare predefinită 200 us; 

 Timpul de întrerupere pentru intrarea rapidă: 10us (X10.4, X10.25); 

 Comutația (24V-0): intrare rapidă 250 us (X10.4, X10.25); intrare predefinită 1000 us. 

 

 Traductorul de cuplu T4WA-S3 

 Măsoară torsiunea în orice direcție; 

 Asigură deasemenea determinarea completă a unghiului 

și vitezei de rotație cu detectarea direcției de rotație; 

 Cuplul nominal: 200 Nm; 

 Montaj simplu cu ajutorul conexiunilor; 

 Clasa de precizie: 0,1. 

 

 Sistemul de măsură a cuplului 

 Cuplul nominal: 200 Nm; 

 Sensibilitatea nominală: 2 mV/V; 

 Toleranța caracteristică: <+/-0,2; 

 Influența temperaturii pe 10 grade în gama temperaturii nominale: 

 Pe semnalul de ieșire (prin referință la valoarea efectivă): < +/-0,1%; 

 Pe semnalul zero (prin referință la sensibilitatea nominală): <+/-0,1; 

 Abaterea liniarității inclusiv histerezis (prin referință la sensibilitatea nominală): 0,1%; 

 Deviația standard relativă de reproducere la DIN 1319 (prin referință la variația semnalului 

de ieșire): < +/-0,05; 

 Rezistența de intrare la temperatura de referință 420 +/- 40 Ω; 

 Rezistența de ieșire la temperatura de referință 350 +/- 1,5 Ω; 

 Tensiunea de excitație maxim admisă: 20 V; 
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 Gama nominală a tensiunii de excitație: 0,5 ... 12 V; 

 Temperatura de referință: +23 oC; 

 Gama de temperaturi nominale: +10...+60 oC; 

 Gama temperaturii de operare: -10...+60  oC; 

 Rigiditatea torsională aproximativă: 7,53 kNm/rad; 

 Unghiul de torsiune la cuplul nominal aproximativ: 1,5 grade; 

 Momentul de inerție: 0,04 gm2;  

 Viteza de rotație maxim admisă: 4000 rot/min. 

 

 Multimetru de precizie Fluke 8845A/8846A 

 Rezoluţia 6,5 digiti;  

 Afişarea grafică pe ecran fluorescent; 

 Clasă de precizie bază V cc de până la 0,0025 %;  

 Curentul electric de la 100 mA la 10 A;  

 Rezistenţa 10 Ω la 1 GΩ;  

 Tehnica de măsurare 2x4 fire Ω;  

 Frecvență, perioadă, capacitate de CDT și măsurători de temperatură;  

 Moduri de analiză: TrendPlot ™, histogramă şi statistică;  

 Dispozitiv USB Port, pentru dispozitive de stocare de memorie (8846A);  

 RS-232, GPIB şi interfețe LAN. 

 

 FLUKE 345 

Alimentare: Baterii tip 1,5 V alcaline AA MN 1500 sau IEC LR6 x 6 

Durată normală de viaţă a bateriilor 
> 10 ore (retroluminare integrală); 
> 12 ore (retroluminare redusă). 

Eliminator de baterie BE345 
Intrare 110/230 V 50/60 Hz; 
Ieşire 15 V cc, 300 mA. 

Condiţii ambientale (Numai pentru utilizarea în interior) 

Temperatura de funcţionare: 0 °C la 50 °C (32 °F la 122 °F) 

 

Coeficientul de temperatură al curentului ≤ ± 0,15 % din rdg per °C 

Coeficientul de temperatură al tensiunii ≤ ± 0,15 % din rdg per °C 

Umiditate relativă maximă 80 % pentru temperaturile până la 31 °C 
(87 °F) descrescând liniar până la 50 % 
umiditate relativă la 40 °C (104 °F) 

Altitudinea maximă de lucru 2000 m 

Siguranţă electrică  
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Tensiuni maxime pentru lucrul în 
siguranţă  

 Siguranţă conform IEC 61010-1 600 V CAT IV, izolaţie dublă sau 
întărită, grad de poluare 2 

 

 
 
 Protecţie IP40; EN60529 

 

Măsurarea curentului 
 
 600 V ca rms sau cc între conductorul neizolat şi câmp 

 

Măsurarea tensiunii 
 
 600 V ca rms sau cc, fie între terminalul de intrare şi câmp, fie 
825 V între tensiunile energizate de fază (config. puterii delta) 

 

Măsurători de curent (cc, cc rms, ca rms) 

Gama de măsurare 
 
 0 până la 2000 A cc sau 1400 ca rms 

 

Funcţie de autoaranjare 
 
 40 A, 400 A şi 2000 A 

 

Rezoluţie 
 
 10 mA în gamă de 40 A; 100 mA în gamă de 400 A 
  1 A în gamă de 2000 A 
 

Măsurători de tensiune (cc, cc rms, ca rms) 

Gama de măsurare 
 
 0 la 825 V CC sau ca rms 

 

Funcţie de autoaranjare 
 
 4 V / 40 V / 400 V / 750 V 

 

Rezoluţie: 
 
 1 mV în gamă de 4 V 
  10 mV în gamă de 40 V 
  100 mV în gamă de 400 V 
  1 V în gamă de 750 V 
 

Măsurare waţi (o fază şi trei faze) (cc, cc rms, ca rms) 

Gama de măsurare 
 
 0 până la 1650 kW cc sau 1200 kW ca 

 

Funcţie de autoaranjare 
 
 4 kW, 40 kW, 400 kW, 1650 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact:  Tehn. Marius Miu, marius.miu@icpe-ca.ro 

  

mailto:marius.miu@icpe-ca.ro
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ANALIZOR TRIFAZAT PENTRU CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE FLUKE 434 
 

Analizor trifazat complet: măsoară fiecare parametru al sistemului energetic: tensiune, 

curent electric, factor de putere, frecvență, consum de energie, dezechilibre și flicker, armonice și 

interarmonice. Realizează înregistrarea evenimentelor de tipul: scăderi, creșteri, regimuri 

tranzitorii, întreruperi și variații rapide de tensiune. 

 Precizie de măsurare 0,1%, în conformitate cu standardul IEC 61000-4-30 Clasa A; 

 Înregistrări de lungă durată, detaliate, oferă valorile MIN, MAX și AVG pentru până la 100 

parametri pe cele trei faze cu un timp de mediere selectabil de minim 0,5 secunde;  

 Număr intrări: 4 canale (măsoară simultan tensiunea și curentul electric pe cele trei faze și 

nul); 

 Alți parametri de putere și energie măsurați: VA, VAR, kWh, kVAh, kVARh; 

 Vizualizarea formelor de undă; 

 Afișarea automată a evenimentelor tranzitorii: înregistrează automat până la 40 de scăderi, 

creșteri, întreruperi sau evenimente tranzitorii; 

 Îndeplinește standardele de siguranță 600 V CAT IV, 1000 V CAT III necesare pentru 

măsurarea în stațiile electrice de alimentare; 

 Posibilități extinse de analiză a datelor. Cursoarele și funcția de zoom pot fi folosite „live” 

în timpul efectuării măsurătorilor sau „offline” pentru datele măsurate stocate. Măsurătorile 

stocate pot fi de asemenea transferate la un PC cu ajutorul software-ului FlukeView; 

 Fluke 435 este dotat cu software-ul Power Log pentru analiza datelor înregistrate și crearea 

rapoartelor; 

 Pachetul complet include tot ceea ce este necesar pentru utilizare: 4 clești de curent, 4 

clești flex cu Fluke 435, 5 cabluri de testare și clești pentru tensiune, adaptor de 

alimentare/ încărcător pentru acumulatori; 

 Echipamentul dispune de o interfață serial PC și software pentru comunicație. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Persoana de contact: Ing. Dumitru Strâmbeanu, dumitru.strambeanu@icpe-ca.ro 

  

mailto:dumitru.strambeanu@icpe-ca.ro
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ANALIZOR TRIFAZAT PENTRU CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE FLUKE 435 

 

 Analizor trifazat complet: măsoară 

fiecare parametru al sistemului energetic: 

tensiune, curent electric, factor de putere, 

frecvență, consum de energie, dezechilibre și 

flicker, armonice și interarmonice. 

Realizează înregistrarea evenimentelor de 

tipul: scăderi, creșteri, regimuri tranzitorii, 

întreruperi și variații rapide de tensiune. 

 

 Caracteristici tehnice 

 Clasa A conform IEC 61000-4-30 ed. 

II; 

 IEC 61000–4–30, 4-7, 4-15; 

 Înregistrarea automată a impulsurilor tranzitorii simultan pe toate fazele, până la 5 µs, 6 kV; 

 Analiza calității energiei conform EN 50160 (pe ecran și software); 

 Posibilitatea modificării limitelor standardului EN 50160 și memorarea cu altă denumire; 

 Permite crearea de rapoarte complexe, incluzând limitele standardului ales, valorile 

măsurate, lista de evenimente, raport statistic; 

 Calculator pierdere de energie: cuantificarea puterii reactive, a armonicelor și a nesimetriei 

pentru a stabili pierderile reale din sistem; 

 Eficiența invertorului de putere: puterile de intrare și ieșire sunt măsurate simultan pentru 

determinarea randamentului; 

 Afișarea instantanee a formei de undă, cu înregistrarea variațiilor rapide ale semnalului, 

pentru caracterizarea dinamică a sistemelor electronice (pornirea generatoarelor, UPS, 

aparataj de comutare); 

 Înregistrarea formei de undă (variația semnalului) pentru fiecare eveniment înregistrat, cu 

posibilitatea vizualizării după finalizarea înregistrării a evenimentului pe toată durata 

acestuia; 

 Înregistrarea simultană a până la 600 de parametri la intervale definite de utilizator; 

 Înregistrarea automată a formei de undă a semnalului și a evoluției valorii True RMS; 

 Categorie de electrosecuritate 600 V Cat IV / 1000 V Cat III. 

  

 Specificații 

 Afișaj: 

 LCD 127 x 88 mm, color, cu iluminare; 

 Rezoluție: 320 x 240 pixeli; 

 Contrast și iluminare ajustabile; 
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 Full graphic: forme de undă, diagrama fazorială, scheme de conectare, tabele. 

 Mod de afișare: 

 Forma de undă, diagrama fazorială, matrice (tabele), grafice, bargraf, listă evenimente, 

valori; 

 Zoom și cursor pe ecran pentru toate funcțiile; 

 Limitele standardului ales afișate pe ecran; 

 Color conform codului culorilor ales de utilizator; 

 Data și ora afișate pe ecran și memorate pe înregistrare; 

 Memorie: 8 GB standard (32 GB opțional), 50 ecrane, Interfețe: USB. 

 Monitorizare:  

 Pentru fiecare funcție (min, max, med, valoare instantanee), descărcare și prelucrare date 

cu Fluke View software sau PowerLog. Permite înregistrarea datelor și a formei de undă; 

 Funcția Monitor: monitorizare timp de o săptămână cu rezoluție de 10 min, conform 

standardului EN 50160 (sau a standardului definit de utilizator); 

 Funcția Loggware: înregistrarea tuturor mărimilor dorite si analiza ulterioară cu software-ul 

specializat; 

 Înregistrarea a 40 de evenimente tranzitorii; 

 Înregistrarea formei de undă pentru fiecare eveniment memorat. 

 Semnal: 

 Domeniul de frecvență: 50 Hz; 42,500 Hz ... 57,500 Hz;  

 Eșantionare: 25 kHz (5000 eșantioane / 10 perioade); 

 Intervale de măsurare: conform IEC 61000-4-30 clasa A;  

 Fluctuații (creșteri, întreruperi, goluri): valori min/max/semiperioadă (10 ms),valori rms; 

 Armonice: 200 ms, 3 s; 

 Flicker: 10 min, 2 ore. 

 

 Intrări de măsurare: 

 5 canale de tensiune 1000V; 

 4 canale de curent electric, curentul măsurat în funcție de cleștele folosit. 

 

 Măsurări ale următorilor parametri (conform standardului EN 50160): 

 Tensiune (AC + DC): 0 ... 1000 V, exactitate 0,1%, rezoluție 0,01 Vrms; 

 Curent electric (AC + DC): domeniu în funcție de clește, exactitate instrument: 0,5 %; 

 Armonice, interarmonice (tensiune, curent electric, putere activă și reactivă): DC, 1.... 50; 

 THD U, I, putere: exactitate 2,5 % (pentru U și I, până la armonica de ordin 40); 

 Flicker domeniu 0 ... 20, exactitate 5 % (conform IEC 61000-4-15), rezoluție 0,01; 

 Evenimente de tensiune: fluctuații, întreruperi, goluri; 

 Nesimetrie de tensiune (componente simetrice): domeniu 0 ... 20 %, exactitate 0,1 %, 

rezoluție 0,1 %; 
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 Nesimetrie de curent (componente simetrice): domeniu 0 ... 20 %, exactitate 1%, rezoluție 

0,1 %; 

 Frecvența, nominală 50 Hz, domeniu 42,5 ... 57,5 Hz, exactitate 0,01 Hz, rezoluție 0,001 Hz; 

 Impulsuri tranzitorii: 6 kV, rezoluție 1 V, rata de eșantionare 200 kS/s, durata minima 5 µs;  

 Variații bruște de curent (curent pornire motoare);  

 Putere activă, reactivă, aparentă: exactitate 1 %; 

 Energie activă, reactivă, aparentă, exactitate 1 %; 

 Cos Φ (DPF), PF domeniu  0 ... 1, exactitate 0,033, rezoluție 0,01; 

 Osciloscop: afișarea formei de undă;  

 Sincronizare GPS (pentru Clasa A). 

  

 Specificații generale  

 Electrosecuritate: EN 61010  ed. 2, Cat IV 600 V, Cat III 1000 V; 

 IP 51; 

 Temperatura de lucru: 0 - 50°C;  

 Alimentare rețea 230 V; încărcare acumulatori 4 ore;  

 Carcasă rezistentă, construcție anti-șoc, holster de protecție integrat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact:  Dr. ing. Dorian Marin, dorian.marin@icpe-ca.ro 

  

mailto:dorian.marin@icpe-ca.ro
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SISTEM DE MĂSURARE A CÂMPULUI MAGNETIC CU SONDĂ HALL 
 

Sistemul este destinat în principal măsurării câmpului magnetic în interiorul aperturii 

electromagneților pentru acceleratoare de particule. Sistemul permite poziționarea unei sonde Hall 

în coordonate carteziene XYZ, rotația sondei în jurul axei sale, măsurarea componentelor Bx, By și Bz 

a câmpului magnetic în punctele în care sonda este poziționată, achiziția datelor măsurate și 

prelucrarea acestora. 

Poziționarea sondei se realizează cu ajutorul a trei actuatori liniari, prevăzuți cu mecanism 

șurub/piuliță cu bile și având repetabilitatea de poziționare de ±0,02 mm. 

 

 
 

Pentru axa X, se utilizează un actuator liniar seria MS126, lungime cursă 600 mm, sarcină 

maximă pe orizontală 50 kgf. Acționarea se realizează cu un servomotor 200 W / 3000 rpm / 0,64 

Nm, echipat cu un encoder paralel 2500 pps. 

Pentru axa Y, se utilizează un actuator liniar seria MS092, lungime cursă 100 mm, sarcină 

maximă pe orizontală 23 kgf. Acționarea se realizează cu un servomotor 100 W / 3000 rpm / 0,32 

Nm, echipat cu un encoder paralel 2500 pps. 

Pentru axa Z, se utilizează un actuator liniar seria MS092, lungime cursă 100 mm, sarcină 

maximă pe verticală 7 kgf. Acționarea se realizează cu un servomotor 100 W / 3000 rpm / 0,32 Nm, 

echipat cu un encoder paralel 2500 pps și frână. 

Rotația sondei se realizează cu ajutorul unui motor electric pas cu pas HT17-275 și a unui 

mecanism de transmisie cu curea dințată, unghiul de rotație fiind de ±180°. 

Axa Y 

Axa Z 

Axa X 

Sonda Hall 

Modul rotație sondă 

 Laboratorul de CAD/CAE 



   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 

 „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”   126 
 

Sonda Hall utilizată pentru achiziția valorilor de 

câmp magnetic din spațiul investigat este o sondă Lake 

Shore cu 3 axe, cu lungimea L de 460 mm. 

 

 
 

 

Măsurarea componentelor câmpului magnetic se realizează cu ajutorul unui gaussmetru Lake 

Shore model 460 cu patru domenii de măsurare: 30 Gs, 300 Gs, 3 kGs și 30 kGs, cu precizia de ±0,1 

% din citire, ± 0,005% din domeniul de masurare. 

 

 
 

 

Pentru controlul și comanda sistemului, dar și pentru stocarea 

valorilor măsurate se folosește un sistem de calcul G771 produs de Asus, 

cu sistem de operare Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 bit. 

Comunicarea cu gaussmetrul se realizează prin intermediul controlerului 

GPIB NI GPIB-USB-HS+, cu software NI-488.2. 

 

 

Pentru transmiterea și achiziția semnalelor analogige și 

digitale, se utilizează o placă de achiziție NI USB-6281, cu 16SE/8DI 

intrări analogice – 18 bits rezoluție și 625kS/s rată de achiziție, 2 

ieșiri analogice cu 16 bits rezoluție și 24 intrări/iesiri digitale. 

 

Pachetul software este programat folosind mediul de 

programare specializat pentru achiziție de date LabWindows/CVI 

2010. 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Ionel Chiriță, ionel.chirita@icpe-ca.ro 

  

mailto:ionel.chirita@icpe-ca.ro


   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 

 „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”   127 
 

MASĂ DE SUDURĂ SIEGMUND SISTEM 28 
 

 
 

Masa de sudură Professional 1200x800x200 mm are o ordonare orizontală / verticală a 

găurilor pe placa mesei şi este completată de o ordonare pe diagonală a găurilor pe părţile laterale. 

Masa are un sistem de găuri de 28 mm. Grosimea materialului este de 24-26 mm şi este din oţel EN 

S355J2+N (ST 52/3) tratat prin plasmanitrare. 

Liniile grilajului (raster) cu o distanţă de 100 mm uşurează construcţia mecanismului. 

Principalele caracteristici ale mesei sunt următoarele: 

 

Lungime:  1200 mm 

Lăţime:  800 mm 

Înălţime :  200 mm 

Înălţime masă: 850 mm 

Masa:  345 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Ionel Chiriță, ionel.chirita@icpe-ca.ro 
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ECHIPAMENTE PROCESARE MEMS - ECHIPAMENTE MICROPRELUCRĂRI 

MECANICE 
 

Centru de prelucrare de înaltă precizie - CNC, în cinci axe 

- KERN Micro 

 

Specificații tehnice 

 Deplasare XYZ: 250 x 220 x 200 mm; 
 Număr scule: 18; 
 Diametru minim sculă: 0,03 mm; 
 Turația arborelui principal: 500 - 50.000 rot/min; 
 Stabilitate termică: ±1°C; 
 Avansuri: 0,01-6.000 mm/min; 
 Precizie de poziționare: ± 0,001 mm; 
 Reperabilitatea poziției: ± 0,001 mm; 
 Axa B: -10°…+100°; 
 Axa C: 360°; 
 Precizia unghiulară: 10”; 
 Accesorii: 
 Sistem de măsurat cu laser pentru determinarea 

dimensiunilor, uzurii sau deteriorării sculelor; 
 Sistem automat de măsurare a piesei; 
 Microscop optic pentru poziționare și măsurare. 

 

 

Centru de prelucrare cu comandă numerică în trei axe - 

TOPPER TMV-400 

 

Specificații tehnice 

 Deplasare XYZ: 400 x 250 x 250 mm; 
 Turația arborelui principal: 12.000 rot/min; 
 Număr scule: 10; 
 Precizie de poziționare: 0,01 mm; 
 Reperabilitatea poziției: ± 0,003 mm. 

 

 Laboratorul de Microprelucrări, Reverse Engineering, Rapid Prototyping și Vibroacustică 
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Strung automat CNC tip “elvețian”, DIAMOND 12 

 

Specificații tehnice 

 Diametru semifabricat: max. 12 mm; 
 Lungimea de lucru: max.150 mm; 
 Număr scule: 6; 
 Turația arborelui principal: 200 - 12.000 rot/min; 
 Precizie de poziționare: 0,005 mm; 
 Reperabilitatea poziției: ± 0,003 mm. 

 

 

Mașina de prelucrat CNC prin electroeroziune, 

cu fir, Smart Dem Knuth-by KNUTH, Germania 

 

Specificații tehnice 

 Deplasarea mesei XY: 250 x 350 mm; 
 Deplasarea mesei UV: 30 x 30 mm; 
 Diametrul firului: 0,25 mm; 
 Înălțimea maximă a piesei: 200 mm; 
 Control 4 axe: X, Y, U, V; 
 Unghiul de înclinare max.: ±5°/100 mm; 
 Precizia de poziționare: 0,02 mm; 
 Rugozitatea: max. 1,2 µm. 

 

 

Mașina de prelucrat prin electroeroziune cu electrod 

masiv - ZNC-EDM 250 KNUTH 

 

Specificații tehnice 

 Comandă numerică pentru axa Z; 
 Deplasarea mesei XY: 250 x 200 mm; 
 Dimensiune maximă electrod: Ф20 mm; 
 Masa maximă a electrodului: 3 kg; 
 Masa maximă a piesei: 30 kg. 

 
 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Cristinel Ilie, cristinel.ilie@icpe-ca.ro 
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ECHIPAMENTE PROCESARE MEMS - ECHIPAMENTE EXECUȚIE PRIN 

TEHNOLOGIE LIGA 
 

Sistem de litografiere cu laser DWL 66FS, 

Heidelberg Instruments, Germany 

 

Specificații tehnice  

 Lungime de undă: 375 nm; 
 Putere: 18 mW; 
 Latime minimă de scriere: 1 µm; 
 Sistem de poziționare cu interferometru (rezoluție 

200 nm). 

 

Sistem de îndepărtat rezist SU8, tip STP 2020 

- R3T, Germany 

 

Specificații tehnice  

 Putere microunde: max. 2000 W; 
 Gaze de proces: CF4, O2, N2; 

 Sistem de control al temperaturii; 
 Cameră de vid și pompă de vid; 
 Îndepărtare selectivă folosind radicali liberi; 
 Lucrează cu 5 plachete de max. 6” simultan. 

 

 

Stație de prelucrat cu laser cu excimeri (KrF) 

 

Specificații tehnice  

 Laser Coherent model COMPex 205 F; 
 Lungime de undă: 248 nm; 
 Purete maxima: 25 W; 
 Energie / impuls: 600 mJ; 
 Durată impuls: 30 ns; 
 Sistem mecanic de poziționare ISEL în 5 axe; 
 Precizie de poziționare: ±0,005 mm; 
 Repetabilitate: 0,005 mm; 
 Deplasări unghiulare: A:-90° +90°; B: 360°; 
 Precizie de poziționare unghiulară: 1,5 min; 
 Repetabilitate: 0,6 sec; 
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 Sistem de vizualizare cu cameră CCD și monitor. 

Mașină de bobinat toroidal, tip SMC-1, JOVIL, SUA 

 

Specificații tehnice  

 Dimensiune conductor de bobinare: 0,05 ÷ 1,2 mm; 
 Diametrul interior tor: min. 8 mm; 
 Doametru exterior tor: max. 63 mm; 
 Înălțime maximă tor: 50,8 mm. 

 

Mașină de bobinat cilindric, tip TAK-01- NITTOKU, Japonia 

 

Specificații tehnice  

 Dimensiune conductor de bobinare: 0.01 ÷ 1,2 mm; 
 Lungimea bobinei: max. 100 mm; 
 Diametru exterior : max. 140 mm; 
 Secțiune transversală a bobinei: cerc, pătrat, elipsă, 

etc. 
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Mașină de măsurat în coordonate, Xorbit 87-1500, 

Next Generation- WENZEL, Germania 

 

Specificații tehnice  

 Domeniul de măsură, X, Y, Z: 800 x 1500 x 700 mm; 
 Numărul axelor de masurare: 3 plus 2 ale capului de 

măsurare; 
 Eroarea maximă admisă: MPEe, max. 2.5 μm + L/300, 

conform DIN EN ISO 10260-2.  

Centru de prelucrare cu comandă numerică pentru 

strunjit și frezat în 5 axe Multus B200 II C750 

 

Utilizare 

Centrul de prelucrare cu comandă numerică pentru strunjit 

și frezat în 5 axe este destinat execuției de piese finite prin 

operații de strunjire, frezare, găurire, filetare, etc., 

specifice prelucrărilor mecanice pe mașini unelte la care 

programarea comenzilor se realizează prin interfaţa unui 

calculator, folosind un cod numeric convenţional. Mașina 

este prevăzută cu un arbore principal care execută o 

mișcare de rotație și cu un cap de frezat și pinolă. Toate 

mișcările, atât ale piesei de prelucrat care va avea o 

mișcare de rotatie, cât și al capului de frezat vor putea fi 

executate concomitent. 

 

Specificații tehnice  

 Diametrul de prelucrare: max. 500 mm; 
 Lungimea de prelucrare: max 750 mm; 
 Turația maximă a arborelui: 5000 rot/min; 
 Număr scule în magazie: 20; 
 Numărul axelor de prelucrare simultană: 5; 
 Precizia de poziționare Axa X: max.6 µm; 
 Precizia de poziționare Axa Y: max.6 µm; 
 Precizia de poziționare Axa Z : max.6 µm; 
 Precizia de poziționare Axa C: max. 0.001°; 
 Precizia de poziționare Axa B max. 0.001°; 
 Sistem anticoliziune; 
 Sistem măsurare scule Renishaw. 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Cristinel Ilie, cristinel.ilie@icpe-ca.ro 
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APARATE DE MĂSURĂ ȘI CONTROL 
 Specificații tehnice 

 

Set micrometre digitale de exterior MITUTOYO 

 

 

Domeniu de utilizare: măsurare lungimi; 

Parametrii - Gama de măsură: 0...25 / 

25...50, 50...75, 75...100 mm, precizie 

0,001 mm. 

 

Aparat măsurat grosimi KAEFER 

 

 

Domeniu de utilizare: măsurare grosimi; 

Parametrii: gama de măsură: 0...3 mm,  

precizia 0,001 mm. 

 

Sistem de măsurare şi înregistrare multifuncţional 

TESO 435-2 + sondă pentru măsurarea temperaturii şi 

umidităţii 

 

 

Domeniu de utilizare: măsurarea 

temperaturii şi umidităţii; 

Parametrii: 

 Temperaturi de lucru: -20...+70 

°C, 0,3 °C, 2,0%rF; 

 Sistem programabil prin interfaţa 

RS 232, cu precizie 

0,50C1digit/3% umiditate relativă 

1 digit. 
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Şubler digital MAHR 

 

Domeniu de utilizare: măsurare lungimi; 

Parametrii: 

 Domeniul de măsură: 0 … 150 mm, 

cu ieşire de date prin interfaţa RS 

232C şi cablu de conectare la PC; 

 Incertitudine de măsurare 0,03 

mm. 

 

Şubler măsurat înălţimi  HELIOS PREISSER 

 

 
 

Domeniu de utilizare: măsurare înălţimi; 

Parametrii: 

 Domeniul de măsură: 0 - 1000 

mm, din oţel armat cu carbură; 

 Gradaţie la 0,02 mm. 

 

Masă rotativă Parker 

 

 

Domeniu de utilizare: poziţionare 

unghiulară; 

Parametrii: 

 Diametrul mesei 254 mm; 

 Înălţimea mesei 57,2 mm; 

 Sarcina normală 90 de kg; 

 Domeniu de rotaţie: 360˚ 

(continuu); 

 Rezoluţie vernier 0,12 arc-min; 

 Sistem dimensional: metric. 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Cristinel Ilie, cristinel.ilie@icpe-ca.ro 

mailto:cristinel.ilie@icpe-ca.ro
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APARATE ELECTRICE DE MĂSURĂ ȘI CONTROL 
 

Osciloscop Tektronix DPO 4032 
 

 

 

Domeniu de utilizare: monitorizare de semnale 

analogice și digitale în domeniile inginerie 

electronică, electrică, automatică. 

Specificații tehnice  

 2 canale izolate galvanic și 1 canal 

sincronizare externă; 

 Bandă de frecvență 350 MHz/2,5GS/sec; 

 10 Megasample Record Length pe ambele 

canale; 

 3,700 wfms/s maximul ratei de captură;  

 Facilitate de urmărire a semnalului Wave 

Inspector; 

 I2C, SPI, CAN Serial Triggering și Analysis;  

 Display 10,4 inch (264 mm) XGA Color Display; 

 USB si CompactFlash pe panoul de control 

Quick și Easy Storage Built-in Ethernet Port. 

 

 

Osciloscop portabil digital Fluke 196 C 
 

 
 

 

Domeniu de utilizare: înregistrare și monitorizare in 

situ de semnale analogice și digitale în domeniile 

inginerie electronică, electrică, automatică. 

Specificații tehnice  

 Echipament portabil cu acumulatori și 

alimentare de la rețea; 

 2 canale izolate galvanic; 

 Sensibilitate de intrare: 5 mV/div...100 V/div; 

 Baza de timp: 5ns – 2min/div;  

 Mod de operare: canalele A sau B, DUAL, 

mediere, ADD, SUB, MULT, X – Y, DIV, invert; 

 Rezoluție: 8 biti  

 Mod de achiziție: Normal, Auto, single shoot, 

ScopeRecord, roll, glith capture, envelope; 

Durată înregistrare: 27500 puncte/intrare în 

ScopeRecord; 

Baza de timp: 5ns / div – 5s / div, simplă; 

 Alimentare: 12V/6A. 
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Generator de funcții 

Tabor Electronics WW2074 
 

 

Domeniu de utilizare: generare semnal sinusoidal, 

dreptunghiular, triunghiular, treaptă, TTL, arbitrar, 

simulări de semnale pentru diferite aplicații în 

domeniile inginerie electronică, electrică, 

automatică. 

Specificații tehnice 

 2 canale cu viteză de transfer de date 200 

MS/s; 

 Semnal sinusoidal de până la 80 MHz; 

 Rezoluție 16 bit; 

 Intrare: 10 Vpp. 

 

Amplificator Tegam High-Voltage 2350 

 

 

Domeniu de utilizare: amplificarea unui semnal 

sinusoidal, dreptunghiular, triunghiular, treaptă 

pentru diferite aplicații în domeniile inginerie 

electronică, electrică, automatică. 

Specificații tehnice 

 Ieșire în tensiune: 400 Vp-p(+/-200V); 

 Curentul la ieșire: 40 mA; 

 Slew rate > 250 V/µs; 

 Ieșire pe 2 canale. 

 

 

Sursă tensiune triplă  BC – 1761 
 

 

 

Domeniu de utilizare: furnizare tensiuni de curent 

continuu pentru alimentarea diferitelor module 

electronice (alimentare diferențială +/- Vcc, GND) 

pentru diferite aplicații de laborator. 

Specificații tehnice 

 2 x 0...35 Vcc/ 3 A; 

 1x 5 Vcc/ 5 A; 

 Protecție la scurtcircuit. 

 

 

Sistem de măsură și analiză a vibrațiilor 
tip Soundbook cu accelerometre  
de bandă largă 

 

Specificații tehnice 

 Monitorizare valori RMS și valori de vârf a 

vibrațiilor (accelerație, viteză, deplasare) pe 

4 canale simultan; 

 Funcție de dublă integrare pentru obținerea 

deplasării vibrației: 5...200 Hz; 
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 Analiză Fourier a spectrului de semnal în 

frecvență; 

 Achiziție pe 4 canale de masură; 

 Monitorizare zgomote echipamente / utilaje; 

 Măsurare a vibrațiilor dinamice induse de 

echipamentele industriale; 

 Filtrare digitală pe secțiuni și intervale de 

bandă: FTJ, FTS, FTB, 1/3 octavă; 

 Memorare a valorilor/spectrelor achiziționate 

cu accesare istoric evenimente; 

 Amplificare: x1; x10; x100 ; 

 Sistem de calcul: HDD 500 Gb, RAM 4 Gb, 

procesor Dual Core; 

 Emitere buletine de măsurători; 

 Software din gama Samurai. 

 

 

Accelerometre de bandă largă  

tip PCB353B03 

 

Domeniu de utilizare: monitorizare in situ a 

vibrațiilor dinamice și zgomotelor. 

Specificații tehnice 

 Sensibilitate: 1,02 mV/(m/s²); 

 Bandă de masură (3dB): 0,35...20.000 Hz; 

 Frecvență de rezonanță: > 38 kHz. 

 

 

Instrument de măsură portabil  

VIBROPORT 41 

 

 

 

Domeniu de utilizare: Sistemul Vibroport 41 se 

utilizează în domeniul analizei, diagnosticării şi 

mentenanţei predictive pentru maşini şi utilaje, 

respectiv echilibrări dinamice. 

Specificații tehnice 

 Echilibrare in situ, în 1 - 2 plane, cu 
determinarea automată a greutăților de 
echilibrare și afișare vectorială a poziției și 
valorii dezechilibrului; 

 Măsurători de vibrații relative arbore XY, 
funcție de transfer, funcție osciloscop; 

 Analiza FFT a semnalelor cu 3200 linii și 
frecvență: 1 Hz – 20 kHz; 

 Afișare simultană a valorilor măsurate pe 2 
canale plus turație; 

 Afișare diagrame Nyquist, orbite și 
amplitudine – fază; 
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 Permite achiziţia simultană de date pe 2 
canale; 

 Ecran grafic de tip LCD care permite afişarea 
valorilor măsurate sub diferite forme; 

 Afişare numerică a valorilor măsurate; 
Pentru obţinerea valorilor măsurate, echipamentul 

include următoarele funcţii: 

 Setare automată a unui raport complet al 
măsurătorilor – „automatic Report Setup”; 

 Stocare a datelor pentru rapoarte multiple. 
 

Simulator de vibrații mecanice tip MODAL 

SHOP K2004E01 

 

Domeniu de utilizare: simulator de vibrații mecanice 

destinat calibrării echipamentelor de măsurare a 

vibrațiilor; utilizat în cadrul departamentelor de 

omologare, dar și de asigurare a calității, în diferite 

sectoare din industrie, laboratoare de cercetare. 

Specificații tehnice 

 Smart shaker de vibrații mecanice până la 31 

N; 

 Amplificator de putere integrat cu tensiunea 

de alimentare 12 – 21 Vcc; 

 Compatibilitate generator de funcții; 

 Echipament autonom, portabil. 

 

Simulator de vibrații mecanice tip MODAL 

SHOP 2050E01 

 

Domeniu de utilizare: simulator de vibrații mecanice 

destinat calibrării echipamentelor de măsurare a 

vibrațiilor; utilizat în cadrul departamentelor de 

omologare, dar și de asigurare a calității, în diferite 

sectoare din industrie, laboratoare de cercetare. 

Specificații tehnice 

 Smart shaker de generare vibrații mecanice 

până la 220 N; 

 Amplificator de putere integrat; 

 Banda de frecvență până la 4 kHz. 
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 Interferometru Laser Agilent 

 

Domeniu de utilizare: măsurarea deformațiilor în 

câmp electric în cadrul laboratoarelor de cercetare. 

Specificații tehnice 

 Sistem de măsură a deplasărilor cu rezoluție 

nanometrică pentru determinarea 

deformațiilor în câmp electric în cazul: 

pastilelor piezoelectrice, magnetostrictive, 

electrostrictive, senzori, actuatori, 

micromotoare sau microcomponente 

electromecanice, materiale, semifabricate. 

 În vederea efectuării de măsurători liniare, 

interferometrul Laser Agilent 5529A/55292A  

este prevăzut cu următoarele componente: 

 Cap Laser Agilent 5519A/B; 

 Interferometru liniar Agilent 10766A, cu 

retroreflector Agilent 10767A ataşat; 

 Sistem de reglaj înălţime; 

 Sistem de calcul PC cu software aferent; 

 Telecomandă Agilent 10888A; 

 Senzor de aer Agilent 10757D; 

 Retroreflector liniar Agilent 10767A; 

 Senzor temperatură material Agilent 

10757D; 

 Trepied Agilent 10753B. 

 

 

Profilometru Wyko NT1100 

 
 

 

Domenii de utilizare: măsurarea parametrilor cu 

privire la profilul suprafeţelor, determinarea 

grosimilor de strat și a rugozității suprafețelor. 

Specificații tehnice 

 Profilometru de tip microscop cu 

interferometru Mirau; 

 Procedura de măsură se poate aplica în cazul 

microactuatorilor realizaţi din membrane 

polimerice piezoelectrice sau electrostrictive, 

semifabricate, MEMS, dar şi alte produse ce 

pot fi amplasate în focarul optic al 

microscopului şi a căror suprafaţă permite 

obţinerea franjelor de interferenţă; 
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Prin aplicarea directă a metodelor de măsurare, se 

poate realiza vizualizarea porţiunii de relief a 

probei cuprinse în câmpul de vizualizare; astfel, 

rezultă o matrice de valori ce reprezintă înălțimea 

estimată a unor puncte față de o referință aleasă 

automat de către sistemul de măsurare. Punctele 

determinate formează o rețea care estimează 

profilul suprafeței. 

În urma prelucrării datelor măsurate, sistemul va 

oferi rezultate precum: 

 Rugozitatea medie; 

 Rugozitatea pătratică medie; 

 Rugozitatea totală. 

Prin intervenția operatorului în prelucrarea datelor, 

se pot obține rezultate precum diferența de nivel 

între două zone ale suprafeței vizualizate. 

Microscopul interferometric poate vizualiza 

suprafeţe cu o rezoluţie de până la 0,2 nm pe axa Oz 

utilizând tehnica franjelor de interferenţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Ing. Daniel Lipcinski, daniel.lipcinski@icpe-ca.ro 
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Analizor al calității energiei HIOKI POWER 3196 

Analizorul de putere POWER 3196 

este un instrument de măsurare extrem de 

avansat care poate monitoriza și înregistra 

fenomene legate de calitatea sursei de 

alimentare și poate analiza cauzele unor 

probleme care conduc la funcționarea 

incorectă a echipamentelor electrice. Prin 

simpla conectare a aparatului 3196 la linia 

de alimentare care urmează să fie 

monitorizată, se poate înregistra cu 

exactitate calendarul exact și tipurile de 

anomalii ale sursei de alimentare care au 

avut loc și se poate afișa o listă a 

evenimentelor înregistrate.  

O altă caracteristică a modelului 3196 

este abilitatea de a măsura și înregistra 

evenimente în mod continuu fără a pierde 

datele de măsurare, ceea ce este necesar pentru analizarea nivelurilor de calitate a unor factori 

precum tensiunea de înaltă frecvență, tensiunea RMS, armonicile pentru sistemele trifazate, 

precum și factorul K al energiei electrice și pâlpâirea (fliker-ul).  

Abilitatea de a afișa instantaneu detalii despre formele de undă monitorizate pur și simplu 

prin selectarea lor dintr-o listă de evenimente face analiza mai ușoară. Deși alte instrumente sunt 

disponibile pe piață pentru analiza calității surselor de alimentare, niciunul nu a fost capabil să 

măsoare simultan toate tipurile de evenimente pe un singur instrument. Măsurătorile pot fi luate de 

la liniile monofazice cu două fire, de o singură fază cu trei fire, de trei faze cu trei fire sau de trei 

faze cu 4 fire. Sunt furnizate canale suplimentare de intrare pentru tensiune și curent (fiecare câte 

unul), iar suportul este furnizat pentru măsurarea separată a sistemului, tensiunea DC și măsurarea 

firului neutru. Până la o lună de date de măsurare continuă pot fi înregistrate în memoria internă. 

Mai mult, datele pot fi salvate pe un card PC (un card flash ATA de până la 528 MB), precum și pe 

memoria internă. De asemenea, 3196 este echipat cu o funcție de server HTTP, eliminând 

necesitatea unor aplicații de interfață specială și permițându-vă să utilizați orice browser web 

general (cum ar fi Internet Explorer) pentru o monitorizare și control complet de la distanță.  

Aplicaţii: 

• Furnizarea de energie – companiile care activează în domeniul energiei electrice: Întreținerea 

și gestionarea calității sursei de alimentare și determină analiza în cazul apariției unor probleme de 

alimentare. 

• Facilități de sistem de alimentare - Pentru producătorii de echipamente energetice: Evaluarea 

și întreținerea instalațiilor de alimentare cu energie electrică și întreținerea periodică și analiza 

problemei calității energiei în timpul funcționării sistemului. 
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• Întreținerea și inspecția la fabrici - Toate tipurile de întreținere a calității alimentării cu 

energie și analiza problemelor, cum ar fi întreținerea și gestionarea liniilor electrice în fabrici, 

întreținerea și gestionarea echipamentelor de producție, conservarea energiei pentru 

întreprinderile ESCO, întreținerea clădirilor, întreținerea și gestionarea echipamentelor de tratare 

La clinici și spitale, întreținerea și gestionarea echipamentelor de comunicații etc. 

 

Osciloscopul digital MSO 2024B Tektronix 

 

 

Descriere: 

 Lățimea de bandă este de până la 200 MHz;  

 Rata de eșantionare de 1 GS / s; 

 Osciloscopul semnal mixt DPO2000B de la Tektronix oferă funcții avansate ;  

 Rezolva proiectele complexe cu până la 20 canale pentru analiza analogică și semnale 

digitale. Cu 1 Mpoints standard pe toate canaleie, MSO / DPO2000B permite să captam 

ferestre lungi de semnal ; 

 Controalele Wave Inspector® oferă o navigare ușoară și automatizate; 

 Filtrul variabil low-pass FilterVu ™ permite îndepărtarea semnalului nedorit; 

 29 masuratori automate, si analiza FFT; 

 Analiza formei de undă ; 

 Interfața sondei TekVPI® acceptă sonde de tip activ, diferențial precum și sonde de curent ; 

 Ecran color LCD TFT-LCD de 7 inchi (180 mm); 

 Conectivitate: Portul USB 2.0 de pe panoul frontal pentru stocarea rapidă și ușoară a 

datelor, portul USB 2.0 de pe panoul din spate pentru conectarea ușoară la un PC sau direct 

imprimarea pe o imprimantă compatibilă PictBridge®; 
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 Opțiunile automate de declanșare, decodare și căutare pentru I2C, SPI, CAN, LIN și RS-

232/422/485 / UART 

 

Osciloscop digital TDS 2024B Tektronix 

 

 

 

Descriere: 

 Lățime de bandă: 100 MHz;  

 Canale: 4; 

 Rata de eșantionare 1.0 GS / s ; 

 Lungime de înregistrare 2,5 K puncte pe toate bazele de timp;  

 Rezoluţie Verticală 8-biți; 

 Sensibilitate verticală 2 mV până la 5 V / div cu ajustare fină calibrată; 

 Cuplajul de intrare AC, DC, GND;  

 Impedanță de intrare 1 MΩ în paralel cu 20pF; 

 Porturi USB incluse: 2 porturi USB 2.0; 

 Portul gazdă USB de pe panoul frontal acceptă unități flash USB; 

 Portul dispozitivului USB din spatele instrumentului acceptă conectarea la PC și la toate 

imprimantele compatibile PictBridge; 
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Generatorul de functii arbitrare Fluke 281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descriere: 

Generatorul de unde universale Fluke 281 combină mai multe generatoare într-un singur 

instrument. Capacitățile extinse de simulare a semnalului includ forme de undă arbitrare, generator 

de funcții, generatoare de impulsuri/pulsatoare, generator de declanșare, generator de tonuri și 

sursă cu modulare a amplitudinii. 

Generatorul de forme de undă 281, utilizează tehnici de sincronizare directă digitală. 

Waveform Manager Plus Software oferă toate caracteristicile necesare pentru crearea, manipularea 

și gestionarea formelor de undă arbitrare într-un singur program bazat pe sistemul de operare 

Windows. Generatorul de forme de undă 281 prezintă capabilități de generator de impuls 

multifuncțional, astfel incât canalul de iesire generează nu doar impulsuri, ci și trenuri de puls 

complexe. Un model de până la 10 impulsuri poate fi definit rapid cu fiecare impuls având propriile 

sale amplitudine, lățime și întârziere. Întregul model de tren de impulsuri poate fi repetat la o rată 

de repetiție definită de utilizator.  

 Seria 280 este formată din generatoare sofisticate de 12 biți, care sunt capabile să recreeze 

practic orice formă de undă. Se folosește arhitectura de ceas variabilă, cu frecvente de ceas 

între 0,1 Hz și 40 MHz. Această arhitectură evită jitterul ceasului asociat generatoarelor 

arbitrare DDS și permite legarea formei de undă, looping-ul și secvențierea. Formele de undă 

pot fi definite cu până la 4096 de puncte verticale și de la 4 la 65.536 de puncte orizontale. 

Formele de undă arbitrare pot fi redate la o anumită frecvență, perioadă sau rată de 

eșantionare. Până la 100 de forme de undă definite de utilizator pot fi stocate în memoria 

nevolatilă a instrumentului de 256 K. 

 Legarea secvenței de operare: până la șaisprezece forme de undă arbitrare pot fi legate într-

o secvență. Fiecare formă de undă poate avea un număr de buclă de până la 32.768 de 
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puncte orizontale și întreaga secvență poate fi rulată continuu sau repetată mai mult de un 

milion de ori. 

 Gama largă de măsurători de frecvență: toate formele de undă pot fi reflectate pe întreaga 

lor gamă de frecvențe cu o rată variabilă între 30 de milisecunde și 15 minute. Sweep-ul 

poate fi liniar sau logaritmic, simplu sau continuu. Monitoarele individuale pot fi declanșate 

de pe panoul frontal, de la intrarea declanșatorului sau de la interfețele digitale. Canalele 

multiple pot fi mutate simultan. 

 Modulație de amplitudine: 

 Modularea amplitudinii este disponibilă pentru toate formele de undă. Orice canal 

poate fi utilizat pentru a modula un alt canal. Alternativ, toate canalele pot fi 

modulate simultan prin intrarea de modulare. 

 Generator declanșator generat: ambele moduri „triggered” și „gated” pot fi operate de la 

generator de declanșare internă, de la un canal adiacent, de la o sursă externă sau de la o 

apăsare de tastă sau de la o comandă la distanță. Semnalul generator al declanșatorului este 

disponibil ca ieșire separată, dacă este necesar. 

 Modificarea formelor de undă bazate pe Windows: fiecare generator este livrat complet cu 

software sofisticat bazat pe Windows pentru crearea, editarea și gestionarea formelor de 

undă. Acest software puternic poate fi folosit pentru a crea forme de undă arbitrare de la 

zero folosind instrumente de desen, ecuații sau ambele împreună. Formatele de undă din 

lumea reală importate din DSO sau din alte surse pot fi modificate și combinate cu alte 

forme de undă utilizând funcții de editare. Este inclusă o bibliotecă de forme de undă 

"standard" care pot fi folosite ca "elemente" atunci când se creează sau se modifică forme de 

undă. Un editor puternic de ecuații oferă o serie de funcții matematice, inclusiv operanții 

logaritmici și geometrici. Formarea și editarea formei de undă pot utiliza instrumentele de 

desen în combinație cu ecuațiile, inserția și manipularea. Formele multiple de undă pot fi 

combinate ulterior cu ajutorul operatorilor matematici pentru a crea noi forme de undă. 

 Importul de la DSO și alte instrumente: 

 Software-ul Windows include suport direct pentru încărcarea formelor de undă de la 

osciloscoapele digitale Tektronix. Este disponibil un driver pentru LabWindows CVI de 

la National Instruments, care permite realizarea importurilor de la alte echipamente 

în mediul LabWindows. 
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Sistem de achiziție de date Fluke 2638 A 

 

 
Descriere: 

 Precizia măsurării de current continuu DC este de 0,0024%, precizia de bază pentru 

termocuplu este de 0,5 °C, afișajul color, sistemul de meniuri ușor de utilizat și evaluările 

de siguranță industrială au pus modelul 2638A într-o categorie proprie ca sistem de achiziție 

de date de precizie. Modul dedicat multimetru digital de 6,5 cifre (DMM) oferă utilitate și 

valoare suplimentare; 

 Fluke Hydra Series III 2638A este extensibil de la 22 la 66 canale de intrări analogice 

diferențiale. Un conector universal flexibil de intrare cu 22 canale vă permite să conectați 

rapid și ușor orice tip de intrare la orice canal. Intrările selectabile includ tensiunea de 

curent continuu, tensiunea de curent alternativ, rezistența, termocuplul, RTD, termistorul, 

frecvența și curent continuu “cc” și curentul alternativ “ca”. De asemenea, se poate utiliza 

software-ul 2638A cu software opțional și alte înregistratoare de date Fluke pentru a crea un 

sistem flexibil, personalizat de achiziție a datelor cu un număr aproape nelimitat de canale. 

 Caracteristici: 

 Acuratețe amăsurării de current continuu DC este de 0,0024%; 

 Precizia masurarii in cazul termocuplurilor este de 0,5°C; 
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 Până la 66 de intrări diferențiale universale izolate; 

 Grafică a culorilor pe ecran, de până la patru canale simultan; 

 Sistem de meniuri ușor de utilizat pentru configurarea și gestionare a datelor; 

 Tipuri de intrări: ac V, dc V, ac I, dc I, termocuplu, PRT (2, 3, 4 w), termistor, 

rezistență (2-4 w); 

 Afișare de date în mai multe canale în timp real; 

 Funcție DMM de 6.5 cifre pentru intrările de pe panoul frontal; 

 Capturarea cu un singur buton a diagramei sau a datelor; 

 45 canale / secundă rată de scanare de bază DC; 

 Memorie interna de 57.000 de fișiere de scanare / configurare; 

 Suport pentru unitatea flash USB; 

 Funcții de securitate a datelor; 

 Clasa de intrare de 300 V CAT II; 

Servicii: 

 Sistemul de achiziție de date de precizie Fluke Hydra Series III 2638A permite efectuarea de 

servicii de achizitii de date pentru terți, de la 22 la 66 canale de intrări analogice 

diferențiale. Un conector universal flexibil de intrare cu 22 canale permite să se conecteze 

rapid și ușor orice tip de intrare la orice canal. Intrările selectabile includ tensiunea de 

curent continuu, tensiunea de curent alternativ, rezistența, termocuplul, RTD, termistorul, 

frecvența și curent continuu “cc” și curentul alternativ “ca”.  

 De asemenea, se poate utiliza software-ul specific pentru Fluke Hydra Series III 2638A pentru 

a crea un sistem flexibil, personalizat de achiziție a datelor cu un număr aproape nelimitat 

de canale. 

 

Punte de masură RLC digitală E4980A de precizie Agilent 

 
  

 Agilent E4980A este un aparat LCR pentru inspecția de componente, materiale și dispozitive 

semiconductoare, pe o gamă largă de frecvențe (20Hz până la 20 MHz) și nivele de semnal de 
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încercare (0,1 mVrms până la 2 Vrms. Interfețele GP-IB / LAN / USB sunt interfețe standard pentru 

E4980A și permit testarea automată. 
 

 

 

 

Descriere: 

Se pot măsura următoarele mărimi fizice: 

 Cp -  Valoarea capacității măsurată cu modelul circuitului echivalent parallel; 

 Cs -  Valoarea capacității măsurată cu model de circuit echivalent serie; 

 Lp -  Valoarea de inducție măsurată cu modelul circuitului echivalent paralel; 

 Ls - Valoarea de inducție măsurată cu model de circuit echivalent în serie; 

 D - factor de disipare; 

 Q - Factor de calitate (invers de D); 

 G - Conductivitatea paralelă echivalentă măsurată cu model de circuit echivalent paralel; 

 Rp - Rezistența paralelă echivalentă măsurată cu modelul circuitului echivalent paralel; 

 Rs - Rezistența în serie echivalentă măsurată cu modelul de circuit echivalent serie; 

 Rdc - Rezistență directă la current continuu; 

 R - Rezistența; X - Reactanța; Z - Impedanță; 

 Y admitanta (inversul impedanței); 

 Qd - Unghiul de fază de impedanță / admitanța (grad); 

 Qr - Unghiul de fază de impedanță / admitanța (radian); 

 B - Susceptanță; 

 Vdc - Tensiune curent direct; 

 Idc - Curent direct; 

 Funcția de măsurare a deviației: devierea de la valoarea de referință și procentul de deviere 

de la valoarea de referință, ce poate fi obținută ca rezultat; 

 Circuite echivalente pentru măsurare: Paralel, Serie; 

 Interval de selectare a impedanței: Automat (mod automat al intervalului), manual (mod 

range hold); 

 Modul declanșator: declanșator intern (INT), declanșator manual (MAN), declanșator extern 

(EXT); 

 Trigger GPIB (BUS). 

 Intervale de afișare admise pentru valorile măsurate. Parametru, domeniu de măsurare: 

 Cs, Cp ± 1,000000 aF până la 999,9999 EF 

 Ls, Lp ± 1.000000 aH la 999.9999 EH 

 D ± 0.000001 până la 9.999999 

 Q ± 0,01 până la 99999,99 

 R, Rs, Rp, X, Z, Rdc ± 1.000000 până la 999.9999 EΩ 

 G, B, Y ± 1,000000 aS până la 999,9999 ES 

 Vdc ± 1.000000 aV la 999.9999 EV 

 Idc ± 1.000000 aA la 999.9999 EA 
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 Qr ± 1.000000 arad la 3.141593 rad 

 Qd ± 0,0001 deg până la 180,0000 grade 

 Δ% ± 0,0001% până la 999,9999% 

 A: 1 x 10-18, E: 1 x 1018 
 

 

Servicii: 

 Testarea pentru terți de componente, materiale și dispozitive semiconductoare, pentru 

controlul calității. 

 Dezvoltarea de sisteme electronice complexe pentru terți, prin evaluarea LCR în laborator. 

 Se pot masura urmatoarele marimi fizice: 

 Cp -  Valoarea capacității măsurată cu modelul circuitului echivalent parallel; 

 Cs -  Valoarea capacității măsurată cu model de circuit echivalent serie; 

 Lp -  Valoarea de inducție măsurată cu modelul circuitului echivalent paralel; 

 Ls - Valoarea de inducție măsurată cu model de circuit echivalent în serie; 

 D - factor de disipare; 

 Q - Factor de calitate (invers de D); 

 G - Conductivitatea paralelă echivalentă măsurată cu model de circuit echivalent 

paralel; 

 Rp - Rezistența paralelă echivalentă măsurată cu modelul circuitului echivalent 

paralel; 

 Rs - Rezistența în serie echivalentă măsurată cu modelul de circuit echivalent serie; 

 Rdc - Rezistență directă la current continuu; 

 R - Rezistența; X - Reactanța; Z - Impedanță; 

 Y admitanta (inversul impedanței); 

 Qd - Unghiul de fază de impedanță / admitanța (grad); 

 Qr - Unghiul de fază de impedanță / admitanța (radian); 

 Vdc - Tensiune curent direct; 

 Idc - Curent direct; 

Sursă de tensiune triplă de precizie Agilent U8031 A 
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Descriere: Sursa de tensiune tripla de precizie Agilent U8031 A oferă excelente caracteristici. In 

primul rând, este o sursă de alimentare DC programabilă triple-out, cu capacitatea de programare a 

panoului frontal analogic. Această capacitate de automatizare îmbunătățește eficiența testării, 

permițând presetarea secvențelor de ieșire. Alte caracteristici esențiale includ reglarea sarcinii și 

zgomotul foarte mic a tensiunii de ieșire generată.  

 Puterea totală (W) 0 - 375 W; 

 Tensiunea de ieșire (V): Canalul de ieșire 1 și 2 (@ 0 până la 40 °C) 

 0 până la 30 V între 0 și 60 V 

 Curentul (A): Canalul de ieșire 1 și 2 (@ 0 până la 40 °C) 

 0 până la 6 A 0 la 3 A 

 Numărul de ieșiri: trei ieșiri izolate 

 Două variabile: funcționare CV și CC 

 O singură operațiune fixă: CV 

 Ieșire fixă de 5 V; 

 Canalul de ieșire 3: 

 Tensiune / ieșire curent: 5 V, 3A 

 Precizie de ieșire: ≤ 5% sau (5 V?) 0.25 V) 

 Vrms: <2 mVrms sau Vpp: <50 mVpp 

 Reglarea încărcării și a liniei: ≤ 5 mV 

 Condiția de suprasarcină: 3 A + 20% (tipic) 

 Reglarea liniei și a sarcinii (Pentru ieșire variabilă): 

 CV: <0,01% + 2 mV 

 CC: <0,02% + 2 mA 

 Riplu și zgomot: Pe baza calculului la temperatura 18 - 28 ° C și lățime de bandă la 20 Hz 

până la 20 MHz: 

 CV: ≤1 mVrms, 0,5 mVrms (tipic) 

 Sau ≤ 10 mVpp, 5 mVpp (tipic) 

 CC: ≤ 1 mArms 

 Timpul de răspuns tranzitoriu: În limita a 15 mV de la sarcina maximă la jumătate de sarcină 

și de la jumătate la sarcină maximă <50 noi 
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 Stabilitatea (ieșirea de ieșire): după 30 de minute de încălzire, schimbarea de ieșire este de 

peste 8 ore sub sarcină constantă, linie și temperatura ambiantă: 

 Tensiune: <0,02% 

 Curent: <0,1% 

 Precizia programării (23 °C ≤ 5 °C) CV: ≤ 0,25% + 15 mV; CC: ≤ 0,30% + 15 mA 

 Programare / rezoluție măsurare: 

  Tensiune: 10 mV (4 cifre) 

 Curent: 10 mA (3 cifre) 

 

Servicii: Dezvoltarea de sisteme electronice complexe pentru terți, bazat pe următoarele 

caracteristici: 

 Oferă o putere totală de 375W la trei ieșiri diferite; 

 Programarea panoului frontal se efectuează in mod analogic; 

 Reglarea excelentă a sarcinii (CV: <0,01% + 2 mV, CC: <0,02% + 2 mA) asigură o ieșire 

stabilă; 

 Oferă o ieșire curată cu zgomot ≤ 1 mVrms (0,5 mVrms tipic); 

 Răspuns rapid tranzitoriu <50 μsec pentru testarea stabilă; 

 Afișajul dual, indică atât citirea tensiunii cât și curentului; 

 Protecție la supratensiune și la supracurent. 

 Alimentarea unor circuite electronice care necesită stabilitate deosebita a parametrilor 

stabiliți, precum și protecție a sarcinii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Lucian Pîslaru-Dănescu, lucian.pislaru@icpe-ca.ro 

 

mailto:lucian.pislaru@icpe-ca.ro
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ECHIPAMENTE DE DIAGNOSTICARE ȘI PROTOTIPARE 3D 

 

ATOS SO (Small Objects) 

 

Domeniu de utilizare: Tehnologie utilizată în principal în: 

 Industrie (în special industria auto pentru machetare digitală 3D); 

 Inspectia primară a produsului; 

 Verificarea asamblărilor; 

 Verificarea SDV-urilor; 

 Monitorizarea producției; inspecția componentelor principale; 

 Control final de calitate;  

 Aplicații de reverse-engineering, analiză și control al calității.  

 Medicină (ortopedie-protetică, maxilo-facială, stomatologie, instrumente);  

 Obiecte de artă și arheologie, Design. 

 

Specificații tehnice 

 Sistem optic 3D  care măsoară, prin scanare neinvazivă, suprafața pieselor cu dimensiuni 

reduse. Acesta realizează înregistrarea fiecărui detaliu al suprafeței scanate tridimensional, 

rezultatul fiind reprezentat de un „nor de puncte” cu densitate ridicată. 

 Norul de puncte este transformat automat, ulterior procesului de scanare 3D, utilizând 

software-ul ATOS, prin procesul de poligonizare, în milioane de poligoane (Mesh) unite între 

ele, ce descriu detaliat suprafața scanată 3D. 

 Precizia, rezoluția și volumul de măsură sunt adaptabile, ceea ce permite obținerea de 

rezoluții superioare pentru piese de dimensiuni reduse (mecanică fină, MEMS / NEMS), într-

un interval scurt. 

 Digitizarea 3D furnizează, indiferent de mărimea și complexitatea obiectului 

măsurat  următoarele rezultate: 

 Coordonate 3D cu precizie ridicată (0,01 mm); 

 Suprafețele, relieful și volumul obiectului scanat; 

 Secțiuni, dimensiuni, generare de primitive; 

 Comparare cu modelul nominal CAD. 

 Performanța superioară, rezoluția de detaliu cu zoom și selecția extinsă a zonelor de masură 

permit gruparea eficientă și raportarea precisă a datelor în domeniile:  

 Inginerie inversă / Reverse Engineering; 

 Control calitate / Quality Control;   

 Prototipare rapidă / Rapid Prototyping  în format digital; 

 Frezare rapidă / Rapid Milling pe mașini unelte CNC a reperului scanat; 

 Modelare /simulare digitală. 
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Principiul de funcționare 

Sistemul ATOS SO realizează măsurări conform principiului triangulării și corelării imaginilor 

după următoarea procedură: 

1. Unitatea senzorului optic proiectează franje luminoase, de diferite dimensiuni, pe 

suprafața reperului măsurat. 

2. Franjele luminoase sunt captate / observate de către cei doi senzori de lumină (camere 

CCD - charge coupled devices – senzorii de lumină folosiți la camerele foto digitale) a unității. 

3. Pe baza unui sistem complex de ecuații matematice / optice de transformare, software-ul 

calculează automat coordonatele 3D pentru fiecare din cele 800.000 - 4.000.000 de puncte (pixeli) 

ale celor 2 senzori de lumină, cu precizie de ordinul sutimilor de mm. 

4. În funcție de rezoluția senzorului (800.000 - 4.000.000 puncte/pixeli), în urma fiecărei 

determinări individuale, se poate obține un nor (mash) cu densitate de până la 4 milioane de puncte 

(pixeli). 

5. În urma finalizării măsurătorii / poligonizării, rezultă o suprafață poligonală a reperului 

măsurat. O determinare / poligonizare finală poate implica un număr nedefinit de măsurători 

individuale, în funcție de complexitatea reperului de măsură.  

6. Volumul reperului de măsurat este furnizat atât de distanța focală a lentilelor senzorilor 

de lumină, cât și de dimensiunea dată a cadrului (frame-ului) de referință (pe care sunt aplicați 

markeri de referință indicați de software-ul dezvoltat de producător).  

Unitatea de proiecție a senzorului optic împreună cu cei doi senzori de lumină sunt integrați 

în corpul compact ATOS SO. Atât configurația geometrică a sistemului, cât și distorsiunile lentilelor 

sunt calibrate, utilizând metoda fotogrametriei.  

Markerele circulare sunt fixate pe suprafața obiectului și servesc ca puncte de reper. 

Obiectul măsurat este expus astfel în mai multe poziții astfel încât întreaga sa suprafață să fie 

înregistrată. Punctele de referință atașate servesc la alinierea precisă și automată a tuturor 

punctelor măsurate. 

Pentru obiecte cu dimensiuni ce depășesc volumul de măsură al sistemului ATOS SO, 

punctele de referință pot fi înregistrate anterior scanării 3D cu ajutorul sistemului TRITOP, astfel 

încât precizia datelor nu va fi alterată, iar timpul de măsurare să fie redus semnificativ. 
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Datele măsurate și prelucrate sunt utilizate pentru: 

 Comparare cu formatul CAD; 

 Export în format STL sau alt format uzual; 

 Verificare toleranțe de poziție și formă;  

 Verificare specificații din desene sau fișiere CAD. 

 

Acestea pot fi exportate în diferite rapoarte sau formate de date. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Ing. Daniel Lipcinski, daniel.lipcinski@icpe-ca.ro 

 

mailto:daniel.lipcinski@icpe-ca.ro
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SOFTURI DE PROIECTARE MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ 
 

Soft de simulare COMSOL Multiphisycs 5.0 este un puternic mediu interactiv dedicat 

modelării și rezolvării numerice a unei serii largi de probleme inginerești descrise de sisteme de 

ecuații cu derivate parțiale 1D, 2D, 3D de tip eliptic, parabolic sau hiperbolic, liniare sau nelinare, 

eventual cuplate între ele, chiar dacă descriu fenomene fizice diferite. 

Cu ajutorul softului de simulare COMSOL Multiphisycs 5.0, la care se adauga o serie de module 

software opționale se pot rezolva probleme de: difuzie, propagarea undelor, acustică, mecanică 

structurală, electromagnetism, electrochimie, microunde, microelectromecanică, optică, dinamica 

fluidelor, mecanică cuantică, dispozitive semiconductoare, chimie, biologie dar și probleme 

cuplate, cum ar fi cele de electrocinetică și transfer termic, pentru a lua în considerare variația 

conductivității cu temperatura. 

Soft de calcul numeric MATLAB R2014 (de la Matrix Laboratory) este un mediu de dezvoltare 

pentru calcul numeric și analiză statistică ce conține limbajul de programare cu același nume, creat 

de MathWorks. MATLAB permite manipularea matricilor, vizualizarea funcțiilor, implementarea 

algoritmilor, crearea de interfețe și poate interacționa cu alte aplicații. Chiar dacă e specializat în 

calcul numeric, există pachete care îi permit să interacționeze cu motoarele de calcul simbolic gen 

Maple. Un pachet adițional, Simulink 2014 , oferă posibilitatea de a realiza simulări ale sistemelor 

dinamice și îmbarcate utilizând modele matematice. MATLAB e utilizat pe larg in industrie, în 

universitați și e disponibil cross-platform, sub diverse sisteme de operare: Windows, GNU/Linux, 

UNIX și Mac OS.  

Softuri CAD/CAM/CAE și proiectare Solid Works 

 Soft de proiectare asistata de calculator SolidWorks, de la Dassault Systems, care include: 

 SolidWorks Office Premium 2014; 

 SolidCAM 2010; 

 SolidWorks Simulation Premium 2014; 

 SolidWorks Flow Simulation 2014; 

 COSMOS EMS. 

 Soft de proiectare cu licență academică NX6, de la Siemens PLM Software, care include: 

 NX Model; 

 NX Drawing; 

 NX Manufacturing; 

 NX Nastran. 

 SolidWorks Office Premium 2014, respectiv NX Model si NX Drawing – acoperă necesitățile 

CAD referitoare la modelarea 3D a componentelor și produselor aflate în faza de cercetare și 

elaborarea documentației tehnice necesară pentru execuția prototipurilor respectivelor 

produse;   

 SolidCAM și respectiv NX Manufacturing – permit importul modelelor 3D realizate în sistem 

CAD, introducerea datelor necesare pentru prelucrarea reperelor (caracteristicile utilajului 
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pe care se face prelucrarea, succesiunea operațiilor, regimuri de lucru, caracteristicile 

sculelor, utilizare, etc.) și elaborarea codului mașină care să poată fi transferat către 

utilajele cu comandă numerică utilizate la prelucrare; 

 SolidWorks Simulation Premium 2014, SolidWorks Flow Simulation 2014, COSMOS EMS și 

respectiv NX Nastran -  permit simularea fenomenelor mecanice, termice, fluidice și 

electromagnetice care apar în funcționarea produselor studiate, în vederea analizei și 

optimizării acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Ionel Chiriță, ionel.chirita@icpe-ca.ro 

 

mailto:ionel.chirita@icpe-ca.ro
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ECHIPAMENTE PENTRU TESTARE ELECTRICĂ ȘI MAGNETICĂ 
Metrolab PT2025 +opțiuni 

Bobine de compensare a gradientului – 3, 20 G/cm – 40 G/cm (1100-20, 1100-40 compensation 

coil) si 100 G/cm (ACC-1060 compensation coil) 

Cuptor cu control in intervalul -25°C – 70°C (2060-High Stability Frecvency Counter) magneti 

permanenti etalon 

 

Magnet-Physik EF5 + optiuni 

Tensiune maximă de intrare: 100 V  

Rata de Update 30 citiri/s IEEE-488.2, DC: rezolutie DC: 5¾ digits  

Game pe DC: 300 mVs, 30 mVs, 3 mVs  

Rezolutie DC: 0.001 mVs - 0.0005 mVs,  

Acuratete DC: Offset: ±10 µVs ±DC integrator drift; 

Interfată IEEE-488.2 (optiunea 280570 inclusa) 

Iesire monitorizare analog  
Temperatură de lucru cu acuratetea precizată: 5 ºC - 45 ºC;  

Alimentare de la retea 

 

 

Camp magnetic in domeniul 0-2T 
Tensiune: 220 VAC ± 10%  
Putere: approx. 50 VA 
Frecventa: 50 Hz 
Interfata IEEE 488 (optiune inclusa IEEE488) 
Rezolutie 10-7T 
Senzitivitate (eroare tensiune) 160 mV/μT 
5 sonde in domeniul 0-2T (1062-1-10M, 1062-
2-10M,1062-3-10M, 1062-4-10M,1062-5-10M) 
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Magnet-Physik EF14 

Tensiune maximă de intrare: 100 V  

Rata de Update 30 citiri/s IEEE-488.2, DC: 

rezolutie DC: 5¾ digits  

Game pe DC: 3 mVs, 300 µVs, 30 µVs, 3 µVs 

Rezolutie DC: 0.001 mVs - 0.0005 mVs,  

Acuratete DC: Offset: ±10 µVs ±DC integrator 

drift; Gain: ±0.25% of reading  

DC minimum dΦ/dt: 1 µVs/min  

DC maximum dΦ/dt: 10 mVs/s  

Drift intrgrator DC: ±1 µVs/min, 0.0004% FS/min on 3 mVs range, 

Interfată RS-232, 

Reset extern  

Iesire monitorizare analog  

Temperatură de lucru cu acuratetea precizată: 5 ºC - 45 ºC;  

 

ElektroPhysik MiniTest 7400 + optiuni 

Sistem de determinare a grosimii pentru vopsea si 
acoperiri izolante (Aparat + sonde + folii de calibrare): 

1. aparat digital de determinare a grosimii, cu 
alimentare din baterii / acumulator, cu posibilitate 
de comunicare cu computerul pe portul USB, 
rezolutie 0,02µm, precizie ±(1µm + 0,75% din 
citire), repetabilitate ±(0,5µm + 0,75% din citire).- 
MiniTest 7400 Basic Unit 

2. stativ / suport pentru pozitionarea precisă a 
sondelor, 

3. Sondă pentru măsurări pe suport feros 0-0,5mm, 
F05 

4. Sondă pentru măsurări pe suport neferos 0-
0,2mm,N.02 

5. Sondă pentru măsurări pe suport neferos 0-0,7mm, 
N.07 

Sondă universală (pentru măsurări pe suport feros 0-

1,5mm si neferos 0-0,7mm) FN1.5-90. 
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National Instrumens NI-USB 6366 

Placă de achizitie cu conectare pe USB, 

8 intrări analogice diferentiale cu esantionare simultană, 16 

bits, 2MS/s/canal, ±10V 

memorie onboard pentru 64MS 

2 iesiri analogice, 16 bits, min. 2MS/s, ±10V 

24 intrări/iesiri digitale, 

4 numărătoare pe 32 bits, compatibilă cu LabVIEW si 

LabWindows/CVI 

 

National Instrumens NI-USB 4065 + Test Probes 

Placă de achizitie cu conectare pe USB compatibila 

multimetru digital (DMM), 

Rezolutie 6 ½ digit,  

determinari tensiuni cc / ca 300Vcc/Vrms 

determinari curenti cc / ca 3Acc/Arms, 

rezistentă la 4 fire, 

cel putin 5 citiri /s la rezolutia maximă, 

compatibilă cu LabVIEW si LabWindows/CVI 

software de comandă (interfată cu operatorul), 

testere (test probe)  

Multimetru Tektronix DMM4050 + TP750 

Rezolutie 6 ½ digits  

Trigger extern, 

Memorie internă pentru minim 10k masuratori, 

functii matematice (Min./Max., medieri,  

comparatie cu limite programate etc), 

Interfete de comunicare GPIB (488.2) si Ethernet,  

Testere de măsură, sondă de temperatură 

(TP750), 
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Multimetru Fluke 8508A -700k 

Rezolutie 8 ½ digits  

determinare tensiuni c.c. 0-1000V si a.c 0-1000V, 1Hz-1MHz 

determinare curenti c.c. 0-20A si a.c. 9uA-20A, 10Hz-100KHz 

determinare rezistente: 0-20GΩ 

Inclu de kit de masurare  (8508A-700k)  

 

Tektronix TCP404XL + TCPA400 

Sondă de curent, pentru c.c. si c.a., 
banda de frecventă: DC-2MHz, 
curent maxim 500A (atît pentru DC cît si 
pentru AC – rms),  
posibilitati de masurare conductor cu 20mm 
diametru, 
precizia determinarii <±3% din valoarea 

citita, conectabila la osciloscop (cu 

amplificator inclus, daca acesta nu e parte a 

sondei) 

  

Tektronix A621 

Sondă de curent, pentru c.a., 

banda de frecventă: 5Hz-50kHz, 

curent maxim cel putin 2000A curent de vârf, 

posibilitati de masurare conductor cu 50mm diametru, 
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Tektronix AFG3052C 

Generator de functii cu 2 canale,  
banda de frecventă (frecventa maximă de iesire): 50MHz, 
frecventa de esantionare: 1G esantion pe sec. pentru înregistrari de pănă la 16k esantioane, 
rezolutia verticală pe 14 bits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persoană de contact: Ing. Marius Popa, marius.popa@icpe-ca.ro 

mailto:marius.popa@icpe-ca.ro
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MICRO ACUSTIC DOPPLER VELOCIMETER 
 

Micro ADV SonTek are la bază principiul Doppler si constă in înregistrarea în timp real a 

componentele 3D ale vitezei apei intr-un volum de măsură (≈ 0,3 cm3), pretabil de preferat \n 

aplicaţii de laborator, în lucrul cu apă curată. Volumul de măsură se afla situat la distanta de 5 cm 

faţă de un transmiţătorl acustic situat pe o tija care se introduce in apa. Vitezele măsurate sunt 

punctuale iar punctele de măsura trebuie situate la mai mult de 50mm de orice perete, pentru a nu 

influenta acurateţea rezultatelor.  

  
Procesorul şi tija de prelevare a 
probelor  

Transmiţătorul, receptorii acustici şi intersecţia acestora 
în volumul de măsură 

 
Receptorii acustici sunt situaţi în vârfurile celor 3 braţe. Fiecare receptor indică câte o 

componentă a vectorului viteză; axa OX indica Estul şi marcată pe unul din brate cu rosu, axa OY 
indica Nordul şi axa OZ este orientată în sus. 

Informaţia este transmisă la procesor şi on-line la PC. Înregistrarea poate fi făcută continuu 
sau prin eşantionare la un interval de timp definit şi poate preleva informaţii într-un interval de 2 ÷ 
60 Hz. După setarea parametrilor impuşi, informaţia este vizualizată on-line si inregistrata. 
Principala metodă de prelucrare a datelor măsurate cu aparate de măsură ADV constă în eliminarea 
punctelor cu un nivel redus de corelare (de regulă, sub 70%). Pentru cazul aparatelor ADV destinate 
măsurării vitezelor în curgeri cu suprafaţă liberă s-a dezvoltat în ultimii ani o nouă tehnică de 
prelucrare care presupune reprezentarea punctelor în 3D (realizarea unor hărţi Poincaré); valorile 
măsurate trebuie să se încadreze într-un elipsoid, punctele din afara acestuia fiind considerate 
“vârfuri” şi fiind eliminate.  

In apa în care se fac  măsurătorile se adaugă un material de însămânţare cu densitate 
apropiată de cea a apei, format din particule fluorescente, sferice, cu diametrul mediu de 10 ÷ 20 
μm. O apa care conţine microparticule în suspensie (de regula o apa nu foarte curată), are nevoie 
de mai putin material de insamantare decât o apă curată. 

 
Valori indicate de MicroADV sunt: 

- Viteza apei (cm/s) –  componentele 3D ale vitezei apei (vx, vy şi vz) sunt colectate cu ajutorul 
receptorilor acustici pozitionati pe cele trei brate ale tijei şi transmise on-line la procesor şi la PC. 

- Semnalul acustic (dB) – (Signal-to-Noise Ratio – SNR) scazut (< 5-10dB) poate duce la creşterea 
zgomotului în datele prelevate. SNR este o funcţie ce tine cont de cantitatea de material de 
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însămânţare împăştiat în apă, astfel în apa foarte curată MicroADV-ul nu poate avea o buna precizie 
a vitezelor măsurate. 

- Corelarea (%) – Acest parametru oferă calitatea /corectitudinea vitezelor măsurate. Corelarea 
depinde de nivelul de turbulenta şi de numărul de bule ce trec prin punctul de proba în perioada 
înregistrării. Astfel în cazul curgerii laminare, fluid monofazic, corelarea va fi mai mare de 90%, iar 
în cazul curgerii puternic turbulente, bifazice şi valori scăzute ale SNR, corelarea va scădea. In 
general se urmăreşte o corelare mai mare de 70%. Exista situaţii în care corelarea poate scădea la 
30-40%, oferind bune rezultate insa cu un nivel mare de zgomot (cazul curgerilor bifazice). 

Deoarece viteza sunetului în apă depinde de densitatea apei, aparatului i se setează 
salinitatea şi temperatura.  De obicei o variaţie de temperatură de 5°C sau de salinitate de 12 ppt, 
duce la o variaţie a vitezei sunetului de 1%. 

In figurile de mai jos este prezentată variaţia in timp a celor trei parametrii măsuraţi in 
condițiile unei curgeri bizice aer apa si o frecventa de prelevate 30 Hz. Se observa scăderea 
corelaţiei de măsură, odată apropierea de suprafata libera. 

 
Transmiterea on-line a datelor 

 

După înregistrarea datelor acestea pot fi exportate in programele de prelucrare. Un exemplu de  

histograme ce reprezintă densitatea vitezelor pe cele 3 direcții este prezentat in figura de mai jos. 

 
  

Histogramele de densitate a componentelor vitezelor 

 

 Persoană de contact: Dr. ing. Bunea Florentina, florentina.bunea@icpe-ca.ro 

 

mailto:florentina.bunea@icpe-ca.ro
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Servicii în Domeniul Energie 


