INSTALAŢIE DE ÎNCERCĂRI ÎN REGIM SIMULAT ŞI ACCELERAT,
TIP HIDROPULS

Instalaţia de încercări în regim simulate şi accelerat tip Hidropuls, aparţinând INMA Bucureşti
este o instalaţie unică la nivel naţional, ce poate executa expertize, analize şi optimizări ale:
elementelor şi sistemelor ce permit asigurarea siguranţei şi securităţii în transportul de suprafaţă şi
aerian, platformelor antiseism, echipamentelor din energetică cu aplicaţii speciale, maşinilor,
echipamentelor agricole, din industria constructoare de maşini, etc.

Figura 1 - Platforme de încercare cu sisteme de izolare a vibraţiilor

Instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat, tip Hidropuls constituie un complex de
echipamente, aparate, subsisteme de acţionare electrică şi hidraulică, instalaţii şi construcţii
auxiliare, destinate asigurării condiţiilor tehnice pentru încercări statice (rezistenţă la solicitări statice,
deformări) şi dinamice (solicitări alternative sau pulsatorii pentru probe de anduranţă, vibraţii) şi are
în componenţă:
1) patru agregate energetice care asigură sistemele de acţionare mecano-electro-hidraulice în scopul
expertizării sistemelor testate;

Figura 2 - Agregatele de pompare

Figura 3 - Sistemul de monitorizare la agregatele de pompare

2) doisprezece cilindri hidraulici ce constituie elementele de execuţie pentru aplicarea solicitărilor
mecanice; cilindrii utilizaţi în cadrul INMA au capacităţi de aplicare a forţelor de 10, 25, 100 şi 250
KN, deplasarea (cursa) realizată fiind de maxim 200 mm (sau 100 mm faţă de poziţia de zero
mecanic) pentru toţi cilindrii.

Figura 4 - Cilindrii hidraulici, dispuşi pentru
acţionarea pe verticală

Figura 5 - Cilindrii hidraulici, dispuşi
pentru acţionarea pe orizontală

3) doisprezece dulapuri de comandă (grupate 8 + 4), fiecare asigurând funcţiile de control pentru
acţionarea a câte unui cilindru hidraulic; fiecare dulap de comandă conţine:
sistemul de comandă electronică pentru reglarea automată în cele două moduri de lucru privind aplicarea
solicitărilor;
acţionarea cu controlul forţei, deplasarea rezultând din deformaţiile plastice sau elastice ale structurii
solicitate,
acţionarea cu controlul deplasării, forţa rezultând din reacţiunea structurii încercate la o deformaţie
impusă;
aparate electronice de măsurare a parametrilor funcţionali: forţă, deplasare, presiune ulei;
echipamente electronice de protecţie la depăşirea limitelor normale ale parametrilor funcţionali;
instalaţia electrică şi electronică de acţionare a cilindrilor hidraulici.

Figura 6 - Dulapurile de comandă - 12
(8 - partea din spate şi 4 - partea din faţă)

Figura 7 - Tablourile de comandă - 8
(privite de aproape)
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4) instalaţii şi construcţii auxiliare:
3 platforme de încercare cu sisteme de izolare a vibraţiilor: S1 = 25 m2, m1 = 15t; S2 = 50
m2, m2 = 30t; S3 = 100 m2, m3 = 60t;
instalaţie hidraulică de alimentare şi distribuţie;
cameră de comandă;
instalaţii de ridicare şi transport (pod rulant, macarale);
dispozitive de montare pe stand a structurilor încercate.

Figura 8 - Instalaţia hidraulică de alimentare şi distribuţie

Figura 9 - Camera de comandă a instalaţie de tip Hidropuls

Sistemele de achiziţie date
Sistemele de achiziţie de date au fost implementate pe instalaţia hidropuls pentru preluarea
controlului operatorului de către calculatoare tip desktop sau laptop, utilizând facilităţile asigurate de
producătorul instalaţiei prin conexiunile de intrări-ieşiri analogice şi digitale în interiorul dulapurilor de
comandă, si au permis realizarea următoarelor funcţii de control numeric:
măsurarea forţei şi cursei;
generarea semnalelor de referinţă (valori prescrise) pentru realizarea solicitărilor dorite;
selectarea în trepte decadice a parametrilor de reglare (P, I, D);
preluarea funcţiilor de semnalizare a funcţionării dulapurilor de comandă;
semnalizarea intervenţiei protecţiilor.
Sistemele de achiziţie de date prevăd funcţii suplimentare faţă de cele de mai sus:
preluarea unor fişiere de date prelucrate anterior şi aplicate ca semnale de comandă a
solicitărilor mecanice; aceste date pot rezulta din datele măsurărilor efectuate la
funcţionarea în condiţii reale a structurilor de încercat sau din realizarea unor semnale
complexe executate cu programe de calcul matematic (MATHCAD, NSOFT sau altele);
preluarea unor semnale de măsură suplimentare de la traductori montaţi în alte puncte de
măsură decât cele de aplicare directă a solicitărilor asupra structurilor încercate;
sincronizarea acţionării mai multor cilindrii la încercările cu puncte multiple de solicitare;
prelucrarea semnalelor de măsură în timpul executării încercărilor: prelucrări aritmetice,
grafice, sau matematice complexe (transformate Fourier rapide);
realizarea unor bucle de reglare de nivel superior (conţinând buclele de reglare asigurate
de dulapurile de comandă) pentru controlul solicitărilor în alte puncte ale structurilor decât
cele de aplicare directă;
Sistemele de achiziţie de date pe care instalaţia tip Hidropuls este prevăzută sunt următoarele:
1. Sisteme achiziţie date tip fixe:
calculatoare tip PC;
plăci de achiziţie de date DAP 3200e/214, DAP 5200, cu module de intrări digitale, analogice,
ieşiri digitale şi ieşiri analogice:
16 intrări analogice, extensibile la 512;
2 ieşiri analogice, extensibile la 66;
16 intrări digitale, extensibile la 1024;
16 ieşiri digitale, extensibile la 1024;
accesorii: plăci terminale de intrări/ieşiri, cabluri de conectare.
2. Sistem achiziţie date portabil format din:

modul achiziţie DATEKPCI-3110;

accesorii (STP3110, CAB307, CAB308);
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modul extern achiziţie date CB2;
microcalculator portabil FUJITSU-SIEMENS C1110;
De asemenea in procesul de măsură si control e folosita o gama variata de traductoare şi
amplificatoare de semnal de ultima generaţie care permit efectuarea unor cercetări de calitate:
Traductoare forţă pentru cilindrii hidraulici de 50 kN, U2B/50 kN;
Traductoare forţă pentru cilindrii hidraulici de 50kN, U2B/100 kN;
Amplificatoare de măsură cu conectori AE 101;
Traductori de deplasare WA/500 mml;
Amplificatoare de măsură cu conectori MP 55;



APLICAŢII PE HIDROPULS

Câte aplicaţii
se executa pe
HIDROPULS
în acelaşi
timp?

Mai multe aplicaţii

Se identifica pentru fiecare
aplicaţie in parte necesarul
de sisteme de achiziţie de date

O singură aplicaţie

Este nevoie
de generare
de semnale
de referinţă
”custom”?

Nu

Se foloseşte un
singur sistem de
achiziţie date
Da
Se folosesc mai multe sisteme de
achiziţie date, în paralel (pentru
achiziţie şi generare de date)

Sistem
achiziţie date

Sistem generare semnal
de referinţă analogic 1

Sistem generare semnal
de referinţă analogic n

Schema logică de selectare a sistemelor de achiziţie date necesare pentru aplicaţii
C. Sisteme de reglare automată a forţelor şi deplasărilor
Cerinţa tehnică principală de comandă este de a asigura controlul continuu precis al
solicitărilor aplicate structurilor mecanice încercate (forţe şi deplasări) în punctele de solicitare, pentru
reproducerea fidelă a programului de încercare. Această cerinţă se realizează cu sisteme de reglare
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automată care controlează electric servovalvele de admisie şi evacuare a uleiului hidraulic din cilindrii
de aplicare a solicitărilor, pentru a rezulta funcţia de variaţie în timp dorită, a forţei sau deplasării.
Instalaţia Hidropuls din cadrul INMA poate realiza două moduri de lucru pentru încercările în
regim static sau dinamic ale structurilor mecanice:
1) Modul de lucru în forţă, când se impune o valoarea dorită a forţei aplicate, forţa fiind mărimea
controlată, iar deplasarea rezultând din caracteristicile de elasticitate şi plasticitate ale structurii încercate.
2) Modul de lucru în deplasare, caz în care se impune o deformare a structurii, controlându-se
deplasarea elementelor structurii încercate în locul de contact, iar forţa rezultă din caracteristicile de
rezistenţă mecanică.
Sistemul de comandă al fiecărui dulap de acţionare a unui cilindru este constituit din două
sisteme de reglare independente, unul pentru reglarea forţei de acţionare asupra structurii încercate
şi celălalt pentru reglarea cursei (deplasării) cilindrului hidraulic. Cele două sisteme de reglare sunt
identice ca structură funcţională, diferenţa dintre ele constând în traductorii de măsură diferiţi pentru
asigurarea reacţiei negative, la unul doză de forţă cu traductor tensometric în punte şi amplificator
tensometric cu excitaţie în tensiune continuă, la celălalt traductor de deplasare inductiv şi amplificator
de măsură cu excitaţie în tensiune alternativă. Au fost considerate şi perturbaţiile care pot apare
datorită jocurilor în articulaţiile structurii încercate, în zonele de asamblare cu şuruburi sau nituri, mai
ales spre finalul probelor când aceste jocuri pot produce perturbări importante, sistemul de comandă
trebuind să compenseze vibraţiile suplimentare şi "timpii morţi", fără a introduce oscilaţii proprii.
Perturbaţiile pot apare şi datorită modului de montare pe stand al structurii încercate, din jocurile în
zonele de prindere şi aşezare, sau chiar din deformarea dispozitivelor de prindere.


APLICAŢII REALIZATE PE INSTALAŢIA HIDROPULS
Pe baza expertizei, analizei şi optimizării soluţiilor tehnice, ca rezultat al activităţilor de
cercetare, această infrastructură conduce la: design şi arhitectură modernă şi actualizată la cererea
pieţei de produse şi tehnologii (maşini, echipamente, instalaţii) competitive, cu costuri de fabricaţie
accesibile.
Datorită complexităţii instalaţiei şi posibilităţilor foarte diversificate de utilizare a acesteia, au
rezultat numeroase domenii de aplicaţii şi anume:
subansamble care concură la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice (dispozitive de cuplare
de la tractoare şi remorci, dispozitive de cuplare a remorcilor agricole şi auto, dispozitive de
protecţie antirostogolire de la tractoare, bare antiîmpănare de la remorci, structuri de rezistenţă,
etc.);
echipamente electrice (încercări antiseismice pentru transformatoare de forţă, pentru
întrerupătoare şi alte aparate specifice staţiilor de distribuţie energie electrică);
echipamente pentru industria aeronautică (elemente de siguranţă, sisteme speciale pentru avioane,
etc.);
amortizoare auto / cu destinaţii speciale (industria de armament, seism, etc);
maşini agricole (pluguri, grape cu discuri, maşini de stropit, prese de balotat paie, etc,);
subansamble pentru maşini agricole (furtunuri distribuţie seminţe, suspensii remorci, etc.);
echipamente de transport (remorci);
Se pot efectua testări de rezistenta la anduranţă şi vibraţii pe diverse echipamente
tehnologice pentru a se verifica fiabilitatea si siguranţă în funcţionare a acestora. Astfel se pot
identifica si remedia eventualele defecte de proiectare si/sau execuţie evitându-se producerea unor
accidente tehnologice in funcţionare. De asemenea se pot testa echipamente de importanta vitala
(transformatoare electrice, etc.), verificându-se comportamentul acestora în caz de cutremur
(calamitate naturală).
În domeniul pregătirii profesionale, creşterea competenţelor şi dezvoltarea carierelor în
cercetarea ştiinţifică, instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat, tip Hidropuls este utilizată
ca:
 suport pentru demonstrarea experimentelor în realizarea tezelor de doctorat şi lucrări postdoctoratură;
 infrastructură pentru realizarea lucrărilor de dizertaţie în masterat, lucrări de laborator şi
demonstraţii;
 practică pentru studenţi în domeniul ingineriei mecanice, mecatronică şi sisteme industriale.
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Bunuri de proprietate publică
Instalaţia este înregistrată în patrimoniul INMA Bucureşti, care este în subordinea
Agenţiei Naţionale de Cercetare Ştiinţifică (ANCS), în cadrul Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului. Valoarea contabilă a instalaţiei la 31.12.2009 a fost de:
4.317.439,69 lei, suprafaţa pe care îşi desfăşoară activitatea fiind de: 701 m2.
Instalaţie suport pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în domenii strategice
ale economiei naţionale
Instalaţia este înregistrată în patrimoniul INMA Bucureşti, care este în subordinea
Agenţiei Naţionale de Cercetare, în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Aceasta reprezintă suport pentru implementarea:
 Strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru
perioada 2007-2013 (HG 217/2007) prin utilizarea instalaţiei ca bază de
cercetare/suport pentru realizarea de proiecte în cadrul programelor naţionale
(PNCDI) şi internaţionale: PC 7, EUROSTAR, etc;
 Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (HG nr. 1115/2004), prin utilizarea
instalaţiei ca bază pentru accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune;
 Politica Industrială a României 2010 – 2013 şi Planul de acţiuni aferent
Documentului de politică industrială al României pentru perioada 2010-2013
(draft), prin utilizarea instalaţiei ca bază pentru atingerea obiectivelor propuse în
aceasta:
creşterea competitivităţii şi accesului pe piaţă;
perfecţionarea cadrului general şi a condiţiilor specifice din domeniul
cercetării-dezvoltării şi ecoinovării pentru participarea activă în noul spaţiu european
de cercetare;
consolidarea potenţialului ecologic al industriei;
utilizarea durabilă a resurselor;
dezvoltarea serviciilor industriale şi a parteneriatului public-privat (testare în
vederea certificării ET, dezvoltarea şi fundamentarea de noi metode,
proceduri şi procese de fabricaţie / atestare a calităţii);
modernizarea pieţei forţei de muncă (specializări, cariere în CDI, masterat,
doctoratură).
Utilităţi comparabile cu cele la nivel mondial; să conducă la cercetări de înaltă
calitate
Instalaţia dispune de dotări comparabile cu cele existente în laboratoare similare la
nivel mondial, care-i permit efectuarea de testări în regim simulat şi accelerat pentru aproape
orice tip de echipament, ansamblu şi subansamblu din industria constructoare de maşini,
energetică, aeronautică, etc., încercările fiind limitate doar de dimensiunile acestora (trebuie
să încapă pe platforme şi să nu depăşească dimensiunile laboratorului), de cursa cilindrilor:
100 mm, forţa maximă aplicabilă: 250 kN, frecvenţa: 0 100 Hz.
Echipamentele, aparatele de măsură şi control, sistemele de achiziţie, software-urile
de achiziţie şi prelucrare a datelor, calculatoarele şi perifericele foarte complexe ce intră în
componenţa instalaţiei de încercări în regim simulat şi accelerat, tip hidropuls au condus la
realizarea în parteneriat sau fără parteneri a numeroase proiecte naţionale şi internaţionale:
ORIZONT, NUCLEU, CEEX - AMTRANS, CEEX - AGRAL, RELANSIN, PHARE, CORINT,
etc., în cadrul cărora au fost realizate cercetări de înaltă calitate, rezultatele cercetării fiind:
 soluţii tehnice pentru realizarea de produse noi, competitive la agenţii economici;
 publicate sub formă de articole în cadrul unor conferinţe, simpozioane, jurnale şi buletine
ştiinţifice din ţară şi străinătate (inclusiv ISI).
Potenţial factori de risc în cazul neasigurării funcţionării lor
Instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat, tip hidropuls funcţionează cu
lichide şi gaze: uleiuri sub presiune, azot, etc., care în cazul lipsei unei mentenanţe
corespunzătoare, pot să afecteze mediul înconjurător.
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Accesibilitate din partea unor utilizatori din afara unităţii administrative, interesaţi
în desfăşurarea unor activităţi de cercetare proprii sau în colaborare, pe bază de
regulament elaborat de unitatea administrativă şi avizată de autoritatea de stat
pentru cercetare-dezvoltare
Instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat, tip hidropuls a fost utilizată ca
bază de cercetare pentru realizarea a numeroase proiecte naţionale, în care institutul (INMA
Bucureşti) a fost implicat (în ultimul an):
 3 proiecte - coordonator;
 6 proiecte - partener.
Nr.
crt.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Denumire proiect naţional de CDI
COORDONATOR PROIECT
Automatizarea procesului de testare dinamica a sistemelor de
amortizoare specifice construcţiei echipamentelor tehnice
Tehnologii inovative de lucrat solul pentru împădurire, în scopul
conservării diversităţii biologice şi ecologice
Reducerea poluării mediului/solului si creşterea indicilor calitativi
de lucru al echipamentelor tehnice pentru protecţia plantelor prin integrarea
unui sistem centralizat de monitorizare si avertizare a acestora
PARTENER
Diagnosticare vibroacustică in-situ aplicabilă la maşini şi
echipamente industriale în vederea constituirii unui serviciu de
mentenanţă predictivă
Cercetări privind creşterea eficienţei energetice a sistemelor de
acţionare hidraulică, prin aplicarea tehnicilor reglajului secundar
Utilaj mobil cu echipamente multifuncţionale interschimbabile
pentru manipularea produselor din agricultură şi silvicultură,
materialelor pentru construcţia şi întreţinerea de drumuri

4. Fluid de răcire şi ungere biodegradabil cu funcţionare multiplă
Cercetări privind optimizarea organelor de lucru pentru pregătirea
patului germinativ în concordanţă cu cerinţele unei agriculturi durabile
Creşterea competitivităţii MAT Craiova prin asimilarea unui
6.
agregat multifuncţional de lucrat solul în exploataţiile agricole
5.

Nr. contract
15N / 27.02.2009
PN 09-15.01.01
15N / 27.02.2009
PN 09-15.01.01

Coordonator
/ partener
INMA
INMA

15N / 27.02.2009
PN 09-15.01.01

INMA

71 078 /
18.09.2007

U.P.B.

21 060 /
14.09.2007

IHP

213 /
26.09.2008

SC
HYDRAMOLD
SRL

32 104 /
01.10.2008
52 107 /
01.10.2008
219 /
28.07.2010

U.P.B
USAMV Iaşi
MAT Craiova

De asemenea instalaţia a fost utilizată ca bază pentru realizarea a numeroase
cercetări şi testări în regim acreditat pentru terţi - companii din ţară şi străinătate (circa 50).
Suport ştiinţific, tehnic şi logistic pentru cooperări internaţionale incluse în diverse
programe la care România este parte
Instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat, tip hidropuls este notificată ca
suport logistic pentru expertizarea performanţelor produselor pentru accesul pe piaţa UE
începând cu 03.01.2007 (NB 1804);
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=642).

Utilizare pentru furnizarea de informaţii în vederea monitorizării proceselor de tip
catastrofă (calamitate naturală, accident tehnologic, etc)
Instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat, tip hidropuls este singura din ţară
ce efectuează încercări de anduranţă în regim simulat pentru:
 elementele de cuplare între vehiculele de tractare şi cisternele cu încărcături speciale
(azot, O2, acid sulfuric, biocarburanţi, etc.), care în caz de rupere pot produce accidente
tehnologice şi chiar dezastre;
 echipamente tehnice (ET) de furnizare a distribuţiei energiei electrice, în caz de
calamităţi (seism);
 tehnică de securitate şi siguranţă naţională (ansamble şi subansamble avioane de luptă,
etc).
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Costuri ridicate pentru întreţinere, funcţionare şi utilizare
Pentru buna funcţionare a instalaţiei, costurile de mentenanţă, funcţionare şi utilizare
se ridică anual la 505.247,65 lei.
Capabilităţi, demonstrate pe parcursul anilor şi perspective de utilizare în activităţi
de cercetare viitoare
Instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat, tip hidropuls este unică la nivel
naţional şi a permis realizarea de cercetări şi testări pe parcursul anilor în pentru:
subansamble care concură la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice (dispozitive de
cuplare de la tractoare şi remorci, dispozitive de cuplare a remorcilor agricole şi auto,
dispozitive de protecţie antirostogolire de la tractoare, bare antiîmpănare de la remorci,
structuri de rezistenţă, etc.);
echipamente electrice (încercări antiseismice pentru transformatoare de forţă, pentru
întrerupătoare şi alte aparate specifice staţiilor de distribuţie energie electrică);
echipamente pentru industria aeronautică (elemente de siguranţă, sisteme speciale pentru
avioane, etc.);
amortizoare auto / cu destinaţii speciale (industria de armament, seism, etc);
maşini agricole (pluguri, grape cu discuri, maşini de stropit, prese de balotat paie, etc,);
subansamble pentru maşini agricole (furtunuri distribuţie seminţe, suspensii remorci, etc.);
echipamente de transport (remorci), etc.
Au fost realizate de asemenea testări de rezistenţă la anduranţă şi vibraţii pe diverse
echipamente tehnologice pentru a se verifica fiabilitatea si siguranţă în funcţionare a
acestora. Astfel s-au identificat şi remediat eventualele defecte de proiectare şi/sau execuţie
evitându-se producerea unor accidente tehnologice în funcţionare. Au fost testate
echipamente de importanta vitală (transformatoare electrice, platforme antiseism, etc.),
verificându-se comportamentul acestora în caz de cutremur (calamitate naturală).
Utilizând infrastructura (instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat, tip
hidropuls) INMA Bucureşti participă la activităţile a 3 platforme tehnologice:
 European Technology Platform FOOD for LIFE - creată pentru consolidarea
procesului de inovare, îmbunătăţire a cunoştinţelor de transfer şi stimularea
competitivităţii europeane din industria alimentară, vizând o integrare efectivă a
strategiilor concentrate, transnaţionale, în domeniile: ştiinţe nutriţionale, alimente, etc.
şi de gestionare a lanţului alimentar, astfel încât să aducă idei inovatoare pentru
îmbunătăţirea produselor alimentare, în conformitate cu nevoile şi aşteptările
consumatorilor;
 BIOCARO (Platforma Tehnologică pentru Biocarburanţi din Romania) afiliată la
European Technology Platform for Biofuels (Platforma Tehnologica Europeana
pentru Biocarburanţi) - creată pentru dezvoltarea diferitelor domenii industriale prin
stimularea cercetării-dezvoltării-inovării şi optimizării transferului tehnologic al
rezultatelor CDI spre industrie din domeniul biocarburanţilor;
 MANUFUTURE - creată pentru elaborarea şi implementarea strategiilor bazate pe
cercetare şi inovare, capabile de accelerare a ratei de transformare industrială a
produselor de înaltă valoare adăugată, proceselor şi serviciilor, asigurarea ocupării
forţei de muncă cu înaltă calificare..
Documente de certificare a calităţii serviciilor, eliberate de organisme abilitate,
avizate de autoritatea de reglementare în domeniu
Laboratorul din care face parte instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat, tip
hidropuls este:
acreditat la nivel naţional de către RENAR (Asociaţia de Acreditare din România) şi;
recunoscut internaţional de către ILAC-MRA (The International Laboratory
Accreditation Cooperation) - LI 451;
notificat de Comisia Europeană - NB 1804;
recunoscut de MMSSF - nr. 5 / 05.12.2005.
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