Scurt istoric
Fondat în anul 1985, sub denumirea de
Centrul de Cercetare ªtiinþificã ºi Inginerie
Tehnologicã pentru Motoare de Aviaþie - în
cadrul fostului institut de aviaþie INCREST -,
COMOTI devine, în anul 1996, urmare a
evaluãrii instituþionale ºi a acreditãrii, Institutul
Naþional de Cercetare-Dezvoltare
Turbomotoare COMOTI.
Înfiinþarea INCDT COMOTI s-a fãcut prin
H.G. nr 1226/1996.
Încã de la înfiinþare, COMOTI a abordat o
serie de programe complexe de C-D în
domeniul industriei aeronautice, realizând
echipamente, subansamble ºi componente
pentru motoarele de aviaþie, micromotoare
turboreactoare, lacãte de acroºare ºi scaune
de catapultare pentru aplicaþii militare,
prototipuri de motoare turbopropulsoare,
aeronave ultrauºoare, dezvoltând o serie de
tehnologii de vârf în domeniu, cum ar fi
acoperirile ceramice termorezistente la
camerele de combustie ºi postcombustie,
acoperiri de suprafaþã a rotorilor de compresor
pentru mãrirea resursei acestora.
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
Turbomotoare COMOTI este singura unitate
specializatã din România care integreazã
activitãþile de cercetare ºtiinþificã, proiectare,
producþie, experimentare, testare, transfer tehnologic ºi inovare în domeniul turbomotoarelor
de aviaþie, motoarelor industriale cu turbinã cu
gaze ºi maºinilor paletate de turaþie înaltã.
Preocupãrile constante vizând reconversia
motoarelor de aviaþie în produse industriale de
mare fiabilitate, s-au concretizat în producerea
de
grupuri
de
putere,
grupuri
turbocompresoare de gaze naturale ºi grupuri
turbogeneratoare electrice.
Experienþa acumulatã în domeniul maºinilor
paletate de înaltã turaþie a permis realizarea, în
concepþie proprie, a unor familii de
electrocompresoare centrifugale de aer ºi gaze
naturale ºi electrosuflante centrifugale de aer,
într-o gamã largã de debite ºi presiuni,
COMOTI devenind unicul producãtor naþional
pentru astfel de echipamente complexe.
Recunoaºterea pe plan internaþional a
competitivitãþii profesionale ºi instituþionale a
INCDT COMOTI în domeniul motoarelor cu
turbine cu gaze ºi maºinilor paletate de turaþie
înaltã s-a concretizat prin:
 obþinerea unui numãr semnificativ de
medalii ºi diplome la saloanele
internaþionale de invenþii de la Geneva ºi
Bruxelles;
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 participarea institutului în ºapte proiecte
europene, de mare anvergurã, în cadrul
Programelor Cadru PC V ºi PC VI ºi douã
proiecte de cooperare bilateralã cu firmele
General Electric - SUA,
respectiv Nuovo Pignone
- Italia;
 autorizarea ca packager
de cãtre celebra firmã
Pratt & Whitney din
Canada pentru proiectarea, dezvoltarea,
producþia ºi întreþinerea
echipamentelor care au
în componenþã motoare
cu turbinã cu gaze
P&WC.
INCDT COMOTI îºi
desfãºoarã activitatea în baza unui Sistem al
Calitãþii Certificat, conform SR EN ISO 9001,
operând cu filozofia Managementului Calitãþii
Totale.
Strategia INCDT COMOTI este de a valorifica superior, în condiþii de eficienþã ºi
rentabilitate ridicatã, soluþiile originale,
tehnologice ºi constructive, aplicate în
construcþia turbomotoarelor, sistemelor ºi
echipamentelor de aviaþie - în care institutul are
o bogatã tradiþie - prin realizarea ºi dezvoltarea
unor produse ºi tehnologii noi, performante,
care au un larg câmp de aplicabilitate în
construcþiile aerospaþiale moderne, cât ºi în
industria orizontalã.
Astfel, creºterea continuã a calitãþii ºi a
notorietãþii pozitive, pe piaþa internã ºi externã,
a activitãþilor de C-D desfãºurate în cadrul
institutului, susþinute de diversificarea
domeniilor de competenþã ale cercetãtorilor
INCDT COMOTI, au permis dezvoltarea
constantã a direcþiilor de cercetare abordate.
Patrimoniu

Director General
dr. ing. Valentin Silvestru

INCDT COMOTI

INSTITUTUL NAÞIONAL
DE CERCETARE-DEZVOLTARE
TURBOMOTOARE COMOTI

In afarã de sediul central,
INCDT COMOTI are urmãtoarele puncte de lucru:
Punct de lucru I:
B-dul. Atomiºtilor nr. 1,
Mãgurele, Sectorul Agricol
ILFOV
Punct de lucru II:
Sfântu Gheorghe, Judeþ
Tulcea

Resurse umane
Total personal

170

În activitatea de
cercetare-dezvoltare

135

Cu studii superioare

100

Cercetãtori

57

din care

 Nr. clãdiri: 6 cu anexe
- sediul central: 3
- punct de lucru I: 2
- punct de lucru II: 1
 Suprafaþã totalã teren:
- sediul central: 45.460 mp
- punct de lucru I: 8.550 mp
- punct de lucru II: 20.162 mp
 Suprafaþã totalã construitã, desfãºuratã:
- sediu central: 15.288 mp
- punct de lucru I: 3.464 mp
- punct de lucru II: 888 mp

E-mail: contact@comoti.ro
Web: www.comoti.ro

Cercetãtor ºtiinþific I

10

Cercetãtor ºtiinþific II

12

Cercetãtor ºtiinþific III

26

Cercetãtor ºtiinþific

9

Doctoranzi

13

Doctori

15

Masterat

16

153

INCDT COMOTI

Domenii de activitate
 Cod CAEN: 7310 - cercetare-dezvoltare în
ºtiinþe fizice ºi naturale, 2911 - fabricarea
de motoare ºi turbine, 2912 - fabricarea de
pompe ºi compresoare, 2914 - fabricarea
lagãrelor, angrenajelor ºi organelor
mecanice de transmisie, 2921 - fabricarea
cuptoarelor industriale ºi arzãtoarelor, 2923
- fabricarea echipamentelor industriale de
ventilaþie ºi frigorifice, 3110 - producþia de
motoare, generatoare ºi transformatoare
electrice, 3330 - producþia de echipamente
de mãsurã, reglare ºi control pentru
procese industriale, 3530 - construcþii ºi
reparaþii de aeronave ºi nave 1120 activitãþi de servicii anexe extracþiei
petrolului ºi gazelor naturale, 2851 tratarea ºi acoperirea metalelor, 2852 operaþiuni de mecanicã generalã, 2851 tratarea ºi acoperirea metalelor, 4532 lucrãri de izolaþii ºi protecþie anticorozivã,
7221 - editare de programe, 7222 consultanþã ºi furnizare de alte produse
software, 7230 - prelucrarea informaticã a
datelor, 7340 - activitãþi de testãri ºi analize
tehnice, 2213 - editarea revistelor ºi
periodicelor, 8042 - alte forme de
î n v ã þ ã m â n t , 9 11 2 - a c t i v i t ã þ i a l e
organizaþiilor profesionale, 9231 - activitãþi
ale bibliotecilor ºi arhivelor, 6024 transporturi rutiere de mãrfuri, 5190 comerþ cu ridicata al altor produse.
 Cod UNESCO: 3301 - ingineria ºi tehnologia
aeronauticã, 3313 - tehnologia ºi ingineria
mecanicã, 3304 - tehnologia calculatoarelor,
3306 - ingineria ºi tehnologia electrotehnicã,
3311 - tehnologia aparaturii de mãsurã ºi
control, 3312 - tehnologia materialelor, 3316
- tehnologia produselor metalice, 3317 tehnologia vehiculelor cu motor, 3308 ingineria ºi tehnologia mediului ambiant,
3322 - tehnologii energetice, 3324 tehnologii spaþiale.
 H.G. nr 1226/1996

Consola de comandã
ºi control

Direcþii principale de cercetare
 Realizarea obiectivelor programelor
europene de C-DI din domeniul tehnologiilor
aeronautice, a turbomotoarelor de aviaþie ºi
turbomaºinilor industriale aflate în derulare
ºi deschiderea de noi parteneriate de C-D cu

Generator de gaze
aflat în probe

Volum activitate de cercetare-dezvoltare (RON)
Anul

Venituri de la buget

Venituri din alte surse

Total venituri

2003

4.407.700

1.411.064

5.818.764

2004

3.829.405

4.084.686

7.914.091

2005

6.662.500

3.873.848

10.536.348

2006

7 301 291

7 584 256

14 885 547

2007

12 540 781

9 925 395

22 466 176

Resurse financiare atrase

154

din contracte interne

din contracte internaþionale

2003

1.057.564

435.500

2004

3.207.993

876.693

2005

3.359.886

514.462

2006

5 730 517

1 570 774

2007

11 269 146

1 271 635

Bucureºti, B-dul Iuliu Maniu nr. 220 D, sector 6, cod: 061126
Telefon: +4021.434.02.40; +4021.434.01.98;
fax: +4021.434.02.41









instituþii similare din Europa, în vederea
integrãrii depline a INCDT COMOTI în “Aria
Europeanã a Cercetãrii - ERA” (ex. PCV:
SILENCE®, JEAN, METHOD, ABRANEW ºi
PCVI: CoJen, VITAL, X3-NOISE).
Modernizarea ºi reconversia tehnicii militare
din dotarea MApN, în vederea alinierii la
standardele NATO - cu precãdere, în sfera
industriei aeronautice (ex. Programul
SOCAT).
Producerea în condiþii de eficienþã ridicatã a
energiei electrice ºi termice, prin
implementarea în þarã a primelor centrale
termoelectrice cogenerative (ex. centralele
de la SC Termica SA - Botoºani ºi SC
Petrom - Suplacu de Barcãu), care deschid
perspectiva asigurãrii energiei termice
necesare consumului populaþiei la preþuri cu
mult mai mici decât cele practicate în
prezent.
Exploatarea ecologicã, raþionalã ºi eficientã
a resurselor naturale, þiþei ºi gaze naturale,
prin dezvoltarea ºi utilizarea unor echipamente specializate, turbocompresoare ºi
electrocompresoare, necesare staþiilor de
comprimare / pompare gaze din cadrul SC
Petrom ºi SC Transgaz (ex. SP Þicleni, SP
Turburea, SP Suplacu de Barcãu ºi
respectiv, SP Vinþu, SP Oneºti). Astfel de
instalaþii ºi echipamente performante erau
asigurate, anterior ofertei COMOTI, exclusiv
din import.
Dezvoltarea ºi implementarea tehnologiilor
ºi echipamentelor noi, destinate protecþiei ºi
ecologizãrii mediului (sisteme de aerare cu
bule fine pentru staþiile de epurare ape
uzate - SC ACETI SA Slatina ºi SC SOMEª
SA Dej).

Specializãri
Calcul, proiectare constructivã ºi tehnologicã,
fabricaþie prototipuri, control, testare pe standuri
specializate, asistenþã tehnicã, montaj, reparaþii
curente si capitale, automatizare, metrologizare,
mentenanþã, service, diagnozã, consultanþã de
specialitate pentru:
 turbomotoare de aviaþie ºi industriale
 turbocompresoare ºi turboexpandere
 compresoare (centrifugale ºi cu ºurub)
 echipamente pentru protecþia ºi ecologizarea mediului
 cogenerare - grupuri turbogeneratoare
electrice
 produse ºi servicii pentru apãrare
Structura organizatoricã
 Direcþia ªtiinþificã (Compresoare ºi
ventilatoare de aviaþie, compresoare
industriale, Cercetare-Dezvoltare
europeanã, Standuri de compresoare,
Aplicaþii industriale ale turbomotoarelor,
grupuri de putere, Compresoare ºi suflante
centrifugale de proces, Turbine, cogenerare,
Standuri de testare turbomotoare,
Componente speciale turbomotoare,
produse pentru apãrare ºi pregãtire
contracte PNCDI, Camere de ardere ºi
Acoperiri termorezistente, Echipamente
pentru automatizare turbomotoare ºi
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OFERTA DE CERCETARE-DEZVOLTARE
ªI SERVICII
Laboratoare acreditate
1. Laboratorul pentru experimentarea ºi
atestarea calitãþii turbomotoarelor ºi
grupurilor de putere
Activitatea laboratorului este de certificare,
diagnosticare sau monitorizare prin testare pe
stand, în vederea atestãrii calitãþii turbomotoarelor de aviaþie cu resursa de zbor epuizatã,
transformate sã funcþioneze cu gaz natural,
pentru aplicaþii industriale. Aceastã activitate se
concretizeazã în lucrãri complexe pentru
verificarea unor acþiuni de proiectare ºi montaj
pentru produsele:
 generatoare de gaze - provenite prin
transformare din turbopropulsoare si
turbomotoare de aviaþie, cu resursa de zbor
epuizatã;
 grupuri de putere cu turbinã liberã - provenite, de asemenea, din turbopropulsoare de
aviaþie, cu resursa de zbor epuizatã, din
care s-a separat turbina liberã si s-a
executat ca o entitate de sine stãtãtoare;
 grupuri de putere turbocompresoare formate din grupuri de putere cu turbinã
liberã care acþioneazã unul sau douã
compresoare de gaze naturale;
 grupuri cogenerative - formate din
turbopropulsoare sau turbomotoare de
aviaþie, cu resursa de zbor epuizatã,
transformate pentru a funcþiona cu gaz
natural, care antreneazã prin intermediul
unui reductor un generator electric, gazele
provenite în urma arderii fiind recuperate
printr-un sistem cu tubulatura specialã, întrun dispozitiv de ardere cu postcombustie,
pentru producerea de abur tehnologic.
2. Laboratorul de acusticã ºi vibraþii
Laboratorul de acusticã si vibraþii, autorizat
de organisme de calitate competente, are o
dotare de excepþie, atât ca aparaturã, cât ºi ca
spaþii de lucru. Clãdirea laboratorului este o
construcþie specialã care are în componenþa sa
standuri de mãsurãri - încercãri acustice si
vibraþii. Camerele specializate pentru mãsurãri
- încercãri sunt: anecoicã (volum 6 m 3),
reverberantã ºi camera cu trape. Astfel, în
cadrul laboratorului se efectueazã mãsurãri de
putere acusticã, mãsurãri de zgomot, jeturi,
strat limitã, directivitate, acusticã pentru diverse
dispozitive, etc.
3. Laboratorul de încercãri agregate pentru
turbomotoare
Destinat realizãrii de încercãri hidraulice,
mecanice ºi climatice la agregatele din
sistemele de ungere ºi combustibil ale
turbomotoarelor. Încercãrile pot fi realizate
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compresoare, Laborator Acusticã ºi
încercãri fizico-chimice, Echipamente pentru
protecþia mediului).
Direcþia Tehnicã
Direcþia Marketing
Serviciul Calitate
Departamente suport

pentru omologarea echipamentelor, încercãri
curente de fabricaþie sau pentru compararea
caracteristicilor funcþionale la agregate
similare.
Agregatele pot fi: supape de sens, supape
de siguranþã, regulatoare de presiune,
regulatoare de debit, filtre, pompe ºi diverse
alte echipamente în funcþie de solicitãrile
beneficiarului. Parametrii se mãsoarã la
regimuri stabile de funcþionare, dar la cerere,
se poate analiza ºi posibilitatea înregistrãrilor în
regim dinamic.
4. Laboratorul de încercãri Fizico - Chimice
Valorificã din plin aria ºi nivelul de
competenþã, precum ºi experienþa Institutului în
domeniul protecþiei mediului, respectiv al
emisiilor în atmosferã. Acest laborator este in
curs de acreditare cu RENAR ºi a fost
demaratã ºi procedura de acreditare cu
Autoritatea Aeronauticã Civilã din România.
Datoritã faptului cã INCDT COMOTI are
preocupãri ºi rezultate remarcabile în domeniul
motoarelor cu turbinã cu gaze pentru aviaþie ºi
aplicaþii industriale, pentru echipamentele pe
care le produce, Institutul face mãsurãtori de
emisii la sursã, urmãrind respectarea valorilor
limitã de emisie ºi încadrarea în cerinþele
legislaþiei europene.
5. Laboratorul de Metrologie
Este specializat ºi are o bogatã experienþã
în activitãþile de confirmare metrologicã ºi
testare funcþionalã a echipamentelor de
mãsurare-monitorizare specifice maºinilor
rotative de înaltã turaþie, având în vedere cã a
participat la toate etapele de experimentare pe
standurile de probe, de punerea în funcþiune la
beneficiar ºi de revizie tehnicã periodicã.
Laboratorul de Metrologie din INCDT COMOTI este în curs de acreditare de cãtre
RENAR pentru etalonãri echipamente de
mãsurare nereglementate, din urmãtoarele
domenii de mãsurare: lungimi, temperatura,
presiune, vibraþii mecanice, frecvenþã ºi turaþie,
mãrimi electrice ºi magnetice.

Grup de putere în
timpul experimentãrii

Servicii - Colaborãri
Competenþe specifice în asigurarea
de servicii, colaborãri:
Execuþii la comandã, asistenþã tehnicã,
montaj, reparaþii curente ºi capitale, în
conformitate cu cerinþele ºi necesitãþile
clienþilor, în regim de asigurare a calitãþii,
potrivit normelor SR EN ISO 9001, pentru:
1. motoare cu turbine cu gaze pentru aviaþie ºi
industriale;
2. electrocompresoare centrifugale de aer
acþionate electric, cu debite pânã la 25.000
Nm3/h;
3. electrosuflante centrifugale de aer, cu debite
pânã la 10.000 Nm3/h;
4. motoare cu turbine cu destinaþie navalã,
pânã la 8000 CP;
5. grupuri cogenerative - turbogeneratoare
electrice, pe gaz metan, cu puteri pânã la 10
MW;
6. alte maºini paletate de turaþie înaltã.
7. tehnica militarã.
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Grup turbocompresor
în funcþiune
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Piesã statoricã UHBR - IGV

Activitatea desfãºuratã pe programe
interne ºi internaþionale
RELANSIN
 Combustor pentru utilizarea gazelor
evacuate din turbine cu gaze, adaptabil la
cuptoarele ºi cazanele cu abur din industria
amoniacului ºi metanolului;
 Compresor centrifugal de aer pentru
atomizare cu acþionare electricã;
 Echipament de recuperare ºi comprimare a
gazelor naturale ce însoþesc petrolul la
sondele de extracþie;
MENER
 Compresor centrifugal de aer pentru
atomizare;
 Echipamente moderne pentru instalaþiile de
aerare din treapta biologicã a staþiilor de
epurare industriale ºi orãºeneºti;
 Instalaþie de cogenerare cu turbine cu gaze ca
sursã energeticã cu eficienþã ridicatã pentru
modernizarea unei centrale termice industriale
existente;
 Postcombustie turbomotor aeroderivativ în
centrala de cogenerare de 2 MW electrici, cu
producere de 15 MW termici.
 Echipament de înaltã eficienþã energetic,
utilizat pentru înmagazinarea subteranã a
gazelor, în zonele care se confruntã cu
dificultãþi în alimentarea cu gaze
AEROSPAÞIAL
 Acoperiri multistrat rezistente la temperaturi
ridicate, ºoc termic ºi uzurã erozivã cu aplicaþii
în aeronauticã ºi ramuri industriale conexe;
 Criterii de similitudine Pãmânt - Marte pentru
vehicule atmosferice;
 Minivehicul cu aripi batante pentru zbor în
atmosfera rarefiatã;
 Parc pentru tehnologii Aerospaþiale cu
aplicaþii multidisciplinare
 Metode avansate de calcul, proiectare ºi
analizã ºi execuþie ale reperelor din aviaþie –
ventilatorul motorului dubluflux.
 Soluþie avansatã pentru reducerea zgomotului
produs de motoarele avioanelor de transport
pasageri – motorul tripluflux.
 Sistem satelitar permanent cu traiectorie
controlata, la joasã înãlþime.
 Sistem sinergic pentru lansarea/recuperarea
dinamicã a obiectelor satelitare
 Materiale multistrat pentru condiþii termice
extreme în aeronauticã. Instalaþie ºi metodã
de testare

Camera anecoicã
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MATNANTECH
 Materiale noi destinate realizãrii ºi acoperirii
de suprafaþã a saboþilor oscilanþi din
componenþa lagãrelor radiale;
 Materiale ºi tehnologii noi pentru acoperirea
de suprafaþã a rotorilor de turbine.
INVENT
 Instalaþie de laborator ºi procedeu pentru
creºterea din topiturã a cristalelor de volum
omogene ale unor aliaje binare ºi ternare,
semiconductoare sau metalice pentru
aplicaþii speciale;
 Instalaþii ºi tehnologia de diagnozã a
defectelor lagãrelor cu alunecare de turaþie
ridicatã din componenþa maºinilor rotative.
NUCLEU
 Ansamblu centralã cogenerativã cu turbinã
cu gaze GTE 1000 TV3 - model experimental.
1. Cercetãri aprofundate ºi experimentãri pentru
dezvoltarea de turbomotoare alimentate cu
combustibil gazos destinate realizãrii de
grupuri de putere, contribuþie la punerea în
operã a strategiei Uniunii Europene pentru
dezvoltarea durabilã.
CAPACITÃÞI
 Implementare metode de masurãre noi, in
acord cu normele ºi directivele europene,
privind calitatea aerului
 Implementarea de metode noi în domeniului
etalonãrii ºi încercãrii echipamentelor de
mãsurare, comandã ºi control ale maºinilor
rotative de ultimã generaþie
 Metode de mãsurare noi în domeniul
a c u s t i c i i º i v i b r a þ i i l o r, a s i m i l a t e î n
conformitate cu ultimele directive si norme
europene
 Sistem mobil pentru monitorizarea acusticã
ºi realizarea hãrtilor de zgomot, în
conformitate cu ultimele directive si norme
europene
 Metodã nouã de evaluare a produselor
petroliere ºi a uleiurilor uzate prin
determinarea ºi cuantificarea terfenililor
policloruraþi (pct) ºi a benziltoluenilor
policloruraþi (pcbt)
 Modernizarea ºi dezvoltarea bazei materiale
pentru cercetare în domeniul eficienþei
arderii cu turbomotoare.
 Centru de cercetare dezvoltare a
tehnologiilor inovatoare de realizare a
structurilor profilate tridimensionale din
domeniul aeronautic.
CEEX-AMCSIT
 Instalaþie autonomã, complexã, de mare
capacitate, pentru evacuarea apei din
zonele calamitate prin inundaþie
 Tehnologii noi, performante, de tratare
chimicã ºi separare centrifugalã în
componenþe, integrate în vederea prevenirii
infestãrii solului ºi apei cu deºeuri din
industria petroliera
 Creºterea eficientei energetice a
compresoarelor centrifugale prin integrarea
a noi tehnologii ºi materiale din domeniul
acoperirilor de suprafaþã în scopul micºorãrii
jocurilor rotor-stator
 Cercetãri inovative privind realizarea unei
tehnologii de combustie eficientã ºi
ecologicã a huilelor în sistemul focar-
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industriale prin dezvoltarea de noi concepte
inginereºti ºi integrarea tehnologiilor
avansate din domeniul mentenanþei
 Cercetãri asupra utilizãrii biomasei în
centrale cogenerative cu microturbomotoare
 Cercetãri privind creºterea fiabilitãþii
grupurlor cogenerative ºi reducerea

costurilor de producþie prin creºterea
gradului de automatizare ºi alinierea la
normele comunitãþii europene
 Tipuri de camere de ardere policarburante
cu funcþionare în regim pulsatoriu
 Cercetarea ºi realizarea de structuri
fonoabsorbante în vederea reducerii poluãrii
sonore urbane ºi industriale, în conformitate
cu prevederile normelor ºi directivelor
europene in vigoare
 Cercetãri teoretice ºi experimentale în
vederea producerii de energie electricã prin
utilizarea potenþialului eolian de micã
intensitate cu protejarea mediului de agenþi
poluanþi
 Soluþii moderne de creºtere a eficienþei ºi
fiabilitãþii transmisiei puterii de la turbomotor
la generatorul electric în centrale
cogenerative de pânã la 10 mw
 Sistem tehnologic integrat de optimizare a
performantelor lagarelor in regim tranzitoriu
 Cercetãri privind creºterea eficienþei
producerii combinate de energie cogenerare, trigenerare de micã ºi medie
putere
PNCDI 2-AMCSIT
 Cercetãri de realizare soft CFD ºi model
funcþional original sistem postcombustie, cu
validarea rezultatelor.
 Elaborarea, implementarea ºi validarea
experimentalã pe un model funcþional
original de camerã de ardere a unui algoritm
de calcul numeric pentru simularea
curgerilor turbulente-reactive complexe.
 Analiza ºi controlul instalabilitaþilor
termoacustice în camera de ardere a
motoarelor aeroreactoare.
 Creºterea eficienþei energetice a

Publicaþii
Lucrãri publicate în reviste cotate ISI (din care cele mai citate)

20

1. SAVU G. “Earth-Mars Similarity Criteria for Exploring Martian Vehicles”,
Acta Astronautica, Vol. 59, Issues 8-11, Oct.-Dec. 2006, pp. 734-741.
2. SAVU G. “Micro, Nano and Pico Satellites Launched from the
Romanian Territory”, Acta Astronautica, Vol. 59, Issues 8-11, Oct.-Dec.
2006, pp. 858-861.
Lucrãri publicate în reviste din fluxul principal de publicaþii
(din care cele mai citate)

Ansamblu rotoric acoperit

Roºu, T. Toma, G. Turcu, Power Plants 2005, Sokobanja, Serbia and
Montenegro, 18-21 October 2005.
4. Measuring Method with Aerothermodynamic Brake for Shaft Power Gas
Turbine Performance Tests, Cârlãnescu C. ºi alþii - AIª paper 2214-21,
AIª, USA;
5. Cogeneration Analysis Considering Efficiency of 1.8 MW Turboengines
Class, Cârlãnescu C. ºi alþii - AIª paper 2932-35, AIª, USA.
Lucrãri publicate în volumele unor conferinþe ºiinþifice
internaþionale cu recenzori (din care cele mai citate)

45
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Naþionale:
1. A new method for the Computation of Co-axial Jets, Savu G., Silivestru
V., Conferinþa “Aerospaþial 2005”, Bucureºti 2005;
2. Analiza adiabaticã a lagãrelor de turaþie ridicatã înguste cu defecte,
Buzescu D., A 12-a Conferinþã Internaþionalã în domeniul lubrificþiei
electro-hidro-dinamice, Suceava, România, 8-9 octombrie 2004;
3. Cogenerare - Avantaje ºi Perspectivã în contextul naþional, Cristian
Cârlãnescu, Energie ºi ºtiinþã - a 12-a ediþie, Cluj-Napoca 2003.
Internaþionale:
1. An efficient Flying Robot for Mars Exploration, Savu G., Proceedings of
6-th International Conference on Low Cost Planetary Missions, 11-13
October, 2005, Kyoto, Japan;
2. A Novel Approach for the Computation of Co-Axial Jets, Savu G.,
Proceedings CEAS - ASC Workshop 10-11 November, Royal Institute of
Technology, Stockholm, Sweden.
3. Hrsg tests, as part of 2xST 18 power plant, before delivery, E. Barbu, I.
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arzãtoare cu aplicaþie la cazanele de 420t/h
 Cercetãri teoretice ºi experimentale asupra
sistemelor expert de exploatare optimã a
procesele tehnologice de epurare a apelor
uzate din statiile de epurare orasenesti ºi
industriale
 Tehnologii ecologice, fezabile, de producere
si valorificare energetica a unor amestecuri
complexe de combustibili din resurse
regenerabile
 Noi materiale refractare cu funcþii complexe
utilizate în industria oþelului, realizate prin
tehnologii moderne
 Tehnologie integratã de obþinere a unor
surse energo-tehnologice neconvenþionale
utilizate ca materii prime la elaborarea
oþelului
 Tehnologii avansate pentru dezvoltarea
straturilor antifricþiune ecologice de tip
metal-carbon
 Creºterea performanþelor turbomotoarelor

1. An efficient Flying Robot for Mars Exploration, Savu G., Proceedings of
6-th International Conference on Low Cost Planetary Missions, 11-13
October, 2005, Kyoto, Japan;
2. A Novel Approach for the Computation of Co-Axial Jets, Savu G.,
Proceedings CEAS - ASC Workshop 10-11 Nov. Royal Institute of
Technology, Stockholm, Sweden.
Cãrþi ºtiinþifice publicate în edituri recunoscute din þarã

3

1. Gazodinamica tranzitorie a turbomotoarelor, prof. dr. ing. Virgil Stanciu,
dr. ing. Valentin Silivestru ºi altii; Editura Printed, Bucureºti, 2005;
2. Turbomotoare de aviaþie - Aplicaþii industriale, Cristian Cârlãnescu, Dan
Ursescu, Ioan Manea, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1997;
3. Turbomotoare - Fenomenologia producerii ºi controlul noxelor,
C. Cârlãnescu, I. Manea, S. ªtefan, C. Ion, Editura Academiei Tehnice
Militare, Bucureºti 1998.
Cãrþi ºtiinþifice publicate în edituri recunoscute din strãinãtate
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Compresoare centrifugale
de aer

Suflante centrifugale
de aer
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fabricaþie si experimentare a componentelor
viitoarelor motoare de aviaþie si integrarea
institutului in activitãþile era
Promovarea cooperãrii internaþionale in
utilizarea potenþialului energetic eolian
specific României si producerea energiei
electrice utilizând surse regenerabile
Promovarea la nivel european si
internaþional a cercetãrilor si proiectelor
româneºti din domeniul materialelor utilizate
la realizarea turbomotoarelor in scopul
pregãtirii participãrii la pc 7 al UE
în cadrul Programului Cadru V, proiectele
SILENCE® - 2001, METHOD -2001, JEAN 2001, ABRANEW - 2003
în cadrul Programului Cadru VI, proiectele
CoJeN -2003, VITAL - 2004, X2NOISE - 2006.

turbomotoarelor în ciclu cogenerativ prin
rãcire pelicularã ºi acoperiri termorezistente
special.
 Instalaþie de generare a ceþii pentru protecþia
plantelor contra factorilor nefavorabili ai
mediului, utilizând camera de ardere
pulsatorie.
 Metode moderne de reducere a poluãrii ºi
creºtere a eficienþei la centralele
cogenerative cu turbine cu gaze ºi
turbocompresoarele de comprimare a
gazelor naturale.
 Reducerea nivelului de zgomot în cabina
pasagerilor prin optimizarea structurii
fuselajului.
 Sistem integrat CAD-CAM-CAE pentru
piese
complexe
din
structura
turbomotoarelor.
 Creºterea eficienþei energetic a grupurilor de
comprimare cu ºurub, prin folosire pentru
antrenare a motoarelor termice cu comandã
electronic ºi utilizarea gazelor natural drept
combustibil.
 Generator de aerosoli pentru protecþia
plantelor împotriva bolilor ºi dãunãtorilor
conceput ºi realizat pe baza tehnologiilor
utilizate în industria aeronauticã.
— Sistem de recuperare a energiei de detentã
neutilizatã a gazelor natural cu producere de
energie electric, utilizând cu ºurub.
— Tehnologie integratã de obþinere a
materialelor composite prin metalizare cu
arc electric cu aplicaþii la echipamente
industrial cu destinaþie special.
— Sistem integrat de protecþie a instalaþiilor de
ventilaþie din clãdirile de interes naþional
strategic în caz de atac cu agenþi chimici ºi
biologici.
— Centralã electric hidropneumaticã acþionatã
de valuri.
— Generatoare electrice cu puteri între 10 ºi
200 KW cu magneþi permanenþi.
 Aplicarea texturii suprafeþelor pentru
reducerea frecãrii ºi utilizãrii lagãrelor cu
alunecare.
 Metode Vortex de simulare a curgerilor
nestaþionare incompresibile în jurul aripilor.
INOVARE
 Aplicarea tehnologiilor de preepurare a
apelor uzate în reþeaua de canalizare.
 Sistem informatics de monitorizare ºi control
a staþiilor de epurare a apelor uzate prin
utilizarea sistemelor distribuþie multi-agent ºi
a unor algoritmi avansaþi de reglare
automatã.
 Soluþii tehnologice de valorificare a gazului
de depozit prin utilizarea unui
turbogenerator aeroderivativ.
 Conceperea, realizarea ºi experimentarea
unui sistem performant de transfer a
oxigenului în reactoare biologice aerate.
CORINT (7) - Programe naþionale ºi
internaþionale
 În cadrul Programului CORINT-CNMP :
 Acþiune suport pentru reducerea emisiilor
produse de motoarele turboreactoare in
vederea ecologizãrii transportului aerian
 Dezvoltarea parteneriatelor ue in domeniul
noilor metode de calcul, proiectare,

Majoritatea proiectelor de cercetaredezvoltare-inovare sunt realizate în cadrul unor
consorþii care cuprind, de regulã, viitorii
beneficiari ai rezultatelor cercetãrilor, institute
de cercetare ºtiinþificã ºi universitãþi, atât din
þarã cât ºi din strãinãtate.
INCDT COMOTI face parte din reþeaua
internaþionalã de cercetare din domeniul
industriei aeronautice.
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Toate aceste proiecte europene vizeazã
cercetãri de vârf, pe plan internaþional, în
aeronautica aplicatã ºi tehnologia
turbomaºinilor de aviaþie ºi industriale. În ultimii
ani, INCDT-COMOTI a fost ales partener în 7
proiecte europene de cercetare, finanþate de
Comisia Europeanã ºi cofinanþate de A.N.C.S.,
respectiv, INCDT COMOTI.
Participarea la consorþii, reþele,
platforme tehnologice

REZULTATE ALE ACTIVITÃÞII
DE CERCETARE-DEZVOLTARE
Produse, tehnologii, prototipuri: 135
1. CCAE 21-300 (Electrocompresor de aer
centrifugal), brevetat, medaliat la Bruxelles,
Geneva, investiþie recuperatã
Beneficiar: OMV PETROM (Schela Suplacu
de Barcãu);
2. GTE 1800 (Centralã cogenerativã 2 x ST
18), Premiul AGIR - 2004 Secþiunea Energie
Beneficiar: OMV PETROM (Schela Suplacu
de Barcãu);
3. GTE 2000 (Centralã cogenerativã 2 x AI 20),
brevetat, medaliat la Bruxelles, investiþie
recuperatã
Beneficiar: SC TERMICA SA Botoºani;
4. GTC 1000 (Grup turbocompresor de gaze
naturale), brevetat, medaliat la Bruxelles,
investiþie recuperatã
Beneficiar OMV PETROM (Schela Þicleni);
5. ECG 7-250 (Electrocompresor de gaze
naturale), brevetat, medaliat la Bruxelles,
Budapesta, investiþie recuperatã
Beneficiar: OMV PETROM (Schela Þicleni);
6. ECS 500/10 (Electrocompresor cu ºurub
pentru gazele de schelã), premiul AGIR

Cogenerativã 2X ST 18”,
 Premiul AGIR 2005 - Ingineria Construcþiei
de Maºini - “Echipament de recuperare ºi
comprimare a gazelor naturale rezultate din
extracþia þiþeiului, utilizând compresoare
elicoidale”
 Premiul Programului CORINT 2005 - MEdC
/ ANCS - pentru lucrarea “Reducerea
poluãrii sonore produsã de aeronave pentru
diminuarea semnificativã a impactului
acesteia asupra comunitãþii umane SILENCE® “

Transfer tehnologic

Entitãþi din infrastructura de transfer
tehnologic implementate: 1

Peste 80 % din proiectele de cercetaredezvoltare-inovare ale INCDT COMOTI sunt
implementate în industrie.

 Centrul de cercetare ºi inginerie tehnologicã
pentru sisteme de propulsie - din cadrul UPB
- Director, conf. dr. ing. Doru Bardac

Brevete

Afilieri naþionale ºi internaþionale

 Brevete - 31 brevete de invenþie acordate,
10 cereri de brevet înregistrate la OSIM.
 Brevete premiate ºi medaliate la diverse
saloane internaþionale:
Aur
6 invenþii medaliate, din care: Bruxelles Eureka
’98, Invenþia: “Instalaþie pentru obþinerea
aerului comprimat”, V. Silivestru, I. Manea, M.
Ionescu ºi alþii);
Argint
3 invenþii medaliate, din care: Bruxelles Eureka
’99, Invenþia: ”Instalaþie pentru experimentarea
camerei de combustie”, C. Cârlãnescu ºi alþii);
Bronz
7 invenþii medaliate, din care: London
International Invention Fair 2000, Invenþia:
”Compresor centrifugal cu multiplicator
încorporat compactizat” (V. Silivestru ºi alþii);
Organizarea de manifestãri ºtiinþifice
interne ºi internaþionale

INCDT COMOTI este membru afiliat:

 „Conferinþa Internaþionalã TURBO”, cu
participarea specialiºtilor, ingineri ºi
cercetãtori din þarã ºi strãinãtate, organizatã
de INCDT COMOTI Bucureºti la fiecare doi
ani, începând cu anul 1996.
 “Simpozionul Internaþional SISOM ’97”,
Academia Românã, 20-21 noiembrie 1997,
Bucureºti.- coorganizator,
 „Conferinþa Naþionalã de Superabrazivi CNS ’94 - UPB, 12-13 mai 1994, Bucuresti
- coorganizator
Participãri cu rezultate semnificative
la târguri ºi expoziþii
 „Certificate of appreciation” awarded to
INCDT COMOTI, TIB, 31-th edition, October
4-8, 2005,. Bucharest International Fair Romexpo, Romania,
 „Certificate of appreciation” awarded to
INCDT COMOTI, EXPO PETRO GAS, 6-th
edition, October 4 - 8, 2005,. Bucharest
International Fair - Romexpo, Romania,
 „Diploma de Merit” pentru realizãile prezentate la Salonul Cercetãrii - TIB 2000, ANSTI,
 Premiul AGIR 2004 - Ingineria resurselor
naturale ºi energiei - lucrarea “Centralã
Bucureºti, B-dul Iuliu Maniu nr. 220 D, sector 6, cod: 061126
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fax: +4021.434.02.41

Ventilator (Tehnologie
Blisk) aliaj titan

 AIAA - Institutul American pentru Aeronauticã ºi Astronauticã;
 AGIR - Asociaþia Generalã a Inginerilor din
România;
 OPIAR – Organizatia Patronala din Industria
Aeronautica Romana
 S.R. Acusticã - Societatea Românã de
Acusticã;
 APER - Asociaþia pentru Politici Energetice
din România;
 PRG - Patronatul Român al Gazelor;
 Journal of Aircraft USA - International
Board of Editors

INCDT COMOTI

2005, secþiunea Construcþii de Maºini
Beneficiar: OMV PETROM (Boldeºti),
(Bãicoi), (Moineºti);
7. ESC 3,5 (Electrosuflantã de aer - epurare
ape), investiþie recuperatã
Beneficiar: SC SOMEª Dej;
8. ESC 5 (Electrosuflantã de aer - epurare
ape), brevetat, medaliat la Geneva,
Budapesta, investiþie recuperatã
Beneficiar: SC ACETI SA Slatina;
9. ESC 10 (Electrosuflantã de aer - epurare ape),
brevetat, medaliat la Geneva, Budapesta
Beneficiar: SC SOMEª Dej.

Poveºti de succes
Proiectul european SILENCE® este cel mai
mare program de cercetare european din
domeniul aviaþiei, finanþat în cadrul PC-VGrowth, iar INCDT COMOTI este singura firmã
participantã din cadrul fostelor state socialiste.
INCDT COMOTI participã, în cadrul acestui
proiect complex, la partea ce are drept scop
realizarea, prin metode avansate de proiectare
termo-gazo-dinamicã ºi de rezistenþã, a unui
nou motor turboreactor cu dublu flux, cu grad
foarte mare de diluþie (k = 11,7).
Este de menþionat cã SILENCE® este
primul program important de cercetare în
domeniul turbomotoarelor de aviaþie la care
este cooptat un institut de profil din România.
Dezvoltarea acestei colaborãri va duce la
diminuarea exodului specialiºtilor români din
domeniul cercetãrii aeronautice ºi va ajuta la
integrarea cercetãrii ºtiinþifice româneºti în
Spaþiul European al Cercetãrii “ERA”
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Compresoare cu ºurub
pentru gaze naturale
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