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ACCREDITATION - KEY TO SUCCESS  
OF TESTING LABORATORIES 

 
Adriana Subtirica, Emilia Visileanu 

INCDTP – The National Research & Development 
Institute for Textile and Leather, ROMANIA 

 
  The instrument by which an organization demonstrates 
the continuing concern undertaken to ensure that its 
services meet customer requirements is the quality 
management system, that acquires value through its 
recognition by a competent body. Laboratory 
Accreditation is a certification that the laboratory has 
achieved a level of technical competence, which is 
sufficient to carry out certain types of activities. 
Given the benefits of accreditation, the laboratory 
investigation of the INCDTP applied for this 
recognition, by documenting and implementing a 
quality management system since 1995, by showing a 
constant interest in development and continuous 
improvement, because these are the secrets of an 
competitive organization. 
 
CERTIFICATION BODIES ACCREDITATION 

              OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS 
    CONFORMITY  TO THE REQUIREMENTS 

                              OF THE REGULATED 
                  AND THE VOLUNTEER DOMAIN 
 
                      Octavian Rusu, Dorel Ciucă 

S.C. QUALITAS S.A. Bucureşti, ROMANIA 
 

The overall goal of any organization to fulfill its 
objectives is designed to achieve economically 
advantageous products or services, at a quality level 
which is dimensioned such as the products / services 
have utility for customers and the widest possible 
market outlets. In this general context it is possible to 
make a specific tie between the requirements of 
voluntary and subject areas, the recognition principle 
of the third part is found both on the certification and 
of the accreditation area. The paper makes a summary 
analysis, for this time, of the specific issues for a 
conformity products Certification Body, in its relations 
with customers, on voluntary market and also on the 
specific communitary market, and other hand subject 
rellated to specific EU regulatory requirements, with 
the national accreditation, with the notification and 
control authorities, market surveillance and other 
certification bodies which are active in the market. 
Although it was not desirable for analysis and 
presentation of relevant issues to have critical 
accents, the authors can afford to emphasize where 
appropriate, some failures and inconsistencies of the 
notification process in the field, for a further 
discussion. 

        ACCREDITATION AND STANDARDS 
 

Speranţa Stomff  
      ASRO Bucureşti, ROMANIA 

 
This paper presents accreditation methods for 
certification bodies of management systems and 
accreditation laboratories, which are based on  SR 
EN ISO / IEC 17021:2011, ISO / IEC 17011, ISO / 
IEC 17025:2005. It is specified what obligations are 
arising from certification in accordance with the 
reference certification for the quality management 
system, SR EN ISO 9001: 2008 and there are 
references about the certification of products 
conformity - according to EN 45011:2001 and the 
definition of non-compliance. There are presented 
organization's important issues, which are related to 
necessary reference documents and the personnel in 
charge of standardization and standards.  

 
METHODS FOR SOLVING SYSTEMS OF 

MECHANICAL ENGINEERING, ANALYSIS 
WITH FINITE ELEMENT METHOD 

 
Iuliana Iancu  

Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, ROMÂNIA  
 
This paper proposes to study how we can use the 
numeric modelling methods. This methods are used 
pre-emintely for solving the mechanical engineering 
problems. There are known: the finite difference 
method, the finite element method, the frontiere 
element method. The most used method is the finite  
element method and the softs are: Ansys, Abasqus, 
Nastran. The finite  element method is in continuous 
increasing and one of its important objective is the 
implementation of the material constitutives laws, 
which permit to modellize different materials and 
esspecially composite material. To solve complexe 
problems, when analitical solutions are difficult to 
used, there are two liniar approximation methods. 
 

THE EXPERIENCE 
OF TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRAŞOV 
IN THE DESIGN OF PV TRACKING SYSTEMS 

 
Radu Velicu, Gheorghe Moldovean, Mihai Lateş,  

Cornel Cătălin Gavrilă  
Transilvania University of Braşov, ROMANIA 

 
The dual axes solar tracking systems which are the 
subject of this paper accomplish two rotational 
movements  of a PV platform in order to maximize 
the conversion of solar energy into electric energy. 
This paper is presenting the elements of embodiment 
design of a PV tracker and some of the main aspects 
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that must be considered in the design of such 
mechanical systems, as they are seen by the team of 
product development working within the research 
Department of Renewable Energy Systems and 
Recycling, from Transilvania University of Braşov. 
 

              WAYS TO INCREASE THE EXCAVATOR  
                               TEETH RELIABILITY 
 

Vlad Florea, Carmen Florea  
Universitatea din Petroşani, ROMANIA 

 
Various technological equipment subassemblies are 
exposed to friction and wear processes during 
operation, which has a direct influence over their life 
and their behavior. In this context, the selection, the 
adaptation and the improvement of excavator teeth 
materials behavior have the main purpose to increase 
the  abrasive wear resistance The present study 
shows the results of  research which are based on 
experiments for the adoption of necessary materials 
for excavator teeth, according to various geological 
and mining working conditions. 

 
INTEGRATED TRANSPORTATION AND RAW 
MATERIAL HANDLING SYSTEM BASED ON 
RFID TECHNOLOGY AND WIRELESS DATA 

TRANSMISSION.  A CASE STUDY FOR 
THERMO POWER INDUSTRY 

 
 

Marian Lăcraru1, Livia Ştefan1,  
Liviu Nicolae Jalbă1, Silviu Dumitru1,   

Eugen Pop 2, Marian Topologeanu3, Stefan Velicu4  
1 ITC SA, Bucharest, 2 SC IPA, Bucharest,  

3 ICTCM,  Bucharest, 4 University POLITEHNICA 
from Bucharest, ROMANIA  

 
The system aims to answer specific logistics 
requirements in the field of solid fuel supply for the 
power system industry, that is to reduce the handling 
of paper documents by managing the data flows 
regarding the supply activities through the 
implementation of new technologies and integration 
of all actors participating in this activity (suppliers,  
transporters, beneficiaries) [6,7]. 
Specific system targets are achieved: a) 
implementation of an AVI system (automatic 
identification for both for road and rail vehicles  
which performs the supply of coal, a system which 
based on RFID technology; b) implementation of an 
system for  automatic generation of weighing 
receipts, through association the identification 
information with  weighing informations; c) 
implementation of wireless communications solutions 
between the weighing points and the administrative 
buildings, in order to collect the data at a central 
database with information about vehicles, coal 
suppliers, coal weighing, or to replicate system 
information to all weighing points. This allows the 

integration of data into an economic and financial 
management system d) implementation of information 
and reporting applications for all the entities 
involved in the supply of solid fuels. 

 
TESTING THE PERFORMANCE 

CHARACTERISTICS  
OF INDUSTRIAL HANDLING ROBOTS 

 
Sebastian Roşulescu, Valeriu Avramescu,  

Cristian Birtu, Cristian Nicolau 
SC ICTCM SA Bucureşti, ROMANIA 

 
This paper presents the issue of using industrial robots, 
their usage area and their advantages and the potential 
of online and offline programming. EN ISO 9283:1998 
(EN ISO 9283:2004) describes the performance criteria 
of industrial handling robots and associated test 
methods for their determination. It is presented 
Measuring and Analysis System of CompuGauge - 3D 
Robots Performances, of ICTCM Robotics Laboratory 
endowment. It was created as a useful tool for both 
robots manufacturers, integrators and end users, to 
measure, visualize and analyze the static and dynamic 
characteristics of industrial robots.   
 

DETERMINING MOTOR RATED POWER 
AND DRIVETRAIN GEAR RATIOS OF AN 

ELECTRIC VEHICLE 
 

Aurel P. Stoicescu 
Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, 

ROMANIA 
 

The paper presents the methodology of calculating 
the rated power of the motor and the drive train gear 
ratios of an electric vehicle. Therefore, we take into 
account the requirements with regard to: the 
maximum velocity of vehicle, the maximum grade, the 
maximum grades corresponding to the different 
constant velocities and the motion in driving cycles. 
The performed exemplifications allow to draw some 
more general conclusions. 
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ACREDITAREA – CHEIA SUCCESULUI 
LABORATOARELOR DE INCERCARI 

 

ACCREDITATION - KEY TO SUCCESS  
OF TESTING LABORATORIES 

 
Adriana Subtirica, Emilia Visileanu 

 
INCDTP – The National Research & Development Institute for Textile and Leather, ROMANIA, 

e-mail: certex@ns.certex.ro 
 
 
REZUMAT Instrumentul prin care care o organizatie demonstreaza preocuparea 
continua intreprinsa pentru a se asigura ca serviciile sale  satisfac cerintele 
clientului este sistemul de management al calitatii, care capata valoare prin 
intermediul recunoasterii sale de catre un organism abilitat. Acreditarea unui 
laborator reprezinta atestarea faptului ca laboratorul a atins un nivel de competenţa 
tehnica necesar si suficient pentru a efectua anumite tipuri de activitaţi. 
Avand in vedere avantajele aduse de acreditare, laboratorul de investigare din 
cadrul INCDTP a aplicat pentru obtinerea acestei recunoasteri, documentand si 
implementand un sistem de management al calitatii inca din anul 1995, manifestand 
un interes constant pentru dezvoltare si imbunatatire continua, pentru ca acestea 
sunt secretele unei organizatii competitive. 
 
ABSTRACT  The instrument by which an organization demonstrates the continuing 
concern undertaken to ensure that its services meet customer requirements is the 
quality management system, that acquires value through its recognition by a 
competent body. Laboratory Accreditation is a certification that the laboratory has 
achieved a level of technical competence, which is sufficient to carry out certain 
types of activities. 
Given the benefits of accreditation, the laboratory investigation of the INCDTP 
applied for this recognition, by documenting and implementing a quality 
management system since 1995, by showing a constant interest in development and 
continuous improvement, because these are the secrets of an competitive 
organization. 
 
KEYWORDS: accreditation, testing laboratories, quality, management. 
 
CUVINTE CHEIE: acreditare, laboratoare de incercari, calitate, management..   
 

1. INTRODUCERE 
 
Sistemul calitatii, asa cum este definit de 

Organizatia Internationala de Standardizare (ISO), a 
fost dezvoltat ca raspuns la provocarile globalizarii 
crescande a pietei si a fost unanim acceptat.  

Calitatea, indiferent de modul de abordare (fie ca 
este vorba despre sistemul de management al calitatii, 
fie ca este vorba despre calitatea produsului, a 
serviciului prestat sau despre competenta unei persoane 
implicata in procesul de evaluare a conformitatii), este  

 
 

intr-o continua dinamica, dovada stand in acest sens si 
standardele europene (mare parte preluate ca standarde 
romane) din domeniu, care trec de la o editie la alta, in 
functie de evolutia cerintelor  carora trebuie sa le 
raspunda.  

In cazul laboratoarelor de incercari si etalonari, 
referentialul care sta la baza evaluarii si acordarii 
recunoasterii competentei este standardul EN ISO/ IEC 
17025, [1]. 
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2. ACREDITAREA 
    LABORATOARELOR 

 
Atunci cand un laborator este acreditat de un 

organism de acreditare recunoscut, aceasta 
demonstreaza ca a atins un nivel de competenţa 
tehnica necesar si suficient pentru a efectua anumite 
tipuri de activitaţi. Rezultatul este asigurarea ca 
laboratorul este capabil de a produce date corecte, 
trasabile si reproductibile – componente  critice în  
luarea deciziilor guvernamentale. 

Folosirea laboratoarelor acreditate faciliteaza, de 
asemenea si cresterea economica. Procesul de 
acreditare se bazeaza pe o abordare uniforma pentru 
stabilirea competenţei laboratoarelor.  

Ca urmare a acceptarii internationale a 
standardelor de evaluare si testare, rezultatele 
furnizate de un laborator de analize acreditat poate 
duce la o acceptare mai rapida a produselor exportate. 
Acreditarea reduce  costurile si ajuta la facilitarea 
exporturilor si importurilor, deoarece elimina nevoia 
de re-testare într-o alta ţara. 

Multe ţari din întreaga lume au una sau mai 
multe organizaţii responsabile pentru acreditarea 
laboratoarelor lor. Cele mai multe dintre aceste 
organisme de acreditare au adoptat standardul EN ISO 
/ IEC 17025 pentru acreditarea laboratoarelor  de 
incercare si etalonare. Aceasta abordare uniforma 
permite tarilor sa încheie acorduri intre ele, bazate pe 
evaluarea si acceptarea reciproca a sistemelor de 
acreditare ale celuilalt.  

Desi la prima vedere procesul de acreditare este 
simplu, acesta necesita resurse (umane, financiare, 
timp), restructurari ale organizatiei (numai atunci 
cand acest lucru este imperios necesar) si, foarte 
important, procesul este unul continuu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Reprezentarea procesului de acreditare 
 

Competenţa tehnica a unui laborator depinde de 
o serie de factori, inclusiv: calificarile, formarea si 
experienţa personalului, echipamentele utilizate, 
pregatirea probei, metodele de incercare selectate,  

 
 
 

trasabilitatea masurarilor, procedurile de raportare a 
rezultatului. 

Pentru a-si  menţine recunoasterea capabilitatii 
tehnice, laboratoarele sunt re-evaluate periodic  de 
catre organismul de acreditare pentru a se asigura de 
conformitatea continua cu cerinţele referentialului EN 
ISO / IEC 17025 si pentru a verifica ca nivelul de 
calitate este menţinut. Laboratoarele sunt obligate sa 
participe la programe relevante de teste de comparari 
interlaboratoare, ca o demonstraţie suplimentara a 
competenţei tehnice. 

 
3. LABORATOARELE DIN INCDTP 

 
Pornind de la aceste considerente, la  nivelul  

Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile 
si Pielarie (INCDTP), cuvinte precum: acreditare, 
inspectie, certificare,  sistem de management al 
calitatii, standarde de calitate, scheme de testare a 
competentei tehnice, au intrat in limbajul comun. 

In Departamentul de Cercetare  - Investigare a 
Produselor Textile si in laboratorul  de încercari 
fizico-mecanice si analize chimice pentru piele, 
blanuri si incaltaminte din cadrul Institutului,  a fost 
implementat sistemul de management al calitatii inca 
din anul 1995, obtinandu-se certificatul de acreditare 
numarul 014–L si respectiv 112 . Sistemul a fost 
mentinut si imbunatatit continuu, astfel ca acreditarea 
s-a acordat fara intrerupere. 

Activitatile intreprinse la nivelul laboratorului 
pentru mentinerea si imbunatatirea eficacitatii SMC 
au fost in speta de: 
• efectuare de audituri interne pentru identificarea 
neconformitatilor, stabilirea de actiuni si masuri 
corective pentru eliminarea lor, analizand si actionand 
asupra surselor care le-au generat; 
• efectuarea de instruiri tehnice si de calitate, interne 
si externe conform programelor stabilite; 
• efectuarea analizelor de management privind 
functionarea si eficacitatea sistemului de management 
implementat; 
• identificarea oportunitatilor de imbunatatire si 
urmarirea obiectivelor propuse pentru realizarea acestora; 
• participarea la scheme de comparari 
interlaboratoare pentru a ne asigura de mentinerea 
competentei tehnice  si de a furniza dovezi ale 
conformitatii cu cerintele functionarii eficace ale 
SMC implementat. 

Recunoasterea acordata de care organismul national 
de acreditare din Romania, RENAR, laboratoarelor de 
investigare din cadrul institutului a conferit beneficiarilor, 
increderea in competenta de a efectua incercarile utilizand 
infrastructura de ultima generatie.  
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Disponibilitatea laboratoarelor din INCDTP de a 
efectua incercari conform celor mai variate standarde 
nationale si internationale a atras desemnarea 
institututului la nivel national, pentru efectuarea 
testelor si verificarilor pentru acordarea etichetei 
ecologice pentru urmatoarele categorii de produse: 
textile (HG nr. 177/2004), incaltaminte (HG nr. 
254/2004), saltele (HG nr. 284/2004) de catre 
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si 
pozitionarea laboratorului pe primul loc in preferintele 
agentilor economici in ceea ce priveste serviciile de 
asistenta tehnica, remarcandu-se fata de concurenta 
prin raportul calitate / pret. 
INCDTP a contribuit considerabil la sustinerea si 
perfectionarea produselor textile romanesti destinate 
exportului, furnizand agentilor economici servicii de 
investigare de laborator ce cuprind caracterizari 
complete pentru produsele supuse incercarii. 

De-a lungul celor 16 ani de existenta, laboratoarele 
acreditate de investigare din cadrul INCDTP  au raspuns 
cu succes solicitarilor agentilor economici, efectuand 
pentru acestia o gama variata de analize pentru: 
- Evaluarea calitatii materialelor: fire fibre, piei, 

produse finite, conform standardelor 
internationale (ISO) si europene (EN):  
compozitia fibroasa la amestecurile binare, 
ternare si cuaternare de fibre, natura si continutul 
produselor de tratare, caracteristici chimice la 
dispozitive de uz medical, evaluarea 
tratamentelor de oleofobizare, pH-ul extractului 
apos, evaluarea rezistentelor vopsirilor; rezistenta 
la sfasiere, rezistenta la abraziune, rezistenta si 
alungirea la rupere la tractiune, permeabilitatea la 
aer, masa pe metru patrat si pe metru liniar, 
stabilitate dimensionala la spalare etc. 

- Evaluarea conformitatii materialelor textile cu 
cerintele tehnice din standardele de produs; 

- Testarea parametrilor ecotoxicologici ai 
materialelor textile, conform cerintelor ECO 
TEX: Determinarea continutului de 
pentaclorfenol,  metale grele, amine 
cancerigene, formaldehida; 

- Testarea proprietatilor functionale pentru produse 
textile, imbracaminte, articole tehnice. La nivelul 
anului 2010, cand laboratorul de investigare a 
fost reacreditat, au fost revizuite si comasate si 
procedurile acreditate, astfel ca din acel moment 
sunt disponibile agentilor economici, dar si 
partenerilor din cercetare, un numar de 36 de 
incercari acreditate pentru produse textile si 32 de 
incercari pentru piei, blanuri si incaltaminte. 
 
4. CONCLUZII 
 
Serviciile de incercare efectuate pentru agentii 

economici le-au permis acestora optimizarea 

proceselor tehnologice de fabricare, minimizarea 
numarului de loturi cu defecte, corectand inca din faza 
incipienta acele caracteristici care nu se conformau 
cererii. Permanenta comunicare a cercetatorilor din 
INCDTP cu agentii economici a furnizat acestora din 
urma oportunitatea de a obtine in timp real informatii 
pretioase privind imbunatatirea calitatii si competitivitatii 
produselor dezvoltate pentru piata externa. 

Urmarind imbunatatirea continua a serviciilor 
prestate pentru  clienti sai, calitatea incercarilor 
realizate de INCDTP a fost verificata continuu, inca 
din anul 2002 prin  participarea la mai multe teste de 
comparari interlaboratoare.   

Astfel, INCDTP a participa anual la: trei runde de 
intercomparari organizate de TESTEX – Elvetia  
pentru incercari specifice de rezistenta a vopsirii si la 
o runda de intercomparari pentru diverse proprietati 
ale tesaturilor, la o runda de intercomparari pentru 
proprietati fizico-mecanice organizata de IFTH – 
Franta si o runda de intercomparari pentru proprietati 
de flamabilitate, organizata de AITEX – Spania.  

Tot ca urmare a recunoasterii internationale a 
acreditarii acordate laboratoarelor din INCDTP, in 
anii 2008, 2009 si 2010, laboratorul a fost invitat de 
catre laboratoarele Comisiei Europene din Ispra, 
Italia, sa participe la o actiune de validare a unor noi 
metode de testare pentru noi tipuri de fibre textile. 
Aceasta participare a fost una incununata de succes, 
rezultatele laboratorului fiind foarte mult apreciate. 

Pentru a evidentia beneficiile aduse de acreditare 
unui laborator, chiar si in conditii grele, de 
instabilitate economica, prezentam mai jos situatia 
incasarilor provenite din activitatea de incercare 
corespunzatoare ultimilor sase ani (2005 - 2010): 

 

 
 

Fig. 2. Situaţia încasărilor provenite din activitatea 
de încercare corespunzătoare perioadei 2005 - 2010 

 

Toate aceste rezultate subliniate pentru INCDTP 
evidentiaza faptul ca in spatele oricarei povesti de 
succes sta procesul de acreditare si ca acesta este 
esential in contextul actual al dezvoltarii. 
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REZUMAT Obiectivul global al oricărei organizaţii spre a-şi îndeplini obiectul său de activitate 
vizează realizarea în mod economic avantajos a produselor sau serviciilor specifice, la un nivel calitativ 
dimensionat astfel încât produsele/serviciile respective să aibă utilitate pentru clienţi şi piaţă de 
desfacere cât mai extinsă. 
În acest context general în care se poate face o departajare concretă între cerinţele din domeniile 
voluntare şi cele reglementate, principiul recunoaşterii de terţă parte se regăseşte mai departe atât în 
sfera certificării, cât şi a acreditării. 
Lucrarea face o analiză sintetică pentru această dată  a problemelor specifice unui organism de 
cerificare a conformităţii produselor, pe de-o parte în relaţiile sale cu clienţii, respectiv pe piaţa 
voluntară şi pe  cea supusă cerinţelor reglementate specifice pieţii interne  comunitare, şi pe de altă 
parte,  cu organismul naţional de acreditare, cu autorităţile de notificare şi de control, respectiv de 
supraveghere a  pieţei, cât şi cu celelalte organisme de certificare active pe piaţă. 
Deşi nu s-a dorit ca analiza şi prezentarea aspectelor relevante şă aibă accente critice, autorii îşi 
permit să sublinieze acolo unde este cazul, câteva disfuncţionalităţi şi neconcordanţe ale procesului de 
notificare în domeniu, în vederea unei dezbateri ulterioare. 
 
ABSTRACT  The overall goal of any organization to fulfill its objectives is designed to achieve 
economically advantageous products or services, at a quality level which is dimensioned such as the 
products / services have utility for customers and the widest possible market outlets. In this general 
context it is possible to make a specific tie between the requirements of voluntary and subject areas, the 
recognition principle of the third part is found both on the certification and of the accreditation area. 
The paper makes a summary analysis, for this time, of the specific issues for a conformity products 
Certification Body, in its relations with customers, on voluntary market and also on the specific 
communitary market, and other hand subject rellated to specific EU regulatory requirements, with the 
national accreditation, with the notification and control authorities, market surveillance and other 
certification bodies which are active in the market. 
Although it was not desirable for analysis and presentation of relevant issues to have critical accents, 
the authors can afford to emphasize where appropriate, some failures and inconsistencies of the 
notification process in the field, for a further discussion. 

 
   KEYWORDS: accreditation, certification body, conformity, product 
 
    CUVINTE CHEIE: acreditare, organism de certificare, conformitate, produs. 

   



 

TEHNOLOGIA INOVATIVĂ – Revista „Construcţia de maşini” nr. 2 / 2011 
 
 

12

 
1. INTRODUCERE. 
 CADRUL GENERAL AL  
  CERTIFICĂRII CONFORMITĂŢII  
PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII 

 

 
 
 
 
 

Procesul de certificare a produselor atât în 
domeniul voluntar, cât şi în cel reglementat, este în 
principiu similar celui de certificare a Sistemelor de 
Management (SM), în sensul că se bazează pe 
comunicare între organismul de certificare produse 
(OCP) şi solicitantul certificării (SC) şi decurge în 
mod etapizat conform procedurilor OCP, dar există şi 
anumite diferenţieri, atât între certificarea de produs şi 
certificarea SM, cât şi între certificarea de produs 
voluntară şi cea reglementată.  

Astfel, pentru o certificare voluntară, OCP poate 
utiliza unul din sistemele de certificare definite în 
standardul SR Ghid ISO/CEI 67:2006, [1], diferenţiate prin 
numărul şi tipul activităţilor de evaluare a conformităţii 
implicate. Referenţialele pentru conformitate pot fi 
standarde, reglementări sau alte documente normative, iar 
cerinţele specificate pentru conformitate sunt stabilite prin 
acord între părţi şi pot include una, mai multe sau toate 
caracteristicile produsului prevăzute de referenţial. Astfel 
de certificări nu permit aplicarea marcajului CE. 
Organismul de certificare emite un Certificat de 
conformitate şi, eventual, o Marcă de certificare specifică. 

Certificarea aferentă domeniului reglementat 
„Produse pentru construcţii” face parte din condiţiile 
specifice pentru introducerea pe piaţă a produselor 
respective, care au fost stabilite la nivel european prin 
Directiva 89/106/CEE, [2], transpusă la nivel naţional 
prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind 
stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor 
pentru construcţii, republicată în 2007, [3]. Aceste 
condiţii se referă la regulile generale legate de aplicarea 
marcajului CE, care sintetic ar putea fi prezentate astfel: 
utilizarea standardelor europene armonizate ca referinţe 
pentru conformitate, evaluarea conformităţii numai 
pentru caracteristicile esenţiale şi prin aplicarea, sub 
responsabilitatea producătorilor, a anumitor sisteme de 
atestare a conformităţii (obligatoriu de respectat) cu 
referenţialele relevante şi condiţiile impuse pentru 
aprobarea organismelor notificate. Produsele pentru 
construcţii au fost sistematizate pe familii de produse, 
iar pentru fiecare familie de produse, în baza unor 
Decizii ale Comisiei CE, în standardele europene 
armonizate sunt precizate unul sau mai multe sisteme de 
atestare a conformităţii, unele sisteme incluzând şi 
intervenţia unor organisme de terţă parte notificate 
(pentru certificare, încercare şi/sau inspecţie). 

Directiva 89/106/CEE (şi respectiv HG 
nr.622/2004) a stabilit, în mod generic, 6 sisteme de 
atestare a conformităţii posibil de utilizat, identificate 
convenţional cu 1+, 1, 2+, 2, 3 şi 4, care sunt diferenţiate 

ca nivel de exigenţă (în ordine descrescătoare de la 1+ 
până la 4) prin intervenţia sau nu, alături de producător, 
a unui organism de terţă parte, care trebuie să fie 
notificat corespunzător şi prin sarcinile alocate 
producătorului şi organismului notificat în cadrul 
fiecărui sistem de atestare a conformităţii. În cazul 
aplicării sistemelor 1+, 1, 2+ sau 2 de atestare a 
conformităţii, organismele de certificare notificate emit, 
după caz, Certificate EC de conformitate (sistemele 1+, 
1) sau Certificate pentru controlul producţiei în fabrică 
(sistemele 2+, 2), care îşi menţin valabilitatea pe termen 
nelimitat sub supravegherea OCP. Pe perioada de 
supraveghere, certificarea poate fi menţinută, extinsă, 
restrânsă, suspendată sau retrasă, după caz, în 
concordanţă cu cerinţe şi criterii specificate de OCP. 
Sub oricare din sistemele de atestare, producătorul emite 
Declaraţia EC de conformitate şi aplică marcajul CE. 

Potrivit acestei legislaţii, marcajul CE nu „se 
obţine” de la cineva, ci producătorul însuşi este 
îndreptăţit să-l aplice atunci când, după parcurgerea 
sistemului de atestare a conformităţii adecvat, pentru 
care tot producătorului îi revine întreaga 
responsabilitate, este demonstrată conformitatea cu 
cerinţele standardului european armonizat relevant 
pentru produs (atât cerinţele de performanţă ale 
produsului, cât şi cerinţele pentru controlul producţiei în 
fabrică).  

Totuşi, trebuie menţionat faptul că marcajul CE 
nu reprezintă un marcaj pentru calitate, ci doar un 
paşaport pentru libera circulaţie a produselor pe 
teritoriul Uniunii Europene. Ca urmare, din raţiuni 
nelegate de cerinţele specifice domeniului reglementat, 
precum şi pentru acele produse pentru care nu există 
încă standarde europene armonizate, orice producător 
poate recurge la certificarea voluntară a produselor ca 
mijloc de promovare a unei încrederi sporite în calitatea 
şi performanţele produselor sale. 

Demn de remarcat este faptul că de curând în 
locul Directivei Produse pentru Construcţii a intrat în 
vigoare Regulamentul (UE) nr.305/2011 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 
09.03.2011 de stabilire a unor condiţii armonizate 
pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi 
de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, [4], 
iar acest tip de act comunitar are aplicabilitate directă în 
statele membre, ceea ce va conduce în mod automat la 
abrogarea HG nr.622/2004 la 1 iulie 2013, dată 
prevăzută pentru punerea în aplicare a tuturor 
prevederilor Regulamentului. 
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2. CONSIDERAŢII REFERITOARE LA 
PROCEDURILE DE ACREDITARE 

 
QUALITAS S.A. este o societate de drept privat, 

înfiinţată în 1998, specializată ca organism de 
certificare sisteme şi produse, care, în contextul 
legislaţiei europene privind Piaţa Internă comunitară, 
funcţionează în prezent atât în domeniul reglementat, cât 
şi în domeniul voluntar.  

Astfel, în domeniul reglementat QUALITAS a fost 
desemnat de autoritatea competentă din România pentru 
Directiva 89/106/CEE „Produse pentru construcţii” 
(MDRT), devenind organism notificat la Bruxelles cu 
nr.1823. În această calitate, QUALITAS poate oferi 
servicii de certificare a produsului, ca parte a 
sistemelor de atestare a conformităţii 1, pentru un număr 
de 3 familii de produse şi de certificare a controlului 
producţiei în fabrică, ca parte a sistemului de atestare a 
conformităţii 2+, pentru un număr de 18 familii de 
produse. Această notificare, în baza modificării 
procedurilor aplicabile a avut la bază şi o acreditare 
RENAR, certificat de acreditare nr. ON 025/2010. 

Pe lângă aceste servicii aferente domeniului 
reglementat, QUALITAS poate oferi şi următoarele 
servicii în domeniul voluntar:  
- sub acreditare RENAR - Asociaţia de Acreditare din 
România: servicii de certificare a sistemelor de 
management al calităţii şi de mediu (certificat de 
acreditare nr. 014-SM/2009) şi de certificare a 
produselor (certificat de acreditare nr. PR 015/2010); 
Pe controversata piaţă a acreditării şi certificării au 
existat de-a lungul timpului numeroase discuţii, s-au 
manifestat tendinţe, au apărut oferte, soluţii de moment, 
s-au confruntat orgolii, dar rezultatul este că în pofida 
încă a unor confuzii pe care poziţia şi politica unor 
organisme le cultivă, cel mai adesea în mod voit pentru 
căpătarea unui avantaj în competiţia cu concurenţa, la 
această dată se poate vorbi de stabilitate şi de existenţa 
unor proceduri clare privind acreditarea şi cerinţele 
impuse organismelor de certificare, aceasta mai ales în 
condiţiile existenţei unor acorduri şi recunoaşteri externe 
care aduc suficientă susţinere şi transparenţă 
activităţilor, aplicării corecte, principiale şi consecvente 
ale cerinţelor standardelor europene relevante, 
comunicare şi consultare, ancorare la cerinţele 
legislative neechivoce şi management activ şi eficient. 

Considerentele pe care S.C. QUALITAS S.A. le-a 
avut în vedere atunci când a făcut singura opţiune de 
alegere a partenerului de acreditare, RENAR, au rezultat 
aşa cum este firesc şi ca urmare a unor analize 
preliminare, dar şi prin procese ulterioare de 
monitorizare a calităţii şi completitudinii relaţiilor 
bilaterale.  

 

În prezent, tocmai în susţinerea ideii de 
transparenţă, furnizorul naţional de servicii de acreditare 
afirmă pe site-ul său oficial principiile, avantajele şi 
chiar modul de cuantificare a costurilor totale ale 
acreditării. 

Relaţiile contractuale dintre S.C. QUALITAS S.A. 
şi RENAR au o vechime şi continuitate care se apropie 
de cifra aniversară a RENAR. 

Aceste relaţii au avut şi au un caracter permanent 
de îmbunătăţire şi extindere, dezvoltându-se din sfera 
acreditării pentru certificarea SMC, în sfera SMM, 
produse, iar astăzi fiind în curs de pregătire OHSAS. 
Această evoluţie este probabil o primă măsură a 
nivelului de mulţumire şi, sperăm de apreciere reciprocă 
a prestaţiei părţilor. 

Organismul nostru se menţine pe cursul ascendent 
definit de piaţă şi a ales să acceseze pe măsură ce este 
pregătit şi a căpătat competenţa adecvată, serviciile 
oferite de RENAR, aflate şi ele în trend cu piaţa externă 
şi deopotrivă cu cerinţa internă. 

În cadrul asigurat de cerinţele legate de 
imparţialitate, S.C. QUALITAS este membru al 
asociaţiei şi activează în grupul organismelor acreditate, 
căile şi procedurile de comunicare fiind certe şi efective. 

 De asemenea, în concordanţă cu evoluţia pieţei, 
cât şi a progresului şi a modificării contextului extern şi 
intern, determinate mai ales de cerinţele pre şi post 
aderare a Româmiei la Comunitatea Europeană, 
reaşezarea cadrului legal a condus la necesitatea 
perfecţionării activităţii organismului de acreditare. 

Actele legislative şi procedurale care stau la baza 
activităţii RENAR sunt: 
- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii si fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Regulamentul (CE) nr.765/2008 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de 
stabilire a cerinţelor de acreditare si de supraveghere 
a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea 
produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 339/93; 

- Ordonanţa Guvernului nr.23/ 2009 privind activitatea 
de acreditare a organismelor de evaluare a 
conformităţii; 

- Standardul de referinţă pentru organisme de 
acreditare SR EN ISO/CEI 17011; 

- Documentele emise de organismul european si de 
organismele mondiale în materie de acreditare, care 
constituie suport pentru Acordurile de recunoastere 
reciproca a acreditărilor. 

Pentru a demonstra conformitatea cu criteriile 
stabilite în standardul de referinţă pentru organismele de 
acreditare, RENAR se supune evaluarii la nivel de 
omologi organizată de European Accreditation, în 
calitatea sa de infrastructură europeană a acreditării, 
recunoscută ca atare de Comisie în temeiul articolului 14 
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al Regulamentului nr.765/2008, după consultarea 
statelor membre. 
RENAR a fost evaluat si acceptat ca membru al 
acordului EA - MLA pentru următoarele domenii:  
- laboratoare de încercari, inclusiv laboratoare de 

analize medicale; 
- laboratoare de etalonare; 
- organisme de certificare a sistemelor de management 

al calităţii; 
- organisme de certificare a sistemelor de management 

al mediului; 
- organisme de certificare a produselor. 
Considerînd criteriile definite de furnizorul de astfel de 

servicii referitoare la costul total al acreditării, una dintre 
problemele importante care rămân de a fi preluate de către un 
organism de certificare, acreditat, o reprezintă regăsirea acestor 
costuri, în aval, în cadrul propriilor relaţii contractuale cu 
beneficiarii certificării, în cazul particular al certificării de 
produs în costul final al produsului, la care nu trebuie să 
neglijăm costurile cu încercarea. 

 
3. NOTIFICAREA,  

RELAŢIA CU AUTORITATEA 
 

Aşa cum arătat deja, categoria denumită generic 
„Produse pentru construcţii” beneficiază de o serie de condiţii 
specifice pentru introducerea pe piaţă a produselor respective, 
care au fost stabilite la nivel european prin Directiva 
89/106/CEE, transpusă la nivel naţional prin Hotărârea 
Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de 
introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, 
republicată în 2007. 

Aceste documente, cel puţin la nivel naţional s-au aflat 
pînă la apariţia Ordonanţei de  Guvern nr. 20 din 2010 privind 
stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei 
Uniunii Europene, [5],  care armonizeaza conditiile de 
comercializare a produselor, sub incidenţa Legii nr. 608/2001 
privind evaluarea conformitatii produselor, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 din 4 iunie 
2008, cu completarile ulterioare. 

Dacă cităm numai capitolul „Dispoziţii finale” din OG 
20/2010, ne putem face o imagine directă a impactului 
legislativ al acestui act normativ: 

„Art. 12 
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de 

Afaceri coordoneaza domeniul infrastructurii calitatii si 
evaluarii conformitatii, precum si activitatile de supraveghere 
a pietei, potrivit cerintelor aplicabile stabilite in Regulamentul 
(CE) nr. 765/2008. In acest scop, in cadrul Ministerului 
Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri trebuie sa 
functioneze o structura corespunzatoare.  

  Art. 13  
In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a 

prezentei ordonante, Guvernul va aproba prin hotarare unele 
masuri privind supravegherea pietei produselor reglementate 

de legislatia Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de 
comercializare a acestora.  

Art. 14  
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se 

abroga: 
a) Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii 

produselor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 419 din 4 iunie 2008, cu completarile 
ulterioare;  

b) Hotararea Guvernului nr. 487/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea 
laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de 
certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea 
conformitatii produselor din domeniile reglementate 
prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea 
conformitatii produselor, republicata, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 6 
aprilie 2006; 

c) Hotararea Guvernului nr. 71/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind modulele 
utilizate in diferite faze ale procedurilor de evaluare a 
conformitatii produselor din domeniile reglementate, 
prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea 
conformitatii produselor, republicata, si a regulilor de 
aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate 
CE, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 313 din 6 aprilie 2006;  

d) Hotararea Guvernului nr. 891/2004 privind 
stabilirea unor masuri de supraveghere a pietei din 
domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 
privind evaluarea conformitatii produselor, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 6 
aprilie 2006”. 

Faţă de acestea notăm în continuare şi 
Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 9 martie 2011, de stabilire a 
unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor 
pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a 
Consiliului, [6], care vine cu următoarele 
precizări:„AUTORITĂŢILE DE NOTIFICARE ŞI 
ORGANISMELE NOTIFICATE  

Articolul 39  
Notificarea  
Statele membre informează Comisia şi celelalte 

state membre cu privire la organismele autorizate să 
îndeplinească sarcini în calitate de terţe părţi în procesul 
de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei în 
temeiul prezentului regulament (denumite în continuare 
„organisme notificate”).  

Articolul 40  
Autorităţile de notificare  
(1) Statele membre desemnează o autoritate de 

notificare care este responsabilă de instituirea şi 
efectuarea procedurilor necesare pentru evaluarea şi 
notificarea organismelor care necesită a fi autorizate în 
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vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin în calitate de 
părţi terţe în procesul de evaluare şi verificare a constanţei 
performanţei în sensul prezentului regulament, precum şi 
de monitorizarea organismelor notificate, inclusiv 
conformitatea acestora cu articolul 43.  

(2) Statele membre pot decide ca evaluarea şi 
monitorizarea menţionate la alineatul (1) să fie 
efectuate de organismele lor naţionale de acreditare în 
sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 şi în 
conformitate cu acesta.  

(3) În cazul în care autoritatea de notificare 
deleagă sau încredinţează într-un alt mod evaluarea, 
notificarea sau monitorizarea menţionate la alineatul 
(1) unui organism care nu reprezintă o entitate 
guvernamentală, respectivul organism este o persoană 
juridică care se conformează, mutatis mutandis, 
cerinţelor stabilite la articolul 41. În plus, acesta 
dispune de modalităţi de compensare a răspunderilor 
care decurg din activităţile sale.  

(4) Autoritatea de notificare îşi asumă întreaga 
răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul 
menţionat la alineatul (3).  

Articolul 41  
Cerinţe referitoare la autorităţile de notificare  
(1) Autoritatea de notificare se stabileşte astfel 

încât să nu intervină conflictele de interese cu 
organismele notificate.  

(2) Autoritatea notificatoare este astfel organizată 
şi administrată încât garantează obiectivitatea şi 
imparţialitatea activităţilor sale. 

(3) Autoritatea de notificare este astfel organizată 
încât fiecare decizie referitoare la notificarea 
organismului care trebuie autorizat să efectueze, în 
calitate de terţă parte, sarcini aparţinând procesului de 
evaluare şi verificare a constanţei performanţelor să fie 
luată de persoane competente, altele decât cele care au 
efectuat evaluarea.  

(4) Autoritatea de notificare nu oferă sau prestează 
nicio activitate sau serviciu de consultanţă efectuate în 
mod curent, pe baze comerciale sau de competitivitate, 
de către organismele notificate.  

(5) Autoritatea de notificare salvgardează 
confidenţialitatea informaţiilor obţinute.  

(6) Autoritatea de notificare are la dispoziţie 
personal competent suficient pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a sarcinilor sale.” 

 
Am prezentat sintetic în cele de mai sus, numai 

cadrul de organizare prevăzut pentru activitatea de 
notificare, fără a face comentarii în text referitoare la 
condiţiile actuale, considerând că o dată ce cadrul este 
stabilit sunt necesare numai eforturi conjugate pentru 
îmbunătăţire.  

De altfel, în capitolul 5, Concluzii ale prezentei 
lucrări sunt sugerate cîteva aspecte semnificative, 
apreciate de noi ca generatoare de disfuncţii şi care 
trenează asupra mai uşoarei desfăşurări a activităţilor 
specifice ale organismelor cu funcţii de certificare, 
notificate. 

Referindu-ne din nou la istoricul relaţiilor, mai ales 
în ceea ce priveşte notificarea în domeniul nostru strict 
de activitate, trebuie să subliniem cîteva aspecte care au 
trenat asupra activităţii, dintre care şi astăzi, unele cum 
sunt cele legate de dubla evaluare constituie 
inconveniente şi de ce să nu afirmăm, dacă nu bariere 
cel puţin eforturi financiare nejustificate.      
 
4. STANDARDE, TRANSPARENŢĂ, 

RELAŢII CONCURENŢIALE ŞI DE 
ASOCIERE-COLABORARE ALE 
ORGANISMELOR DE CERTIFICARE 

 
Instrumentul de bază al certificării îl reprezintă 

standardul.  
La un moment dat în procesul de integrare 

europeană s-a făcut afirmaţia că acest sector a 
reprezentat o activitate de pionerat, îndeplinind 
întrutotul cerinţele. 

Probabil că s-a dorit ca acest avans să fie păstrat şi 
astăzi suntem în situaţia în care trebuie să recunoaştem 
că viteza de preluare a standardelor să fie substanţial 
îmbunătăţită, fie şi dacă ne ghidăm  după anul de 
referinţă care de regulă este acelaşi cu al versiunii 
originale. 

Nu dorim din nou să ne pronunţăm dacă aceasta 
reprezintă sau nu o îmbunătăţire sau nu. Cel mai 
probabil că da, dacă ne gîndim la disponibilitate. 

La fel de probabil este însă că astfel aportul tehnic 
este substanţial redus, dacă nu chiar eliminat, fiindcă 
trebuie să recunoaştem că sunt destule cazuri în care 
standardele apar cu omisiuni sau necorelări încă din 
versiunea originală. Lipsa traducerii, la fel poate fi 
benefică, dacă ea nu respectă esenţa versiunii originale, 
dar şi negativă dacă utilizatorul nu are suficientă 
capacitate de înţelegere sau dacă doreşte să eludeze 
unele prevederi, alfel nu suficient de clare. Totuşi, 
cenzura tehnică cu care eram obişnuiţi în trecut pare că 
este astăzi o lipsă esenţială! 

 Desi termenul de „standard” are în limbajul 
certificării de produse o semnificaţie mai amplă, definită 
ca „specificaţii tehnice”, am preferat ca această noţiune 
să o asociem şi nivelului de competenţă. 

 Acesta din urmă este definitoriu şi ar trebui să fie 
un element comun al acreditării, şi ca urmare o restricţie 
pentru un cadrul concurenţial normal. 

 Procedurile comune de certificare, specificate prin 
ghiduri, sunt din păcate încă la faza de deziderat dacă ar 
fi să comentăm numai unele aspecte legate de costuri 
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promovate în mod nejudicios de unii concurenţi, numai 
din dorinţa de a-şi mări bugetul de clienţi/produse. 

 Pentru aceasta organismul de acreditare ar trebui să 
se implice mai substanţial în asigurarea transparenţei şi 
dincolo de cadrul său strict de organizare. 

 O propunere în acest sens este impulsionarea şi 
sprijinirea activităţii „Asociaţiei Organismelor de 
Certificare Acreditate din România” în direcţia 
instituţionalizării unor activităţi specifice, îndreptate 
tocmai în direcţia promovării unor proceduri şi principii 
comune de certificare, şi asigurare a unui cadru de 
competiţie, echitabil. 

  
5. CONCLUZII 

 
a) În ultimii 2-3 ani a fost înnoită substanţial 

legislaţia europeană de armonizare privind condiţiile de 
comercializare a produselor pe piaţa internă comunitară, 
atât prin acte cu caracter general – adică aplicabile 
pentru toate produsele aparţinând aşa-numitelor domenii 
reglementate (Regulamentul (UE) nr.765/2008 şi 
Decizia (CE) nr.768/2008), cât şi prin acte cu caracter 
sectorial – de exemplu, pentru domeniul „Produse 
pentru Construcţii” (Regulamentul (UE) nr.305/2011). 
Dintre elementele de noutate aduse de aceste acte se 
menţionează doar următoarele, cu relevanţă pentru Ziua 
Acreditării:  stabilirea unor norme comune de 
reglementare (principii de operare şi organizare) pentru 
activitatea de acreditare la nivel naţional şi comunitar şi 
pentru autorităţile de notificare, inclusiv cu privire la 
modul în care acestea pot să efectueze evaluarea şi 
monitorizarea organismelor notificate, respectiv prin 
 (a) ele însele,  
(b) un organism naţional de acreditare sau  
(c) un alt organism, care nu reprezintă o entitate 
guvernamentală dar trebuie să fie o persoană juridică şi 
să îndeplinească toate cerinţele (de organizare şi 
operare) prevăzute pentru autoritatea de notificare. 

b) În România, deşi prin Ordonanţa Guvernului 
nr.20/2010 s-au instituit măsurile necesare pentru 
punerea în aplicare a actelor cu caracter general, la nivel 
sectorial în domeniul „Produse pentru Construcţii” s-a 
creat însă, în momentul de faţă, o situaţie discordantă 
faţă de noile prevederi, generată de neactualizarea 
corespunzătoare a legislaţiei naţionale sectoriale (HG 
nr.622/2004 şi Procedura de desemnare a organismelor 
notificate, aprobată cu OMCT-MAI nr.2134-460/2004) 
şi adoptarea altor acte normative fără corelarea necesară 
cu aceste prevederi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Astfel, menţinerea în vigoare a prevederilor referitoare 
la atribuirea sarcinilor de evaluare şi monitorizare a 
organismelor notificate către Consiliul Tehnic 
Permanent pentru Construcţii – CTPC în paralel cu 
cerinţa de acreditare, precum şi adoptarea măsurilor 
privind reorganizarea URBAN-INCERC şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a CTPC 
ridică cel puţin următoarele probleme: 
- organismele notificate sunt supuse unei duble 
evaluări şi monitorizări (atât de către RENAR, cât şi de 
către CTPC), ceea ce implică şi costuri dublate pentru 
organismele respective; 
- stabilirea tarifelor aplicabile pentru activităţi de 
interes public (evaluarea şi monitorizarea organismelor 
notificate, gestionarea bazei de date etc.) prin decizie a 
directorului URBAN-INCERC, fără aprobarea autorităţii 
nu justifică cerinţele de transparenţă, şi nu sunt de natură 
să asigure condiţii suficiente pentru planificarea şi 
bugetarea de către organisme a activităţii specifice; 

c) Considerăm că este necesară corectarea cât mai 
rapidă a acestor aspecte negative şi, în acest scop, o 
acţiune comună organisme notificate + RENAR către 
autoritatea competentă ar avea, poate, o eficienţă sporită. 
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REZUMAT.Lucrarea prezintă modalităţile de acreditare ale organismelor de certificare a sistemelor 
de management şi de acreditare a laboratoarelor, ce au la bază standardele SR EN ISO/CEI 
17021:2011, SR EN ISO/CEI 17011, SR EN ISO/CEI 17025:2005. Este precizat ce obligaţii decurg din 
certificarea în conformitate cu referenţialul de certificare pentru sistemul de management al calităţii, 
SR EN ISO 9001: 2008 şi se face referire la certificarea de conformitate a produselor - conform SR EN 
45011:2001, precum şi la definirea neconformităţii. Sunt prezentate problemele importante ale unei 
organizaţii referitoare la documentele de referinţă necesare şi personalul care se ocupă de 
standardizare şi standarde. 
 
ABSTRACT. This paper presents accreditation methods for certification bodies of management 
systems and accreditation laboratories, which are based on  SR EN ISO / IEC 17021:2011, ISO / IEC 
17011, ISO / IEC 17025:2005. It is specified what obligations are arising from certification in 
accordance with the reference certification for the quality management system, SR EN ISO 9001: 2008 
and there are references about the certification of products conformity - according to EN 45011:2001 
and the definition of non-compliance. There are presented organization's important issues, which are 
related to necessary reference documents and the personnel in charge of standardization and standards.  

 
   KEYWORDS: accreditation, standards, laboratories 
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O scurtă trecere în revistă prin istoria recentă a secolului 
XX ne poate dezvălui răspunsul la eterna întrebare: CINE 
A A APĂRUT MAI ÎNTÂI ACREDITAREA SAU 
STANDARDIZAREA? 
Las cititorilor plăcerea descoperirii adevărului. O privire 
mai atentă, în căutarea acestui răspuns, ne va releva, însă,  
un adevăr pe care, din păcate, în România de azi mulţi  îl 
ignoră: acreditarea nu poate exista fără standardizare. De 
ce? Răspunsul la această întrebare încearcă să îl ofere 
rândurile de mai jos. 
 
1. ACREDITAREA ORGANISMELOR  
DE CERTIFICARE ŞI A 
LABORATOARELOR 
 

Acreditarea organismelor de certificare a sistemelor 
de management se face în conformitate cu SR EN 
ISO/CEI 17021:2011, [1] – Evaluarea conformităţii. 
Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi 
certificarea ale sistemelor de management.  

Standardul specifică principiile şi cerinţele 
referitoare la competenţa, coerenţa şi imparţialitatea 
auditului şi certificării sistemelor de management de toate 
tipurile (de exemplu sisteme de management al calităţii 
sau sisteme de management de mediu), precum şi cele 
referitoare la organismele care furnizează aceste activităţi.  
Respectarea acestor cerinţe este destinată să asigure faptul 
că organismele de certificare efectuează certificarea 
sistemelor de management într-un mod competent, 
coerent şi imparţial, facilitând astfel recunoaşterea acestor 
organisme şi acceptarea certificatelor lor pe plan naţional 
şi internaţional.  

Acest standard internaţional serveşte drept bază 
pentru recunoaşterea certificării sistemelor de 
management, în interesul comerţului internaţional. 
Trebuie menţionat şi standardul SR EN ISO/CEI 17011. 
[2]: Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru 
organismele de acreditare care acreditează organisme 
de evaluarea conformităţii.  
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Acest standard specifică cerinţe generale pentru 
organismele de acreditare care evaluează şi acreditează 
organisme de evaluare a conformităţii (OEC). Deoarece 
conţine cerinţe pentru procesul de evaluare între părţi, se 
poate utiliza în vederea aranjamentelor de recunoaştere 
mutuală între organismele de acreditare. 
 

Acreditarea laboratoarelor se face în conformitate 
cu următoarele standarde: SR EN ISO/CEI 17025:2005, 
[3] – Cerinţe generale pentru competenţa 
laboratoarelor de încercări şi etalonări. Acest 
standard internaţional specifică cerinţe generale pentru 
competenţa de a efectua încercări şi/sau etalonări, 
inclusiv eşantionare. Standardul se referă la încercări şi 
etalonări efectuate prin utilizarea de metode 
standardizate, metode nestandardizate şi metode 
dezvoltate în laborator. Este aplicabil tuturor 
organizaţiilor care efectuează încercări şi/sau etalonări. 
Acestea includ de exemplu, laboratoare de primă parte, 
de secundă parte şi de terţă parte, precum şi 
laboratoarele în care încercările şi/sau etalonările fac 
parte din inspecţia şi certificarea produsului. Conform 
standardului organismele de acreditare care recunosc 
competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări ar 
trebui să utilizeze acest standard internaţional ca bază 
pentru acreditarea acestora. Capitolul 4 specifică 
cerinţele pentru un management credibil. Capitolul 5 
specifică cerinţele de competenţa tehnică, pentru tipurile 
de încercări şi/sau etalonări pe care laboratorul le 
efectuează. Acceptarea rezultatelor încercărilor şi ale 
etalonărilor între ţări ar trebui să fie facilitată dacă 
laboratoarele îndeplinesc cerinţele acestui standard 
internaţional şi dacă obţin acreditarea de la organisme 
care au intrat în acorduri de recunoaştere mutuală cu 
organisme echivalente din alte ţări care utilizează acest 
standard internaţional. Acesta nu este singurul standard 
utilizat în acreditarea laboratoarelor, dar cu siguranţă 
este cel mai important, fiind recunoscut atât la nivel 
european cât şi internaţional. 
 

Trebuie menţionat că în procedurile operaţionale 
ale RENAR, referitoare la documentele necesare pentru 
dosarul de acreditare a organismelor de certificare sau a 
laboratoarelor, sunt menţionate o serie de documente 
necesare (şi care conform celor scrise „se va verifica 
existenţa în dosar a următoarelor documente întocmite 
în conformitate cu procedurile relevante”): cereri de 
evaluare, rapoarte, CV-urile responsabililor din 
laborator, liste de reglementări necesare, procese verbale 
de şedinţe etc., etc.  În nici una din procedurile publice 
ale RENAR nu am găsit printre documentele obligatorii 
dosarului de evaluarea (dosar care este înaintat 
Consiliului de acreditare al RENAR şi în urma căruia se 
ia decizia de acreditare), standardele (referenţialele) în 
conformitate cu care se face acreditarea laboratorului 
respectiv. 
 

2. CERTIFICAREA SISTEMELOR  
    DE MANAGEMENT 
 

Toată lumea a auzit, cel puţin,  de expresia 
„certificare ISO 9000” sau „am ISO 9000”. Puţini ştiu, 
între aceştia intrând din păcate şi organizaţii certificate, 
ce înseamnă această expresie şi ce obligaţii decurg din 
certificarea în conformitate cu referenţialul de certificare 
pentru sistemul de management al calităţii, SR EN 
ISO 9001: 2008, [4]. Certificarea de către o terţă parte          
(respectiv de către organismul de certificare), în 
conformitate cu standardele de referinţă înseamnă, 
printre alte cerinţe şi ca organizaţia certificată „să aibă 
un sistem al calităţii documentat care să fie conform 
cu standardele sistemului calităţii sau alte documente 
normative”.  

Pentru aceasta este nevoie ca organizaţia care 
doreşte să se certifice să deţină, cel puţin, referenţialul 
de certificare. Trebuie remarcat că la ora actuală există 
aproximativ 9000 de organisme certificate sau 
recertificate în 2010, în conformitate cu referenţialul SR 
EN ISO 9001: 2008, dar numai 2500 de standarde 
vândute! 
 

Un alt sistem de management, foarte cunoscut, este 
Sistemul de management de mediu. Sistem care este 
certificat conform standardului SR EN ISO 14001:2005 
- Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid 
de utilizare, [5]. Şi aici diferenţa între organizaţiile 
certificate în conformitate cu standardul şi numărul de 
standarde vândute este mare. 
 

CERTIFICAREA PRODUSELOR 

Prin certificarea conformităţii unui produs se 
înţelege o acţiune a unei terţe părţi care dovedeşte că un 
produs, identificat corespunzător, este conform cu un 
anumit standard sau cu un alt document normativ 
(O.G. 20/2010). Certificarea de conformitate a 
produselor include evaluarea produselor - conform SR 
EN 45011:2001 – Cerinţe generale pentru organisme 
care aplică sisteme de certificare a produselor -  şi a 
documentaţiei aferente cu cerinţele din standardele 
naţionale, internaţionale, directivele Uniunii Europene 
etc. şi prevederile legale aplicabile; 

Şi în cazul certificării produselor, unde este 
obligatorie deţinerea standardelor specificate, cât şi a 
celor privitoare la managementul calităţii există aceeaşi 
problemă, şi anume organismele de certificare certifică 
produse fie după standarde române în posesia cărora au 
intrat într-un mod dubios, fie după standarde străine, 
chiar dacă acestea au fost deja adoptate de ASRO ca 
standarde naţionale. 
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3. NECONFORMITATE 
 

Este definită ca fiind neîndeplinirea unei cerinţe. 
(SR EN ISO 9000:2006). Pentru a declara existenţa unei 
neconformităţi este necesar să existe o referinţă la care 
se raportează neconformitatea, cerinţă care poate fi 
satisfăcută sau nu, motiv pentru care, în urma unei 
analize prealabile, părţile implicate în formularea unei 
neconformităţi trebuie să: 

- definească cerinţele – care vor fi utilizate ca 
referinţe; 

- fie confirmate şi acceptate; 
- fie documentate, de ex.: standarde, specificaţii, 

studii, oferte, contracte, criterii de audit, alte 
documente. 

 
Neconformităţile legate de calitatea 

documentaţiei pot genera deficienţe grave în 
condiţiile de utilizare specificate pentru produs, 
proces sau sistem.   

 
Conform SR EN ISO 9001:2008 în cadrul pregătirii, 

în vederea certificării, principala cerinţă (clauza 4.2.1) 
este stabilirea documentaţiei necesare pentru 
funcţionarea efectivă a sistemului şi a modului de ţinere 
sub control a proceselor sale. Este necesar ca 
documentaţia sistemului să conţină „documente, inclusiv 
înregistrări, determinate de organizaţie ca fiind 
necesare pentru a se asigura de eficacitatea planificării, 
operării şi controlului proceselor sale”. 

Primul pas în evaluarea unei organizaţii de către o 
echipă de audit de terţă parte este evaluarea 
conformităţii sistemului auditat cu cerinţele 
specificate, aceasta implică adunarea de dovezi obiective 
cu privire la politica, organizarea, procesele şi resursele 
organizaţiei şi compararea acestora cu cerinţele, aşa cum 
sunt exprimate în standardele de referinţă (SR EN ISO 
9001 sau SR EN ISO 14001) pentru sistem sau 
proces/produs.  

Documentaţia sistemului auditat se analizează 
înaintea desfăşurării activităţii la faţa locului pentru a 
determina conformitatea sistemului cu criteriile de audit. 

În cazul în care există probleme (lipsa 
documentaţiei necesare) acţiunea se opreşte şi se reia în 
momentul rezolvării acesteia. Totodată se face raport 
asupra analizei documentaţiei. 

Absenţa standardelor de produs sau a standardelor 
necesare în cadrul unui proces de producţie din cadrul 
organizaţiei, absenţa standardelor de certificare din 
cadrul unei organizaţii care doreşte să se certifice va 
conduce la nefuncţionarea sistemului de management 
existent în cadrul organizaţiei indiferent care este acel 
sistem.  

 
 
 
 

 
 
Orice organism de certificare care constată absenţa 

din cadrul unei organizaţii în curs de certificare a  
standardelor necesare derulării proceselor de producţie 
sau a serviciilor,  trebuie să considere această lipsă ca o 
neconformitate majoră conform definiţiilor acestei 
abateri şi conform standardelor de referinţă în domeniul 
certificării diverselor sisteme de management. 
 

De altfel şi la nivel internaţional constatăm că o 
neconformitate este considerată majoră dacă aceasta „va 
afecta calitatea producţiei1” organizaţiei în cauză, sau 
va conduce la neîndeplinirea cerinţelor din referenţial. 
Lipsa standardelor pentru domeniul în care activează 
organizaţia care doreşte să se certifice, în special pentru 
organizaţiile care activează în domeniul reglementat, va 
conduce, cu siguranţă, cel puţin, la o diminuare a 
calităţii produselor, dacă nu chiar la încălcarea cerinţelor 
legale în vigoare.  
 
4. CONCLUZII 
 
În loc de concluzie punem două întrebări, şi posibilele 
răspunsuri, la care ar trebui să răspundă orice manager 
ce doreşte succesul organizaţiei proprii: 
 
Care sunt documente de referinţă care trebuie să 
existe în cadrul unei organizaţii ? 
 
Documentele externe ale organizaţiei: reglementări 
legale, standarde române etc. 
Documentele interne ale organizaţiei: reglementări 
interne, normative, standarde de firmă etc. 
 
Cine se ocupă în cadrul organizaţiei dvs. de 
standardizare şi standarde? 
 
Dacă de reglementările legale se ocupă juristul 
organizaţiei, cine se ocupă, în cadrul organizaţiei, de 
standarde? – este întrebarea cheie a oricărei organizaţii 
care doreşte succesul pe piaţa unică europeană. 

 
BIBLIOGRAFIE 
 
[1]. Standardul SR EN ISO/CEI 17021:2011; 
[2]. Standardul SR EN ISO/CEI 17011; 
[3]. Standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005; 
[4]. Standardul SR EN ISO 9001: 2008, sistemul de management al 

calităţii; 
[5]. Standardul SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de 

mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare; 
 
 
 

                                                 
1 Conform David Hoyle, unul dintre cei mai bine vânduţi autori în 
domeniul managementului calităţii 
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Quick Info 
 

41st ESReDA Seminar - 5th and 6th October 2011 
 

Advances in Reliability-based Maintenance Policies 
5th and 6th October 2011 

La Rochelle University Campus, La Rochelle, France 
Scope of the Seminar: 

Maintenance is defined ( IEC 60-300 3-14) as the 
combination of all technical and ad ministrative actions, 
including supervision actions, intended to retain an item 
in, or restore it to, a state in which it can perform a          
required function .  

Over the last decades, most industries as well as 
government services have come to consider maintenance 
as an im portant support function, which plays a key role 
in achieving organisational goals.  

Maintenance policy is now recognised as a 
fundamental input to achieve the required performance 
levels, in particular availability. 

This trend is reinforced by the increasingly 
frequent practice of outsourcing maintenance, found 
across the board in a large spectrum of activities such as 
energy (e.g. electrical power generation and 
transmission), transportation (such as railway 
infrastructure and rolling stock; or the aerospace 
industry), facilities (such as hospitals, ships, etc;) or the 
manufacturing industry.  

A complementary view is that maintenance is a 
way of reducing business risk, by increasing the chances 
of fulfilling the required functions at the desired 
performance level. 

 
New ESReDA Working Group 

An ESReDA Project Group on Wind Power reliability 
has been started in May 2011. We will use the first half 
year to further define and break down our scope.  
Our first description of the scope is as follows. 

An ESReDA Project Group on Wind Power reliability 
has been started in May 2011. We will use the first half 
year to further define and break down our scope.  
Our first description of the scope is as follows. 

 

A Wind Turbine Reliability  

A1      Reliability of wind turbines 

A2      Failure modes and reliability 

A3      Dependability at the design phase 

A4      Manufacturing  

A5      Structural reliability 

A6      Operating experience 

A7      Optimization of maintenance 

A8      Ageing 

A9      Health monitoring 

A10     Reliability data 

A11     Models of wind, currents 

B Wind Mills and the Grid – grid reliability aspects, 
related to Wind Mills  

B1      Reliability of networks 

B2      Risk/criticality analysis 

B3      Smart grid 

B4      Impact of natural events 

B5      Health monitoring 

B6      Reliability data 

During the first half year we will elaborate these topics 
and in October 2011 the Group will meet and develop 
the structure more. If you are interested to contribute, 
please contact lasse.pettersson@vattenfall.com 

(source: 
http://www.esreda.org/index.php?option=com_content&view=
article&id=232:new-esreda-working-group) 
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REZUMAT  
Lucrarea de faţă propune o analiză a metodelor de modelare numerică. Aceste 
metode sunt folosite cu precădere pentru rezolvarea diverselor probleme ale 
ingineriei mecanice. Se cunosc trei metode, şi anume: metoda diferenţelor finite, 
metoda elementelor finite, metoda elementelor de frontieră. Cea mai folosită este 
metoda elementului finit. Cele mai utilizate softuri sunt: Ansys, Abasqus, Nastran. 
Metoda elementelor finite este în plină dezvoltare, iar unul din obiectivele 
importante este implementarea unor legi constitutive de material, care să permită 
modelarea materialelor diverse şi în special a materialelor compozite. Pentru 
rezolvarea problemelor complexe la care soluţiile analitice sunt dificile se pot folosi 
cele două metode de aproximare liniare. 

 
ABSTRACT  
This paper proposes to study how we can use the numeric modelling methods. This 
methods are used pre-emintely for solving the mechanical engineering problems. 
There are known: the finite difference method, the finite element method, the 
frontiere element method. The most used method is the finite  element method and the 
softs are: Ansys, Abasqus, Nastran. The finite  element method is in continuous 
increasing and one of its important objective is the implementation of the material 
constitutives laws, which permit to modellize different materials and esspecially 
composite material. To solve complexe problems, when analitical solutions are 
difficult to used, there are two liniar approximation methods. 

 
KEYWORDS: finite element method, linear displacement, angular displacement,  
linear system, nonlinear system, polynomial approximation , iterative methods 
 
CUVINTE CHEIE: metoda elementelor finite, deplasări liniare, deplasări unghiulare,  
sistem liniar, sistem neliniar, polinom de aproximare, metode iterative 

 
1. INTRODUCTION 

 
Real process and phenomena have been modeling 

with a partial derivative equation, which give us 
quantity and quality data. The abstract mathematical 
study uses diverse technical methods from 
mathematical analysis development to the quality of 
numerical methods. The approximation methods of 
continuous problems, the development the applicable 
general technique are applied for differential 
equations, which determine all contexts of problems 
and can be used intuitive methods. 

 
 

   2.MATHEMATICAL MODELLING  
 

2.1. Generalities  
 

The researches have developed the engineering 
modeling of work-piece on machine-tools (whatever 
the type) and it can be described with a series of 
nonlinear equations, with multiple variables. We can 
use mathematical modelling for solving linear and 
nonlinear systems. 

There are two methods for solving the linear 
system equation: the directly way and the undirectly 
way.  
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The accuracy of direct methods for obtaining 
exactly solutions for linear system equations is 
unproportional with the number of operations. 
Directly methods for obtaining exactly solutions of 
linear systems are based on the using of a finite 
elementary operations, wich transforme first system in 
one equivalent system and it can be solved using 
elimination methods Gauss. 

Solving the nonlinear system by directly and 
iterative methods is based on the equation with 
approximating functions (polynomial interpolation 
and the least squarest method), approximating 
derivates and quadrature rules. There are many 
methods for solving the nonlinear system. 
Solving nonlinear systems uses iterative methods: 
  - bisect method is based by bisection in every step of 
range, where function is changing the sign; 
  - rope method is based on the determination of C 
point, in the function f :[a, b]     R, f(a).f(b)<0, f is 
continuous and AB  
  - tangent method is based on the determination of  
the solution of equation f(x) =0, by suposing the 
existance of a derivative function f’, we can use 
aproximative Newton method. 
 
2.1. Approximation  method 
 

Solving the complex problems for which the 
analytical solutions are very difficult, we can use 
approximation method. This method is based on:   

- approximation method for solving 
differential equation and applying numerical 
method; 

- using the exact method, which is applicable 
to solve approximation calculation model; 

Approximation method for solving a nonlinear system 
equation requires: 

- successively  approximation methods; 
- Newton method, which uses partial derivate 

function; 
- minimizing method, which is named gradient 

method. 
Newton method is the most used theoretical method 
of nonlinear system equation.  
We used it to  approximate of function  f :[a, b]      R 
with function F, F≈ f , when: 

- the function is unknown, but we know only 
the values of function in many points x1, x2, 
…,  xn ; 

- when analytical function expression is too 
complicate and the calculation will be 
difficult. 

The polynomial interpolation Newton can be first 
clase ascending, and second clase descending. 

The polynomial interpolation Newton is 
ascending for function f :[a, b]     R, yi = f(xi), xi = 
x0+ih, i=1, …, n; where n is the step. It is built the 
iterrative plynomes Pi, and x0, x1, …, xn are nodes. 

P0(x)= y0                                                               (1) 
 

    Pi+1(x)=  Pi(x)+ Ci+1              (2) 
 

where : 
 

i=0,1…, n-1, Ci are coefficients. 
To determine the coefficient it must be known the  
right finite difference ∆f(x) and it can be calculated: 

 
   ∆n f(x)= ∆(∆n-1f(x))                                             (3) 

 
The polynomial interpolation Newton is descending 
for the function f :[a, b]     R, we used the left finite 
difference, first clase is f(x) and the finite difference 
superior order is determined by  f(x): 
 

f(x)= f(x)-f(x-h)                                                (4) 
 

 f(x)=  f(x))                                         (5) 
 
It is possible to calculate the Newton polynome:  
 
Pn(x)=f(xn)+  (x-xn)1+…  (x-x1)n       (6) 
 
For approximation of function f we can use finite 
difference first and the second order: 
 
     f(xi, xj)=         first order                       (7) 

 
     f(xi, xj, xk)=    second order           (8) 

 
F must be a simple function, easy to evaluate,  

easy to derivate, the best method is to approximate 
with a polynom when x1, x2, …,  xn   will be the 
solution in every nodes : yi = f(xi).  
The interpolation polynom  P, has degree of P ≤ n; 
Pn(xi)=yi, i=1,…,n. To determine the interpollation 
error we used Cebîşev method, where the nodes are 
solution of equation f(x) = 0. The Cebîşev nodes can 
verify: 
 
      =    (9) 

 
 ≤                 (10) 

We can also used the polynomial interpolation 
Lagranje, consisting for function f, where  f :[a, b]  R 
is determined by yi = f(xi), which are named  
Lagrange polynoms: 
 

   grad(li) = n                                                        (11) 
 

    li(xj)=δij=         (12)  
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   The least squares method for approximation of 
function f :[a, b]    R , with a interpolation function F. 
We have x0, x1, …, xn, xn+1 distinct points from [a,b] 
and yi = f(xi), are for the approximation of function F, 
which must verify : 
 
       F≈ f F( =f(  
 
Than the nonlinear system fi(x1,x2,…, xi, …,xn) is: 
 

                            (14) 

 
For resolve this system we must suppose the solution 
y = (y1, y2, …, yn), which determines with 
successively approximate series, chooses a 
approximate solutions,  and determines successively 
approximate y solutions. 
For this system can we can write the Jacobian: 
 

(x)=  

(15) 
 

=( , ,…, )                        (16) 
 

    = - .  [f( )]                   (17) 
 

= - .  [f( )]     (18) 
 

 =                                                       (19) 

 

[f( )] =                               (20) 

 
Then the Jacobian becomes: 
 

 
 
                                                                                                    (21) 

The distance between two consecutive approximate 
is:  and � is the input precision. 
 

=  < �        (22) 
 
 
3.THE ELEMENT FINITE METHOD 
 
3.1. Generalities  
 

The most usefull numeric modeling method used 
for solving various engineer problems are:  

- finite  difference method;  
- finite element method; 
- frontiere element method.   
The finite difference method starts from  a 

difference model and then it is numerically 
transformed by the local aproximation of variables. 
This method is used for structure calculation and 
simple phenomenon.  

In mechanicist method the body solid is 
considered like a sum of parts, keeping unchaged the 
individual properties. It is not important the number 
of finite elements of body solid; the exterior forces in 
unit and changing moves of elements will determine 
the qualitative answer of the body. 

The frontiere method element makes the 
discretization of the structure, only from boundary, 
and that it can be adopted the variation of unknowns, 
from body inside. 

In our case the most valuable method is the 
element finite method, because it is a general 
variational method of Rayleight-Ritz and Galerkin  
ponderate residue. 
This method is posible because the body is 
represented as an infinity of elements, which are 
named finite, and the elements are connected from 
point to point (nodes). It is possible to generate 
systematic an approximation function, which is 
necessary to solve differential equation. 
The method can be formulated in three cases: 
- direct formulation; 
- variational formulation; 
- residual formulation. 

The direct formulation is based on a matrix 
structure calculation, with displacement method. 

The variation formulation is based on minimize 
the potential energy, of body solid with stationary 
potential energy, used the virtual principle and 
energy theorem.  

The minimizing potential energy theorems are: 
- the theorem of minim potential energy, used for 

displacement; 
- the theorem of complementary energy, used for 

the tension; 
- the Hellinger –Reisner, for tension formulation; 
- the Hamilton theorem, for dynamic problem. 
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The residue formulation it used only in cases 
which can not be used for formulation which uses the 
least squares Galerkin method, collocation method.  
The problem which uses finite element method is: 
- equilibrium problem, in this case f is an 

unknown function, in time invariable, used for 
the determination of elastic behavior of 
deformable solid body static; 

- the problem in which parameters are time 
invariably, it determines critique parameters, 
using critical stability of a body; 

- the propagation problems, in which unknown 
function is time dependence, used for study of a 
dynamic body; 

- the modeling of unknown shape. 
The most use soft wares are: Ansys, Abasqus, 

Nastran. 
The finite element method is developed, by 

following:  
- the development of a new method for solving a 

high linear equation; 
- the development of a condensation algorithm 

static and dynamic; 
- the validation of new automatic meshing 

techniques, used for fine meshing, with high  
deformation gradient; 

- the implementation of optimization algorithms. 
This method can be used with: 

- general character, than can be applied all body; 
- local character, than can be applied at small 

portion. 
In conclusion, the finite element method is 

based on: 
- dividing the body in many parts, named finite 

elements, where we can apply theory 
calculation, meshing method; 

- choosing a model obtained from final assembly, 
keeping the structure geometry; 

- connection of elements, which is possible with 
points and nodes, representing the linear 
boundary lines; 

- elements, which can be one, two or three 
dimensional,  function of structure geometry; 

- approximate character, which means geometry 
real meshing with a  finite element mesh; 

 Finite element meshing method supposes:  
- two  distinct finite elements, which can have 

common nodes only on the frontier;  
- for assembly of finite elements it is not possible 

to exist empty spaces; 
- it is necessary to use the continuous nodes 

condition. 
We can observe than the finite method element is 
direct proportional with the number of finite element 
and the continuity of the results depends on the 
continuous approximation function of zone between 
elements. 
 

3.1. Formulation of the finite element 
equation  
 

In cutting process, considering the work-
piece, there are in action forces and torques from 
tools, machine tools, fixing devices. For a general 
study we consider the work-piece composed from 
many parts, like in figure 1. 

 
(a)                                                     Mn      

                                                                         Fn 
   F1              F3              Fi       Mi 
        M1                                       
 
                     
                F2                                           Fi+1 

 
    (b) 

 
 

Figure 1. 
(a)Physical model of solid use element finite method; 

(b) angular and linear displacements of nodes.   
  
To solve the equation of finite element there must be 
followed these rules:  
- the number of equations is equal with the 

number of degree of freedom; 
- equations can be solved by using many 

methods: variational, residual, energy balance. 
The base equation is defined by: 
 

        Ki δi =Pi                                                                                (23) 
 
The stiffness matrix is depending on the size and 
nature of material: 
 
         Ki = f(E, I, D, L)                                            (24) 

 
For the final assembly we can write the equation: 
 
        Kt =                                                    (25) 

 
          δt = [u1 θ1  … ui θi  …  un θn ]T                       (26) 
 
        Pt =[ F1 M1 … Fi Mi … Fn Mn]T                        (27) 
 
If the action of a finit element loads more, for 
example, for i element finite we have j forces and k 
moments, we can write : 
 

     Fi =                                                     (28) 

1
2

… i  … 
n 
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            Mi =                                                  (29) 
  
Were: 
 Ki is the stiffness matrix of element i; 
 δi is  the displacement vector of finite element i;  
 Pi  is the loading vector of element i; 
 E is the Young modulus; 
 I is the inertia torque; 
 D represents circular dimensions; 
 L represents linear dimensions; 
 ui represents linear displacement of element i; 
 θi represents angular displacement of element i. 
During the processing of the work-piece is fixed by 
the fixture device, it takes over certain degrees of 
freedom, for example:  
 
  
 

(a)                     (b)                          (c) 
 

Figure 2: (a) support ;(b)joint ; (c) restrain. 
 
Then, the linear and angular displacements for nodes, 
where are present these three types of device, will be 
zero.            
For solving this equation we can use an 
approximation function, which must have: 
- the continuous modeling function, for choosing 

some continuous polynomial form; 
- compatibility and conformity for convergent 

function; 
- invariant, which determine the solutions of 

displacement. 
Usually the problem is to find the displacements 
vector for the body, in every node, which means to 
study the solid under the actions of loads. 
 

3.2. Case study  
 

We suppose we have a work-piece, as in figure 3. 
First we have to make the physical model and then we 
create the finite element model. It can be observed 
that there are 6 nodes and 5 finite elements. An 
important issue is to choose correctly the device. 

Study load: during the processing on work-piece 
there are in action: cutting forces, fixture forces, 
elastic forces of technical system, and stiffness forces 
of technical system. 

 
But we know that the dynamic instabilities of the 
processing are caused by many factors, such as: the 
dynamic behavior of machine tools, tools parameters, 
work-piece parameters. In figure 3 on the shaft to 
study by using finite element method we observe the 
existence of 5 separate elements. For applying the 
finite element method we determine first the physical 
model of shaft.    

        
(a) 

 
        
 (b) 

 
   
 (c) 

 
(d) 

 
 

Figure 3. 
(a)Shaft ; 
(b) the element finite; 
(c)physical model; 
(d) angular and linear displacement of nodes.   

 
The FS is the fixture force, Fe is the elastic force of 
machine tool, Fa is the cutting force. 
Input data:  
L1= 20 mm; d1=12mm; L2= 10 mm; d2 =20 mm; 
L3= 40 mm; d3= 35 mm;L4= 15 mm; d4= 20 mm; 
L5 = 12 mm; d5= 15 mm; material OLC 45. 
The cutting parameters and force are calculated with 
coroguide, tabel 1. 
 
Tabel 1. Cutting data , coroquide. 
 
 

Spindle speed (n): 1402 - 147
 rpm 

Metal removal rate (Q): 46
 cm³/min 
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Time per pass (Tc): 0.07
 min 

Net power (Pc): 2.0
 kW 

Maximum profile height (Rt): 40.6
 µm 

Average roughness (Ra): 10.80
 µm 

Root mean square roughness (RMS): 11.88
 µ 

 
 The basic equation of method becomes: 

  Kt =                                           (30) 

 
Where represents the resultant forces from node 
6. For the determination of linear and angular 
displacements it is necessary to determine the 
stiffness matrix, for each element and, finally, the 
total stiffness matrix. 
It is shown [3] how to calculate the stiffness matrix 
for each element (than we have 3stiffness matrix), in 
next relation:  
 

Ki =               (31) 

 
Then the displacements matrix becomes: 
 

=                                             (32) 

 
For the calculation of the inertia torques, from each 
finit element:  
     Ii =         i=1-5                                  (33) 

 
 The clamping force and the elastic force are: 
 

 FS =                                                            (34) 

      Fe =                                                               (35) 
 

where: 
 clamping rigidity; 
 fixture rigidity; 
 system moving along the axis.  

 
3.3. The flow chart  
 
For solving the displacements of the solid we can 
make a flow-chart, like in figure 4. The geometric 
accuracy of machine tool can determine largely the 
stability of the work-piece, the geometric parameters 
of tool has a major influence on the cutting data. 
 

 
 
CONCLUSIONS 
 

For determining the stability of work-piece it can be 
used the finite element method, as input data: the  
accuracy of machine-tool, dynamic, thermal and 
kinematic stability of machine-tool, tool geometric 
parameters, the devices fixture of tool and work-piece. 
An important role is to create the finite element model. 
For the determination the loads of the solid  it can be use 
the cutting parameters (cutting forces) with coroquide. 
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Quick Info 
 

Brokerage Event at EMO 2011 in Hannover- Meet the World of Metalworking 
Event Type: Brokerage Events 
Start Date: 19-Sep-2011 
End Date: 24-Sep-2011  
City: Hannover 
Country: Germany 
 
Description:  

The EMO is the world's leading trade fair for the metal sector. During the last EMO Hannover, 120 exhibitors 
attracted 166,500 visitors from 80 different countries.  
The brokerage event will take place on September 19-24 and will offer the exhibitors and visitors of EMO 
Hannover the opportunity to  
-find new customers, suppliers and cooperation partners  
-present themselves to visitors and exhibitors in the online catalogue  
-select the profiles of other participants before the event and meet them during the fair  
 
The main focus of the fair is on the following sectors:  
-cutting and forming machine tools,  
-manufacturing systems,  
-precision tools,  
-automated materials flows,  
-computer technology,  
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-industrial electronics and accessories,  
it will once again be the international meeting point for the world of metalworking. The fair offers a unique 
overview of market trends and future business opportunities.  
 
Methodology  
-Each participant fills-out a profile with his / her cooperation-offers on www.b2fair.com/emo2011  
-All profiles are accessible online  
-Participants can select meetings before and during the event  
-Participants receive meeting schedules before and during the event  
-Meetings take place at the conference  
Link for further information and registration: www.b2fair.com/emo2011 
Industrial Sectors: �  Heavy metals industry, smelting  
   

EU Biotechnology Transfer Day: Seoul 2011 
Event Type: Brokerage Events 
Start Date: 28-Sep-2011 
End Date: 28-Sep-2011  
City: Seoul 
Country: Korea, Republic of 
Description:  

EEN-Korea is to organize an international technology brokerage event, "Bio Technology Transfer Day: Seoul 
2011", on Sept. 28th (Tuesday), incidental to the "Bio Korea 2011" hosted by the Korea Health Industry 
Development Institute.  
 
"Bio Korea 2011" will be displayed;  
- RED BIO: Bio-organs, Cell therapy, Biopharmaceuticals, etc.  
- GREEN BIO: GMO(Genetically Modified Organisms), Health functional food, etc.  
- WHITE BIO: Industrial process, Bio energy, etc.  
- Convergence Technology: BIO Chip, Bioelectronics,Bioinfromatics, etc.  
- BIO Equipment: Diagnostic imaging equipment, Analysis instrument, etc.  
- Other bio-related professional services: CRO, CMO, CSO, Patents, Law, Finance, Consulting, etc.  
 
The brokerage event aims to provide a meeting point for technology requests and offers between Europe and 
Korea, as well as opportunities to look around the current and future bio technology trend. Under the auspices of 
EEN-Korea partner, (DeltaTech-Korea Ltd.), European participants will benefit from:  
 
- Promoting excellent product, technology, business strategy which company holds  
- Partnering for discovering business partners or potential investors through face-to-face meeting point  
 
It is welcome to the event that any EEN network partners, companies, research institutes, universities across 
Europe for collaboration and business through aimed-to-agreement bilateral meetings. All participants should 
submit documents below:  
- Technology profiles (technology offers or requests)  
- Company profiles  
- Meeting agenda with potential partners arranged, Meeting confirmation. 

 



 

TEHNOLOGIA INOVATIVĂ – Revista „Construcţia de maşini” nr. 2 / 2011 
 
 

29

 
 
 

THE EXPERIENCE 
OF TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRAŞOV 
IN THE DESIGN OF PV TRACKING SYSTEMS 
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ABSTRACT  The dual axes solar tracking systems which are the subject of this 
paper accomplish two rotational movements  of a PV platform in order to maximize 
the conversion of solar energy into electric energy. This paper is presenting the 
elements of embodiment design of a PV tracker and some of the main aspects that 
must be considered in the design of such mechanical systems, as they are seen by the 
team of product development working within the research Department of Renewable 
Energy Systems and Recycling, from Transilvania University of Braşov. 
 

       KEYWORDS: PV tracking systems, solar energy, embodiment design 
 
        CUVINTE CHEIE: sistem de urmărire fotovoltaic, energie solară, design constructiv 

   
 

1. INTRODUCTION 
 

The PV tracking systems are used with the PV 
platforms in order to maximise the  conversion of solar 
energy into electric energy, by photovoltaic effect. They 
must allow an accurate positioning of the PV platforms 
towards the sun for maximizing the radiation falling, ideally 
perpendicularly, on the PV surface. For maximizing the 
quantity of solar radiation received by the platform surface, 
dual axes solar tracking systems are mostly used, an 
energetic increase up to 40% [3, 5] being achieved.  

This paper is presenting the elements of 
embodiment design of a PV tracker and some of the 
main aspects that must be considered in the design of 
such mechanical systems, as they are seen by the team of 
product development working within the research 
Department of Renewable Energy Systems and 
Recycling, from Transilvania University of Braşov. 
Figure 1,a presents the general diagram of a dual axes 
azimuthal tracker. It has two rotational axes: a vertical 
fixed axis  and a horizontal mobile axis. Rotation around 
the vertical (azimuthal) axis is setting the azimuthal ψ 
orientation angle and rotation around the horizontal 
(elevation) axis is setting the α elevation orientation 
angle. Being a mobile system, with specific functioning 
positions, running conditions (slow and sequential 
movements, high efficiency and precise mechanisms, 
outside running conditions etc.) and specific loads 
(wind, snow etc.), the design process involves some 
particular elements.  

2. ELEMENTS OF EMBODIMENT  
    DESIGN 
 
2.1. Conceptual Solution 
 

An  azimuthal tracker with the two rotations 
coupled by a closed linkage is considered as example for 
presentation. The concept, which is the base of starting 
the embodiment design phase is presented as a scketch 
or a more detailed drawing (see Fig. 1, b). The driving 
rotation is the azimuthal one while the elevation rotation 
is depending on it. Input rotation must be performed in 
several sequences during each day, for a precise daily 
solar tracking. The driving rotation must be performed 
with a linear actuator instead of the rotational actuator 
presented in Fig. 1, b. 
 
2.2. Product Design Specifications (PDS) 
 
 The main elements of the PDS are the following: 
• The system is treated as a civil engineering 
construction since it will be placed outside, part of a 
solar park; 
• As a mobile system it should have a safe 
functioning between precise determined static positions;  
• The material is common steel for the main structure 
and aluminium for the support of the PV panels;  
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• The tracker has a medium size (approx. 1.5 – 2 
kWp) with a platform that must sustain 8 PV panels, 
interchangeable, with dimensions l x L in the range:  
l = 850...1000 mm; L = 1400...1600 mm, so lmax = 1000 
mm and Lmax = 1600 mm; panels will be placed on two 
rows of four resulting a maximum vertical dimension V 
= 2L = 3200 mm and a maximum horizontal dimension 
H = 4l = 4000 mm;  
• There are considered the specific loads of the 
Braşov region, where the tracker will be placed: 
maximum wind speed vmax = 30 m/s, elements of seismic 
loads (max. 7.5 Richter, top period Ts = 0.7 s, seismic 
coefficient ks = 0.2);  
• Considering wind action as creating the main loads 
on the structure, a safety position must be performed in 
case of high wind velocity; 
• The temperature range of mobility is -5 … 50°, but 
with minimum temperature (static position) of -30°. 
 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1. Azimuthal solar tracking system  
(a - general diagram, b – structural scheme of a tracker 

driven by one rotational actuator) 
 

2.3. Tracking Programm 
 

A tracking program must determine the position of 
the platform, for each moment during an year, in order 
to get higher conversion efficiency. Dimensions of the 
closing link must be chose according to this. The 
common solution is tracking in sequences. After 
optimization of the tracking programm, considering the 
global efficiency per one year, the extreme tilt angles of 
the platform are αmin =15º and αmax =50º. 
 
2.4. External Loads. Loading Cases 
 

Solar trackers are working outside, with the main 
loads coming from wind.  

The wind force Fw  acting on a structure or a 
structural component may be determined, according to 
Eurocode 1 – Wind actions [2], for a height less than 15 
m, directly by using expression  
 

,)(
4
1 2

21 refpppw AvccF ρ+=              (1) 

 
where:  
cp1,2 are the limit pressure coefficients;  
ρ is the air density, which depends on the altitude, 
temperature and barometric pressure;  
vp is the peak wind velocity;  
Aref - the reference area of the structure or structural 
element. 
 

Since EN 1991-1-4 [2] standard is not covering the 
specific case of trackers, the tracker designers refer to 
the Spanish Standard NBE-AE 88 [1] which presents a 
model of wind action on inclined open surfaces very 
similar with tracking systems. Values for pressure 
coefficients are given for different wind direction and 
angle between wind direction and platform surface (see 
the calculus diagram from Figure 2).  

For the location of this tracker in Braşov, 
Romania, the system must track the sun for a maximum 
wind velocity of 15 m/s. For higher wind speed, the 
system must take the safety position which is orientation 
to south. In this position, it must take wind load 
considering the peak wind velocity of 30 m/s on the 
specified region over the last 30 years, according to 
Eurocode 1 – Wind actions [2]. 

The main loading cases for structure dimensioning 
must consider the tilt angle of the platform, wind 
velocity and wind direction [6]. Based on a comparison 
between all possible loading cases, four Loading Cases 
have to be considered for these constructions of trackers 
(Figure 3): 
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• LC1a – platform with tilt angle αmin =15º, back 
wind, peak wind velocity vp = 15 m/s (see Figure 3, a); 
• LC1b – platform with tilt angle αmin =15º, side wind, 
peak wind velocity vp = 15 m/s (see Figure 3, b); 
• LC2a – platform with tilt angle αmax =50º, back 
wind, peak wind velocity vp = 30 m/s (see Figure 3, a); 
• LC2b – platform with tilt angle αmax =50º, side 
wind, peak wind velocity vp = 30 m/s (see Figure 3, b). 
 

 
 

 
 

Fig. 2. Pressure coefficients and distribution diagram 
on PV platforms 

 

   
 
 

Fig. 3. Main loading cases of PV trackers 
 
 

2.5. 3D Modelling 
 

The 3D model is developed in our department 
using a CATIA or SolidWORKS dedicated software. 
The elements of the general embodiment solution are 
presented in Figure 4. 

The construction stays on a fixed pillar 1. The 
mobile rotational pillar 2 can rotate relative to the fixed 
pillar, creating the azimuthal (vertical) rotational axis. 
The horizontal rotational axis is made between element 
2 and platform 3, with bearings 4.  
The platform 3 has a structure made with aluminium 
rectangular tubes, while the rest of the structure 
(elements 1 and 2) is made of steel. The platform is 
attached to the ground through the beam 5 and two 
spherical joints 6. Pillar 7 is fixed on the ground.  

The system is driven by the linear actuator 8, 
acting on the rotational pillar 2 with a crank mechanism. 
Figure 4,b presents the construction of the driving 
system. It is raised from the ground on a metallic 
support 9 on which the linear guide 10 is placed.  
The linear actuator is attached with a rotational joint 11 
on the metallic support and with another rotational 12 on 
the carrier of the linear guide. The rotational joints 13 
and 14 of the crank mechanism are simple bolt joints. 

Figure 5,a shows the construction of the bearing 
mounting from the vertical (azimuthal) rotational axis 
between the fixed pillar 1 and the rotational pillar 2. It’s 
an “O” mounting using two double sealed radial ball 
bearings (A and B). Bearing B is mainly taking an axial 
load coming from the weight of the structure.  
The main load on bearing A is a radial load coming from 
wind action on the platform. 

Figure 5,b presents a longitudinal section through 
the bearings of the seasonal rotational axis. Double 
sealed self aligning ball bearings are used for this 
rotational axis. The section from figure 5,b  presents 
only the left bearing of the bearing mounting.  
As it can be seen from the bearing mounting diagram, 
the system is axially fixed at one side (left side), while 
the other side is axially free.  
The right side is basically identical with the left side 
excepting the shoulder and the elastic ring holding the 
outer ring of the self aligning ball bearing. 

Figure 6 presents three extreme positions of the 
tracker: a – sunrise (platform oriented to east), b – noon 
(platform oriented to south), c – sunset (platform 
oriented to west). 
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a) 
 

 
b) 

 
Fig. 4. Azimuthal solar tracking system  

(a - general diagram, b - construction of tracker 
driven by one linear actuator) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fig. 5. Rotational axes construction 
(a - azimuthal rotational axis, elevation rotational axis) 

 
2.5. Simulation and FEM Analysis 
 

Kinematic simulation is performed in order to 
avoid collision problems. FEM analysis, using CATIA, 
is performed for strength and deformation checking. 
Figure 7 presents results from FEM analysis on the fixed 
pillar of the tracker (von Misses stress – fig. 7,a and 
translational magnitude – fig. 7, b), considering loading 
case LC2a. 
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a          b        c  
Fig. 6. Extreme positions of the tracker (a – sunrise, b – noon, c – sunset ) 

 

a b  
Fig. 7. FEM Analysis 

 

3. OTHER EXAMPLES OF PV 
TRACKERS DEVELOPED AT 
TRANSILVANIA UNIVERSITY OF 
BRAŞOV 
 

Table 1 presents another four examples of PV 
trackers already developed within the Product design of 
Reneweble energy Systems Department, in the last four 
years. 

 
 
 
 

REFERENCES 
 
[1] Cabanillas, J.: The Wind and the Panacea of the Stow Position in 

the Solar Trackers, www.titantracker.es. 
[2] Eurocode 1, EN 1991-1-4: Actions on structures. General actions 

— Part 1-4: Wind actions, 2004.  
[3] Mousazadeh, H. et.al:  A review of principle and sun-tracking 

methods for maximizing solar systems output. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, No. 13, pp 1800-1818, 2009. 

[4] Pahl, G., Beitz,W. Engineering Design, Springer, London, 1995. 
[5] Rizk, J., Chaiko, Y. Solar Tracking System: More Efficient Use 

of Solar Panels. World Academy of Science. Engineering and 
Technology, No 31, 2008, pp 314-316. 

[6] Velicu, R., Lateş, M., Moldovean, Gh. Analysis and Simulation 
of Azimuthal Solar Tracking System with Linear Actuators. 
Proceedings of the 24th European Photovoltaic Solar Energy 
Conference, Hamburg, 21-25 September 2009, ISBN 3-936338-
25-6 (CD). 



 

TEHNOLOGIA INOVATIVĂ – Revista „Construcţia de maşini” nr. 2 / 2011 
 
 

34

Table 1. PV Trackers 
Type of the tracker 3D Model Prototype 

Dual axis tracking system 
(pseudo-equatorial) with 
linear and rotational 
hydraulic actuators 
 

 
 

Dual axis tracking system 
(azimuthal) with two linear 
actuators 
 

  

Dual axis tracking system 
(pseudo-equatorial) with two 
linear actuators 
 

         
Dual axis tracking system 
(equatorial) with two linear 
actuators 
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REZUMAT. Procesele de frecare şi uzare la care sunt supuse subansamblele 
diferitelor utilaje tehnologice,în timpul funcţionării, influenţează direct durata de 
viaţă a acestora, precum şi modul lor de comportare .În acest context, alegerea, 
adaptarea şi îmbunătăţirea comportării materialelor dinţilor de excavator au ca 
scop principal creşterea rezistenţei  la uzură abrazivă a acestora. 
În lucrarea de faţă se redau rezultatele cercetărilor care au avut ca bază 
experimentările pentru adoptarea materialelor necesare  dinţilor de excavator, în 
funcţie de diferitele condiţii geologice şi miniere în care urmează să funcţioneze. 

 
ABSTRACT Various technological equipment subassemblies are exposed to 
friction and wear processes during operation, which has a direct influence over their 
life and their behavior. In this context, the selection, the adaptation and the 
improvement of excavator teeth materials behavior have the main purpose to 
increase the  abrasive wear resistance The present study shows the results of  
research which are based on experiments for the adoption of necessary materials for 
excavator teeth, according to various geological and mining working conditions. 
 
   KEYWORDS: friction, wear, excavator teeth 
 
    CUVINTE CHEIE: frecare, uzare, dinţi de excavator. 

   
 

1.  INTRODUCERE 
 
 Problema îmbunătăţirii duratei de 
funcţionare a sculelor de dislocare a rocilor 
sterile şi a cărbunilor, pe plan intern şi 
internaţional, este abordată pornindu-se de la 
studiul condiţiilor concrete de lucru ale 
acestora.  

Excavatoarele din carierele de lignit din 
Romania,dislocă roci şi cărbune cu 
caracteristici foarte variate, fapt pentru care au 
fost abordate două etape de studiu: 
• determinări de laborator şi in situ ale 

solicitărilor mecanice la care sunt supuşi 
dinţii de excavator; 

• adoptarea de materiale adecvate nivelului 
solicitărilor stabilite. 

 
 
Excavatorul cu roată portcupe tip EsRc 

1400 - 30/7 - M  (fig.1) este destinat carierelor 
de steril şi cărbune şi reprezintă utilajul 
principal de excavare din carierele de lignit din 
Oltenia, fiind  destinat tăierii tangenţiale şi în 
adâncime, precum şi preluării şi transportului 
materialului dislocat. 
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Fig.1.  Excavatorul  ERC 1400–30/7 
 
1 - mecanism deplasare pe şenile;   
2 - mecanism de rotire;  
3 - mecanism roată cu cupe;  
4 - mecanism de ridicare a braţului;   

5 - mecanism acţionare cabină de comandă;  
6 - mecanism deplasare macara de montaj;  
7- macara rotitoare 10 t;  
8- mecanism de ridicare şi translaţie cărucior;  
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9 - lagăre de articulaţii;  
10 - articulaţie cu bolţuri;  
11 - cablu de ridicare braţ roată cu cupe; 
12 - cablu de ancorare;  
13 - ghidaj cu role pentru scara glisantă;  
14 - electropalan;   
15-tambur pentru cablul de alimentare 6 kV;  
16 - tambur cablu comandă;  
17 - limitator cursă;  
18 - suport anemometru; 
19 - fixare placă de inscripţie;  
20 -  construcţie metalică   
(20.1 - şasiul de bază; 20.2 - platformă;  
20.3 - turn şi stâlp;  20.4 - braţul roţii cu cupe;   
20.5 - braţ de echilibrare;  20.6 - pod de legătură;   
20.7- banda de deplasare). 
 

Antrenarea roţii portcupe se face printr-un 
mecanism de acţionare (3), compus dintr–un motor 
electric de 630 kW, cuplaj de siguranţă centrifugal cu 
bile , schimbător de viteze, ax cardanic şi reductor de  
turaţie,astfel incat se poate lucra cu două viteze de 
taiere. 

Dinţii de excavator (fig.2),montaţi pe cupe, pentru 
dislocarea materialului, sunt piese supuse unor uzări 
intense, fapt pentru care au fiabilitate variabilă, mai ales 
în funcţie de caracteristicile rocilor tăiate, astfel încât 
fiabilitatea şi mentenanţa lor poate fi modelată ţinând 
seama de aceste aspecte. 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Tipuri de dinţi de excavator 

 
Solicitările ce se exercită asupra dinţilor de 

excavator sunt de o mare varietate, atât în ceea ce 
priveşte tipul (forţe, presiuni, variaţii termice), cât şi 
momentul apariţiei lor.  

Consecinţele acestor solicitări mecanice şi termice 
sunt şi ele foarte variate; determinarea cât mai riguroasă 
a raportului cauză – efect pentru aceste procese 
reprezintă o temă de interes nu numai pentru cercetarea 
fundamentală, dar şi pentru activitatea de producţie. 

Studiile ce analizează legătura dintre încărcări 
(solicitări) şi efectele corespunzătoare cu ajutorul unor 
modele fizice (mecanice) simplifică determinarea 
printr-un control mai bun al parametrilor „de intrare”. 
Modelele fizice pot avea complexitate variabilă, de la 
simple epruvete supuse la încercări mecanice în maşini 
universale de testat, modele analogice din punct de 

vedere geometric, analizate prin fotoelastometrie, până 
la structuri complexe, ce simulează condiţiile mecanice, 
termice şi chimice reale, de funcţionare, ale 
materialelor.  

Rezultatele acestui tip de cercetare sunt 
reproductibile şi au un bun potenţial de generalizare. 
Costurile pe care le implică realizarea unor astfel de 
experimente sunt mari, iar modelarea structurilor 
elementului studiat este adesea aproximativă.  

De exemplu, unele metode utilizează modele, 
având caracteristici mecanice, cum ar fi modulul de 
elasticitate, diferite de cele ale structurilor modelate, 
ceea ce determină doar o apreciere generală, 
comparativă, şi nu una riguroasă, cantitativă, a 
rezultatelor. 
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 Dezvoltarea unor metode de calcul numeric 
pentru problemele legate de rezistenţa materialelor, 
precum şi posibilitatea apărută odată cu inventarea 
calculatorului electronic, de realizare efectivă şi rapidă 
a unui volum mare de calcule, au permis elaborarea 
unui alt model de studiu pentru relaţia de cauzalitate 
dintre solicitare şi efectele mecanice. Acesta utilizează, 
în locul structurii reale, sau a replicii (modelării) fizice 
– un sistem de modelare virtuală, cu ajutorul 
calculatorului.  
 În final este necesară verificarea practică, în 
funcţionare, a elementului, în cazul de faţă -dintele de 
excavator, pentru condiţiile concrete de exploatare. 
 
2. MATERIALE PENTRU DINŢI  
    DE EXCAVATOR 
 

Materialul corpului de bază al  dinţilor de 
excavator  poate fi oţelul carbon aliat cu Si şi Mn 
(material cu structură ferito-perlitică de rezistenţă 
medie). Oţelurile carbon aliate cu Si şi Mn pot avea o 
structură feritico-perlitică de rezistenţă medie (întărirea 
materialului are loc sub influenţa elementelor de aliere 
în soluţie).  

Alte materiale utilizate în străinătate pentru 
execuţia dinţilor sunt: 
a – oţelurile de scule; 
b-oţelurile rapide cu tenacitate ridicată; 
c – oţelurile manganoase cu capacitate mare de 
ecruisare. 

 

În tabelele 1 si 2 sunt redate unele din materialele 
indicate a fi utilizate la execuţia sculelor de dislocare a 
rocilor, inclusiv a dinţilor de excavator. 

În Romania dinţii de excavator se realizează de 
către diferiţi producători, având durate de funcţionare 
care variază în limite mari, ceea ce determină  
consumuri specifice şi costuri ridicate. 
 În acest context execuţia şi recondiţionarea 
dinţilor de excavator rămâne o problemă dificilă,cu atât 
mai mult cu cât proprităţile rocilor variază de la o 
carieră la alta şi uneori în limitele aceleiaşi exploatări. 
 Soluţiile de îmbunătăţire a duratei de funcţionare 
a dinţilor de excavator pot fi legate de materialul 
tăişului dinţilor, prin durificarea muchiei tăietoare cu 
aliaje neferoase.  

În cadrul Universităţii din Petroşani au fost 
realizate două loturi prototip de dinţi durificaţi pentru 
excavatoare ERC 1400, în vederea experimentării , în 
cariere. Durata de funcţionare a dinţilor .- prototip, 
realizaţi din oţeluri aliate şi cu tăişuri durificate, în 
cariera de lignit Prigoria, a fost de 108 ore, adică cu 
50% mai mare decât a celor originale, realizate şi 
utilizate anterior (fig.3). 

 
 
 
 
 
 
 

  
Fig. 3. Dinţi uzaţi de excavator 

 



 

TEHNOLOGIA INOVATIVĂ – Revista „Construcţia de maşini” nr. 2 / 2011 
 
 

39

Tabel 1.Caracteristici fizico-mecanice şi structurale impuse aliajelor feroase destinate execuţiei sculelor de dislocare a rocilor 

 

Nr. 
crt. 

 
Zona 

 
Tipul 

aliajului 

Elemente de 
compoziţie 
chimică [%] 

Caracteristici 
mecanice 

Conductivitate 
termică 

[λ] 

Caracteristici 
structurale 

1. Structură de bază 
Oţel pentru 
construcţii 
metalice 

C   = 0,20-
0,40 
Si   = 1,00-
1,60 
Mn = 1,00-
1,80 
Mo = 0,10-
0,25 
Ni   = 0,30-
0,50 

Rp0,2 = 600-
800 MPa 
Duritatea în 
stare tratată 
minim 230 
HB 

λt = (40-
45)W/m oC 

Structură ferito-perlită 
Structură sorbitică 
(ferită + carburi 
uniform distribuite) 

2. 
Structuri de bază 
şi zonele active 
rezistente la şoc 

Oţel 
manganos 

C = 0,90-1,20 
Si   = 0,50-
1,00 
Mn = 11,50-
14,50 
Ni   = max. 
0,50 

Rp0,2 = 250-
400 MPa 
Duritatea 180-
220 HB 

λt = 50,2 W/m 
oC 

Structură austenitică şi 
sorbită 

Fonte aliate 
- Ni, Cr 

C = 2,50-3,60 
Ni = 3,00-6,50 
Cr = 1,50-
10,00 

Duritate 520-
800 HV λt = 50 W/m oC Ledeburită, perlită şi 

grafit 

3. 
Zonă activă 
rezistentă la şoc şi 
uzură 

- Cr, Mo C = 2,40-3,10  
Cr = 14,00-
18,00 
Mo = 2,50-
3,00 

Duritate 
aprox. 550 HV 

λt = 55 W/m oC Ledeburită, perlită, 
ferită şi grafit 

4. Zonă activă 
rezistentă la şoc, 
uzură şi 
temperaturi 
ridicate 

- Cr, Ni, Mo C = 1,80-3,60  
Cr = 11,00-
28,00 
Ni  = 2,00 
Mo = 3,00 
Cu = 1,00  

Duritate min. 
600 HV 

λt = 63 W/m oC Ledeburită, perlită, 
ferită şi grafit 

5. Zonă activă 
rezistentă la şoc, 
uzură şi 
temperaturi 
ridicate 

Oţeluri 
rapide 

C = 0,75-1,35 
Cr = 3,80-4,50 
Mo = 0,50-
0,80 / 3,20-
3,90 
V= 1,40-3,50 
W = 9,00-
18,50 
Co = 4,50-
10,50 

Duritate = 64 
HRC 

λt = 26 W/m oC Martensită aciculară 
fină, carburi uniform 
distribuite pentru 
structurile forjate 
Ledeburită aliată, 
martensită şi austenită 
pentru structurile 
turnate 

6. Zonă activă cu 
rezistenţă mare la 
uzură 

Aliaje dure 
turnate 

C = 0,80-1,50 
Cr = 4,25 
Mo = 3,00-
5,85 
W =  6,30-
12,00 
V = 3,20-5,00 
Co = 5,00-
10,00 

Duritate = 75-
80 HRC 

λt = 32 W/m oC Carburi distribuite  
într-o masă eutectică 
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Tabel 2.Compoziţia chimica impusă oţelurilor destinate utilizării la execuţia sculelor de dislocare a rocilor  
             şi a dinţilor de excavator 
 
Nr. 
crt.  

Tipul 
aliajului  

Destinaţie Simbolizare  C 
[%] 

Si 
[%] 

Mn 
[%] 

Cr 
[%] 

Mo 
[%] 

Ni 
[%] 

Alte 
elemente 
[%] 

Caracteristici 
mecanice 

26 MnSi17 0,23-
0,29 

1,20-
1,60 

1,20-
1,60 

< 
0,30 

0,15-
0,25 

0,30-
0,50 

S, P < 
0,03 

Duritate  
300 HB 

1. 
 

Oţeluri de 
îmbunătăţire 

Structuri 
ale 
corpului 
dinţilor 

40 Mo10 
 

0,37-
0,45 

0,17-
0,37 

0,70-
1,00 

< 
0,30 

- < 
0,30 

S, P < 
0,035 

Rp0,2 = min. 
360 MPa  

T105Mn120 
 

0,9- 
1,20 

0,50-
1,00 

11,50-
13,50 

- - < 
0,50 

S = 0,05 
P < 0,11 

Rp0,2 = min. 
250 MPa 

2. Oţeluri 
manganoase 

Structurile 
corpurilor 
dinţilor şi 
a zonelor 
active 
rezistente 
la şoc 
mecanic 

T130Mn135 
 

1,25-
1,40 

0,50-
1,00 

12,50-
14,50 

- - < 
0,50 

S < 0,05 
P < 0,11 

Rp0,2 = min. 
240 MPa 
 

 
3. CONCLUZII 
 

Modelarea proceselor constituie baza studiilor 
necesare cunoaşterii gradelor de  influenţă exercitate de 
condiţiile de funcţionare ale sistemului material asupra 
parametrilor structurali ai diferitelor subansamble, care 
vor constitui elemente ale unui utilaj tehnologic, de 
tipul excavatoarelor pentru carierele de lignit. 

Dinţii “prototip“de excavator, ca elemente supuse 
unor uzări excesive, au fost astfel realizaţi  încât durata 
lor de exploatare să corespundă unor cheltuieli minime 
pentru activităţile de mentenanţă pe care le necesită, 
putând fi supuşi reconditionării muchiilor tăietoare.  

În acest sens materialele alese pentru realizarea 
dinţilor sunt rezultatul unor modelări structurale, urmate 
de verificarea experimentală. 
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REZUMAT  
Sistemul isi propune sa raspunda unor cerinte specifice logisticii in domeniul aprovizionarii cu 
combustibili in industria termoenergetica, de reducere a manipularii documentelor pe hartie prin 
implementarea unei tehnologii noi pentru gestionarea fluxurilor de date privind aprovizionarea 
centralelor termoelectrice si integrarea tuturor actorilor participanti la aceasta activitate 
(furnizorii,  transportatorii, beneficiarii)[6,7]. 
Sunt atinse urmatoarele tinte specifice sistemului: a) implementarea unui sistem de identificare 
automata a vehiculelor (rutiere si feroviare) cu care se face aprovizionarea cu carbune, sistem 
bazat pe tehnologie RFID; b) implementarea unui sistem automat de generare a bonurilor de 
cantarire, prin asocierea informatiilor de identificare a vehiculelor cu cele obtinute de la 
sistemele de cantarire deja existente; c) implementarea unei solutii de comunicatii wireless intre 
punctele de cantarire si cladirea administrativa, pentru colectare si replicare de date referitoare 
la transportatori, vehicule, furnizori, cantitati, cat si pentru integrarea si utilizarea datelor intr-un 
sistem de gestiune economico-financiara; d) implementarea unor aplicatii de informare si 
raportare destinate tuturor entitatilor implicate in procesul de aprovizionare cu combustibili 
solizi. 

 
ABSTRACT  
The system aims to answer specific logistics requirements in the field of solid fuel supply for the 
power system industry, that is to reduce the handling of paper documents by managing the data 
flows regarding the supply activities through the implementation of new technologies and 
integration of all actors participating in this activity (suppliers,  transporters, beneficiaries) [6,7]. 
Specific system targets are achieved: a) implementation of an AVI system (automatic identification 
for both for road and rail vehicles  which performs the supply of coal, a system which based on 
RFID technology; b) implementation of an system for  automatic generation of weighing receipts, 
through association the identification information with  weighing informations; c) implementation 
of wireless communications solutions between the weighing points and the administrative 
buildings, in order to collect the data at a central database with information about vehicles, coal 
suppliers, coal weighing, or to replicate system information to all weighing points. This allows the 
integration of data into an economic and financial management system d) implementation of 
information and reporting applications for all the entities involved in the supply of solid fuels. 
 
KEYWORDS: transportation, RFID, AVI,  automatic weighing system 
 
CUVINTE CHEIE: transport, RFID, AVI, cântărire automată 
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1. SYSTEM  DESCRIPTION 
 

Logistic systems are in general large and 
geographically dispersed, their complexity is caused 
by many factors, including interactions between 
decision makers, drivers, workers and clients, 
vehicles, transport and storage processes, informatic 
and communication systems. Î 

Many aspects of the logistics processes are 
probabilistic, dynamic, nonlinear, which causes the 
logistics systems to be most sensitive to small 
perturbations.  

The management and control of modern logistics 
systems is based on distributed multi-layered and 
hierarchically organized levels. Policy makers, 
distributors, drivers, customers have different interests 
and goals, different educational levels and different 
work experiences. Each one perceives the situation in 
different ways and makes decisions based on 
subjective perceptions. 

An activity flow for the case study in the thermo 
power industry is below described: 
• the coal is loaded in the transport provider 

vehicles, which can be trucks or railroad cars; 
• at the beneficiary the vehicles are weighed both 

before and after the coal is unloaded from the 
vehicles; 

• the information is either recorded in a FoxPro 
database or in a electronic file at the weighing 
points toghether with vehicle identification data; 

• a confirmation of the delivery  for  goods and 
services settlement is produced and printed on a 
paper document/receipt. 

 

 
The current status on the settlement of goods and 

services is requested by a confirmation of the amount of 
the delivered coal quantities,which occurs as follows: 
a) at the unloading location, for the transportation 

operator is issued and handed to the driver a 
receipt for each unloaded coal quantity; 

b) for the providers and for the  beneficiary (the 
thermo power station) is issued regularly, on 
paper, a receipt of the quantities 
delivered/received. 
To improve the existing situation, a modern 

solution is proposed,  through an  integrated 
management system of  data flows for the supply 
system, with data  accessibility  across the entire 
supply chain from supplier to customer. 

The information will be available both in real 
time and historically, in form of activity reports, 
published on a web portal.  

The technologies for the proposed system 
encompass: 
• Passive RFID (transponders, readers and 

antennas); 
• WLAN network (Wireless LAN) integrated into 

existing networks; 
• LAN connection to the internet via mobile data 

communication solutions (mobile Internet); 
• databases and database services; 
• desktop applications; 
• web applications; 
• accessories (pillars, gates, connecting 

accessories). 

 
Figure 1.  System architecture [1] 
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Figure 1 is describing the system architecture, 

which integrates products, processes, people, 
organizations, data and information with the objective 
that the system have  support for the whole life cycle, 
i.e., for different phases of activity, starting from the 
initial requirement identification and continuing with 
system design and development, production, 
operating system and supporting his closing cycle, 
recycling, disposal of materials. 

The above mentioned components include: 
• RFID solution for identifying weighing vehicles; 
• Databases; 
• The application for weighing vehicles automatic 

identification; 
• The web portal for reporting activities regarding 

the coal transportation and supply; 
• Data communication solutions and database 

synchronization. 
The architecture is territorially and information 

distributed, and encompasses: 
• the weighing POINTS distributed at the thermal 

power station premises; 
• the HEADQUARTERS of the thermo power 

station; 
• the system administrator’s  HEADQUARTERS 

that provides infrastructure for database server 
and web server hosting for the portal application. 

 
2. THE INTEGRATED SYSTEM  

   METHODOLOGY 
 

To determine the specific requirements of a 
logistical system it is necessary a good knowledge of the 
entire environment, of the geographic location system in 
which the system is to be implemented and used, the 
users and the availability of the technologies and the 
associated resources, the procurement system, etc.  

Therefore it is necessary: 
• to take a total top-down system approach, with 

the logistic support infrastructure, included as a 
major subsystem and directed to a specific set of 
objectives; 

• to take a total life cycle approach; 
• to make an agile and extremely flexible 

configuration of the logistic support 
infrastructure, based on an open architecture. 

The system-level requirements suffer from 
constant requirements change, therefore the 
integration of these requirements (both horizontally 
and vertically) with other systems is becoming more 
complex.  
 
 
 
 
 

3. THE INTEGRATED SOLUTION 
 

For the implementation of the system 
requirements, the following solutions (see  Figure 2) 
were defined: 
• WLAN with the existing Ethernet network and 

mobile Internet connection, compliant with the 
current standard security level; 

• passive RFID hardware and software solutions 
for system tag enrollment in order to implement 
an automatic identification of vehicle and 
integration with the applications controlling the 
weighing process. 

• software solutions for data consolidation and 
database storage of the cargo vehicle 
identification data, of the bruto and tara weighing 
data, corresponding to a weighing ticket; 

• communication software for client-server 
bidirectional data transfer between the local 
points for vehicle weighting and  the local 
administrative section, and between this and the 
central remote server for data collection and 
processing. Microsoft SQL Server replication 
services through wireless support are used; 

• a web solution for reporting purposes alongside 
the supply chain, providing  customized content; 

• data level integration with the existing economic 
and financial management systems. 

 
The RFID and the communication system are 

the integrator elements supporting the automated data 
collection through  the supply chain [3,4,7]. 
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Figure 2. The integrated delivery system solution, based on RFID and wireless technologies  [2] 

 
4.  CONCLUSIONS 
 

The proposed solutions for implementation of 
an integrated logistics system are based on new and 
cost-effective technologies, adecquate for  the real 
conditions at the beneficiary’s  premises.  

The solutions aim to automate and streamline 
the activities of coal  supply in a thermo power plant,  
where currently there is not a uptodate standard 
computerized system for data collection and 
integration. 

The data collected in the system will be 
centrally processed and used by all stakeholders in the 
distributed supply chain through a web portal. For the 
financial settlements, it will be achieved a better 
support, planning and use of resources. 
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REZUMAT. Lucrarea prezintă problematica folosirii roboţilor industriali, 
domeniul şi avantajele utilizării lor, posibilitatea programării on-line şi offline a 
acestora. Cu ajutorul standardului EN ISO 9283:1998 (SR EN ISO 9283:2004) sunt 
descrise criteriile de performanţă ale roboţilor industriali de manipulare şi metodele 
de încercare asociate pentru determinarea acestora. Este prezentat Sistemul de 
Măsurare şi Analiză a Performanţelor Roboţilor 3D CompuGauge, din dotarea 
Laboratorului de Robotică din ICTCM, el fiind creat ca un instrument util atât 
producătorilor, integratorilor, cât şi utilizatorilor finali de roboţi pentru măsurarea, 
vizualizarea şi analiza caracteristicilor statice şi dinamice ale roboţilor industriali. 
 
ABSTRACT. This paper presents the issue of using industrial robots, their usage 
area and their advantages and the potential of online and offline programming. EN 
ISO 9283:1998 (EN ISO 9283:2004) describes the performance criteria of industrial 
handling robots and associated test methods for their determination. It is presented 
Measuring and Analysis System of CompuGauge - 3D Robots Performances, of 
ICTCM Robotics Laboratory endowment. It was created as a useful tool for both 
robots manufacturers, integrators and end users, to measure, visualize and analyze 
the static and dynamic characteristics of industrial robots.   
 
KEYWORDS: test, industrial robot, handling, performance 
 
CUVINTE CHEIE: încercare,robot industrial, manipulare, performanţă. 

   
 
1.   INTRODUCERE 

 
Roboţii industriali sunt echipamente mecanice 

multifuncţionale, programabile proiectate pentru a 
deplasa materiale, piese, unelte sau dispozitive 
specializate pe traiectorii comandate, variabile în scopul 
realizării unor diverse aplicaţii de automatizare 
industriale. Un sistem robotic industrial conţine nu 
doar roboţii industriali, dispozitivele de lucru 
(dispozitive de prehensiune, capete de sudură, pistoale 
de vopsire, de metalizare, dispozitive de prelucrare, de 
asamblare, etc.) ci şi toate dispozitivele şi/sau senzorii 
necesari pentru ca roboţii să fie învăţaţi sau programaţi 
ca să-şi îndeplinească sarcinile pentru care au fost 
destinaţi, precum şi interfeţele de comunicare necesare  

 

 
 

pentru sincronizarea, stabilirea succesiunii de acţionare 
sau monitorizarea roboţilor. 

În general, roboţii sunt utilizaţi pentru a îndeplini 
sarcini riscante, periculoase cu un grad înalt de 
repetitivitate sau neplăcute. Ei sunt destinaţi pentru 
diferite funcţii din aplicaţii tipice ca de exemplu, 
manipularea materialelor, asamblarea, sudura cu arc 
electric, sudura electrică prin rezistenţă, alimentarea şi 
evacuarea la maşinile unelte, vopsirea, pulverizarea, 
ambalarea şi paletizarea, inspecţia şi încercarea 
produselor etc., toate realizate cu durabilitate, viteză şi 
precizie ridicate. 
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Avantajele utilizării roboţilor: 
• Sunt puternici; 
• Execută diferite activităţi fără să obosească; 
• Operaţiile se execută cu exactitate şi repetabilitate; 
• Sunt rezistenţi; 
• Economie de manoperă; 
• Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; 
• Creşterea flexibilităţii; 
• Creşterea productivităţii; 
• Îmbunătăţirea calităţii. 

Majoritatea roboţilor sunt reglaţi pentru o operaţie 
dintr-o aplicaţie tipică prin tehnica învăţării şi repetării 
mişcărilor, prin programarea online sau prin programarea 
offline. În tehnica învăţării un operator instruit utilizează un 
dispozitiv portabil de comandă pentru a învăţa manual un 
robot sarcina de îndeplinit.  

 
2.   PROGRAMAREA ROBOŢILOR 
 
Programarea online (directă) utilizează acelaşi 

dispozitiv portabil de comandă cu introducerea manuală a 
coordonatelor poziţiilor comandate, iar programarea offline 
(indirectă) se realizează din programe software de simulare 
(de exemplu, Workspace 5, Delmia D5/V5, etc.) 

Programarea offline - Off-Line Programming (OLP) 
este procesul de convertire a „secvenţei de operaţii”, care 
este rezultatul etapei de simulare a robotului, şi 
generarea programului robotului în limbajul nativ al 
producătorului (ABB, FANUC, Motoman, Kuka, Nachi, 

Kawasaki, Mitsubishi, etc.).OLP-urile care au fost astfel 
generate pot fi apoi descărcate direct în controlerul 
robotului şi testate. 

În realitate vor exista diferenţe între poziţiile 
programate (comandate) şi poziţiile atinse automat de 
robot, iar acestea erori pot fi cauzate de: 
• Definiţiile reglajelor interne ale robotului; 
• Erorile de transformare a coordonatelor la trecerea 

de la un sistem de referinţă la altul; 
• Diferenţele dintre dimensiunile structurii articulate 

şi cele utilizate în modelul sistemului de control 
(controller) al robotului; 

• Defecte mecanice cum ar fi jocuri, histerezis, 
frecare, precum şi influenţe externe ca de exemplu 
temperatura. 

 În lumea de astăzi a automatizării flexibile, 
utilizatorii finali trebuie să se poată baza pe 
performanţele roboţilor când execută diverse programe 
şi aplicaţii.  

Standardul EN ISO 9283:1998 (SR EN ISO 
9283:2004) descrie criteriile de performanţă ale 
roboţilor industriali de manipulare şi metodele de 
încercare asociate pentru determinarea acestor 
caracteristici de performanţă. 

Poziţiile comandate c (xc, yc, zc) pentru roboţii 
programaţi prin învăţare trebuie să fie definite drept puncte 
de măsurare j (xj, yj, zj) de pe robot (vezi fig. 1) 

 

 
Fig. 1. Relaţia dintre poziţia comandată şi cea atinsă 
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3.   SISTEMUL COMPUGAUGE 
 
Realizarea încercărilor ISO necesită utilizarea unui 

sistem de măsurare de precizie înaltă, aşa cum este 
Sistemul de Măsurare şi Analiză a Performanţelor 
Roboţilor 3D CompuGauge care este în dotarea 
Laboratorului de Robotică din ICTCM. 

Acest Sistem a fost creat ca un instrument util atât 
producătorilor, integratorilor, cât şi utilizatorilor finali de 
roboţi pentru măsurarea, vizualizarea şi analiza 
caracteristicilor statice şi dinamice ale roboţilor 
industriali. 

Sistemul de măsurare 3D CompuGauge (hardware 
+ software) este compus din: 

1. Hardware: 
 Două dispozitive („grinzi”) de triangulaţie cu 

cabluri de măsurare (câte două cabluri / dispozitiv); 
 O cutie externă de achiziţie date cu conexiune USB; 
 Cablu USB de conectare a cutiei de achiziţie date la 

un calculator tip laptop; 
 Două cabluri seriale de conectare a dispozitivelor de 

triangulaţie la cutia de achiziţie date; 
 Sursă de alimentare 9V c.c. a cutiei de achiziţie 

date; 
 Adaptor 3D cu şase grade de libertate, care se 

fixează la interfaţa mecanică a braţului robotului; la 
pârghiile adaptorului se ataşează cele patru cabluri 
de măsurare. 

Caracteristicile sistemului 3D CompuGauge sunt: 
 Rezoluţie: 0,010 mm; 
 Repetabilitate: 0,020 mm; 
 Exactitate: ± 0,150 mm; 
 Frecvenţa de eşantionare: de la 25 la 1000 Hz; 
 Spaţiul de măsurare: 1500 mm x 1500 mm x 1500 

mm; 
 Viteza maximă de lucru: până la 5 m/s; 
 Acceleraţia maximă de lucru: 5g; 
 Timp de măsurare: până la 10 minute; 
 Temperatura de funcţionare: 22± 30 C. 

2. Software 3D CompuGauge (instalat pe 
calculatorul tip laptop) cu modulele: 

 Achiziţie date; 
 Vizualizare date; 
 Analiză date. 

Metoda de măsurare a Sistemului 3D 
CompuGauge (fig. 2) se bazează pe determinarea 
lungimii celor patru cabluri de măsurare conectate pe de 
o parte la punctul central al interfeţei mecanice a 
robotului (flanşa robotului) de încercat, prin intermediul 
adaptorului 3D şi pe de altă parte la două dispozitive 
(„grinzi”) de triangulaţie.  

Măsurarea se realizează cu ajutorul celor două 
dispozitive de triangulaţie, prin înfăşurarea/desfăşurarea 
fiecărui cablu, prin intermediul unor scripeţi, pe câte un 
tambur a cărui rotaţie este monitorizată precis de un 
sistem fotoelectric incremental (codificator optic) cu  

rezoluţie înaltă (cu modulaţia amplitudinii în cuadratură 
- defazaj de 900) de 20.000 impulsuri/rotaţie. Cele patru 
tambure sunt dispuse două câte două la distanţe fixe 
cunoscute în cadrul unor unităţi de măsurare. Fiecare 
cablu este menţinut întins cu ajutorul unui dispozitiv de 
tensionare.  

Un mecanism de siguranţă cu clichet permite 
deconectarea lină a cablurilor de măsurare de cele patru 
tambure pentru protecţia împotriva ruperii accidentale a 
cablurilor (în cazul depăşirii lungimii maxime a 
acestora) şi de asemenea, pentru prevenirea „filării” 
incontrolabile înapoi a tamburelor după ce cablurile au 
fost deconectate datorită depăşirii momentului de 
torsiune de la dispozitivul de tensionare.  

Adaptorul 3D, care permite mişcarea robotului în 6 
grade de libertate, are rolul de a asigura intersecţia celor 
4 cabluri întru-un unic punct virtual, „punctul de 
măsurare”. 

Prin cunoaşterea lungimii celor patru cabluri (a1, b1; 
a2, b2) şi a distanţelor fixe (c) dintre cele două perechi de 
tambure de măsurare, se poate determina cu înaltă 
precizie, prin triangulaţie, poziţia punctului de măsurare 
(x, y, z) de pe interfaţa mecanică a robotului. 

Sistemul este conectat la un laptop pe care este 
instalat software-ul 3D CompuGauge de Măsurare, 
Vizualizare şi Analiză prin intermediul unui sistem de 
achiziţii date USB. 

Modulul Online de Măsurare permite 
înregistrarea manuală sau automată de către operator a 
poziţiilor x, y, z ale robotului atât în mod static cât şi 
dinamic. 

Modulul Offline de Vizualizare oferă capabilitatea 
de inspecta vizual poziţiile şi traiectoriile înregistrate ale 
robotului în diferite moduri. 

Modulul de Analiză conţine o serie de încercări 
care pot fi realizate cu datele înregistrate pentru a 
verifica caracteristicile de performanţă conform 
standardului EN ISO 9283. 

Informaţiile colectate în cadrul acestor încercări pot 
fi utilizate pentru a determina o serie de caracteristici 
de performanţă ale roboţilor, ca de exemplu: 
• exactitatea (precizia) poziţiei şi deplasării; 
• repetabilitatea poziţiei şi deplasării; 
• deriva (exactităţii şi repetabilităţii) poziţiei la ciclare 

continuă (8 ore); 
• viteza pe traiectorie (exactitate, repetabilitate, 

fluctuaţie); 
• timpul de stabilizare pe poziţie; 
• depăşirea poziţiei (depăşirea domeniului de 

reglare); 
• interschimbabilitatea poziţiilor pentru roboţi de 

acelaşi tip; 
• exactitatea şi repetabilitatea traiectoriei; 
• abaterile la deplasarea pe colţuri, etc. 
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Fig. 2. Sistem CompuGauge 
 

La instalare „grinzile de triangulaţie” sunt pur şi 
simplu plasate una lângă alta, în timp ce software-ul de 
stabilire a referinţei conduce operatorul printr-o 
procedură de calibrare a Sistemului la faţa locului. 
Procedura este uşoară şi automată şi se realizează în 
câteva minute. Sistemul nu necesită utilizarea unui 
sistem de control masiv, de sine stătător, dedicat. Cutia 
de achiziţii date permite ca echipamentul de măsurare să 
fie conectat la un laptop sau la un PC printr-un port 
USB. Câteva intrări şi ieşiri digitale sunt disponibile prin 
cutia de achiziţii date USB permiţând ca datele de 
măsurare obţinute să fie sincronizate cu semnale şi surse 
externe, de exemplu un cap de sudură în puncte sau un 
echipament de etanşare. 

 
4.   CONCLUZII 

 
Informaţiile obţinute prin aceste încercări pot fi 

foarte utile pentru îmbunătăţirea calităţii, micşorarea 
costurilor şi creşterea productivităţii. 

Dacă se achiziţionează roboţi noi, Sistemul 
prezentat este util pentru compararea performanţelor 
dintre mai mulţi roboţi, iar astfel se furnizează date 

obiective pentru luarea deciziei de alegere a robotului 
cel mai potrivit pentru aplicaţia specifică.  

De asemenea, se pot încerca în mod curent roboţii 
second – hand.  

Totodată, încercarea anuală a roboţilor în perioada 
de întrerupere a activităţii lor, poate fi un mod preventiv 
de a descoperi problemele potenţiale de funcţionare 
înainte ca ele să necesite reparaţii majore. 

Sistemul CompuGauge atinge o extraordinară 
exactitate de poziţionare, menţinând în acelaşi timp 
portabilitatea, accesibilitatea şi fiabilitatea pe care o 
solicită mediul de producţie de astăzi. 
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       REZUMAT 
În lucrare se prezintă o metodologie unitară pentru determinarea puterii nominale a 
motorului şi a rapoartelor de transmitere ale transmisiei unui automobil electric. 
Pentru aceasta sunt luate în consideraţie cerinţele privitoare la: viteza maximă, panta 
maximă, pantele maxime aferente anumitor viteze constante şi deplasarea după 
cicluri de mişcare. Metodologia se concretizează prin algoritmi de calcul, efectuîndu-
se exemplificări care permit să se tragă unele concluzii cu caracter general. 

 
       ABSTRACT 

 The paper presents the methodology of calculating the rated power of the motor and 
the drive train gear ratios of an electric vehicle. Therefore, we take into account the 
requirements with regard to: the maximum velocity of vehicle, the maximum grade, 
the maximum grades corresponding to the different constant velocities and the motion 
in driving cycles. The performed exemplifications allow to draw some more general 
conclusions. 
 

                     KEYWORDS: driving cycles, electric vehicle, maximum grade, maximum velocity,  
                     moment of inertia,  motor, rated  power  
 
                     CUVINTE CHEIE: automobil electric, cicluri de mişcare, moment mecanic de inerţie, 
                      motor electric, pantă maximă, putere  nominală, viteză maximă 
 
                           
1. INTRODUCERE 
 

Problema determinării puterii nominale 
necesare a motorului cu sau fără cea a stabilirii 
parametrilor principali ai transmisiei automobilelor 
electrice a fost abordată , sub diferite forme de 
complexitate, într-o serie de lucrări [4,10,15,24,25]. 
Aspecte generale ale metodologiei de rezolvare a 
problemei menţionate sunt prezentate în 
[6,8,12,19], unde se stabilesc diferite relaţii de 
calcul. Ca şi în celelalte lucrări menţionate, nu se 
prezintă însă un algoritm propriu-zis, indicându-se 
efectuarea anumitor verificări în legătură cu unele 
performanţe de tracţiune. Ca urmare, în general, 
trebuie să se recurgă la o  serie de iteraţii. 

 
 
 

 
 
În lucrarea de faţă se prezintă o metodologie 

unitară pentru determinarea puterii nominale a 
motorului şi a rapoartelor de transmitere ale 
transmisiei luând în considerare cerinţele privitoare 
la: viteza maximă, panta maximă, pantele maxime 
aferente anumitor viteze constante şi deplasarea 
automobilului după diferite cicluri de mişcare. 
Metodologia se concretizează cu algoritmi de 
calcul, efectuîndu-se şi exemplificări ce permit să 
se tragă unele concluzii cu caracter mai general. 

În continuare se presupune că parametrii 
generali ai automobilului necesari la efectuarea 
calculului de tracţiune sunt precizaţi [18]. 

 



TEHNOLOGIA INOVATIVĂ – Revista „Construcţia de maşini” nr. 2 / 2011 
 
 

50

2. CARACTERISTICI ALE 
MOTOARELOR ELECTRICE 
 

Motoarele electrice de curent continuu practic 
nu se mai folosesc astăzi pentru tracţiunea 
automobilelor [3]. Datorită numeroaselor avantaje, 
asociate şi cu progresele realizate în tehnologia 
electronicii de putere, îşi găsesc utilizare în acest 
domeniu motoarele asincrone, motoarele sincrone 
cu magneţi permanenţi, motoarele sincrone cu 
magneţi permanenţi „Brushless DC” şi motoarele 
cu reacţie şi comutaţie („Switched Reluctance 
Machines-SRM”).  

Caracteristicile mecanice ale acestor motoare 
sunt asemănătoare, având forma indicată în figura 
1, în care sunt reprezentate  grafic funcţiile 
M=M(n) şi P=P(n); s-au adoptat următorele notaţii: 
M[N.m]-momentul motor; P[kW]-puterea 
motorului; n[rot/min]-turaţia arborelui motorului 
sau, pe scurt, turaţia motorului. Pe caracteristica 
mecanică se evidenţiază trei domenii: AB-cuplu 
constant; BC-putere constantă; CD-putere 
descrescătore cu turaţia. 

 
Figura 1: Caracteristica mecanică a unui motor 

electric 
 

În al treilea domeniu caracteristica este 
denumită şi naturală [8], ea fiind tipică pentru 
motoarele cu reacţie şi comutaţie [6, 8]. În lucrarea 
de faţă acest domeniu nu va fi luat în considerare. 
Punctului B din fig. 1 îi corespunde turaţia 
nominală sau turaţia de bază [6], nb, şi puterea 
nominală Pn, respectiv momentul (cuplul) nominal 
Mn. Domeniul de putere constantă este limitat de 
turaţia maximă nmax.  

O mărime caracteristică importantă este dată de 
raportul xt=nmax/nb, numit şi raportul de turaţii al 
motorului [6]. Valori tipice orientative pentru 
această mărime sunt: cca 4 pentru motoarele 
asincrone; ≤2 pentru motoare cu magneţi 
permanenţi; ≥6 pentru motoare cu reacţie şi 
comutaţie [6]. Caracteristica indicată în fig. 1 se 
referă la regimul continuu de funcţionare al 
motorului. Acesta, însă, poate furniza moment şi 
puteri de valori mai mari pentru intervale scurte de 
timp, definindu-se astfel o caracteristică 
interminentă, aşa cum se indică în figura 2. 

În general, timpul de funcţionare la acest regim 
este de 30 s [12], dar sunt situaţii când 
constructorul precizează timpul respectiv. Mai 
concret, chiar pentru unele regimuri de mişcare ale 
automobilului pe pante cu viteze constante se 
impune ca să fie posibilă deplasarea un interval de 
timp minim (de pildă, 5 minute). În privinţa 
timpului de demarare până la o anumitî viteză 
(50km/h sau 100km/h), se poate considera că 
regimul motorului este intermitent în măsura în care 
acest preoces nu are o frecvenţă ridicată. Oricum, la 
verificările aferente deplasărilor în cicluri de 
mişcare trebuie avută în vedere caracteristica 
continuă.  

 

 
Figura 2.: Caracteristica mecanică continuă (0) şi 

caracteristca mecanică intermitentă (1) 
 

Se defineşte coeficientul de suprasarcină al 
motorului ks=Pmax/Pn, unde Pmax  reprezintă  la 
regimul intermitent corespunzătoare punctului de 
funcţionare B1 (în general, turaţiile aferente lui B şi 
B1 coincid sau sunt foarte apropiate). Coeficientul 
de suprasarcină are valori înte 1,4 şi 3,0. 

Pentru studiul mişcării cu viteză variabilă 
prezintă importanţă şi momentul mecanic de inerţie 
al rotorului motorului Ime [kg.m2] sau, pe scurt, 
momentul de inerţie al motorului. Valoarea 
momentului fie este dată de constructor, fie se 
determină experimental atunci când motorul există. 
După [12], valoarea acestuia se poate determina  
aproximativ cu relaţia  

,25,0 4
mememme rlρI =   

în care rme şi lme  sunt respectiv raza rotorului şi 
lungimea sa, iar ρm reprezintă o densitate medie a 
acestuia (2500÷5500)kg/m3. 

În cazul general al calculului de tracţiune nu se 
cunosc dimensiunile rotorului, astfel că trebuie să 
să fie folosite informaţii din literatură de la motoare 
similare cu cel care ar urma să se echipeze 
automobilul. Din păcate, informaţiile din literatură 
sunt destul de sărace. Cu datele preluate din 
[1,7,13] aferente unor motoare electrice sincrone cu 
magneţi permanenţi de la automobilele Prius şi 
Honda Civic s-a pus în evidenţă dependenţa dintre 
momentul de inerţie şi puterea nominală a 
motorului sub forma: 
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)1(,.10.791,910.463,2 44
nme PI −− +=   

 
care aproximează destul de bine datele avute la 
dispoziţie, aşa cum se poate urmări pe figura 3.  

Pe aceeaşi figură este indicat punctul 
corespunzător datelor pentru motorul sincron cu 
magneţi permanenţi ce echipează un automobil 
electric [9]. Se constată că momnentul de inerţie are 
o valoare destul de mică de numai 0,047kg.m2 la 
Pn=91kW.   

După datele din [20], pentru un motor sincron 
Brushless DC cu Pn=8,8kW momentul de inerţie 
are o valoare deosebit de redusă: 0,0011kg.m2. (alte 
informaţii se pot găsi şi în [11]). 

În [14] se prezintă o comparaţie între 4 tipuri 
de motoare electrice proiectate pentru automobile 
electrice sau hibride: asincron, sincron cu magneţi 
permanenţi periferici, sincron cu magneţi 
permanenţi interiori, şi sincron cu magneţi 
permanenţi cu flux axial. 

 
 

Figura 3. Date preluate din [1,7,9,13] privind 
momentele de inerţie ale unor motoare electrice 

pentru automobile electrice sau hibride 
 

La aceeaşi putere nominală de 45 kW, 
momentele de inerţie sunt: 0,597kg.m2; 0,302 
kg.m2; 0,147 kg.m2 şi 2,126 kg.m2. Cum se 
observă, ele sunt mult mai mari decăt valoarea care 
se obţine cu relaţia (1), chiar dacă se consideră 
motorul cu magneţi permanenţi interiori, care are 
valoarea cea mai mică a momentului de inerţie.  

Unele din datele din [14] se apropie mult mai 
mult  de datele furnizate de diferiţi constructori 
pentru motoare electrice care nu sunt cu destinaţie 
specială pentru automobile electricee sau hibride.  

Astfel, folosind datele din [21] şi [22], repectiv 
pentru motoare sincrone  şi motoare sincrone 
Brushless DC în două variante ale fabricantului 
(Genesis Frame şi Factorq Frame), se ajunge la 
următoarele relaţii: 

 

)2(.10.290,1.10.992,60155,0 243
nnme PPI −− ++−=

)3(,10.688,810.688,90811,0 253
nnme PPI −− ++=

)4(.833710,387710,40123,0 253
nnme PPI −− ++−=

 
 

Concordanţa dintre aceste relaţii şi datele concrete 
menţionate se poate urmări pe figura 4. 
 

 
 

Figura 4: Date privind momente de inerţie ale unor 
motoare electrice: 1-asincron; 2-Brushless DC       

(Genesis); 3-Brushless DC (Factorq) 
 

După cum se constată, chiar în cazul relaţiei (4) 
se obţin valori destul de mult diferite faţă de cele 
date de relaţia (1).  

Se poate conchide că este recomandabil a se 
folosi fie relaţia (1), fie relaţia (4), ţinând seamă de 
particularităţile constructive ale motoarelor ce vor 
echipa automobilul electric. 
 
3. DETERMINAREA PUTERII 
NOMINALE A MOTORULUI  
ŞI A RAPOARTELOR  
DE TRANSMISITERE  
ALE TRANSMISIEI 
 
3.1.Condiţia de viteză maximă 
 

Una din performanţele importante prescrise în 
tema de proiectare o reprezintă viteza maximă în 
palier Vmax [km/h] (dacă există schimbător de viteză 
se  cuplează treapta de priză directă sau similara 
acesteia).  

În cazul automobilelor electrice destinate 
exploatării exclusiv  în oraşe , deobicei se adoptă 
Vmax=90km/h (în normele americane din 1976 s-a 
impus Vmax=80km/h). Pentru automobile hibride, la 
regimul electric pur se adoptă valori asemănătore 
[5]. Pentru automobile care circulă şi în afara 
oraşelor se adoptă valori comparabile cu cele de la 
automobilele obişnuite. 

Puterea necesară a motorului electric, Pnec 
[kW], pentru a asigura deplasarea automobilului pe 
un drum dat cu viteza V[km/h] şi acceleraţia 
aa=dv/dt[m/s2] (v[m/s]-viteza) este dată de relaţia 
[16, 18]: 
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în care:  
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A[m2] reprezintă aria secţiunii maxime a  
automobilului;  
cx[-]-coeficientul de rezistenţă a aerului;  
f [-]-coeficientul de rezistenţă la rulare;  
g[m/s2]-acceleraţia gravitaţională;  
αp[rad]-unghiul de înclinare longitudinală a căii; 
δ [-]-coeficientul de influenţă a maselor în mişcare 
de rotaţie; 
ηt[-]-randamentul transmisiei automobilului.  

Pentru viteza maximă prescrisă în tema de 
proiectare αp=0 şi aa=0, astfel că din (5) se obţine 
puterea motorului la viteza maximă: 
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Coeficientul de rezistenţă la rulare se poate calcula 
cu relaţia: 
 

      ][..)( 2
02010 −++= VfVffVf                   (7) 

 

valorile lui f0, f01 şi f02 fiind stabilite potrivit cu cele 
arătate în [18]. 

Puterea furnizată de motor la funcţionarea după 
caracteristica mecanică se exprimă astfel: 
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Dacă nVmax [rot-min] este turaţia motorului la 

viteza maximă a automobilului, se poate scrie 
 
       )( maxmax VPV nfP = .                                   (9) 
 

Sunt două posibilităţi: dacă nVmax/nb<1⇒Pn>PVmax, 
iar dacă nVmax/nb>1⇒Pn=PVmax.  

Prin urmare, se va alege nVmax>nb şi astfel 
puterea nominală are valoarea minima PVmax. 
Evident, nVmax poate avea orice valoare  între turaţia 
de bază şi turaţia maxima. 

Pentru a asigura o anumită turaţie de viteză 
maximă trebuie să se aleagă corespunzător raportul 
de transmitere al transmisiei. Din relaţia  
 

         ]/[/377,0 0 hkminrV r= ,                          (10) 
 

în care i0[-] reprezintă raportul de transmitere al 
transmisiei principale, iar rr [m] este raza de rulare 
a roţilor motoare, ţinând seamă că nb≤nVmax≤nmax, 
rezultă că i0min≤i0≤i0max, unde 

max

max
max0

max
min0 377,0,377,0

V
n

ri
V

n
ri r

b
r ==  

                                                                           (11) 
Deci se poate alege orice valoare a lui i0 care 
satisface inegalitatea precedentă.  

În consideraţiile de mai sus s-a presupus fie că 
nu există decât transmisia principală, fie că treapta 
cuplată a schimbătorului de viteză are raportul de 
transmitere egal cu unitatea. 

 

3.2. Condiţia de pante ale drumului 
 
3.2.1. Condiţia de pantă maximă 
 

Ca şi la automobilele obişnuite, în temă se prescrie 
panta maximă pe care trebuie să o urce automobilul 
electric cu viteză constantă. În general pmax≥0,30 [2,12], 
deşi pot fi valori mai mici în cazul automobilelor  hibride 
în regimul pur electric ( 0,24 [5] ). 

Posibilităţile dinamice maxime ale 
automobilului se realizează când motorul 
funcţionează după caracteristica mecanică. Dacă se 
ţine seamă de (10), puterea la roată este dată de 
relaţia 
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Puterea rezistentă este 
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Caracteristica puterilor se reprezintă ca în figura 5, 
unde s-au considerat două valori pentru raportul de 
transmitere al angrenajului în unghi i01<i02, cărora 
le corespund caracteristicile OA1B1 şi OA2B1.  
 

 
Figura 5: Caracteristica puterilor 

 
Pe aceeaşi figură sunt reprezentate curbele 

puterii rezistente pentru regim uniform cu diferite 
valori ale pantelor drumuluii: αp=0, αp1<αp2.  

Se obţin astfel vitezele Vmax, V1 şi V2. După 
cum se ştie [16,18], când automobilul urcă panta 
maximă cu viteza constantă curba lui Pr şi curba lui 
Prez devin tangente, punctului de tangenţă 
corespunzându-i viteza critică. Evident, în acest caz 
punctul de tangenţă este originea, căreia i-ar 
corespunde viteza critică nulă. În realitate, viteza 
trebuind să fie nenulă, panta maximă va fi mai mică 
decât cea considerată anterior.  
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Trebuie avut în vedere că regimul de 
funcţionare a motorului la turaţii foarte mici şi 
momente mari este caracterizat prin randament 
foarte redus, ceea ce înseamnă un consum mare de 
energie. De aceea, se recomandă ca la prescrierea 
pantei maxime să se precizeze şi viteza de 
deplasare.  

Se observă uşor că în cazul caracteristicii 
OA2B1 panta maximă este mai mare decât cea 
corespunzătoare caracteristicii OA1B1. De unde 
rezultă că pentru a asigura urcarea unei pante de 
valoare ridicată trebuie să se adopte i0max definit 
anterior. 

Bilanţul de tracţiune al automobilului se scrie 
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Pentru condiţia de pantă maximă discutată anterior 
pentru o viteză dată, se obţine (evident, acceleraţia 
este nulă) 
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Dacă se ţine seamă de expresia lui i0max şi se 
exprimă Mn în funcţie de Pn, relaţia precedentă 
devine (trebuie ca V≤0,377rrnb/i0max) 
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Prin rezolvarea ecuaţiei (15) se obţine soluţia 
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La creşterea lui k are loc creşterea unghiului de 
pantă urcată. Din (16) se observă că mărirea lui xt 
conduce la creşterea pantei maxime , fapt evidenţiat 
şi în alte lucrări [6,15], însă într-un alt mod.  

Pentru o putere nominală dată şi o turaţie nmax 
precizată, când creşte xt se micşorează turaţia de 
bază, ceea ce înseamnă creşterea momentului 
nominal.  

Dacă xt este exagerat de mare , momentul 
nominal va creşte mult, ceea ce conduce la 
dimensiuni şi masă mari ale motorului.  

Dacă nb şi Vmax sunt date, la mărirea lui xt 
creşte turaţia nmax şi trebuie să crească şi i0max, 
determinând creşterea dimensiunilor transmisiei. 

În (16) Pn poate lua orice valoare mai mare sau 
egală cu puterea stabilită din condiţia de viteză 
maximă (Vmax rămâne aceeaşi).  

Considerând Pn stabilită din condiţia de viteză 
maximă, aşa cum s-a arătat, rezultă că  pmax dat de 
(17) este o funcţie de două variabile: Vmax şi xt.  

Reprezentarea grafică a acestei funcţii prin 
liniile de nivel constant este redată în figura 6 
(panta maximă este indicată în procente şi s-a 
admis V=5km/h).  

Pentru automobil s-au considerat următorii 
prametri: ma=1200kg, A=1,9m2, cx=0,34, f0=0,012, 
f01=f02=0, rr=0,30m, ηt=0,92, nb=2000rot/min. 

 

 
Figura 6: Influenţa vitezei maxime în palier şi a lui 

xt asupra pantei maxime 
 

Se constată că pentru viteze maxime reduse de 
(80-90)km/h pantele maxime sunt destul de reduse , 
chiar pentru xt=5. La viteze maxime de (170-
180)km/h se obţin pante maxime destul de ridicate 
((25-35)%), ceea ce , din acest punct de vedere, nu 
se impune folosirea unui schimbător de viteză. 

Dacă panta maximă obţinută în condiţiile de 
mai sus , pentru Vmax dat, este mai mică decât panta 
maximă impusă în temă, există două posibilităţi: fie 
se măreşte puterea nominală a motorului, fie se 
introduce un schimbător de viteză cu cel puţin două 
trepte (s-ar putea folosi un singur reductor cu două 
trepte).  

În prima situaţie se menţin viteza maximă şi 
raportul de transmitere i0max definit mai sus. În acest 
caz viteza maximă este limitată electronic 
corepunzător momentului atingerii turaţiei maxime 
a motorului. Pentru această situaţie, cu valoarea 
impusă pentru pmax din relaţia (14) se determină 
noua valoare a momentului nominal (viteza Veste 
aleasă, cum ar fi 5km/h). În continuare rezultă cu 
uşurinţă puterea nominală. 

Când se foloseşte schimbător de viteză se 
foloseşte aceeaşi relaţie (14) în care primul termen 
al membrului al doilea se multiplică cu raportul de 
transmitere is al schimbătorului de viteză şi rezultă 
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În funcţie de condiţiile concrete, se poate 

admite ca la urcarea pantei maxime motorul să 
funcţioneze cu suprasarcină. Se alege coeficientul 
de suprasarcină ks ţinând seamă de recomandările 
constructorului motorului şi în toate relaţiile, 
începând cu (16), Mn sau Pn se multiplică cu ks. In 
rest, toate consideraţiile făcute işi păstrează 
valabilitatea. Evident, se vor obţine valori mai 
reduse pentru Mn şi Pn.  
 
3.2.2. Pantele pi cu vitezele Vi,   i=1,2,..,N 
 

În tema de proiectare se impune, de regulă,  şi 
condiţia ca automobilul să urce diferite pante pi cu 
vitezele constante Vi ,i=1,2,..,N (N este numărul 
total de astfel de pante).  

Ca exemple:V1=20km/h, p1=0,20, V2=25km/h, 
p2=0,10, potrivit normelor americane menţionate; 
V1=40km/h, p1=0,12, V2=60km/h, p2=0,04 după [5]; 
V1=100km/h, p1=0,05 după [6]. 
 Având vitezele Vi se pot calcula turaţiile 
 
        .,..,2,1,/6525,2 max0 NirVin rii ==   (19) 
 
Fie I mulţimea indicilor pentru care ni≤n şi J 
mulţimea indicilor pentru care ni>nb. Din relaţia 
(13), considerând aa=0 rezultă 
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 Se notează: 
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Cu valorile de mai sus calculate se fac comparaţii 
cu puterea nominală şi în funcţie de cele 4 situaţii 
ce se pot întâlni, aşa cum se arată în tabelul 1, se 
stabileşte noua valoare Pn

* a puterii nominale. 
 

Tabelul 1. Definitivarea puterii nominale 
 PI  ≤Pn PI  >Pn 

PJ ≤Pn Pn
*=Pn Pn

*=PI 

PJ >Pn Pn
*=PJ Pn

*=max(PI ,PJ) 
 

Ca exemplificare se prezintă cazul unui 
automobil electric cu Vmax=90km/h, având 
caracteristicile menţionate anterior.  

 
 

Se obţin următoarele rezultate: Pn=10,22kW, 
i0max=7,54. Caracteristica puterilor este reprezentată 
în figura 7. Pantele p1=0,10 cu V1=25km/h şi 
p2=0,20 cu V2=20km/h nu sunt urcate cu puterea 
nominală stabilită din condiţia de viteză maximă. 
Aplicând metoda indicată se găseşte Pn

*=21,82kW, 
deci mai mult decât dublul puterii nominale 
anterioare. 
 

 
Figura 7: Carateristica puterilor pentru două 

valori ale puterii nominale 
 

Panta maximă pe care o poate urca automobilul 
cu V=5km/h reprezintă 0,203, care este mai mică 
decât cea recomandată (cel puţin 0,24).  

Există două posibilităţi: fie să se mărească Pn, 
fie să se admită funcţionarea motorului cu 
suprasarcină. În acest ultim caz se foloseşte relaţia 
(14) în care se pun V=5km/h şi αpmax, rezultând 
momentul, care, raportat la momentul nominal 
propriu-zis, conduce la coefientul de suprasarcină: 
ks=1,16 când pmax=0,24 şi ks=1,414 când pmax=0,30. 

Cum se observă, condiţiile de pantă discutate 
sunt destul de severe pentru un automobil exclusiv 
urban, ceea ce impune puteri nominale destul de 
mari. Adoptarea unor valori mai mici ale acestor 
pante, în anumite condiţii specifice, este de luat în 
considerare. 
 
3.3. Deplasarea după cicluri de mişcare 
 

După cum se ştie, automobilele clasice trebuie 
să satisfacă anumite cerinţe privitoare la consumul 
de combustibil şi la emisia de poluanţi la deplasarea 
după anumite cicluri de mişcare standardizate. 
Pentru automobile electrice şi pentru încercarea 
bateriilor în S.U.A. este adoptat ciclul SAE J227a 
cu trei programe: B, C şi D [6]. Însă, evident, şi 
ciclurile uzuale sunt potrivite pentru automobilele 
electrice, mai ales că acestea trebuie să se integreze 
în traficul obişnuit de automobile. 

Sunt două categorii mari de cicluri de mişcare: 
cu faze de mişcare caracterizate prin acceleraţii 
constante (ciclul european, ciclurile japoneze etc) şi 
cicluri cu acceleraţii variabile (ca exemplu, ciclurile 
americane). 

În cazul general al mişcării cu viteză variabilă, 
momentul motorului se obţine din relaţia  (13) 
(αp=0): 
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Coeficientul de influenţă a maselor în mişcare de 
rotaţie  δ  fiind dat de relaţia [17] 
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unde  is [-] reprezintă raportul de transmitere al 
schimbătorului de viteză (dacă acesta nu există 
is=1), iar ∑Ir [kg.m2] constituie momentele de 
inerţie mecanice ale tuturor roţilor automobilului. 
 
 3.3.1. Cicluri cu fazele cu 
acceleraţii constante 
 

O fază este caracterizată prin viteza finală Vfi 
[km/h] şi acceleraţia ai [m/s2], i=1, 2,..,Nf , numărul 
total al fazelor fiind Nf. Evident, pentru regimul de 
tracţiune se consideră numai fazele cu ai≥0. Pe fază 
momentul motor cel mai mare corespunde 
sfârşitului fazei. Deci 
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                                                                           (24) 
unde ism(i) este raportul de transmitere al treptei m(i) 
(numărul de ordine al treptei este o funcţie de 
numărul de ordine al fazei). Turaţia motorului la 
sfârşitul fazei i va fi 
        .,..,2,1,/6525,2 )(0 frfiismi NirViin ==   (25) 
Se stabilesc, ca şi la studiul pantelor, mulţimile 
indicilor I şi J.  

Pe de altă parte, δ depinde de Ime care, la rândul 
său, este o funcţie de Pn  (nu coincide, în general, 
cu puterea nominală determinată din condiţia de 
viteză maximă). Deci în general se poate scrie că 
 

                  ,,1),( fniii NiPFsqM =+=         (26) 
unde qi şi si sunt nişte constante, iar F este o funcţie 
cunoscută. Pentru (∀)k∈I trebuie ca  
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care se mai scrie 
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(27). 

Pentru (∀)k∈J trebuie ca  
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Inecuaţiile (27) şi (28) în Pn se pot rezolva uşor 
fiindcă funcţia F este , în general, un trinom de 
gradul II. 
 
 

Dacă pentru toţi indicii aparţinând mulţimii 
{1,2,...,Nf } se determină rădăcina Pn

* a ecuaţiei 
derivate din (27) sau (28) astfel încât aceste 
inegalităţi sunt satisfăcute pentru Pn≥Pn i

*, atunci 
puterea nominală va fi 
  { }fnin NiPP ,..,2,1,max ** ∈= .                          (29) 
Această putere asigură realizarea ciclului de 
mişcare. 
 
3.2. Cicluri cu acceleraţii variabile 
 

În general, la aceste cicluri dependenţa vitezei 
în raport cu timpul nu este dată sub forma unei 
expresii analitice, ci sub forma unui şir {(i-1)∆t, 
Vi},i=1, 2, ....,Np+1, unde Np este numărul total de 
puncte , iar ∆ t[s] reprezintă intervalul de timp între 
punctele curbei V(t).  

În acest mod sunt definite, de exemplu, 
ciclurile americane FT75 şi Highway Cycle.  

La definirea profilului vitezei ciclurilor 
menţionate se foloseşte fie ∆ t=1s, fie ∆t=0,01s. 
Aceste cicluri pot fi asimilate cu cicluri cu faze cu 
acceleraţii constante 
 
           piii NitVVa ,...,2,1),6,3/()( 1 =∆−= −     (30) 
cu V0=0. 

În acest mod se aplică şi aici metoda prezentată 
anterior pentru cazul ciclurilor cu faze cu acceleraţii 
constante. Desigur, apare inconvenientul numărului 
foarte mare al fazelor. Cum s-a observat, însă, 
ecuaţiile aferente inegalităţilor (27) şi (28) sunt 
destul de simple, astfel încât obţinerea rezultatului 
final nu este dificilă cu un program de calcul 
adecvat. 

Ca exemplificare se consideră cazul ciclului 
european  şi cel al ciclului urban american FT75. Se 
are în vedere acelaşi automobil de la exemplificarea 
precedentă.  

Pentru ciclul urban european se obţine 
Pn=12,882kW; deci, o putere mai mare decât cea 
corespunzătoare condiţiei de viteză maximă de 
10,22kW.  

Pe figura 8 se poate urmări faptul că puterile 
rezistente la regimurile aferente ciclului urban 
european depăşesc puterea la viteza maximă şi că 
există concordanţă deplină ăntre rezultatele obţinute 
prin calcul şi reprezentarea grafică. În acest caz 
condiţia de pantă este mai severă decât cea 
corespunzătore deplasării după ciclul urban 
european. 
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Figura 8: Caracteristica puterilor pentru un 

automobil cu Vmax=90km/h(deplasarea în palier şi 
după ciclul urban european) 

 
În cazul ciclului urban FT75 se obţine Pn 

=28,45kW, deci de trei mai mult decât puterea 
nominală pentru Vmax=90km/h. Efectul acesta este 
dat, aşa cum se poate remarca pe figura 9, de 
puterea mare necesară la viteza de 50km/h. Cu 
puterea nominală astfel determinată se asigură 
urcarea pantei maxime de 27,35%. 
 

 
Figura 9: Caracteristica puterilor pentru un 

automobil cu Vmax 90 km/h,  la deplasarea în palier 
şi după ciclul urban FT75 

 
 CONCLUZII 
  

Momentele de inerţie mecanice ale rotoarelor 
motoarelor electrice pentru tracţiunea 
automobilelor se corelează cu puterea nominală a 
acestora, în lucrare fiind prezentate câteva relaţii 
corespunzătoare datelor disponibile din literatură. 

Pentru viteze maxime impuse de (80-90)km/h 
rezultă puteri nominale ale motoarelor electrice 
insuficiente pentru ca automobilele să urce pantele 
impuse în tema de proiect, fiind necesară adoptarea 
unor puteri mai mari stabilite printr-o metodă 
adecvată prezentată în lucrare. În schimb, la 
automobile cu viteze maxime de peste 170km/h se 
asigură urcarea unor pante de peste 25%. 

Condiţiile de circulaţie potrivit unor cicluri de 
mişcare standardizate impun puteri nominale mai 
mari (îndeosebi în cazul ciclului urban FT75) decât 
cele rezultate din condiţia de viteză maximă în 

palier în cazul automobilelor cu viteze maxime de 
(80-90)km/h. 
 Metodele de calcul prezentate în lucrare au 
caracter direct, nefiind necesară efectuarea de 
calcule şi verificări iterative. 
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Quick Info 
 

Brokerage Event at EMO 2011 in Hannover- 
Meet the World of Metalworking 

Event 

Type: 

Brokerage Events 

Start Date: 19-Sep-2011 

End Date: 24-Sep-2011  

City: Hannover 

Country: Germany 

Description:  

The EMO is the world's leading trade fair for the 
metal sector. During the last EMO Hannover, 120 
exhibitors attracted 166,500 visitors from 80 
different countries.  
The brokerage event will take place on September 
19-24 and will offer the exhibitors and visitors of 

EMO Hannover the opportunity to  
-find new customers, suppliers and cooperation 
partners  
-present themselves to visitors and exhibitors in the 
online catalogue  
-select the profiles of other participants before the 
event and meet them during the fair  
 
The main focus of the fair is on the following 
sectors:  
 
-cutting and forming machine tools,  
-manufacturing systems,  
-precision tools,  
-automated materials flows,  
-computer technology,  
-industrial electronics and accessories,  
 
it will once again be the international meeting point 
for the world of metalworking. The fair offers a 
unique overview of market trends and future 
business opportunities.  
 
Methodology  
-Each participant fills-out a profile with his / her 
cooperation-offers on www.b2fair.com/emo2011  
-All profiles are accessible online  
-Participants can select meetings before and during 
the event  
-Participants receive meeting schedules before and 
during the event  
-Meetings take place at the conference  
 
Link for further information and registration: 
www.b2fair.com/emo2011 

Industrial 
Sectors: 

�  Heavy metals industry, smelting  
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Techno MATCH 2011 

Event Type: Brokerage Events 

Start Date: 18-Oct-2011 

End Date: 18-Oct-2011  

City: Skopje 

Country: Macedonia 

Description:  

The Tehnoma Fair is an international fair for all 
those who are involved in the metal industry, 
metallurgy, electrical engineering, building 
materials and non-metals. The fair is a marketplace 
for more than 500 exhibitors from 32 countries and 
around 50.000 visitors. Additional attraction and 
enrichment of this fair are the exhibitions that 
regularly take place in the same range such as the 
Fair for Handcrafts and Small-Scale Industry and 
the Exhibition for Inventions - "Makinova".  
On 18.10.2011 in the scope of Tehnoma 2011 the 
European Information and Innovation Centre in 
Macedonia is organising an international brokerage 
event Techno MATCH 2011 for clients interested 
in technological and business cooperation.  
Pre-arranged B2B meetings upon individual 
interest of the companies are proven to be excellent 
business opportunities that add value to all Fairs 
exhibitions visits. Techno MATCH 2011 offers its 
participants ground for developing and 
strengthening business relations, exchange of 
technologies with international business partners in 
the following areas of Industrial manufacture:  
- Metal processing, metallurgy  
- Construction (production and trade of building 
materials and non-metals)  
- Production and trade of electrical materials and 
electronics  
- Energy  
Deadline for registration and submission of 
profiles: 07.10.2011  
Deadline for requesting meetings: 14.10.2011 

Industrial 
Sectors: 

�  INDUSTRY  
�  Construction technology  
�  Materials technology  

�  Electronics, microelectronics  
�  ENERGY  

(source:http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewd
etails.cfm?EventID=2717&type=future) 
 

Brokerage Event at EMO 2011 in Hannover- 
Meet the World of Metalworking 

Event Type: Brokerage Events 
Start Date: 19-Sep-2011 
End Date: 24-Sep-2011  
City: Hannover 
Country: Germany 
Description:  

The EMO is the world's leading trade fair for the 
metal sector. During the last EMO Hannover, 120 
exhibitors attracted 166,500 visitors from 80 
different countries.  
The brokerage event will take place on September 
19-24 and will offer the exhibitors and visitors of 
EMO Hannover the opportunity to  
-find new customers, suppliers and cooperation 
partners  
-present themselves to visitors and exhibitors in the 
online catalogue  
-select the profiles of other participants before the 
event and meet them during the fair  
The main focus of the fair is on the following 
sectors:  
-cutting and forming machine tools,  
-manufacturing systems,  
-precision tools,  
-automated materials flows,  
-computer technology,  
-industrial electronics and accessories,  
it will once again be the international meeting point 
for the world of metalworking. The fair offers a 
unique overview of market trends and future 
business opportunities.  
Methodology  
-Each participant fills-out a profile with his / her 
cooperation-offers on www.b2fair.com/emo2011  
-All profiles are accessible online  
-Participants can select meetings before and during 
the event  
-Participants receive meeting schedules before and 
during the event  
-Meetings take place at the conference  
Link for further information and registration: 
www.b2fair.com/emo2011 
(source:http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewd
etails.cfm?EventID=2656&type=future) 
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REVISTA CONSTRUCŢIA DE MAŞINI  

 SERIE  NOUĂ 
 

îşi propune să prezinte 
cele mai valoroase realizări din domeniul 

Cercetării - Dezvoltării  
româneşti şi internaţionale. 

 
Revista oferă specialiştilor  

posibilitatea de a publica articole şi studii, 
de a-şi prezenta produsele realizate  

şi de a face cunoscută  
activitatea firmei sau instituţiei  

în paginile Revistei. 
 

Instrucţiunile privind redactarea şi trimiterea 
lucrărilor pot fi obţinute la adresa: 

 
Irina Rădulescu 
S.C. ICTCM S.A. Bucureşti 
Şos. Olteniţei nr. 103 Sect. 4 Bucureşti 
Tel: 021 332 37 70 / 234  
Fax: 021 332 07 75 
E-mail: irena_sandu@yahoo.com 

 

 
REVISTA CONSTRUCŢIA DE MAŞINI 

SERIE  NOUĂ 
 
 

S. C. ICTCM S. A. Bucureşti  
şi OID – ICTCM 

 
 

vă oferă posibilitatea  
unui abonament pentru 4 numere revistă ⁄ an 

 la  preţul de 60 lei ⁄ an. 
 
 
     Pentru detalii şi informaţii suplimentare  
     vă rugăm să luaţi legătura cu: 
 
 
 
 

Irina Rădulescu 
S.C. ICTCM S.A. Bucureşti 
Şos. Olteniţei nr. 103 Sect. 4 Bucureşti 
Tel: 021 332 37 70 / 234  
Fax: 021 332 07 75 
E-mail: irena_sandu@yahoo.com 

 

 
 
 
 

REVISTA CONSTRUCŢIA DE MAŞINI  
 SERIE NOUĂ 

 
 
 

Pentru a face cunoscute realizările din cercetare şi productie, 
 Oficiul de Informare Documentară pentru Industrie, Cercetare, Management 

din cadrul 
Centrului Incubator Tehnologic de Afaceri 

S.C. ICTCM S.A. BUCUREŞTI 
 

publică revista "Tehnologia Inovativă” – seria nouă a Revistei "Construcţia de maşini", 
realizează prospecte, cataloage, postere, la comandă, 

în condiţii grafice deosebite, 
cu macheta beneficiarului sau cu design şi machete proprii. 

 
 


