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RAPORT FINAL DE ACTIVITATE  
PRELIMINAR 

privind desfăşurarea programului nucleu 
Creșterea capacității naționale de expertizare a exploziilor, a incendiilor, a 

echipamentelor în construcție antiexplozivă, a materiilor explozive, a proceselor 
tehnologice, a mediului înconjurător, precum și dezvoltarea de soluții de îmbunătățire 
a nivelului de securitate și sănătate în muncă  specific aplicațiilor industriale periclitate 

de atmosfere explozive/toxice EXTOX  Cod PN 18 17 
anul 2018 

 
 

Durata programului: 9 luni                                                                       
Data începerii: 16.03.2018                                                                       Data finalizării: 10.12.2018 
 
1. SCOPUL PROGRAMULUI 
 

Programul nucleu EXTOX susține dezvoltarea economiei româneşti, în condiţiile asigurării unui 
nivel adecvat de securitate şi sănătate în muncă, de protejare a mediului înconjurător, având la bază 
cercetări tehnico-științifice cu aplicarea de noi concepte, metode, procese şi tehnologii, care contribuie 
la dobândirea de noi cunoștiințe necesare evaluării, prevenirii şi diminuării riscurilor industriale sau 
chiar domestice.  

În activităţile industriale desfăşurate în atmosfere explozive şi/sau toxice din subteran/suprafaţă, 
datorită riscurilor specifice, pot apărea accidente care să genereze efecte negative în plan uman, 
material, afectând societatea civilă şi mediul. 

Programul EXTOX prezintă un grad ridicat de complexitate, caracterizat prin diversitatea şi 
importanţa factorilor implicaţi în starea de securitate şi sănătate ocupaţională din activităţile 
industriale, precum şi studierea influenţei acestora asupra mediului. 

Programul nucleu oferă autorităților statului, implicate în elucidarea cauzelor producerii unor 
evenimente de tip expozie/incendiu, dezvoltarea infrastructurii CDI, a procedurilor specifice,  a 
instrumentelor necesare  efectuării expertizelor tehnice și a rapoartelor de constatare tehnico-
științifice, bazate pe un sistem de calitate implementat, recunoscut la nivel național și mondial.  

Un alt rol al acestui program nucleu este acela de a asigura soluţii optime privind calitatea şi 
capacitatea de regenerare a mediului afectat de activităţile industriale desfășurate în atmosfere 
explozive/toxice, inclusiv pentru depozitele de deşeuri periculoase, în scopul prevenirii accidentelor de 
natură ecologică de proporții semnificative. 

Obiectivele programului EXTOX și proiectele subsecvente  contribuie direct la dezvoltarea 
cunoaşterii în domeniul specific de activitate al INCD INSEMEX, la perfecţionarea procedurilor, 
tehnicilor, metodelor şi tehnologiilor pentru securitatea industrială, protecţia la explozie, protejarea 
omului şi a mediului, la implementarea unui sistem de management responsabil pentru riscurile 
specifice din aplicaţiile industriale cu medii potenţial explozive şi/sau toxice şi, de asemenea, pentru 
managementul activităţilor antropice care pot genera accidente care afectează securitatea societăţii 
civile. 
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2. MODUL DE DERULARE AL PROGRAMULUI 
2.1. Descrierea activităţilor  
 
 
PN 18 17 01 01 DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE PENTRU REALIZAREA 

EXPERTIZELOR TEHNICE ALE EVENIMENTELOR DE TIP EXPLOZIE/INCENDIU. 
 
Faza 1: Simularea computerizată a evacuării persoanelor surprinse in incendiu. 

Clădirile multietajate oferă de regulă destinații multiple, incluzând spații de birouri, spații de 
cazare, spații locative, sau spații cu destinație comercială și recreativă. In aceste tipuri de clădiri 
incendiul poate să prezinte o evoluție rapidă, fiind favorizat de materialele izolatoare utilizate la 
anveloparea acestora, sau prin diversele cavități, goluri, spații tehnice. În acest context, se impune ca 
imperativă luarea în considerare a riscului potențial de incendiu, încă din faza de proiectare. 

Legislațiile naționale conțin prevederi și norme metodologice cu specificații aparte pentru aceste 
construcții, și în mod special pentru clădirile înalte și foarte înalte, unde timpul necesar pentru o 
evacuare sigură depinde de un număr ridicat de factori. Spre deosebire de clădirile obișnuite, clădirile 
înalte prezintă un număr mai mare de scări de acces, căi de evacuare, lifturi, etc., iar timpul necesar 
evacuării persoanelor poate crește semnificativ.   

Faza I a prezentului proiect de cercetare își propune să aducă în atenție complexitatea factorilor 
care pot influența procesul de luare a deciziei, în cazul ocupanților acestor clădiri, surprinși de incendiu. 
Pe lângă factorii care țin de particularitățile proprii ale individului (modul de percepere a semnalelor de 
alarmă și de conștientizare a pericolului, condiția fizică, vârsta), sau factorii de natură socială (relații de 
afiliere, de angajare, etc.), există o serie de factori care țin de interacțiunea directă a persoanei cu 
focul, respectiv cu atmosfera modificată de produșii de ardere și care imprimă o semnătură importantă 
asupra timpului de evacuare în condiții de siguranță. Acești din urmă factori se referă la gradul de 
vizibilitate, densitatea și grosimea stratului de fum, concentrația gazelor toxice sau iritante în mediul 
înconjurător, etc. 

Pentru evidențierea acestor influențe asupra procesului de evacuare, s-au realizat în această 
etapă o serie de simulări computerizate pornind de la trei scenarii diferite de incendiu, aplicate 
modelului virtual al unei clădiri multietajate, P+3E, cu destinația spațiu de birouri. Pentru aceste 
simulări a fost utilizat pachetul software Pyrosim, o interfață grafică pentru modulul specializat FDS 
(Fire Dynamics Simulator). Evacuarea ocupanților clădirii a fost simulată computerizat prin intermediul 
unei alte aplicații, Pathfinder.  Aplicația este concepută în jurul unui  model de evacuare bazat pe 
deplasarea indivizilor, astfel încât să răspundă cerințelor practice ale inginerilor din domeniul securității 
la incendiu care abordează modele de clădiri de complexitate ridicată. 

Studiul este structurat pe un număr de 4 capitole, care se dezvoltă într-o ordine logică. 
In primul capitol sunt prezentate succint particularitățile pe care complexitatea structurală și 

geometrică a clădirilor multietaj le impun asupra mecanismului de producere și a evoluției incendiului, 
precum și a împrăștierii fumului și a gazelor fierbinți, în spațiile închise. 

Capitolul a II-lea conține o descriere a factorilor de risc și identificarea efectelor produse asupra 
ocupanților clădirilor de către prezența fumului, a căldurii și a efluenților toxici, ca produși de ardere. 
Efectele toxice ale expunerii, influența diferitelor substanțe toxice asupra omului (caracterizată prin 
concentrație sau doza necesară pentru a produce un efect toxic), precum și interacțiunea dintre 
componente reprezintă factori deosebit de complecși, care pot afecta persoanele surprinse în diferite 
moduri, de la îngreunarea evacuării sau incapacitarea indivizilor în procesul de salvare, și până la 
creșterea riscului de producere a bolilor canceroase, în timp, după mai mulți ani după expunere.  

Cele mai comune riscuri în timpul incendiilor, respectiv a proceselor de evacuare a ocupanților, 
pe lângă cel de expunere directă la foc, sunt cele constituite de prezența unui număr de substanțe 
iritante sau asfixiante. 

Dintre gazele cu efect toxic, asfixiant, se prezintă efectul produs asupra omului prin expunerea la 
dioxidul de carbon , monoxidul de carbon, respectiv acidul cianhidric. 
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Dintre produșii de ardere gazoși cu caracter iritant, obținuți în principal prin piroliza și / sau 
arderea incompletă a materialelor organice, se pot menționa efectele expunerii la formaldehide, 
aldehide nesaturate și izocianați. Sistemele polimerice conținând atomi de halogen (fluor, clor, brom) 
rezultă prin formarea acizilor halogenați – acidul fluorhidric (HF), acidul clorhidric (HCl) și acidul 
bromhidric (HBr), a căror obținere depinde în mare măsură de natura materialelor supuse 
descompunerii termice. Oxizii azotici prezintă atât potențial letal, cât și proprietăți iritante pentru 
sistemul respirator. 

Capitolul III al studiului prezinta un studiu de caz având ca obiectiv simularea computerizată a 
incendiului și a evacuării persoanelor pornind de la modelul virtualizat al unei clădiri multi-etaj, P+3E. 
Pentru realizarea modelului, definirea materialelor (de construcție, compartimentare și a celor 
prezente în încăperi) și discretizarea domeniului de calcul se va utiliza FDS (Fire Dynamics Simulator), 
versiunea 6.6.0, un pachet software foarte utilizat în modelarea computerizată CFD (Computational 
Fluid Dynamics), bazat pe metoda volumelor finite. 

Pentru simularea și analiza procesului de evacuare a personalului, în cadrul acestui studiu, se va 
utiliza aplicația software Thunderheadeng Pathfinder. Aplicația este concepută în jurul unui  model de 
evacuare bazat pe deplasarea indivizilor, popularitatea acestuia  datorându-se evoluției curente ale 
abordării bazate pe deplasarea agenților, ceea ce permite integrarea comportamentului uman complex 
și a interacțiunii dintre ocupanți. 

Versiunile actuale ale celor două aplicații oferă posibilitatea de calcul în timp real a dozei 
fracționale efective FED, odată cu deplasarea indivizilor prin atmosfera cu concentrație în continuă 
schimbare de CO, CO2 și O2. Un pas major a fost realizat și în domeniul vizualizării 3D, de înaltă 
rezoluție, prin oferirea unui modul avansat de reprezentare grafică a rezultatelor, denumit Results 
Viewer. Astfel, dacă utilizatorul dorește vizualizarea simultană a rezultatelor generate prin cele două 
aplicații menționate, el are acum posibilitatea să ruleze direct Results Viewer și să încarce cele două 
fișiere generate, respectiv .PFR (Pathfinder) și .SMV (PyroSim). 

 
Fig.1 Modelul tridimensional al clădirii studiate, realizat în PyroSim 

 
Pentru a beneficia în mod optim de avantajele evidente oferite de modul de procesare paralelă 

(reducerea timpului de soluționare și utilizarea eficientă a resurselor de calcul), s-a optat pentru 
partiționarea domeniului de calcul în 24 de subrețele de discretizare (rețele mesh), și alocarea acestora 
către un număr egal de procese MPI (Message Parsing Interface), fiecare rulând pe câte un nucleu de 
procesare. 

Domeniul de calcul rezultat prezintă un număr de 1.397.250 de celule rectangulare, de 
dimensiune 0.2m x 0.2m x 0.2m. Utilizarea unei rețele rectilinii se datorează metodei de calcul utilizată 
de către FDS pentru rezolvarea problemelor specifice împrăștierii fumului şi gazelor fierbinți. 

Pentru realizarea studiului de caz, au fost analizate trei scenarii de incendiu diferite. Întrucât 
scopul acestei faze a proiectului de cercetare este evoluția și migrarea fumului și a gazelor (toxice și 
iritante) în interiorul clădirii multi-etaj, focarul este constituit dintr-un material de origine 
poliuretanică, poziționat în trei locații diferite: hol parter, în zona intrării principale (simularea 1), hol 
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etajul 1 (simularea 2), respectiv în interiorul unei încăperi de la etajul 1 (simularea 3). Se consideră că 
sursa arde cu flacără, dar focul nu se transmite la materialele din jur.  Pentru studiul parametrilor 
toxicologici se utilizează  dispozitive virtuale de măsură pentru doza fracțională efectivă (FED), 
poziționate in zona scărilor (principală și secundară), la înălțimea de 1.6m de nivelul podelei 
(considerată ca fiind înălțimea medie a unui om adult). Pentru urmărirea reducerii în timp, odată cu 
evoluția incendiului, a vizibilității, se folosesc planuri sau secțiuni orizontale (slice), poziționate la 
înălțimea de 1.8 m față de nivelul podelei. O altă secțiune orizontală, poziționată la z = 5.8m , va 
permite vizualizarea vectorială a mișcării maselor de aer fierbinte la nivelul etajului 1. 

Pentru calculul FED, în momentul actual, se iau în considerare doar concentrațiile gazelor 
narcotice CO, CO2 și O2, astfel:   

 
Pentru a realiza simulările procesului de evacuare a ocupanților, modelul elaborat în Pyrosim  a 

fost exportat în format .FDS și  apoi importat în aplicația Pathfinder. Aici au fost definite două profile 
distincte de ocupanți, care au fost ulterior repartizate unei mulțimi de 110 persoane, distribuite pe 
fiecare etaj. Ulterior, grupelor de ocupanți le-au fost alocate acțiuni predefinite, care determină 
acțiunile și modul în care aceștia încearcă să se salveze. 

În urma simulării computerizate a celor trei scenarii de incendiu, au fost înregistrate valorile 
maximale ale dozei fracționare efective, FED, determinate prin utilizarea dispozitivelor virtuale 
amplasate la nivelul fiecărui etaj, în zona scărilor de acces. De asemenea, s-a urmărit evoluția în timp a 
vizibilității în interiorul clădirii, cu o importanță deosebită în special pentru zona holurilor și a scărilor 
de acces.  

 

 
Fig.2 Evoluția incendiului și vizibilitatea la nivelul câmpului vizual al ocupanților,   

la momentul t = 300s, simularea 1 
 

Pentru nici una dintre simulările realizate nu s-au înregistrat valori ale dozei fracționale efective 
letale, pe parcursul duratei de timp simulate. Mai mult, valorile obținute nu sunt suficient de mari 
pentru a putea conduce la perturbarea procesului decizional de selectare a ușilor sau a unei scări de 
acces. 

În ceea ce privește vizibilitatea, se remarcă situația critică din scenariul 1, în care, la finalul 
timpului simulat, vizibilitatea la nivelul câmpului vizual al ocupanților, în zona scării principale, 
respectiv pe holurile de la etajele 1-3, scade sub nivelul admis de 10m, sub influența grosimii stratului 
de fum acumulat. 

Un pas major a fost realizat și în domeniul vizualizării 3D, de înaltă rezoluție, prin oferirea de 
către producătorii celor două programe a unui modul avansat de reprezentare grafică a rezultatelor, 
denumit Results Viewer. Acesta permite vizualizarea simultană a rezultatelor generate prin cele două 
aplicații menționate, suprapunând datele rezultate în urma simulării incendiului peste rezultatele ce 
caracterizează procesul de evacuare a ocupanților. Datorită acestei caracteristici, se pot realiza analize 
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simultane pentru procesele caracteristice dinamicii incendiului (migrarea fumului, a produșilor de 
ardere, evoluția în timp a temperaturii), și pentru urmărirea influenței acestora supra acțiunilor de 
salvare întreprinse de ocupanții clădirii. 

Modulul Resuls Viewer oferă o serie de facilități de animare și vizualizare extrem de avansate. 
De exemplu, se poate urmări întreg procesul de evacuare din persoana oricărui ocupant al clădirii, în 
acest mod putându-se “recrea” întreg filmul desfășurării evenimentului (fig.3). 

 

 
Fig.3 Vizualizarea procesului de evacuare din persoana unui ocupant al clădirii. 

 
Cu ajutorul aplicației Pathfinder, au fost tratate o serie de scenarii de evacuare, prin utilizarea 

tuturor celor 3 ieșiri ale clădirii (în varianta cu ascensor în funcțiune și cu ascensor dezafectat), 
respectiv doar a ieșirii principale și secundare de la parterul clădirii, de asemenea în cele 2 variante. 

 S-a observat că, în ambele scenarii, utilizarea ascensorului conduce la creșterea timpului de 
salvare în siguranță, prin timpii suplimentari de așteptare. De altfel, utilizarea ascensoarelor în situații 
de incendiu nu este recomandată. 

Ca urmare a simulărilor numerice efectuate, pentru studiul de caz prezentat au rezultat ca timpi 
pentru evacuare de 117,5 s, la folosirea mixtă a ascensorului și a scărilor de acces, respectiv 83.8 – 96,0 
s, la utilizarea doar a scărilor. În consecință, se poate aprecia că acești timpi sunt mai mici decât timpii 
din normativul prescriptiv care stipulează că timpii de deplasare pentru evacuarea clădirilor pentru 
învățământul superior (cu excepția clădirilor înalte şi foarte înalte sau cu săli aglomerate), având GRF I, 
situație în care s-ar putea încadra clădirea analizată, sunt 125 s, pentru două direcții diferite ale 
evacuării, şi 63 s, pentru o singură direcție a evacuării. 

 
Faza 2: Dezvoltarea sistemului informatic – suport al sistemului calității pentru laboratorul de 
încercări acreditat GLI. 

În contextul specificului domeniului de activitate al INCD INSEMEX Petroșani, o pondere 
însemnată a activității de cercetare-dezvoltare are la bază încercări desfășurate în regim acreditat, 
răspunzând, astfel, la solicitările stringente ale economiei naționale.  

În cadrul INCD INSEMEX Petroșani există un sistem de calitate implementat și funcționează un 
laborator de încercări acreditat de către Asociația de acreditare din România – RENAR, din anul 2013. 

INSEMEX-GLI, are un sistem de control al neconformităților apărute în activitatea de încercare ce 
are drept scop identificarea, documentarea, analizarea precum și determinarea cauzelor care au 
condus la apariția neconformităților și stabilirea acțiunilor corective pentru înlăturarea acestora. 

De asemenea, prin inițierea de acțiuni preventive sistemul de control urmărește reducerea 
posibilităților de apariție a neconformităților în procesul de încercare. 
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În cadrul laboratorul de încercări INSEMEX-GLI, responsabilul cu asigurarea calității se asigură că 
procedurile și metodele de încercare folosite sunt definite, documentate și înțelese în mod adecvat iar 
acestea satisfac în totalitate cerințele clienților. 

INSEMEX-GLI – Grup Laboratoare de Încercări este alcătuit din nouă laboratoare de cercetare, și 
anume: 

- LSMVI – Laborator Securitate Minieră și Ventilație Industrială; 
- LAFC – Laborator Analize Fizico-Chimice; 
- LRS – Laborator Riscuri Salvare; 
- LPM – Laborator Protecția Mediului; 
- LEEExP – Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere; 
- LEEExCS – Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenți Slabi; 
- LENExEMEIP – Laborator Echipamente Neelectrice EX, Electrostatice, Materiale și EIP; 
- LMEAP – Laborator Materii Explozive și Articole Pirotehnice; 
- LTI – Laborator Tehnici de Împușcare. 

INSEMEX-GLI are în portofoliu un număr de 102 încercări acreditate în cadrul celor nouă 
laboratoare de cercetare. 

INSEMEX-GLI este entitate tehnică pentru încercări în regim acreditat a INCD INSEMEX Petroșani, 
care răspunde din punct de vedere legal pentru activitatea desfășurată. 

Organizarea a activității de încercare în cadrul INCD INSEMEX Petroșani, a fost necesară pentru a 
răspunde unitar la prevederile cuprinse în standardele SR EN ISO/CEI 17025: 2005 și SR CEN/TS 15675: 
2009 privind competența pentru încercări. 

Mijloacele materiale și financiare ale INSEMEX-GLI sunt puse la dispoziție de către INCD INSEMEX 
Petroșani, care este persoană juridică. 

Toate operațiunile financiar-contabile aferente INSEMEX-GLI sunt asigurate de către INCD 
INSEMEX Petroșani, prin Compartimentul Financiar-Contabilitate și Directorul Economic. 

Modul de funcționare al laboratorului și de efectuare a activităților de încercare răspunde 
cerințelor standardelor SR EN ISO/CEI 17025: 2005 și SR CEN/TS 15675: 2009, nevoilor clienților și 
organismului național de acreditare – RENAR. 

Domeniul tehnic de activitate al INSEMEX-GLI este: 
o Echipamente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive însemnând mașini, instalații, 

utilaje, aparatură, dispozitive fixe sau mobile, componente de control și instrumentația din 
acestea, sisteme de detectare sau prevenire care, separat sau împreună, sunt destinate 
generării, transferului, stocării, măsurării, controlului sau transformării energiei folosite 
pentru prelucrarea materiei și care pot iniția o explozie prin propriile lor surse potențiale de 
aprindere. 

o Sisteme protectoare destinate folosirii în atmosfere potențial explozive însemnând entități 
constructive destinate opririi imediate a exploziilor incipiente și/sau limitării domeniului 
efectiv al flăcărilor de explozie și presiunilor de explozie. Sistemele protectoare pot fi integrate 
în echipamente sau pot fi puse separat pe piață în sisteme autonome.   

o Componente însemnând orice piesă esențială pentru funcționarea sigură a echipamentelor și 
sistemelor protectoare destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, componente care 
nu au funcție autonomă. 

o Echipamente destinate industriei extractive; 
o Echipamente individuale de protecție împotriva riscurilor legate de lucrul în atmosferă 

potențial explozivă și toxică, cu substanțe explozive și pentru activitatea minieră din subteran; 
o Explozivi destinați utilizării în domeniul civil; 
o Mijloace de mecanizare a lucrărilor de împușcare, de diagnosticare a circuitelor de împușcare 

și declanșare a exploziilor;  
o Tehnici de împușcare în subteran, cariere și lucrări de geniu civil; 
o „Articole pirotehnice de divertisment”; 
o „Articole pirotehnice de scenă”; 
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o „Alte articole pirotehnice inclusiv cele destinate vehiculelor”; 
o Indicatorii de calitate ai aerului; 
o Indicatorii de calitate ai apelor de suprafață, subterane și uzate; 
o Indicatorii de calitate ai nămolurilor, solurilor, deșeurilor și substanțelor minerale; 
o Indicatorii de calitate ai îngrășămintelor chimice; 
o Determinarea granulometrică a îngrășămintelor chimice pe bază de azotat de amoniu; 
o Determinarea retenției de ulei a îngrășămintelor chimice pe bază de azotat de amoniu cu 

conținut mare de azot; 
o Determinarea parametrilor de putere acustică la echipamente; 
o Determinarea parametrilor de zgomot, în vederea evaluării expunerii profesionale 
o Determinarea emisiei de vibrații la echipamente; 
o Determinarea parametrilor de vibrații, în vederea evaluării expunerii profesionale. 
INSEMEX-GLI lucrează numai cu personal competent, care nu este supus nici unei influențe din 

partea acelora care ar avea un interes comercial direct în încercările ce trebuie efectuate. 
Prezentarea limbajului de programare 
Când a luat naștere World Wide Web, crearea chiar și a unei pagini Web simple necesita 

învățarea limbajului pentru Web: HTML. Cei care realizau pagini web trebuiau să scrie manual cod 
HTML în editoare de text sau editoare HTML. Ulterior au apărut editoare Web profesionale, cum ar fi 
Adobe Dreamweaver și Microsoft FrontPage. Acestea au făcut crearea și întreținerea paginilor Web 
mult mai facilă prin furnizarea unei interfețe grafice pentru construirea paginilor Web și minimizarea 
cantității de cod HTML care trebuia scrisă de către cei care le realizau. 

Deși utilizarea PHP, MySQL și a editoarelor Web avansate au simplificat munca programatorilor 
Web, atunci când un site Web se extinde dincolo de câteva pagini, întreținerea și dezvoltarea sa devin 
o provocare. 

Odată cu implementarea unui CMS majoritatea provocărilor legate de managementul site-ului 
dispar. Caracteristici cum ar fi harta site-ului sau căutarea pe site sunt realizate automat, fără a 
necesita reprogramarea lor. Caracteristici adiționale cum ar fi forumuri, coșuri de cumpărături și galerii 
de imagini sunt incluse în software sau sunt disponibile ca plugin-uri. Toate acestea duc la minimizarea 
efortului de dezvoltare personalizată și la reducerea substanțială a numărului de erori și probleme de 
securitate care ar putea apare odată cu dezvoltarea acestora. 

Aspectul unui site realizat cu un CMS este coordonat de temele vizuale (template) utilizate, 
acestea putând fi setate pentru întreg site-ul web sau chiar asociate cu pagini individuale, determinând 
reprezentarea vizuală a conținutului pentru utilizator. Când este adăugat un nou articol pe site-ul web, 
acesta este publicat automat cu tema vizuală standard și astfel întregul site păstrează același aspect 
sau tematică. 

Modul de lucru al unui CMS 
Funcționarea unui CMS este puțin mai complicată decât a unui server web simplu, dar pentru a 

putea utiliza eficient Wordpress este necesar să se cunoască procesele de bază pe care le utilizează un 
CMS pentru a regăsi, formata și returna conținutul cerut de către browser-ul web. 

Structura unui CMS 
Indiferent că vorbim de WordPress, Joomla sau Drupal, un CMS are mai multe elemente 

structurale, cele mai importante fiind: interfețele, drepturile de acces, conținutul și extensiile. 
Instalarea WordPress pe un server local XAMPP 
În comparație cu multe alte platforme de website disponibile online, WordPress are una din cele 

mai simple proceduri de instalare. Tot ce trebuie făcut este extragerea conținutului fișierului zip, 
configurarea setărilor pentru baza de date, încărcarea fișierelor, și apoi rularea instalării WordPress. 

Acest proces pare simplu pentru oricine care a mai dezvoltat site-uri/aplicații web. 
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Fig.4 Panoul de control al serverului XAMPP 

 
Dezvoltarea aplicației CCMSSM-app. 
Aplicația CCMSSM-app, are în partea de front-end antetul aplicației, include numele CCMSSM-

app, meniul de navigare, o bară de căutare precum si alte elemente necesare și utile.  
De asemenea headerul ai poate include și alte elemente cum ar fi linkuri pentru fluxuri RSS, social 

media, autentificarea și înregistrarea. 
În cadrul aplicației CCMSSM-app au fost introduse câmpuri noi, cum sunt: ”Convenția internă” și 

”DSC – Documentele sistemului calității”. 
Câmpul ”DSC – Documentele sistemului calității” a fost populat cu documentele sistemului cum 

sunt: Manualul calității MC-01; Procedurile de sistem PS-01 ÷ PS-23; Procedurile de încercare specifice 
fiecărui laborator din cadrul INSEMEX-GLI. 

 
Fig.5 Pagina de start a aplicației CCMSSM-app 

 
Fig.6 Autentificare în cadrul aplicației CCMSSM-app 
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Fig.7 Aplicația CCMSSM-app 
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Faza 3: Cercetări asupra consecințelor exploziilor amestecurilor aer-gaz inflamabil. 
În vederea îmbunătățirii procesului de evaluare a riscului de explozie, respectiv pentru 

determinarea posibilelor consecințe ale exploziilor, în această fază a fost achiziționat un software 
destinat analizării pericolelor tehnologice şi managementului consecințelor exploziilor norilor de 
vapori/gaze inflamabile în industriile de proces. 

Cu ajutorul software-ului Phast 8.1 și a extensiilor Multi-component și 3D explosion vor putea fi 
efectuate simulări computerizate ce aduc o deschidere uriașă în domeniul cercetării prin posibilitățile 
de analiza a situațiilor care pot reprezenta un pericol potențial pentru oameni, bunuri sau mediul 
înconjurător şi pentru a le cuantifica în funcție de gravitatea acestora. Consecințele pot fi apoi 
gestionate sau reduse prin proiectarea procesului sau instalației industriale, modificarea procedurilor 
operaționale sau prin implementarea altor masuri pentru eliminarea acestora. 

Caracteristici generale software Phast 8.1: 
• Asigură o ilustrare clară a consecințelor care pot rezulta în urma pericolelor din industriile de 

proces (petrol şi gaze, petrochimică, chimică etc.); 
• Furnizează asistență în conformitate cu reglementările de securitate; 
• Permite un răspuns eficient la incidentele periculoase printr-o mai bună înțelegere a 

rezultatelor acestora; 
• Facilitează reducerea costurilor privind pierderile şi asigurările; 
• Actualizările regulate încorporează experiență şi expertiză industrială, precum şi progresele 

tehnologiei de modelare a consecințelor; 
• Asigură optimizarea sigură privind proiectarea instalației sau procesului industrial; 
• Capabilitate de modelare extensivă pentru analiza pericolelor; 
• Compatibil cu aplicații de procesare a textului, calcul tabelar si baze de date utilizate pe scară 

largă; 
• Asistență electronică online. 

 Specificații: 
- Capacitate de modelare a descărcării de amestecuri de substanțe sau componente pure prin: 

o Conducte lungi sau scurte 
o Fisuri 
o Rupturi catastrofale 
o Supape de evacuare  
o Colapsul acoperișului rezervorului 
o Supape de aerisire (racorduri de ventilație) a spațiului de vapori al rezervorului 
o Eliberare în atmosferă cauzată de pierderea izolației în interior sau în exterior 

- Capacitate de modelare a dispersiei. Software-ul include Modelul de Dispersie Unificat (UDM) al 
DNV GL, model de dispersie utilizat la scara globală pentru: 

o Faze de dispersie de tip jet, grele şi pasive 
o Flotabilitate 
o Interacțiune cu substratul 
o Pană gaussiană 
o Formarea picăturilor şi a fenomenului de rain-out 

- Capabilități extensive de modelare privind: 
o Fenomenul de rain-out 
o Răspândirea şi vaporizarea 
o Analiza în interior şi exterior a efectelor toxice pe direcția vântului 
o Radiația, explozii şi incendii: 

- “Jet Fire”. 
- “Pool Fire” 
- Minge de foc (“Fireball”), include modelul Roberts (Health and Safety Executive) şi TNO 
(The Netherlands Organization of Applied Scientific Research – Cartea Galbenă) 
- Explozii, inclusiv TNT, modele Multi-energie şi Baker Strehlow. 
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Fig.8 Interfața aplicației Phast 

 
 Module/extensii incluse: 

• Extensie Multi-Component: 
 Caracteristici: 

- Include sistem de proprietăți multi-component integrat cu bază de date chimică încorporată 
- Suportă cele mai utilizate ecuații de stare, inclusiv Redlich-Kwong, Soave-Redlich-Kwong şi 

Peng-Robinson 
- Rapoartele generate arată compoziţia amestecului pe măsură ce acesta trece de la condițiile de 

depozitare la cele atmosferice 
- Generează grafice ale compoziției de fază în timpul dispersiei 
- Conține un model multi-component de vaporizare de tip “Pool” de sine stătător 
• Extensie 3D Explosion: 

Extensia 3D Explosion adaugă capabilitatea avansată de modelare a exploziilor norilor de 
vapori/gaze (încorporând modelele Baker-Strehlow-Tang şi Multi-Energy) luând în considerare 
interacţiunile dintre profilul norului inflamabil cu regiunile congestionate ale instalaţiilor de proces pe 
toate trei dimensiunile (lungime, lăţime, înălţime), în conformitate cu condiţiile de vânt, pentru 
caracterizarea potenţialului exploziv şi încărcărilor generate (ex. suprapresiune, impuls şi durata 
acestuia).  
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Fig.9 Exemple de rezultate privind suprapresiunile generate de explozia unui nor de vapori inflamabili 

(VCE).  
 

Contururile reprezintă o combinație a rezultatelor pentru diferite scenarii individuale. 
Caracteristici: 

- Modelare avansată a exploziilor de nori de vapori (VCE), permiţând o analiză mai detaliată şi 
realistică a pericolului de explozie. 

- Conturare multi-scenariu a pericolelor. 
- Modelare direcţională. 
- Permite o analiză detaliată a unei serii de consecinţe periculoase asociate cu un eveniment 

periculos, ținând cont de diverși factori care influențează dezvoltarea acestuia (ex. variația 
condițiilor meteorologice). 

- Utilizează modele conectate astfel încât analiza completă a unui eveniment și a consecinţelor 
asociate să poată fi executate într-o singură execuție de calcul integrat. 

- Încorporează instrumente puternice de vizualizare care permit aplicarea intervalelor de impact 
pe hărțile de locație, permițând astfel o mai clară elucidare a zonelor de impact. 

- Rezultatele analizei pot fi prezentate în diferite formate (grafice, tabele, comentarii). 
- Modelele încorporate fac obiectul unor procese de îmbunătățire continuă și sunt dezvoltate și 

actualizate în permanență. 
 

Faza 4: Cercetări privind comportamentul scurgerilor de gaze explozive utilizând tehnici de 
vizualizare în infraroșu. 

 Cercetarea imagistică a comportamentului gazelor inflamabile are un rol deosebit de important 
pentru reducerea riscului de apariție intempestivă a atmosferelor potențial explozive și a 
evenimentelor de tip explozie soldate cu importante pagube materiale sau chiar cu pierderi de vieți 
omenești. 

În această fază a proiectului s-a urmărit efectuarea de cercetări experimentale pentru analiza 
comportamentului scurgerilor de gaze inflamabile, utilizând tehnici moderne de vizualizare în 
infraroșu.  

Importanța fazei proiectului în vederea dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice reiese din faptul că riscul 
de explozie este unul din principalele riscuri industriale din economie, acest risc fiind prezent în toate 
unităţile care produc, procesează, utilizează, manipulează, depozitează sau transportă substanţe 
periculoase, respectiv produse cu proprietăţi inflamabile şi explozive. Protecţia la explozie are o 



13 
 

importanţă deosebită pentru securitatea şi sănătatea în muncă, deoarece exploziile pun în pericol viaţa 
şi sănătatea lucrătorilor datorită efectelor, prin efectele flăcărilor şi presiunea gazelor rezultante, prin 
prezenţa produselor nocive şi prin consumarea oxigenului din aerul atmosferic în care aceştia se 
găsesc.  

Suprapunerea în timp şi spaţiu a unei atmosfere explozive şi a sursei de aprindere eficiente, 
precum şi efectele anticipate ale unei explozii conduc la principiile de bază ale prevenirii exploziei şi 
protecţiei contra exploziei.   

Obiectivul de prevenire a exploziei poate fi atins fie prin evitarea atmosferelor explozive, 
modificând fie concentraţia substanţei inflamabile la o valoare care să se afle în afara domeniului de 
explozie sau a concentraţiei de oxigen la o valoare sub concentraţia limită de oxigen utilizând gaze 
inerte, fie prin evitarea tuturor surselor de aprindere efective. Protecţia contra exploziei are ca obiectiv  
oprirea exploziei şi/sau limitarea domeniului de explozie la o extindere acceptabilă, prin măsuri de 
protecţie, de exemplu prin izolare, suprimare şi limitare constructivă.  

Utilizarea echipamentelor tehnice în atmosfere potenţial explozive prezintă o serie de 
particularităţi, fapt pentru care problemele ridicate de proiectarea, construcţia şi exploatarea acestora 
prezintă numeroase dificultăţi, abordarea lor necesitând o deosebită atenţie în considerarea 
multiplelor aspecte tehnice, economice şi de tehnică a securităţii muncii. 

Tehnologia imagistică termică a devenit una dintre cele mai apreciate instrumente de 
diagnosticare pentru diferite domenii industriale, prin detectarea luminii in infraroșu (sau căldura), 
care sunt de obicei invizibile cu ochiul uman.  

Camera de termografie  pentru detecția scurgerilor de gaze inflamabile este un instrument fiabil 
care este capabil să și scaneze/vizualizeze distribuția temperaturii suprafețelor, fiind utilă pentru o 
multitudine  de aplicații (instalații mecanice, instalații electrice, conducte și instalații petrochimice).  

Prezentarea camerei și principiul de funcționare Flir GFx 320 
Camera de detecție a gazului de undă mijlocie are un răspuns al detectorului 3-5 μm, care este în 

continuare adaptată spectral la aproximativ 3,3 μm prin utilizarea unui filtru răcit la o temperatură de -
2030C . Acest lucru face ca acest model, GFX 320 (Fig.10) sa fie cel mai receptiv la gazele care se găsesc 
în mod obișnuit în industria petrochimică.  

Camera de termoviziune poate detecta multe gaze și  compuși organici volatili, fiind testate doar 
19 gaze în laboratoarele de specialitate ale producătorului, acestea fiind: Benzen,  Etanol, Etilbenzen, 
Heptan, Hexan, Poliizoprenic,  Metanol,  MEK, MIBK,  Octan,  Pentan, 1-Penten, Toluen, Xilen, Butan, 
Etan, Metan,, Propan, Etilena, Propilena. 

Acest echipament poate fi utilizat în zonele cu atmosfere potențial explozive, fiind certificat Atex:  
-ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G; 
-ANSI/ISA-12.12.01-2013, Class I Division 2; 
-CSA 22.2 No. 213, Class 1 Division 2. 

 

Fig.10 Camera GFx 320 
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Performanţe în domeniu Infraroșu - vizibil: 
 Echipamentul Flir GFx 320 are la bază performanțe de ultima generație, acestea fiind: câmpul 

de vedere 24º x 18º; distanţa minimă de focalizare 0,3 m, sensibilitate termică <0,015ºC, rezoluţia 
detectorolui infraroşu 320 x 240 pixeli fizici, senzor: InSb FPA cu racire Stirling Microcooler, sensibilitate 
termica (NETD): < 15mK, spectru: 3,2...3,4µm, funcție High Sensitivity Mode pentru cresterea 
sensibilitatii imaginii, frecventa imagine: 60H, Display: LCD color TFT 4,3”, 800x480 pixeli,  Vizor OLED 
color 800x480 pixeli, rezoluție camera video: 3,2 Mpixeli, stocare pe card MicroSD, înregistrare video 
100% radiometric direct pe card, zoom digital: 1x - 8x continuu, GPS incorporat pentru poziționarea 
automata a imaginilor pe hărți digitale. 

 Termografia  în infraroșu transformă o imagine în infraroșu în una radiometrică, astfel încât 
fiecare pixel din imaginea radiometrică este de fapt o temperatură de măsurare. Pentru a putea realiza 
acest lucru, algoritmii complecși sunt incorporați într-o cameră de imagistică termică. 

 

Fig.11 Ilustrare a porțiunii infraroșu a spectrului electromagnetic 

Experimentarea tehnologiei de vizualizarea scurgerilor de gaze inflamabile cu echipamentul Flir 
GFx 320 

Expertizele tehnice elaborate de INCD INSEMEX pentru evenimentele de tip incendiu/explozie, au 
relevat necesitatea achiziționării unei camere IR dedicată care evidențiază scurgerile de gaze. În 
exemplul de mai jos, se observă că înregistrările cu o cameră clasică de  termoviziune în IR nu scot în 
evidență complexitatea fenomenului de difuziune a gazelor evacuate de la o sondă. 

 
Fig.12 Imagine IR  în timpul depresurizării unei conducte de sondă 
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În această fază a proiectului, au fost derulate activități de cercetare pentru trei situații 
experimentale în timpul vizualizării degajărilor de gaze inflamabile/vapori inflamabili, astfel: 

a) Verificarea etanșeității la robinetul unei sonde de gaz natural: 

 
Fig.13 Imagine IR : neetanșeitate la nivelul robinetului sondei 

 

 

  
Fig.14 Imagine IR High Sensitivity Mode: 

neetanșeități la nivelul robinetului sondei 
Fig.15 Imagine IR Thermal + High Sensitivity Mode: 

neetanșeități la nivelul robinetului sondei 
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b) Verificarea montării corecte a racordului flexibil la o butelie de aragaz: 

 
Fig.16 Imagine IR : Scurgeri de gaz butan la nivelul îmbinării racordului 

cu robinetul buteliei de aragaz 

 
 
 

 
Fig.17 Imagine IR High Sensitivity Mode: : Scurgeri de gaz butan la 
nivelul îmbinării racordului cu robinetul buteliei de aragaz 
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c) Verificarea rezervorului unui automobil cu combustibil benzină, cu supapa de aerisire defectă: 
 

 
Fig.18 Imagine IR High Sensitivity Mode: bușonul închis al rezervorului  

 

 

 
Fig.19 Imagine IR High Sensitivity Mode: Vapori din rezervorul de benzină cu bușonul deschis al 

rezervorului  

Experimentele prezentate au demonstrat utilizarea tehnicii FLIR, capabilă să evidențieze scurgeri 
de gaze/vapori inflamabili.  

Acest avantaj al tehnologiei  IR permite identificarea celor mai mici degajări, lucru deosebit de 
important în stabilirea timpurie a măsurilor de stopare a scurgerilor, limitându-se formarea mediilor  
explozive. 

 
Faza 5 : Cercetarea imagistică a exploziilor aer-gaz inflamabil utilizând tehnica Schlieren. 

Importanța acestei etape a proiectului constă din maniera modernă de abordare a cercetării 
fundamentale privind problematica arderilor rapide ale gazelor. Studiul combină metoda de vizualizare 
a gradienților de densitate, respectiv efectul Schlieren, cu înregistrarea, la viteză mărită, a fenomenelor 
reale de tip explozie, pe un stand de concepție proprie INSEMEX. Rezultatele și măsurătorile obținute 
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din experimentele fizice vor servi, ulterior, la definirea parametrilor și calibrarea simulărilor 
computerizate ale exploziilor de gaze, perfecționând astfel modelele matematice prin optimizarea 
valorilor coeficienților empirici și a funcțiilor standard implementate în cadrul aplicațiilor dedicate 
acestui tip de probleme. 

În vederea efectuării înregistrărilor video de foarte mare viteză, în condiții optime de vizualizare a 
frontului de flacără, a fost achiziționat un sistem de intensificare a imaginii (figura 20), compatibil cu 
montura Nikon, de atașare a obiectivelor la camerele Phantom deja existente în dotarea laboratorului 
INSEMEX. 

 

Fig.20 Intensificatorul de imagine 
HICATT 

 
Acest sistem este un dispozitiv special construit pentru a lucra în combinație cu camerele video 

de foarte mare viteză în scopul amplificării fluxului de lumină de mică intensitate, pentru obținerea 
imaginilor de calitate ridicată la viteze de înregistrare de zeci de mii de cadre pe secundă. 

Printre caracteristicile tehnice ale intensificatorului de imagine se enumeră: 
− Timp minim de expunere: 5 ns; 
− Frecvența maximă de repetiție: 2,5 MHz; 
− Fereastra de intrare: S20: Quartz; 
− Amplificare maximă foton: S20: 40000; 
− Fundal de intrare echivalent: S20: 0,006; 
− Montură lentilă intrare: tip F; 
− Montură lentilă ieșire: tip F; 
− Rezoluție la ieșire: 1:1 line pairs/mm; 
− Suprafața efectivă: Gen II: ø17,5 mm; 
− Diametrul de intrare: 18 mm; 
− Grosimea ferestrei de intrare: 5,5 mm. 
− Sistemul include o unitate de control pentru intensificarea imaginii cu capacitate 10ns. 

Experimentele fizice ale exploziilor de gaze au fost realizate pe un stand de concepție proprie 
INSEMEX, constând din două oglinzi curbate în plan orizontal, respectiv vertical și o sursă de lumină cu 
intensitate reglabilă – elemente necesare obținerii efectului Schlieren (figura 21). 
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Fig.21 Standul experimental pentru efectuarea exploziilor de gaze utilizând tehnicile Schlieren 
 

Înregistrarea materialelor video ale exploziilor a fost realizată cu ajutorul a două camere de mare 
și foarte mare viteză, Phantom V1212 și VEO 710S, a intensificatorului de imagine HICATT 18 și a 
programelor camerelor video  instalate pe două calculatoare. Cele două camere de mare viteză au fost 
dispuse în plan orizontal, respectiv vertical, pentru a facilita înregistrarea fenomenului de explozie 
concomitent, din două părți opuse camerei de explozie, pe aceeași axă orizontal-mediană ce 
intersectează perpendicular această cameră (figura 22). . Fascicolul de lumină provenit de la sursa de 
lumină a) este proiectat pe o traiectorie în formă de ”Z” de oglinzile parabolice b). Apoi, fascicolul trece 
prin mediul transparent al camerei de explozie și, înainte de a ajunge pe lentila camerei de mare viteză 
e), este parțial obturat de un obturator d). Standul utilizat prezintă o abatere de la tehnica Schlieren 
convențională, în sensul că dispune camera de explozie în afara spațiului dintre cele două oglinzi 
parabolice, între a doua oglindă și camera de mare viteză e). Camera de mare viteză f) este dispusă 
vertical și preia imaginea camerei de explozie prin intermediul unei oglinzi plane g). Camerele e) și f) au 
fost dispuse în același plan vertical cu fascicolul de lumină ce trece prin centrul camerei de explozie. 
Oglinda plană g) a fost montată imediat sub fascicolul de lumină, astfel încât să nu afecteze înregistrările 
făcute de camera e). 

 
Fig.22 Dispunerea camerelor de mare viteză pentru înregistrări concomitente ale exploziilor 

a) Sursa de lumină; b) Oglinzi curbate; c) Camera de explozie; d) Obturator; 
e) Camera VEO 710S; f) Camera V1212; g) Oglinda plată 

 
Camera de explozie este realizată din sticlă clară, având 30 cm lungime, 5 cm lățime și 5 cm 

înălțime. La capătul închis sunt fixați electrozii pentru inițierea amestecului exploziv. În interiorul 
tubului rectangular au fost dispuse trei obstacole având înălțimea jumătate din înălțimea tubului. 
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Celălalt capăt al tubului rectangular a fost închis cu un obturator mobil pentru eliberarea presiunilor de 
explozie (figura 23). 

Pentru efectuarea experimentelor a fost folosit un amestec stoichiometric aer-metan. 
 

 
Fig.23 Camera de explozie 

 

În figura 23 este redată o imagine a frontului de flacără obținut prin tehnicile Schliren. În cazul 
înregistrării convenționale, frontul de flacără laminar este vizibil doar după o postprocesare efectuată 
în PCC. Chiar și așa, nivelul zgomotului din imagine rămâne mult ridicat (figura 24). 

 

 
Fig.24 Imagine a frontului de flacără, obținută prin tehnica video convențională 

 

Ambele metode de înregistrare a exploziei (Schlieren și convenționale) au avantajele și 
dezavantajele lor. Unele zone ale frontului de flacără sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile prin 
utilizarea unei singure tehnici de înregistrare. De aceea s-a recurs la combinarea  celor două metode 
descrise mai sus, prin suprapunerea imaginilor într-un video-editor. La prelucrarea celor două 
materiale video în editor trebuie avute în vedere dimensiunile imaginii tubului, pentru ca, la 
suprapunere, acestea să fie identice în ambele înregistrări. Se pot folosi uneltele editorului pentru 
îmbunătățirea calității înregistrării convenționale. 

Rezultatul suprapunerii celor două înregistrări e prezentat în figura 25. 
 

 

 
 

Fig.25 Imagini ale frontului de flacără, obținute prin suprapunerea imaginilor realizate prin cele 
două tehnici 
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După cum se vede din imaginile de mai sus, există zone evidențiate de efectul Schlieren și zone 
evidențiate de coloratura imaginii convenționale. Astfel este relevată întreaga formă a frontului de 
flacără, fără a pierde contururi datorită modului de înregistrare. 

Prin intermediul softului Phantom Camera Control (PCC) aferent camerelor de mare viteză au 
fost calculate vitezele frontului de flacără pe etape de dezvoltare a exploziei, putând fi realizat graficul 
vitezelor atât funcție de timp, cât și funcție de distanța parcursă de la locația scânteii. Acesta din urmă 
este reprezentat în figura 26. 

În urma analizării curbei vitezei frontului de flacără, se pot constata creșteri ale vitezelor la 
trecerea peste obstacole, urmate de scăderi minore ale valorilor între acestea, însă cu o tendință 
continuă de majorare a vitezei odată cu deplasarea frontului spre ieșirea din camera de explozie, la 
acest punct fiind înregistrată viteza maximă din decursul experimentului. 

 
Fig.26 Graficul vitezei frontului de flacără funcție de distanța față de locația scânteii 
 
 

Faza 6 : Dezvoltarea capacității de cercetare la fața locului a evenimentelor generate de explozii și 
incendii. 

Imbunătățirea bazei materiale și dezvoltarea cunoștiințelor necesare efectuării cercetărilor în 
teren a exploziilor și incendiilor prin: 

- echipamente individuale de protecție a personalului; 
- echipamente specializate pentru relevarea amprentei evenimentului; 
- proceduri modernizate pentru cercetarea la fața locului; 
- Investigații demonstrative cu noile tehnici; 

cercetări experimentale. 
 

Faza 7 : Compilarea, interpretarea și diseminarea rezultatelor.  
Prelucrarea rezultatelor obținute în fiecare fază a proiectului și prezentarea modului în care s-a 

realizat diseminarea. 
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PN 18 17 02 01 Cercetări pentru dezvoltarea capacității de evaluare, testare a 
echipamentului tehnic destinat utilizării în spații cu risc de explozie și a echipamentului 

de protecție. 
 

Faza 1: Analiza și caracterizarea surselor cu caracteristică liniară din cadrul circuitelor cu securitate 
intrinsecă.  

Riscul de explozie este unul dintre cele mai importante riscuri industriale, fiind prezent în toate 
unitățile care produc, utilizează, manipulează, stochează sau transportă substanțe periculoase, 
respectiv produse cu proprietăți inflamabile și explozive. Utilizarea energiei electrice în atmosferă 
potenţial explozivă prezintă multe particularităţi fapt pentru care problemele ridicate de proiectarea, 
construcţia şi exploatarea aparaturii şi a instalaţiilor electrice prezintă numeroase dificultăţi, abordarea 
lor necesitând considerarea multiplelor aspecte tehnice, economice şi de tehnică a securităţii muncii. 

Evaluarea şi încercarea echipamentelor care intră în componenţa unui sistem în construcţie 
protejată la explozie, în vederea certificării, are în vedere riscul de explozie care trebuie minimizat în 
scopul asigurării securităţii vieţii şi sănătăţii oamenilor, precum şi pentru prevenirea avarierii bunurilor 
şi nu în ultimul rând afectării mediului înconjurător. 

Toate echipamentele care intră în componenţa unui sistem în construcţie protejată la explozie 
utilizat în spaţii cu pericol de atmosferă potenţial explozivă trebuie să satisfacă următoarele cerinţe: 

• să fie protejate corespunzător la explozie; 
• să menţină nivelul de protecţie pentru condiţiile de mediu pentru care au fost construite; 
• să poată suporta toate solicitările (previzibile) la care sunt supuse în timpul depozitării, 

transportului, instalării şi funcţionării sistemului. 
Protecţia la explozie a instalaţiilor de curenţi slabi poate fi implementată prin utilizarea tipului 

de protecţie securitate intrinsecă. 
Tipul de protecţie securitate intrinsecă, are la bază separarea circuitului protejat față de alte 

circuite și limitarea energiei din circuitul protejat astfel încât acesta să nu poată aprinde atmosfera 
explozivă. 

Evaluarea protecției la explozie a echipamentelor de curenți slabi presupune parcurgerea unui 
proces de analiză a documentației echipamentului în ceea ce privește conformarea cu cerințele 
standardelor relevante pentru protecția la explozie. 

Tendința actuală în ceea ce privește evaluarea protecției la explozie a echipamentului electric de 
curenți slabi protejat la explozie prin tipul de protecție securitate intrinsecă este de a crește ponderea 
evaluărilor prin calcul aplicate asupra echipamentului utilizând tabelele și diagramele de referință 
prezentate în standardele aplicabile SR EN 60079-0; SR EN 60079-11. 

Un avantaj major a celor prezentate mai sus este posibilitatea (pre)evaluării protecției la explozie 
a echipamentelor încă din faza de proiectare. Acest demers prezintă un potențial semnificativ în ceea 
ce privește reducerea timpului de certificare a echipamentului  de curenți slabi destinat utilizării în 
atmosfere explozive. 

Protecția la explozie implementată prin tipul de protecție securitate intrinsecă se bazează pe 
două mari linii directoare: limitarea energiilor tranzitate, stocate dar și adoptarea unor separări între 
circuitele cu securitate intrinsecă și celelalte circuite. 

Ansamblul cerințelor de limitare a energiei, a încălzirilor și separarea circuitelor protejate față de 
cele neprotejate vizate de procesul de evaluare constituie ansamblul cerințelor constructive pentru 
echipamentele protejate la explozie cu tipul de protecție securitate intrinsecă. 

La evaluarea circuitelor active având ca tip de protecţie securitatea intrinsecă, este necesar să se 
cunoască în primul rând rezistenţa internă şi tensiunea sursei. 

Pentru cel mai simplu caz, sursa poate fi caracterizată de două valori electrice constante, fie de 
tensiunea de mers in gol U0 şi de rezistenţa internă Ri fie de tensiune de mers în gol U0 şi de curentul de 
scurtcircuit I0 conform figurii 27. În cazul figurii 27 caracteristica este liniară, iar în practică doar foarte 
puţine circuite pot fi reprezentate în acest mod simplu. Pentru a se studia comportamentul acestor 
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circuite în practică, acestea sunt reprezentate de circuitele lor echivalente cele mai simple, care în mod 
evident, au capabilitatea mai mică de a produce o aprindere, decât circuitul real. 

 
Fig.27 Circuit rezistiv cu caracteristică liniară 

 
Circuitele cu surse de alimentare neliniare, pot fi de asemenea reduse în mod obişnuit la două 

tipuri de bază prezentate în figurile 28 şi 29. Astfel circuitul cu caracteristică trapezoidală reprezentată 
în figura 28 este format dintr-o sursă de tensiune, o rezistenţă de limitare şi componente suplimentare 
de limitare a tensiunii  şi borne de ieşire. Pe de altă parte, circuitul cu caracteristică rectangulară 
reprezentat în figura 3  are curentul limitat de un regulator electronic de curent. 

 
Fig. 2 – Circuit rezistiv cu caracteristică trapezoidală 

 
Fig.28 Circuit rezistiv cu caracteristică rectangulară 

 
Caracteristica de sarcină (figura 27) este caracterizată de U0 (tensiunea în gol) și de I0 (curentul de 

scurt circuit). Toate celelalte puncte vor avea valori pentru ordonată, pozitive şi mai mici decât 
tensiunea în gol, respectiv pentru abscisă, pozitive şi mai mici decât curentul de scurtcircuit. 

Cele de mai sus pot fi redate prin inegalităţile de mai jos: 
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unde: Un şi In reprezintă perechea de valori ce caracterizează punctul de funcţionare, n este numărul de 
puncte specifice care descriu complet caracteristica de sarcină. 

Valoarea maximă admisibilă pentru curentul de scurt circuit pentru caracteristica de sarcină este 
dată de relaţia (2). 

   







 −
= k

o
o

omax I
U

UUI n
k

adm

      (2) 
unde: Uk0 şi Ik0 reprezintă perechile de valori din curbele de aprindere iar k indexul perechii de valori; 
Iadm reprezintă valoarea maximă admisibilă pentru curentul specific punctului de funcţionare (In). 

Când circuitul care urmează a fi evaluat, sub aspectul capacităţii de aprindere, este aproximat ca 
un circuit simplu, pentru care există trasate curbele de referinţă determinate experimental în 
laboratoare acreditate și recunoscute la nivel internaţional, pot fi utilizate pentru evaluare, diagramele 
prezentate în figurile 29÷35. Valorile punctuale din aceste diagrame pot fi prelucrate şi sub formă 
tabelară. În ambele cazuri însă trebuie avute în vedere condiţiile de defect şi coeficienţii de securitate. 
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În general se aplică următoarea procedură: 
- se determină cea mai dezavantajoasă situaţie practică, ţinând seama de toleranţele 

componentelor, variaţiile tensiunii de alimentare, defectele de izolaţie şi defectele componentelor; 
- apoi se aplică coeficienţii de securitate corespunzători, care depind de tipul de circuit (rezistiv, 

capacitiv sau inductiv) cât şi de nivelul de protecţie al aparaturii electrice („ia”, „ib” sau „ic”) în vederea 
obţinerii unui circuit modificat capabil a fi supus evaluării; 

- apoi se verifică dacă parametri circuitului rezultant sunt acceptabili comparativ cu curbele de 
referinţă din figurile 29 până la 34 din standardul de referință. Circuitul derivat în scopul evaluării poate 
fi încercat utilizând eclatorul, dacă se preferă încercarea în locul evaluării prin calcul. 

Informaţiile date prin figurile următoare, se referă numai la circuite simple şi poate fi dificil, în 
unele cazuri, să se aplice informaţiile la proiectarea circuitelor practice. 
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Fig.29 Curbele pentru evaluarea circuitelor rezistive subgrupa IIC 
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Fig.30 Curbele pentru evaluarea circuitelor rezistive subgrupa IIB 
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Fig.31 Curbele pentru evaluarea circuitelor rezistive subgrupa IIA 
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Fig.32 Curbele pentru evaluarea circuitelor capacitive subgrupa IIA 
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Fig.33 Curbele pentru evaluarea circuitelor capacitive subgrupa IIB 
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Fig.34 Curbele pentru evaluarea circuitelor capacitive subgrupa IIC 
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Fig.35 Curbele pentru evaluarea circuitelor inductive grupa II 

 
Pe baza analizei circuitelor a fost creată o aplicație informatică în MATLAB (versiune de încercare) 

pentru evaluarea circuitelor liniare simple, utilizând curbele şi tabelele de referinţă. În figura 
următoare este redată captura interfeței utilizator. Această interfață permite alegerea tipului de circuit 
simplu, a coeficientul de securitate și a subgrupei de gaze necesare în procesul de evaluare. 
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Fig.36 Interfața utilizator pentru alegerea subgrupei aparaturii/ echipamentului 

 
 

Faza 2: Studiul cerințelor pentru dezvoltarea capacității de testare și utilizare a echipamentului 
tehnic destinat utilizării în spații cu risc de explozie datorat prafurilor inflamabile și a echipamentului 
de protecție. 

Frecvent riscul de explozie are o poziție dominantă între riscurile industriale, fiind prezent în 
toate unitățile care produc, utilizează, manipulează, stochează sau transportă substanțe periculoase, 
respectiv produse cu proprietăți inflamabile și explozive. Utilizarea energiei electrice în atmosferă 
potenţial explozivă prezintă multe particularităţi fapt pentru care problemele ridicate de proiectarea, 
construcţia şi exploatarea aparaturii şi a instalaţiilor electrice prezintă numeroase dificultăţi, abordarea 
lor necesitând considerarea multiplelor aspecte tehnice, economice şi de tehnică a securităţii muncii. 

În ceea ce privește producerea unei explozii, ea poate avea loc numai dacă sunt satisfăcute 
simultan următoarele condiții: 

• prezența carburantului (gaze, vapori, prafuri /pulberi, cețuri combustibile); 
• prezența comburantului (oxigen, substanțe oxidante);  
• sursa de inițiere eficientă pentru asigurarea activării moleculelor în vederea inițierii și propagării 

reacției de ardere rapidă. 
Pe de altă parte pentru scopul reducerii dimensiunii pagebelor se apelează la personal de 

intervenție specializat. Acesta pentru a-și desfășura eficient activiattea utilizează aparate izolante 
pentru protecția împotriva atmosferei afectate. !!!Aparatele izolante de protecţie respiratorie 
autonome cu circuit închis sunt destinate protejării personalului de intervenţie și salvare pe timpul 
desfăşurării misiunilor de evacuare sau lucru, în zone în care atmosfera este viciată de prezenţa unor 
substanţe toxice sau în care concentraţia de oxigen este sub cea normal (Găman., G.A., ș.a. 2012). 

Aparatele de protecție respiratorie nu pot fi aprobate pentru comercializare și utilizare în spațiul 
Comunității Europene fără a fi certificate. Pentru ca un aparat de protecție respiratorie să poată fi 
certificat, componentele sale individuale trebuie să satisfacă cerințele specificațiilor de încercare, care 
pot face obiectul unui standard complet sau al unei părți dintr-un standard și numai dacă încercările 
practice de performanță au fost efectuate cu succes cu aparatul complet, atunci cand aceste încercări 
sunt prevazute în standardul corespunzator (Jurca A., ș.a. 2014) Aparatele de protecție respiratorie 
autonome cu circuit deschis cu aer comprimat sunt încadrate în două clase: Tip 1 - aparat pentru 
utilizare industrial; tip 2 - aparat pentru lupta impotriva incendiilor. 

Pentru ambele categorii de aparate, încercările în condiții de temperatură ridicată sunt necesare 
în vederea certificării. În Europa sunt doar cîteva Organisme Notificate care pot testa aparatele izolante 
autonome la temperatură ridicată. (Găman., G.A., ș.a. 2017). 
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 CAPITOLUL 1  Studiul metodelor de evaluare a riscului de aprindere a atmosferelor explozive 
praf/aer prin descarcari electrostatice 
Generalități 

Deoarece în majoritatea cazurilor incendiile și exploziile provoacă avarii cu efecte economice și 
sociale importante, trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru prevenirea unui astfel de pericol. 
Aceste măsuri vizează prevenirea atmosferelor explozive urmată de prevenirea surselor de aprindere și 
apoi de limitarea efectelor exploziilor. 

Una din sursele de aprindere a atmosferei potențial explozive de praf/aer  este electricitatea 
statică.  
Metoda estimativă pentru determinarea energiei minime de aprindere (MIE) a amestecurilor 
praf/aer cu ajutorul echipamentului KSEP -20-l. 
Condiții de încercare 
Funcția = Estimarea energiei minime de aprindere MIE (Minimum Ignition Energy) 
Sursa de aprindere = Ignitori chimici 
Energia de aprindere IE = 2 x 5 kJ 
Timp de întârziere a inițierii tv = 120 ms 

Această metodă de estimare este aplicabilă numai dacă eșantioanele utilizate sunt prafuri pur 
organice și minim 20% din particule sunt sub 30μm. 

Amestecurile de prafuri (de exemplu prafurile organice cu agenți anorganici de amestecare) sau 
praful mai grosier nu permit această procedură de estimare. Energia minimă de aprindere MIE efectivă 
poate fi mai mare decât cea estimată. 

Această procedură de estimare este valabilă numai pentru prafurile cu indicii de explozie 
independenți de tipul de aprindere aplicat și de energia de aprindere, adică pentru prafurile pentru 
care sursa de inițiere nu este importantă. Acest lucru este valabil pentru majoritatea prafurilor 
încercate până în prezent. 
Metoda de încercare 

Pentru estimarea valorii MIE, este necesar să se determine valoarea minimă pentru timpul de 
ardere t1 la ambii timpi de întârziere a aprinderii (tv = 60ms și tv = 120ms). Acești timpi sunt aceiași cu 
cei folosiți la încercarea normală a prafului. 
Definiție:  t1,60 = Valoarea minimă pentru timpul de combustie la tv = 60ms; 

(Determinarea indicilor de explozie) 
t1,120 = Valoarea minimă pentru timpul de combustie la tv = 120ms. 

(Estimarea energiei minime de aprindere) 
Metoda standardizată de determinare a energiei minime de aprindere a amestecurilor de praf/aer cu 
ajutorul tubului Hartmann modificat. 
Generalități 

Metodele de încercare pentru determinarea energiei minime de aprindere au fost standardizate 
începând cu standardul SR EN 13821 din 2003. Acest standard a fost înlocuit cu recentul standard SR 
EN ISO/IEC 80079-20-2 din august 2016. 

În acest standard este descris aparatul de încercare pentru măsurarea energiei minime de 
aprindere a amestecului de praf/aer printr-o sursă de tensiune generată electric, de exemplu scânteie 
electrică sau electrostatică. 
Factorii care influențează rezultatele determinării energiei minime la prafuri. 

Cercetătorii M. Nifuku, H. Katoh au studiat influența distribuției dimensiunii particulelor asupra 
MIE. Măsurătorile lor au arătat că dimensiunea particulei este foarte importantă, cu cât este mai mică, 
cu atât energia de aprindere este mai mică, cauza fiind suprafețele specifice mai mari. 
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 CAPITOLUL 2 Cercetări privind identificarea riscurilor generate de pătrunderea apei și a prafului în 
interiorul echipamentelor electrice și neelectrice destinate mediilor cu pericol de atmosferă 
explozivă 

2.1. Generalităţi 
In ariile industriale care procesează substanţe combustibile pot să apară în condiţii normale de lucru, 

datorită proceselor sau scăpărilor accidentale, amestecuri explozive de gaze, vapori, ceţuri, lichide inflamabile şi / 
sau prafuri combustibile şi aer.  

2.2. Evaluarea pericolelor de aprindere pentru echipamentele tehnice destinate mediilor cu 
pericol de atmosferă potenţial explozivă 

Este în interesul atât al producătorului cât şi al utilizatorului să stabilească o metodologie comună 
pentru o realizare sigură, fiabilitate şi eficacitate în funcţionarea şi operarea echipamentelor şi 
componentelor cu privire la pericolele de aprindere. Astfel, evaluarea riscului de aprindere este un 
instrument care asigură legăturile esenţiale dintre producători şi utilizatori, în afară de aspectele care 
implică în mod direct producătorul. 

Integrarea securităţii de explozie este concepută pentru a preveni formarea atmosferelor 
explozive precum si a surselor de aprindere şi, nu în ultimul rând dacă apare o explozie, să o stopeze 
imediat şi/sau să limiteze efectele acesteia.  

2.3. Selectarea echipamentelor tehnice destinate mediilor cu pericol de atmosferă potenţial 
explozivă 

Pot fi utilizate măsuri preventive care au ca scop reducerea riscului de apariţie simultană a unei 
surse de aprindere şi a unei atmosfere explozive în aria periculoasă. Problema poate fi abordată în unul 
din următoarele moduri, fiecare având propriul domeniu de aplicare: 

a) suprimarea sau evitarea condiţiilor periculoase; 
b) utilizarea de aparatură electrică protejată la explozie; 
c) condiţiile de control aplicate mijloacelor manuale, automate sau de procedură prin care se 

reduce apariţia simultană a unei atmosfere explozive şi a unei surse de aprindere. 
Pentru a se asigura o securitate corespunzătoare se pot aplica diferite tehnici de protecţie la 

explozie echipamentelor sau unor părţi componente ale acestora.  
Condiţii de încercare pentru primele cifre caracteristice 1, 2, 3, 4 
Calibrul-obiect este apăsat contra tuturor deschizăturilor carcasei cu forţa specificată în tabelul 

de mai sus. 
Condiţii de acceptare pentru primele cifre caracteristice 1, 2, 3, 4 
Protecţia este satisfăcătoare dacă secţiunea transversală a calibrului nu trece prin nici o 

deschizătură.  
Încercarea la praf când prima cifră caracteristică este 5 sau 6 
Încercarea este efectuată cu ajutorul unei camere de praf, conform principiilor fundamentale 

prezentate 
 

 CAPITOLUL 3 Studiul cerințelor pentru realizarea sistemului de testare la temperatură înaltă a 
aparatelor de protecție respiratorie autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat 

3.1. Generalități 
Pentru testarea la temperatură înaltă a aparatelor de protecție respiratorie autonome cu circuit 

deschis, cu aer comprimat, acestea trebuiesc supuse la o încercare de înconjurare cu flăcări.  
Aparatul, montat pe un manechin, este preîncalzit în cuptor apoi supus la înconjurare de flacări și 

apoi la o încercare de cădere. În timpul întregii încercări, aparatul este racordat la o mașină respiratorie 
cu rol de plămîn artificial (Pupăzan D., ș.a. 2012). 

3.2. Mod de lucru 
Aparatul complet trebuie montat pe un manechin de încercare pentru a simula poziția de purtare 

normală. Pentru a se verifica funcționarea aparatului de respirat din punct de vedere al mecanismului 
de inspirație și expirație, se utilizează o mașină de respirație. Mașina respiratorie trebuie reglată la 
ritmul de 25 cicluri/min și 2 l/ciclu. Aparatul montat pe manechinul de încercare se introduce în 
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cuptorul preincalzit la (90 ± 5) °C. După închiderea ușii cuptorului și dupa ce temperatura a atins din 
nou (90 ± 5) °C, trebuie să înceapă cronometrarea timpului de expunere la încercare, de (15 ± 1) min. 
Timpul de revenire la temperatura de încercare a cuptorului nu trebuie sa depașească 1 min. După (15 
± 1) min de expunere, aparatul montat pe manechinul de încercare trebuie deplasat din cuptor catre 
centrul arzatorului. 

Aparatul complet trebuie apoi expus la flăcari timp de 10 s. Temperatura flăcării la o distanță de 
250 mm de arzător trebuie să fie de (950 ± 50) °C. Expunerea trebuie sa înceapă la (30 ± 5) s după 
scoaterea aparatului din cuptorul de încercare. Aparatul trebuie examinat pentru a detecta o eventuală 
persistență a flăcării și trebuie înregistrată durata de persistență a flacării pentru a determina dacă 
aparatul îndeplinește sau nu cerințele de a nu persista flacara mai mult de 5 s. și nici o componentă 
care fixează aparatul de utilizator sau butelia de aer comprimat a aparatului nu trebuie să se detașeze 
sau să se deplaseze pînă la punctul la care aparatul începe să se desprindă de pe corpul purtătorului 
sau nu mai satisface cerințele de rezistență respiratorie. Pentru monitorizare se poate utiliza suportul 
oferit de camerele termale [(Tomescu C., ș.a. 2017). 

După (20 ± 5) s de la expunerea directă la flacără, manechinul de încercare echipat cu aparatul 
trebuie ridicat la 150 ±5 mm, apoi supus la o cădere liberă. Aparatul trebuie apoi examinat pentru a 
determina daca îndeplinește sau nu cerințele de rezistență respiratorie și de integritate a 
componentelor care fixează aparatul de utilizator sau butelia de aer comprimat a aparatului. Trebuie 
înregistrată rezistența respiratorie pe parcursul întregii încercări și se va ignora creșterea presiunii 
cauzată de impact și masurată pe durata primelor 3 cicluri ale mașinii respiratorii după caderea 
aparatului. 

3.3. Elementele componente ale standului 
Cuptorul de preîncălzire; Arzator; Combustibil; Cărucior de transport și dispozitiv de cădere; 

Manechin 
 Concluzii și Propuneri 
Metodele de determinare a energiei minime de aprindere sunt multiple, dar pentru o evaluare 

unitară în contextul evaluărilor din domeniul reglementat de directivele ATEx (Directiva 2014/34/UE, 
transpusă în HG 245 / 2016 și Directiva 1999/92/CE, transpusă în legislaţia noastră prin HG 1058/2006) 
aceasta trebuie determinată prin metodele standardizate pe plan european. 

Determinarea corectă a energiei minime de aprindere pentru toate tipurile de prafuri, pentru 
amestecurile de prafuri, se poate face doar cu o aparatură care să îndeplinească cerințele din SR EN ISO 
IEC 80079-20-2:2016. 

Pe lângă cerințele standardului, aparatul trebuie să asigure repetabilitatea măsurătorilor, o 
precizie mare, să fie ușor de configurat și reglat, să fie dotat cu un software performant și să asigure o 
productivitate mare. 

Aparatul care îndeplinește toate condițiile de mai sus este MIKE3, produs în Elveția de TÜV SÜD 
Process Safety și distribuit împreună cu Cesana AG 

În multe ramuri industriale, procesele de producţie sunt direct legate de producerea, prelucrarea, 
manipularea substanţelor inflamabile şi a prafurilor combustibile care prezintă pericol de incendiu, iar 
în amestec cu aerul în anumite concentraţii şi în prezenţa unei surse de aprindere şi pericol de explozie. 

Echipamentele tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive trebuie să respecte 
cerinţele esenţiale de securitate privind asigurarea gradului normal de protecţie (cod IP) , adică 
protecţia împotriva accesului la părţile periculoase din interiorul echipamentului, protecţia împotriva 
pătrunderii corpurilor solide străine şi protecţia împotriva pătrunderii apei.  

Cerinţele pentu echipamente electrice şi neelectrice prevăd să se asigure anumite grade normale 
de protecţie prin carcase lor, fiind necesare încercări adecvate pentru evaluarea conformităţii. Din 
analiza metodelor de încercare rezultă că sunt necesare încercări specifice pentru încercare la  apa şi la 
praf  pentru fiecare cifră caracteristică. 

Studiul efectuat în prezenta etapă a cercetării va fi dezvoltat în faza 5: „Dezvoltarea capacității de 
testare și utilizare a echipamentului tehnic destinat utilizării în spații cu risc de explozie datorat gazelor 
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inflamabile și a echipamentului de protecție”, fază în care este prevăzută analiza soluţiilor tehnice 
pentru achiziţionarea standurilor experimentale şi efectuare încercarilor experimentale de laborator. 

Privitor la certificarea aparatelor de respirat autonome implică testarea acestora la flacără în 
Europa există puține Organisme Notificate care dețin standuri de testare la flacără a aparatelor izolante 

Proiectarea generală a standului de încercare nu impune cerințe particulare, dar respectarea 
recomandărilor garantează obținerea de rezultate omogene 

Aparatul este supus în timpul testării la o temperatură cuprinsă între 900 și 1000 de grade Celsius 
pentru 10 secunde, deci aprinderea bateriei de arzătoare și controlul dinamic al amestecului propan 
aer trebuie să se facă rapid pentru atingerea temperaturii minime 

 
Faza 3: Studiul cerințelor pentru dezvoltarea capacității de testare și utilizare a echipamentului 
tehnic destinat utilizării în spații cu risc de explozie datorat gazelor inflamabile. 

Printre alte riscuri, riscul de explozie se evidențiază între riscurile industriale, fiind prezent în 
toate unitățile care produc, utilizează, manipulează, stochează sau transportă substanțe periculoase, 
respectiv produse cu proprietăți inflamabile și explozive. 

A doua etapă în procesul de tratare a riscului de explozie o reprezintă focalizarea pe acțiunile de 
prevenire a aprinderii atmosferelor explozive. Acest deziderat se duce la îndeplinire în principal prin 
utilizarea echipamentelor și instalațiilor protejate adecvat la explozie. 

La nivel mondial sunt cristalizate mai multe tipuri de protecție la explozie atât pentru 
echipamente electrice pentru atmosfere de gaze, vapori, cețuri cât și pentru atmosfere pentru prafuri, 
scame, fibre dar și pentru echipamente nelectrice. În grupul tipurilor de protecție pentru echipamente 
electrice se regăsesc ca având frecvență notabilă de utilizare tipul de protecție carcasă antideflagrantă 
și tipul de proteție securitate mărită. 

Securitatea mărită „e” reprezintă un tip de protecţie pentru aparatura electrică, în care se aplică 
măsuri suplimentare astfel încât să ofere o securitate mărită împotriva posibilităţii producerii de 
temperaturi excesive şi apariţiei de arcuri şi scântei în timpul funcţionării normale sau în condiţii 
specificate de defect. Acest tip de protecţie poate fi aplicat aparaturii electrice a cărei tensiune 
nominală nu depăşeşte 11kV curent continuu sau curent alternativ valoare efectivă.  

Evaluarea aparaturii electrice cu tip de protecţie securitate mărită “e”, în vederea certificării, este 
deosebit de importantă și este realizată prin intermediul încercărilor şi verificărilor realizate în baza 
standardelor de referinţă (SR EN 60079-0 – care cuprinde cerinţele generale pentru toată aparatura 
electrică protejată la explozie şi SR EN 60079-7 – care cuprinde cerinţele specifice pentru aparatura 
electrică cu tip de protecţie securitate mărită „e”). 

Încercările şi verificările la care trebuie supuse echipamentele electrice protejate la explozie cu 
tipul de protecție securitate mărită “e”, în conformitate cu standardul SR EN 60079-7 cuprind și 
încercările la puls asimetric și la putere asimetrică pentru corpurile de iluminat fluorescente cu tip de 
protecție securitate mărită alimentate prin balasturi electronice. 

 
 CAPITOLUL 1 Cerinţe tehnice cu privire la realizarea încercării la puls asimetric și la putere asimetrică 
pentru corpurile de iluminat fluorescente cu tip de protecție securitate mărită alimentate prin 
balasturi electronice 

1.1. Generalități 
Utilizarea energiei electrice în atmosfere explozive (potenţial explozive) prezintă particularităţi 

specifice, fapt pentru care proiectarea, construcţia, montajul, exploatarea, întreţinerea şi repararea 
echipamentelor, dar şi a instalaţiilor electrice în care sunt instalate acestea, prezintă numeroase 
dificultăţi, abordarea lor necesitând o deosebită atenţie prin considerarea multiplelor aspecte de ordin 
tehnic, economic şi de securitate în muncă. 

În vederea evaluării aparaturii electrice protejate la explozie sunt utilizate prevederile 
standardelor armonizate din seria SR EN 60079, şi anume SR EN 60079-0:2013 (Atmosfere explozive. 
Partea 0 : Echipamente. Cerinţe generale) şi prevederile unuia sau mai multora dintre standardele care 
conţin cerinţele specifice pentru tipul(urile) de protecţie aplicat(e) echipamentului (de exemplu SR EN 
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60079-1:2008 pentru tipul de protecţie carcasă antideflagrantă "d", SR EN 60079-7:2015 pentru tipul 
de protecţie securitate mărită "e", SR EN 60079-11 :2012 pentru tipul de protecţie securitate intrinsecă 
"i", etc.). Astfel, echipamentele electrice protejate la explozie trebuie supuse, în vederea evaluării, şi 
unor încercări de tip.  

1.2. Încercarea la puls asimetric 
Printre echipamentele care funcționează în atmosfere potențial explozive (combinate chimice, 

rafinării, depozite de carburanți, vopsitorii, etc) se numără și corpuri de iluminat. Dintre aceste corpuri 
de iluminat, o mare parte este reprezentată de corpurile de iluminat echipate cu tuburi fluorescente 
care utilizează și tipul de protecție securitate mărită pentru asigurarea protecției la explozie. Acestea 
pot fi de asemenea echipate cu balasturi electronice. În cazul utilizării corpurilor de iluminat 
fluorescente echipate cu balasturi electronice este necesară și asigurarea unei protecții suplimentare, 
astfel încât să nu fie permisă alimentarea tubului fluorescent de către balastul electronic în cazul în 
care tubul fluorescent ajunge la sfârșitul duratei de viață (“end of life”). 

a. Corpuri de iluminat cu Nivelul de Protecţie “ec” 
Încercarea la impuls asimetric trebuie să se efectueze în conformitate cu IEC 61347-2-3. 
Succesiunea operațiilor pentru realizarea încercării este aceeași ca și în cazul corpurilor de 

iluminat cu Nivel de Protecţie “eb”  
1.3. Încercarea la putere asimetrică 
a. Corpuri de iluminat cu Nivelul de Protecţie “eb” 
Încercarea la putere asimetrică trebuie să fie efectuată în conformitate cu anexa G din SR EN 

60079-7. Puterea maximă a catozilor observată în timpul încercării nu trebuie să depășească valorile 
indicate în tabelul 1. Încercările trebuie să fie efectuate la temperatura ambiantă minimă și maximă a 
corpului de iluminat. 

Pentru efectuarea încercării trebuie realizat un montaj. Este foarte important ca inductanţa 
rezistenţei R1 să fie cât mai mică posibil (rezistenţă ohmică), din cauza frecvenţei înalte a acestui 
circuit.  

1.4. Analiza infrastructurii necesare pentru realizarea încercării la puls asimetric și putere 
asimetrică 

Aparatură necesară pentru realizarea încercării la puls asimetric 
Având în vedere cerinţele specifice de realizare a încercării la puls asimetric ale corpurilor de 

iluminat fluorescente alimentate cu balasturi electronice cuprinse în Anexa G a standardului SR EN 
60079-7, este necesară realizarea montajului electronic (pentru corpuri de iluminat cu nivel de 
protecţie “eb” și pentru corpuri de iluminat cu nivel de protecţie “ec”). Având în vedere similaritățile 
din cele două situații se va realiza un singur montaj care să fie adecvat pentru realizarea încercărilor 
pentru oricare dintre cele două cazuri (care prin îndepărtarea transformatorului din circuit poate fi 
utilizat și pentru încercarea corpurilor de iluminat cu securitate mărită nivel de protecție “eb”).  

 
CAPITOLUL 2 Evaluarea cerințelor privind condiționarea eșantioanelor pentru efectuarea încercării la 
impact asupra echipamentelor electrice care funcționează in medii cu pericol de explozie 

2.1 Cerinţe privind echipamentele utilizate in medii cu pericol de explozie 
Scopul protecţiei la explozie este un atribut al politicilor de protecţie a sănătăţii şi securităţii 

lucrătorilor din procesele industriale. 
Riscul de explozie poate sa apară în toate domeniile de activitate in care sunt implicate substanţe 

inflamabile (gaze, vapori, prafuri, ceţuri), care în amestec cu aerul pot da naştere la atmosfere 
potențial explozive 

Carcasă antideflagrantă ”d”  
Tipul de protecţie carcasă antideflagrantă este tipul de protecţie în care părţile ce pot aprinde o 

atmosferă explozivă sunt amplasate într-o carcasă ce poate rezista la presiunea dezvoltată în timpul 
unei explozii interioare a unui amestec exploziv şi care împiedică transmiterea exploziei către 
atmosfera explozivă ce înconjoară carcasa. 
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O carcasă antideflagranta este proiectată să poată rezista la presiunea unei explozii interne; de 
aceea nu este necesar ca ea să fie prevăzută cu deschideri intenţionate pentru eliberarea presiunii. 
Acolo unde există o deschidere totuşi, sau unde un ax sau un arbore trece prin peretele capsulării, 
produsele de ardere pot ieşi din carcasă. Trebuie înțeles că scopul unei capsulări antideflagrante nu 
este acela de a evita în totalitate pătrunderea gazelor sau vaporilor într-o carcasă. Este deci greșită 
concepţia potrivit căreia o carcasă antideflagrantă trebuie să fie perfect etanşă. Principiul tipului de 
protecţie recunoaşte că anumite deschideri nu pot fi evitate în practică şi se limitează la cerinţa că 
aceste deschideri să nu depăşească valorile limită maxime de siguranţă deasupra cărora atmosfera 
inflamabila exterioară poate fi aprinsă. Pe de altă parte, scopul tipului de protecţie nu este nici acela de 
a cere realizarea unor interstiţii intenţionate în pereţii capsulărilor.  

2.2 Evaluarea cerințelor privind condiționarea eșantioanelor pentru efectuarea încercării la 
impact asupra echipamentelor electrice care funcționează in medii cu pericol de explozie 

Echipamenteleelectrice din arii periculoase au caracteristici proiectate special pentru funcţionare 
în asfel de atmosfere. Din motive de securitate este esenţial ca în aceste arii, pe toată durata de viaţă a 
instalaţiei, să fie conservată integritatea acestor caracteristici speciale. 

Datorită condiţiilor vitrege în care funcţionează aceste echipamente, carcasele lor pot fi 
deteriorate foarte usor. Pentru a fi păstrat tipul de protecţie al echipamentului, este foarte importatnt 
ca în cazul unei loviri accidentale a carcasei, aceasta sa ramana intactă. 

În cadrul procesului de certificare al echipamentelor electrice care funcţionează in atmosfere 
potenţial explozive, aceastea sunt supuse testului de determinare a rezistenţei  la impact. Conform 
cerinţelor standardizate, înainte de efectuarea acestui test, echipamentul trebuie supus testelor de 
anduranţă termică. Aceste teste se fac cu ajutorul camerei climatice.  

Rezistenţa la impact 
Echipamentul electric trebuie supus efectului căderii verticale a unei mase de încercare de 1 kg 

de la o înălţime h. Înălţimea h este specificată în tabelul 2 în concordanţă cu destinaţia echipamentului 
electric. Această masă trebuie să fie prevăzută cu un cap de impact din oţel dur de formă semisferică 
cu diametrul de 25 mm. 

Înaintea fiecărei încercări este necesar să se verifice ca suprafaţa capului de impact să fie în stare 
bună. 

Încercarea de rezistenţă la impact trebuie efectuată pe echipamentul electric asamblat complet 
şi pregătit pentru utilizare; totuşi, dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu pentru părţile 
transparente), încercarea trebuie efectuată cu părţile relevante demontate dar fixate în suportul lor de 
montare sau într-un suport echivalent. Încercările asupra unei carcase goale sunt permise cu o 
justificare corespunzătoare în documentaţie 

Încercarea trebuie efectuată la o temperatură ambiantă de (20 ± 5) °C, exceptând situaţia în care 
caracteristicile materialului prezintă o scădere a rezistenţei la impact la temperaturile scăzute din 
domeniul specificat al temperaturilor ambiante. În acest caz, încercarea trebuie efectuată la 
temperatura de încercare inferioară, în conformitate cu cerinţele standardizate. 

Atunci când echipamentul electric are o carcasă sau o parte de carcasă realizată din material 
nemetalic, inclusiv capote de ventilatoare nemetalice şi ecrane de ventilaţie nemetalice ale maşinilor 
electrice rotative, încercarea trebuie efectuată la temperatura superioară şi la temperatura inferioară, 
în conformitate cu cerinţele standardizate. 

Anduranţa termică la căldură 
Anduranţa termică la căldură trebuie determinată prin supunerea carcaselor sau părţilor de 

carcase din materiale nemetalice, de care depinde integritatea tipului de protecţie, la încercări în 
conformitate cu tabelul 2.3. 

Anduranţa termică la frig 
Anduranţa termică la frig trebuie determinată prin supunerea carcaselor şi părţilor de carcase din 

materiale nemetalice, de care depinde tipul de protecţie, la o păstrare timp de 24 
0
2+  h, la o 

temperatură ambiantă corespunzătoare temperaturii minime de utilizare redusă conform. 
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CAPITOLUL 3 Studiul si evaluarea cerințelor referitoare la dispozitivele de răsuflare și drenare 
3.1 Generalități 
Dispozitivele de dreare și rasuflare sunt utilizate, în general, la motoarele electrice cu tip de 

protecție carcasă antideflagrantă. Pentru proiectarea și construirea motoarelor cu tip de protecție 
antideflagrantă este necesar ca beneficiarul să formuleze exact și în detaliu cerințele privind 
funcționarea motoarelor în concordanță cu directivele ATEX. Fiind destinate acționării instalațiilor care 
lucrează în medii cu pericol de explozie (industria chimică, industria petrolieră, industria minieră etc.), 
aceste motoare se execută adesea in modul de protecție carcasă antideflagrantă, partea sa exterioară 
(carcasa, scuturi, cutia de borne, capacele, elemente de strângere) trebuind să suporte o explozie 
internă a unui amestec exploziv care a pătruns in interior, fără a suferi deformații și fără transmite 
flacăra din interior spre exterior la o atmosferă explozivă ce inconjoară carcasa. 

3.2 Dispozitive de răsuflare şi drenare care fac parte din carcasa antideflagrantă 
Dispozitivele de răsuflare şi drenare trebuie să încorporeze elemente permeabile care pot să 

reziste la presiunea creată de o explozie internă în carcasa la care sunt montate acestea, şi care trebuie 
să împiedice transmiterea exploziei la atmosfera explozivă ce înconjoară carcasa. 

Ele trebuie să reziste de asemenea la efectele dinamice ale exploziilor din interiorul carcasei 
antideflagrante fără deteriorări sau deformări permanente care ar putea invalida proprietăţile lor de 
oprire a flăcării. Ele nu sunt destinate să reziste la arderea continuă pe suprafeţele lor. 

3.3 Încercări de tip pentru dispozitivele de răsuflare şi drenare utilizate ca şi componente Ex 
Fixarea eşantionului de probă supus încercării trebuie realizată la capătul carcasei standului de 

încercare în acelaşi fel în care ar fi montată în mod normal pe o carcasă antideflagrantă. Încercarea 
trebuie efectuată pe eşantion după încercarea la impact. 

Încercarea la impact poate fi efectuată pe eşantion, separat de carcasa de încercare, dacă este 
montat pe o placă ce formează partea terminală a carcasei standului de încercare. 

Pentru dispozitive cu trasee nemăsurabile, dimensiunea maximă a porului de la încercarea cu 
bule pentru eşantionul de încercare nu trebuie să fie mai mică de 85 % din mărimea maximă specificată 
a porului de la încercarea cu bule. 

Incercarea cu bule se realizeaza in conformitate cu IEC 24003/1996, incercare cunoscută sub 
denumirea de metoda buloscopică și constă in determinarea dimensiunii porilor din materialele 
permeabile și sinterizate obținute prin metalurgia pulberilor: filtre, lagare autolubrifiante, electrozi 
porosi si alte piese cu porozitate intercomunicantă. 

3.4 Aparatura și componentele necesare realizării standelor pentru îcercarea dispozitivelor de 
drenare și rasuflare. 

Cerințe constructive  
Pentru evaluarea aparaturii electrice protejate la explozie cu tip de protecție carcasă 

antideflagrantă unul sau mai multe eșantioane de aparatură, trebuie supuse verificărilor de tip 
conform SR-EN 60079-0 și SR-EN 60079-1. 

În urma analizei cerințelor specifice aferente verificărilor de tip pentru echipamentele electrice 
respectiv dispozitive de drenare și rasuflare. 

Se propune continuarea proiectului cu faza 3: „Studiul cerințelor pentru dezvoltarea capacității 
de testare și utilizare a echipamentului tehnic destinat utilizării în spații cu risc de explozie datorat 
gazelor inflamabile”. 
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Faza 4: Evidențierea și specificarea cerințelor tehnice relevante pentru realizarea / modernizarea 
standurilor de testare. 

Pentru echipamentele electrice de curenți slabi, evaluarea protecției la explozie în prezent se 
bazează atât pe calcul cât și, mai puțin, pe încercări în atmosfere explozive. Astfel, proiectarea, 
producția dar și evaluarea se realizează prin calcul utilizând datele tehnice disponibile în standardul 
relevant cu privire la cerințele de protecție la explozie. Metoda de evaluare utilizată se folosește de 
modele simplificate dar acoperitoare care pot duce la respingerea echipamentului. Numai 
echipamentul care nu se poate evalua prin calcul se încearcă în atmosfere explozive în condițiile 
specificate de standardul relevant. 

În cazul utilizării corpurilor de iluminat fluorescente echipate cu balasturi electronice având tip de 
protecție securitate mărită, este necesară și asigurarea unei protecții suplimentare, astfel încât să nu 
fie permisă alimentarea tubului fluorescent de către balastul electronic în cazul în care tubul 
fluorescent ajunge la sfârșitul duratei de viață (“end of life”). Astfel, aceste corpuri de iluminat, 
necesită efectuarea unor încercări la puls asimetric și la putere asimetrică pentru care, la nivel național, 
nu se cunoaște existența unor standuri de încercare.. 

Asigurarea unui anumit grad normal de protecție (IP) pentru echipamentele destinate utilizării în 
atmosfere potențial explozive reprezintă un aspect de care trebuie ținut cont și pe care se bazează 
foarte multe dintre tipurile de protecție la explozie. Verificarea gradului normal de protecție este 
realizată prin încercări care necesită utilizarea unor echipamente / standuri de încercare adecvate. 

Un aspect important, în cazul carcaselor echipamentelor destinate utilizării în atmosfere 
potențial explozive, este reprezentat de verificarea rezistenței la impact mecanic. Încercarea pentru 
verificarea rezistențai la impact mecanic presupune și o condiționare anterioară (din punct de vedere al 
temperaturii și umidității), a eșantioanelor de probă, în cazul carcaselor realizate din materiale 
nemetalice, ținând cont de condițiile cele mai defavorabile care pot apare în practică.  

Dispozitivele de răsuflare și drenare utilizate, ca și componente Ex, la echipamentele cu tip de 
protecție capsulare antideflagrantă destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, trebuie 
verificate prin încercări, pentru a se asigura că acestea sunt capabile să își îndeplinească rolul 
funcțional, dar să își mențină și aspectele legate de asigurarea protecției la explozie. 

În prezent nu există laboratoare în țară care să poată determina toate caracteristicile de 
explozivitate ale amestecurilor explozive de praf /aer. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani are în prezent posibilitatea de 
a determina concentrația de praf în amestec, explozivitatea prafurilor, limita inferioară și cea 
superioară de explozie, presiunea maximă de explozie, caracteristicile specifice ale prafurilor (Kmax), 
concentrația maximă a oxigenului (LOC), dar nu dispune de aparatura necesară pentru a determina 
energia minimă de aprindere (MIE), care este un parametru foarte important pentru evaluarea riscului 
de explozie prin descărcare electrostatică. Metoda de încercare pentru determinarea energiei minime 
de aprindere a amestecului praf/aer prin scântei generate electric, metodă cerută de SR EN 
13821:2003 și de SR EN ISO/IEC 80079-20-2 nu se aplică în niciun laborator din România. În cadrul 
laboratorului Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatică, Materiale și Echipamente Individuale de 
Protecție din cadrul INCD INSEMEX Petroșani, în acest moment se efectuează încercări de determinare 
a energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer printr-o metodă aproximativă, prin care se 
poate doar estima valoarea energiei, deoarece nu pot fi controlați toți factorii de influență. O evaluare 
exactă a energiei minime de aprindere se impune atât pentru evaluarea conformității unor instalații cu 
cerințele directivei ATEx, dar și pentru expertizarea cauzelor care au dus la producerea unor explozii. 
Se poate observă că standardele specifice europene menționate, sunt relativ noi ceea ce explică 
motivele pentru care încercările ce fac obiectul proiectului nu au putut fi realizate în țară, decât într-un 
număr restrâns de laboratoare de încercări. 

Și în cazul echipamentelor individuale de protecție este necesară verificarea caracteristicilor 
acestora în scopul asigurării adecvabilității lor pentru aplicația în care sunt utilizate. Astfel, este 
necesară testarea echipamentelor individuale de protecție (îmbrăcăminte de protecție la căldură) 
privind performanțele de transmisie a căldurii precum și instrumentele fizice necesare evaluării 
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performanțelor specifice de protecție ale acestora, pentru efectuarea aprecierilor de securitate și 
sănătate în muncă 

CAPITOLUL 1 Realizare simulator stand de aprindere prin scânteie pentru circuite electronice liniare 
Sistem portabil de calcul cu sistem de operare și aplicații birou 
Sistemul este compus din Laptop:; Sistem operare Windows 10 PRO; Microsoft Office 

Professional 2016 ; Microsoft Project Professional 2016; Visual Studio Professional 2017; Microsoft 
Visio Professional 2016; CorelDRAW Technical Suite 2017 - Electronica;  

Adobe Acrobat Professional 2017 Win/Mac;  
Sistem de achiziție date 
Sistem de achiziție format din hardware modular care să dispună de o gamă de opțiuni de 

performanță și factori de formă, de intrări/ieșiri extensive pentru a reduce riscurile, pentru a spori 
performanța sistemului și pentru a simplifica proiectarea sistemelor avansate de control și monitorizare 
încorporate. 

Sistemul este compus din  Șasiu și controller integrat; Module; Accesorii sistem. 
Pachet software profesional pentru simularea circuitelor electronice și respectiv pentru 

realizarea de calcule complexe compus din LOT 1 – Program software de calcul ingineresc destinat 
proiectării asistate de calculator 

Program de calcul ingineresc pentru analiza de date, ; procesarea semnalelor, ; procesarea 
imaginii, ; inginerie electrică, mecanică  

Pachet software profesional pentru simularea circuitelor electronice și respectiv pentru 
realizarea de calcule complexe compus din LOT 2 – Program software pentru modelarea, analiza şi 
simularea unui mare număr de sisteme fizice şi matematice 

Pachetul este compus din: modul pentru proiectarea și analiza sistemelor de ; modul pentru 
ajustare curbele și suprafețele la date utilizând regresia, interpolarea și ; modul pentru proiectarea și 
simularea sistemelor de procesare a semnalelor; modul de conectare la carduri, dispozitive și module 
de achiziție de date; modul de conlucrare cu bazele de date relaționale și non-relaționale modul pentru 
funcții care caută soluții globale pentru probleme cu mai multe maxime, minime multiple și probleme 
de optimizare etc. 

CAPITOLUL 2 Extinderea capacității de încercare a laboratorului prin implementarea încercării la puls 
asimetric și la putere asimetrică pentru corpurile de iluminat fluorescente cu tip de protecție 
securitate mărită alimentate prin balasturi electronice 

Osciloscop 
Banda de frecvenţă500 MHz; Timp de creştere700 ps; Canale analogice4; Canale digitale 

(variantele MS)16; Rezoluţie verticală12 biţi din construcție hardware (4096 nivele de cuantificare); 
Rată de eşantionare10 GS/s pe toate canale cu ESR; 

Accesorii incluse (minim): Pachet de analiză pentru putere; Senzor de curent cu sensibilitate; 
Sondă de tensiune  

Multimetru  
Specificatii tehnice:; Afişaj digital contorizare4 6/7 digiţi – 60.000, bară analogică 30 segmente, 

iluminare, display triplu; Tensiuni C.C. (domenii)0 ... 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V; rezoluţie min. / 
precizie 1mV / 0.02%; Tensiuni C.A. (domenii)0 ... 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V; rezoluţie min. / 
precizie1mV / 0.2%; banda de frecvenţă 0 ... 100 KHz; filtru 1KHz / -3dB ; Curenţi C.C. (domenii)0 ... 
600mA / 6mA / 60mA / 600mA / 6A / 10A / 16A (30 s); rezoluţie min. / precizie10nA / 0.1%; Curenţi 
C.A. (domenii)0 ... 600mA / 6mA / 60mA / 600mA / 6A / 10A / 16A (30 s); rezoluţie min. / precizie10nA 
/ 0.5%; banda de frecvenţă0 ... 100 KHz; etc. 

Stație de lipit 
Specificatii tehnice:; Reglare temperatură digitală, din butoane ; Putere staţie 900W ; Putere 

ciocan de lipit 50W ; Putere circuit suflare aer cald 800W ; Domeniu temperaturi aer cald 100...500°C ; 
Domeniu admisie aer cald 3...21 l/min ; Domeniu temperaturi ciocan de lipit 200...480°C ; Tip element 
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încălzire: ceramic ; Tensiune alimentare staţie: 230V c.a. ; Funcţii staţie: calibrare temperatură, 
butoane schimbare rapidă temperatură, mod sleep ;  

Componente 
Circuit integrat LM555 CN-FAI ; Diodă MUR 1100 ERLG; Diodă 1N4148-FAI; Tranzistor STW 

12NK90Z; Diodă ZY200-DIO; Rezistor 25W, 5 kΩ, HS25-5KJ; Rezistor 30W, 1 kΩ, CRL30W-1K; Rezistor 
1W, 30 Ω, PMR1T-30R ; Rezistor 360 kΩ, 1%, M0.4W-360K ; Rezistor 5,1 kΩ, 1%, M0.4W-5K1 ; Rezistor 
39 kΩ, 1%, M0.4W-39K; Rezistor 2,2 kΩ, 1%, M0.4W-2K2; Rezistor 43 kΩ, 1%, M0.4W-43K; Rezistor 1,2 
kΩ, 1%, M0.4W-1K2; Condensator, 0,1µF, 5%, MKS2-100N/250-5%; Întrerupător basculant 2 poziții, 
TSP202AA2; Carcasa pentru transformator E19/8/5 – EE19-K-V-9P-P1950; Aliaj lipit, Sn60Pb40; sârmă 
de lipit; 1mm; 0,25kg; Flux: F-SW26, LC60-1.00/0.25,; Flux lipire cu colofoniu, 10 ml, AWSLF4200TF/35; 
Cablaj laminat, acoperire cu Cupru, 2 fețe, 297x210x1,2, LAM210X297ED1.2; Placă prototipare o 
singură față 220x100 mm,; RE310-S2; Carcasă polistiren neagră, 219x221x78 mm, Z-25/B; Folie transfer 
termic 210x297 mm, TES200; Agent gravor, persulfat de sodiu, 500 g, B327-500; Cablu măsurare, 
silicon, 1m, 10A, negru+roșu, mufă banană, 0,75mm2, AX-TLS-001B; Manșon termocontractibil, 3:1, L 
1m, d 3mm,negru, TREDUX-3/1-BK; Manșon termocontractibil cu adeziv, 4:1, L 1m, d 6mm,negru, CB-
DWT6-4X/1M-BK; Conector tip banană, roșu, cu filet, 4 mm, 36 A, 70V, 1069-PRO-RT; Conector tip 
banană, negru, cu filet, 4 mm, 36 A, 70V, 1069-PRO-SW; Soclu tip banană, negru, 4mm, 10A, 50V, ; 
551-0100; Soclu tip banană, roșu, 4mm, 10A, 50V, ; 551-0500; Bornă crocodil; 15A; roşie; Capacitate 
prindere: max.6mm; 300V, MA260SH-RT; Bornă crocodil; 15A; neagră; Capacitate prindere: max.6mm; 
300V, MA260SH-SW; Wattmetru de panou, 250V, 20A, 4,5 kW, afisaj, LCD, culoare albastra, 
dimensiuni: 89x51x28mm, dimensiuni afisaj: 54x30mm, HB-V60A01; Potențiometru axial, 1kΩ, 25W, 
5%, FVR25W-1K;  

CAPITOLUL 3 Cercetări privind condiționarea eșantioanelor pentru efectuarea încercării la impact 
asupra echipamentelor electrice care funcționează in medii cu pericol de explozie 

Cameră climatică 
Specificatii tehnice: -75...+180 grade celsius, ; volum 1000 litri; Dimensiuni externe(wxhxd):1375 

x 2070 x 1900 mm; Dimensiuni interne(wxhxd):1070 x 1000 x 1000 mm; Umiditate relativa: 10%-98%; 
Putere: 12.000W; Rata de încalzire °C/min:aproximativ 2.3; Rată de racire °C/min:aproximativ 1.2; 
Rezoluția afișării temperaturii:0.1 °C;  

CAPITOLUL 4 Realizare stand pentru încercări de tip pentru dispozitivele de răsuflare si drenare 
utilizate ca si componente Ex 

Laptop 
Caracteristici tehnice:; Model Procesor:Intel® Core™ i7-7500U; Platforma Procesor:Kaby Lake; 

Procesor:Intel Core i7; Frecventa procesor (GHz):2.7GHz; Frecventa turbo procesor (GHz):3.5GHz; 
Dimensiune Cache procesor (KB):4MB; 

Camera Video 
Caracteristici tehnice: megapixel image resolution (1024 x 1024 pixels) at frame rates up to 

2,000fps, 4,000fps and 6,400fps respectively, minimum exposure duration of 1μs as standard with 
recording memory options up to 32GB providing extended recording times and triggering flexibility. 

Compresor de aer cu șurub și butelie de 500 l 
Caracteristici tehnice: presiunea maxima de lucru10bar; Debit de aer refulat1000l/min; Debit aer 

refulat60mc3/h; Volum rezervor500l; Putere instalata7,5 – 10kW - HP; Tensiunea de 
alimentare400/3/50V/Ph/Hz; Tensiunea de comanda24/50V/Hz; Clasa de protectieIP 55 ; Clasa de 
izolatieF ; Supratemperatura maxima a aerului refulat15°C; Temperatura mediului ambiant2 - 45°C; 
Nivelul de zgomot (conform PNEUROP PN8NTC2.2)68dB(A); 

Dispozitiv pentru incercarea cu bule 
Dispozitiv pentru incercarea cu bule compus din: Cuva rezistenta la presiune 
Manometru; Regulator presiune; Dispozitiv masurat pori; Dispozitiv generare bule; accesorii 

pneumatice. 
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Senzor de temperatură si cititor temperatură-20°C to +60°C 
Regulator aer de inaltă precizie seria IR: Racord: G1/8; Domeniu de reglaj: 0,5-2 bar 

CAPITOLUL 5 Cercetări privind riscul aprinderii atmosferei explozive praf/aer prin descărcări 
electrostatice capacitive 

Calculator profesional portabil 
Caracteristici tehnice: Ultrabook, Procesor Intel Core i7-7700HQ 2,8Ghz, Display UHD 

touchscreen 15,6” - 3840x2160, Memorie RAM 32 GB - DDR4 2400MHz, Stocare SSD 1TB, Video 
dedicat nVidia GTX1050 - 4GB, porturi USB 2.0, 3.0 și 3.1 tip C, HDMI, Wi-Fi și Bluetooth, tastatura 
layout En sau Ro. 

Termobalanță 160g 
Incintă cu temperatură și umiditate controlată prevăzută cu mănuși de operare (Glove Box) 
Dimensiuni: 1400 L x 668 l x 830 Î; - control automat al umidității: de la 2%UR la cea ambiantă; - 

controlul temperaturii: de la ambientală la +400C; - mănuși din cauciuc antistatic; - panou frontal și ușă 
din sticlă; - cadru de oțel inoxidabil; - etanșă; - piese de schimb: absorbant umiditate și garnituri;  

Sistem ultra-purificare apă- rezistivitatea la 250C: 18.2 MΩ⋅cm; 
Aparat pentru determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer prin 

descărcări capacitive în intervalul de energie: 1 mJ ... 3 J 
Caracteristici tehnice: compatibilitate cu metodele prezentate în standardul SR EN ISO 80079-20-

2:2016; vas explozie: tub Hartmann modificat din material transparent cu adaptoare de conectare din 
inox; etc. 

CAPITOLUL 6 Cercetări privind protecția prin carcase pentru echipamentele electrice și neelectrice 
destinate mediilor cu pericol de atmosferă explozivă 

Camera de testare la praf 
Volumul interior liber 8 mc; Dimensiuni de gabarit interior: 2000 x 2000 x 2000 mm; Dimensiunea 

minima a uşii de acces 1 800 x 1 800 mm, cu fereastră pentru inspecție; Sistem de sprijin robust / stabil 
în interiorul camerei pentru susţinerea unor echipamente cu greutate mare, maxim 2000 kg; Surse de 
energie electrica 220/380 V; 50 Hz; Sistem de încălzire a incintei  interioare; Sistem de circulare şi 
învolburare a prafului etc. 

Stand automatizat pentru testare la stropire cu apă (IP X3 şi IP X4) 
Specificatii tehnice:; Inaltime reglabila 500 – 1250 mm ; Posibilitate instalare arc oscilant cu raza 

intre 200...1200mm ; Viteza reglabila arc oscilant (ajustabila din potentiometru) ; Posibilitate limitare 
unghi oscilare (Pozitionare manuala senzori limitare) ; Durata test reglabila 1…60 min (la instalare sau 
de catre personal autorizat) ; Presiune reglabila (manual) ; Reglare debit 30...300 l/h (manual), etc. 

Sistem desktop PC 
Procesor : Intel® Core™ i7-6700K/4 GHz Memorie : 64 GB DDR 4 HDD : 2x3 TB; SSD 480 GB;  Placa 

video:  GTX 1080/8 GB/DDR 5/256; Placa de retea : Gigabyte 10/100/1000; Unitate optică: BLURAY-
RW; sursă alimentare: 1000 W; carcasa: STRYKER cu 4 ventilatoare; Licenţă  Windows 10; Tastatura 
(US) + Mouse; 

CAPITOLUL 7 Cercetări privind realizarea unui stand de încercări pentru testarea rezistenței la 
temperatură și inflamabilitate a aparatelor izolante.cu circuit deschis 

Stand pentru incercarea aparatelor izolante la temperatură ridicată 
Standul va avea în componență următoarele elemente: Cuptor cu circulație de aer pentru 

condiționarea aparatului izolant supus încercării; Cărucior de transport echipat cu manechin; Baterie 
de arzătoare și sistem de injecție 
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Concluzii și Propuneri 
În cadrul etapei curente au fost realizate caietele de sarcini pentru: 

• pachet software profesional pentru simularea circuitelor electronice și respectiv pentru 
realizarea de calcule complexe compus din LOT 1 – Program software de calcul 
ingineresc destinat proiectării asistate de calculator; 

• pachet software profesional pentru simularea circuitelor electronice și respectiv pentru 
realizarea de calcule complexe compus din LOT 2 – Program software pentru 
modelarea, analiza şi simularea unui mare număr de sisteme fizice şi matematice; 

• osciloscop; multimetru; stație de lipit; componente; 
• Laptop; Camera Video; Compresor de aer cu șurub și butelie de 500 l; Dispozitiv pentru 

incercarea cu bule; Senzor de temperatură si cititor temperatură; Regulator aer de 
inaltă precizie seria IR. 

• Calculator profesional portabil; Termobalanță; Incintă cu temperatură și umiditate 
controlată prevăzută cu mănuși de operare (Glove Box); Sistem ultra-purificare apă; 
Aparat pentru determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer 
prin descărcări capacitive în intervalul de energie: 1 mJ ... 3 J; 

• Camera de testare la praf; Stand automatizat pentru testare la stropire cu apă (IP X3 şi 
IP X4); Sistem desktop PC; 

• Stand pentru incercarea aparatelor izolante la temperatură ridicată. 
 

Faza 5: Dezvoltarea capacității de testare și utilizare a echipamentului tehnic destinat utilizării în 
spații cu risc de explozie datorat gazelor inflamabile și a echipamentului de protecție. 

- Stand pentru realizarea încercării la puls asimetric și la putere asimetrică pentru corpurile de 
iluminat fluorescente cu tip de protecție securitate mărită alimentate prin balasturi electronice. 

- Stand de încercare cu bule, pentru verificarea dispozitivelor de drenare si răsuflare la impact, 
pentru încercarea termică și încercarea la netransmitere a exploziei la dispozitivele de drenare și 
răsuflare. 

- Stand de testare la temperatură înaltă a aparatelor de protecție respiratorie autonome cu 
circuit deschis, cu aer comprimat. 

- Prototip simulator stand de aprindere prin scânteie pentru circuite electronice liniare. 
 
 

Faza 6: Dezvoltarea capacității de testare și utilizare a echipamentului tehnic destinat utilizării în 
spații cu risc de explozie datorat prafurilor inflamabile. 

- Stand pentru încercări climatice pentru condiționarea eșantioanelor pentru efectuarea 
încercării la impact asupra echipamentelor electrice care funcționează in medii cu pericol de explozie. 

- Stand pentru aprinderea atmosferei explozive praf/aer prin descărcări electrostatice 
capacitive. 

- Stand pentru testarea protecției la pătrunderea prafului în interiorul echipamentelor electrice 
și neelectrice destinate mediilor cu pericol de atmosferă explozivă. 

- Stand pentru testarea protecției la pătrunderea apei în interiorul echipamentelor electrice și 
neelectrice destinate mediilor cu pericol de atmosferă explozivă. 
Instrucțiuni și proceduri de testare. 
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PN 18 17 02 02 CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MEDII 
PERICULOASE CU ATMOSFERE EXPLOZIVE, INFLAMABILE ȘI TOXICE. 

 
Faza 1: Analiza sistemelor de ventilație și a proceselor tehnologice specifice incintelor industriale. 

1. Studiul atmosferelor potențial toxice/explozive localizate în exteriorul incintelor industriale 
Problema ventilaţiei industriale a apărut ca urmare a gravelor probleme de poluare atât a 

mediului din zonele industriale (şi din zonele limitrofe acestora), cât şi a incintelor industriale. 
Atmosfera poluată, exterioară incintelor industriale, poate pătrunde în interiorul acestora pe cale 
naturală sau prin intermediul instalațiilor de ventilare. 

Punerea în funcţiune a unui sistem de ventilare apare ori de câte ori la un loc de muncă se emit 
mai multe noxe decât cele acceptate normal de condiţiile de igienă a muncii, de sănătate, de 
securitate, etc. 

Poluarea aerului 
Poluarea aerului implică prezenţa în atmosferă a unor substanţe străine de compoziţia normală a 

acestuia, care în funcţie de concentraţie şi timpul de acţiune provoacă tulburări în echilibrul natural, 
afectând sănătatea şi confortul omului sau mediul de viaţǎ al florei şi faunei.  

Sursele de poluare reprezintǎ locul de producere şi de evacuare în mediul înconjurǎtor a unor 
emisii   poluante. Dupǎ natura poluanţilor, emisiile poluante acestea pot fi sub formă de pulberi şi gaze, 
emisii radioactive şi emisii sonore; în funcţie de provenienţa poluanţilor surse de poluare sunt naturale 
şi artificiale. 

Poluarea poate provenii din sursele naturale precum vulcanii, furtunile de praf, descompunerea 
reziduurilor organice și particulele vegetale.  

Poluarea industrială este generată de diferitele tipuri de industrie după cum urmează: 
termoenergetică, siderurgică, industria metalelor neferoase, metalurgia metalelor neferoase uşoare, 
industria materialelor de construcţie, industria cimentului, industria magneziului, industria gipsului, 
chimicǎ, a petrolului etc. 

O altǎ sursǎ importantǎ de poluare a aerului o constituie mijloacele de transport.  
Alte tipuri de poluare pot proveni din incinerarea deşeurilor de toate tipurile în aer liber, fumul 

de ţigarǎ, contaminarea radioactivă etc.  
Dezvoltarea tehnico-economică, pe lângă numeroasele avantaje aduse colectivităţilor umane, are 

şi consecinţe negative prin eliminarea în mediu a numeroase substanţe poluante. Acestea pot afecta 
direct sau indirect starea de sănătate şi pot produce dezechilibre ecologice care alterează confortul 
uman. 

Sursele de poluare a atmosferei 
Substanţele care provoacă poluarea atmosferei se pot afla sub formă pulverulentă (suspensii) şi 

sub formă gazoasă. 
A. Poluanţii pulverulenţi 
Sub această noţiune se înţeleg atât poluanţii de tip praf cât şi cei de tip fum. Până la o anumită 

limită, sursele naturale şi fireşti de praf şi fum pot fi gestionate de ecosistemele neperturbate. 
Praful şi fumul cu efecte poluante au surse antropogene, adică rezultă din activitatea umană, mai 

exact din intervenţia necontrolată a omului asupra atmosferei.  
Cea mai importantă cauză a poluării cu praf şi fum este energetica bazată pe cărbune.  
B. Poluanţii gazoşi 
Această categorie de poluanţi este constituită din emisiunile antropogene de gaze şi vapori, 

având cu precădere o acţiune chimică. Un aspect aparte al acestei poluări îl constituie producerea unui 
miros neplăcut. 

Cauzele antropogene ale poluării cu gaze ar fi: centralele termoelectrice, industria vâscozei, 
petrochimia, industria acizilor anorganici, transportul auto, complexele zootehnice. O semnificaţie 
aparte o are poluarea datorată transportului auto, un tip de poluare dispersă / orientată. Chiar dacă pe 
unitatea de transport intensitatea poluării este redusă, densitatea circulaţiei auto poate crea, local şi 
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zonal, serioase poluări. Poluanţii tipici sunt CO, hidrocarburi nearse sau doar parţial transformate 
termic, NOX, SOX, compuşi cu Pb. 

C. Aerosolii 
Sunt suspensii de particule solide sau lichide în aer. Dimensiunile particulelor sunt cuprinse între 

0,01-10 μm. Particulele mai mari de 10-20 μm se depun foarte rapid. 
Suspensiile de particule fine în aer reprezintă fenomene naturale, care rezultă din acţiunea 

vântului asupra materialelor de pe suprafaţa pământului şi din procese de condensare şi nucleaţie ale 
vaporilor cu volatilitate joasă. 

Sursele antropice de aerosoli sunt emisiile de particule de cenuşă zburătoare din procese de 
ardere sau alte emisii din diverse activităţi (măcinare, perforare, explozie, etc). Arderea biomasei care 
are loc atât natural cât şi deliberat, este o sursă prolifică de particule, care constau mai ales din 
condensate organice. 

Procese industriale poluante 
Dintre procesele industriale poluante, industria chimică şi cea petrochimică se caracterizează prin 

emisii de hidrocarburi, CO, SO2, NOX, H2S, NH3, clor, fenoli, aldehidă formică, compuşi organici 
fluoruraţi şi cloruraţi, etc. 

Industria materialelor de construcţii emite pulberi, SO2, CO, fenoli, etc. în industria celulozei şi a 
hârtiei se emit H2S, CS2, SO2, metilmercaptan, clor, aldehidă formică, etc. 

În industria feroasă şi neferoasă se emit importante cantităţi de poluanţi. Astfel, la producerea 
cocsului, o tonă de cărbune prelucrat este însoţit de emiterea a circa 0,3 kg praf şi CO, 0,75 kg SO2, 
câte 0,03 kg hidrocarburi şi NH3. 

Dispersia poluanţilor în atmosferǎ 
Elementele poluante nu rǎmân la locurile unde sunt produse, ci, datoritǎ unor factori influenţi, 

ele se depǎrteazǎ mult de acestea. Aflate în concentraţie mare la sursa emitentǎ, pe mǎsurǎ ce se 
depǎrteazǎ se dispersează şi datoritǎ unor fenomene fizice sau chimice, în anumite zone sau regiuni ele 
cad pe pǎmânt, sau se descompun realizând o autopurificare a atmosferei. 

De foarte multe ori aceastǎ autopurificare nu este posibilǎ şi datoritǎ unor cauze naturale ele 
sunt purtate la mare distanţǎ, aglomerate sau concentrate, dând naştere unor adevǎrate calamitǎţi, 
atât asupra oamenilor şi animalelor, cât şi asupra mediului înconjurǎtor. 

Emisii de poluanţi atmosferici 
Poluanții atmosferici sunt atent monitorizați datorită efectului puternic asupra organismelor vii și 

cuprind emisii de substanțe chimice de tipul SO2, NOx, NMVOC şi NH3,  dioxid de sulf, oxizi de azot, 
NH3,  NMVOC,  plumb, cadmiu,  mercur,  dioxină,  hidrocarburi aromatice policiclice (HAP),  bifenili 
policloruraţi (PCB), hexaclorbenzen (HCB) etc.  În diagramă este redată cu titlu de exemplu evoluţia 
emisiilor de SO2, NOx, NMVOC şi NH3. 

 

 
 

Fig.37 Diagrama evoluţiei emisiilor de SO2, NOx, NMVOC şi NH3 
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Analiza sistemelor de ventilație industrială 
Instalaţiile de ventilare şi climatizare industriale au ca scop asigurarea condiţiilor de puritate  a 

aerului şi a microclimei corespunzătoare activităţii depuse de om şi a naturii procesului tehnologic. 
Realizarea acestor cerinţe contribuie la menţinerea capacităţii de muncă, la înlăturarea îmbolnăvirilor 
profesionale, la ridicarea productivităţii muncii, a calităţii produselor, etc.  

Clădirile industriale cuprind în general spaţii mari cu surse variate de nocivităţi. Felul surselor şi 
amplasarea lor depind de procesul tehnologic din fiecare secţie. Pentru diluarea nocivităţilor, 
asigurarea condiţiilor de mediu necesare protecţiei muncii şi realizării microclimatului cerut de 
procesul de producţie, prin instalaţiile de ventilare industrială se vehiculează debite mari de aer 

Sisteme de ventilare industrială 
Alegerea sistemului de ventilare cel mai potrivit pentru o situație dată constituie în cea mai mare 

parte cheia unei funcționări satisfăcătoare. Situațiile care intervin în practică sunt însă atât de 
numeroase, de complexe și de variate, procesele industriale într-o evoluție atât de rapidă, iar 
necesitățile pentru confort din ce în ce mai ridicate, încât a sistematiza diferitele situații care apar și de 
a atașa la fiecare categorie sistemul de ventilare cel mai potrivit ar fi și dificil și nepractic.  

În problema de ventilaţie industrială, condiţiile mediului interior, denumite calitatea aerului 
interior şi expunerea angajaţilor la acestea sunt foarte importante. În instalaţiile industriale regimul de 
emisie al contaminaţiilor poate fi de 10 – 100 ori mai ridicat decât în instalaţiile nonindustriale, dar 
pentru foarte mulţi contaminanţi nivelul calităţii aerului interior poate fi acelaşi. Problema prioritară o 
constituie luarea în considerare a procesului de producţie, precum şi a altor probleme importante cum 
ar fi: angajaţii, energia, mediul înconjurător, etc. 

Scopul instalațiilor de ventilație industrială, include și alte spații decât clădirile de procesare 
industrială tradiționale, cum sunt: spitalele, parcările subterane, tuneluri miniere, de cale ferata și 
auto; alte clădiri, incinte si procese. 

Sistemele tehnologice de aeraj industriale se pot clasifica în doua categorii: ventilație industrială 
si tehnologii de procesare a aerului. 

Din cadrul acestui sistem fac parte: 
o Sistemele de condiționare a aerului care controlează calitatea aerului si mediului, atât pentru 

factorul uman, cat si pentru procese. 
o Sistemele de ventilație generala în care anumiți parametrii interni sunt controlați doar parțial. 

Nivelurile ținta sunt de obicei mai scăzute decât cele pentru condiționarea aerului.   
o Sistemele de ventilație locala sunt folosite pentru zonele controlate local. Aceste sisteme se 

bazează pe captarea locala a contaminanților.  
o Sistemele de ventilație a proceselor au scopul de a menține condițiile definite pentru a asigura 

performanța proceselor (ex. hotele mașinilor de hârtie).   
Tehnologii de procesare a aerului 
În cadrul acstor tehnologii se disting următoarele sisteme de seraj: 
o Sistemele de purificare sunt utilizate pentru îndepărtarea contaminanților, pentru purificarea 

debitelor rezultante, si colectarea materialelor înainte de evacuarea aerului viciat;  
o Sistemele de transport pneumatice sunt folosite pentru a transporta poluanții captați din 

procese către un punct de colectare.  
o Sistemele de uscare sunt folosite pentru îndepărtarea umezelii, a gazelor si vaporilor dintr-un 

produs. 
o Sistemele tehnologice pentru securitatea aerajului pot fi proiectate pentru controlul fumului 

în timpul incendiilor sau pentru reducerea riscului de explozie. 
Ventilatoare industriale 
Ventilatorul este inima unui sistem de ventilație. Un ventilator este un sistem roto-dinamic și 

este partea de conducere a tuturor sistemelor mecanice de ventilație. Energia de rotație ce se aplica la 
arborele ventilatorului este convertită într-o diferență de presiune, cauzând curgerea aerului, gazului 
sau particulelor de material prin rețeaua de tuburi sau descărcarea acestora în spațiul liber. 
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Ventilatoarele sunt mașini rotative pentru mărirea presiunii aerului (presiune statică) 
transformată din energia mecanică primită la arborele motor. Elementele principale ale unui ventilator 
sunt rotorul, carcasa și sistemul de acționare a rotorului. 

După direcția de curgere a aerului în ventilatoare, acestea se clasifică în ventilatoare centrifugale 
sau radiale și ventilatoare axiale. 

 
                                           Fig.38  a) ventilator centrifugal       b) ventilator axial 

 
Ventilatoare axiale 
Ventilatoarele axiale își datoresc denumirea de la faptul că, deplasarea aerului se face de-a lungul 

axei ventilatorului. Energia de presiune dezvoltată de aceste ventilatoare nu este produsă, ca la 
ventilatoarele radiale și de forță centrifugă, ci în întregime, numai de modificarea vitezei de curgere la 
trecerea prin rotor și de conversiunea presiunii dinamice în presiune statică. Ventilatoarele axiale pot 
fii: cu elice, tubulare și vane-axiale.   

Ventilatoare centrifugale 
Ventilatoarele centrifuge utilizează un rotor pentru a crește viteza fluxului de aer. Pe măsură ce 

aerul se deplasează de la butucul rotorului la vârfurile paletelor, acesta câștigă energie cinetică.  

 
Fig.39 Rotorul ventilatorului centrifugal 

 
Rotorul unui ventilator centrifugal constă din două inele  cu palete ajustate între ele. Inelele sunt  

atașate de tubulatura ventilatorului prin intermediul unor spițe.  

 
Fig.40  a. Palete înclinate în față   b. Palete radiale   c. Palete înapoi curbate 

 
Ventilatoare bifurcate 
Ventilatoarele bifurcate sunt de obicei ventilatoare auxiliare care sunt astfel proiectate încât 

motoarele funcţionează în aer proaspăt în timp ce rotorul vehiculează aer viciat. Pentru a realiza 
aceasta, carcasă ventilatorului este astfel concepută încât aerul poate să treacă pe oricare parte 
deoarece motorul este capsulat. 

Ventilatoare cu curgere combinată (mixtă) 
Ventilatoarele cu rotaţie mixtă sunt ventilatoare hibride în sensul că de obicei sunt în principal 

centrifugale montate în aşa fel încât pot funcţiona în mod similar cu cele axiale. 
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Fig.41 Ventilator mixt 
 

Parametrii funcționali ai instalațiilor de ventilație industrială legile ventilatoarelor 
Parametrii funcționali care definesc performanțele unui ventilator sunt: debitul de aer, 

presiunea, turația, puterea și randamentul. De asemenea, pe lângă parametrii funcționali ai unui 
ventilator mai trebuie să se cunoască și parametrii de stare ai aerului (temperatură, umiditate, 
presiune absolută, viteza aerului) și parametrii aerodinamici ai conductelor de ventilare (elementele 
geometrice ale coloanei, rezistența aerodinamică a coloanei, coeficientul unitar al pierderilor de aer) 
deoarece determină în cea mai mare parte funcționarea unei instalații de ventilație. 

Parametrii funcționali care definesc performanțele unui ventilator sunt: debitul de aer, 
presiunea, turația, puterea utilă și puterea absorbită, randamentul, tensiunea, curentul și nivelul de 
zgomot.  

În figura de mai jos, este redată diferenţa dintre performanţele ventilatoarelor centrifugale cu 
palete de diferite forme, proiectate pentru dezvoltarea aceluiaşi debit de aer Q. Din această figură 
rezultă că ventilatoarele cu palete curbate în faţă vor absorbi cea mai mare cantitate de energie, în 
timp ce ventilatoarele cu palete curbate în spate vor absorbi o cantitate de energie mai mică. 
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Fig.42 Diferenţa dintre performanţele ventilatoarelor centrifugale cu palete de diferite forme 
 

 2. Analiza metodelor de exploatare aplicate la salinele din România 
La ora actuală, în România există 6 exploatări a sării geme în subteran, aparținătoare Societătii 

Naționale a Sării, cu sediul în București și anume: Salina Cacica; Salina Dej; Salina Praid; Salina Prahova; 
Salina Rîmnicu Vîlcea; Salina Tîrgu Ocna. 

Pe lîngă exploatarea sării geme în subteran se mai exploatează sare și cu metoda umedă în 
exploatările de la Ocna Mureș, Tărgu Ocna, Cacica și Ocnele Mari. 

Stratigrafia zăcămintelor 
Badenianul- este prezent prin cele patru orizonturi cunoscute: orizontul Tufului de Dej şi a 

marnelor cu Globigerine / orizontul sării şi a gipsului superior / orizontul şisturilor cu Radiolari / 
orizontul marnelor cu Spirialis. 

Cuaternar - Pleistocen- (vulcanogen-sedimentar) fiind alcătuit din aglomerate şi brecii vulcanice 
post-pliocene care ating grosimi de sute de metrii, şi au o compoziţie variată de andezite, care se 
dispun discordant peste complexul sedimentar menţionat, formând relieful morfostructural al zonei. 

Holocenul- este reprezentat prin nisipuri şi pietrişuri ale teraselor inferioare, conuri de dejecţie, 
depozite aluvionare, deluvii şi depuneri de carbonaţi. 

Solubilitatea  
Sarea este foarte susceptibilă la transformările diagenetice, datorită marii solubilităţi ale 

mineralelor constituente, capacităţii lor de deformare plastică şi uşurinţei cu care se hidratează sau se 

Rotor

Palete de ghidare
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deshidratează. Capacitatea mare de dizolvare este permisă de difuzivitatea moleculelor de sare în 
soluţie.  

Cristalizarea şi granulaţia 
Sarea are un aspect macro- sau microcristalin fiind impurificat cu dispersii mecanice singenetice 

constituite din argile, marne, gresii, calcare cristaline etc. sub formă de diseminări, impregnaţii, 
incluziuni stratiforme sau enclave de diferite dimensiuni. Incluziunile de steril cu un diametru de peste 
0,5m pot apare sub forma de intercalaţii stratiforme (singenetice) sau sub formă de fragmente 
brecifiate, rezultate în urma deformărilor halocinetice a sării.          

Mineralogia şi chimismul 
Halitul (sarea gemă), compusul cel mai răspândit dintre depozitele evaporitice, este un mineral 

cu legături ionice tipice, şi este mai solubil decât sulfaţii de Ca (anhidrit, gips). Roca monominerală, 
alcătuită aproape în totalitate din mineralul halit, a fost definit ca fiind halitit.  

Vârsta zăcămintelor de sare 
Pe baza unor considerente stratigrafice, geometrice, petrografice şi biostratigrafice, zăcămimtele 

de sare a fost datată ca fiind de vârsta badenian inferioară.  
Geneza zăcămintelor 
Una dintre cele mai discutate probleme de către geologi şi chimişti a fost aceea a originii sării. 

Cea mai veche ipoteză fiind emisă de către Ochsenius (1877), care susţinea originea lagunară a 
depozitelor de sare, ipoteză care a câştigat cei mai multi adepţi.  

În acest context trebuie amintit şi ipoteza depunerii primordiale (Voiteşti - Rittman) conform 
căreia combinarea elementelor Na şi Cl a început în momentul în care temperatura a scăzut sub 700 0C, 
punct critic după care a demarat şi depunerea NaCl, căzând la suprafaţa Terrei, ca o zăpadă şi învelind 
Pământul cu un strat gros (150m), de un alb strălucitor. Când temperatura a scăzut în continuare, sub 
valoarea critică a apei (3740C), s-a produs condensarea vaporilor de apă. Ploile torenţiale au căzut pe 
suprafaţa caldă a Terrei, realizând procese de recondensare şi evaporare, într-un ciclu violent. Apa 
caldă a dizolvat sarea, l-a transportat în părţile denivelate, rezultând mările şi oceanele saturate cu 
sare. Din aceste soluţii s-au format ulterior, prin depunere şi precipitare lagunară, depozitele de sare.  

Metode de extragere a sarii, generalități. 
La nivelul anului 2017, în Romănia se mai aplică  trei metode de extragere a sării geme pe cale 

uscata și anume: 
   - metoda de exploatare în camere mici și pilieri pătrați supraetajați; 
                 - metoda de exploatare cu camere mici și pilieri pătrați; 
    - metoda cu camere mici și pilieri dreptunghiulari supraetajați. 

Metoda de exploatare cu camere mici şi pilieri pătraţi. 
Metoda consta din excavarea – impuscarea a unor spatii numitecamere, intre care se 

abandoneaza stalpi paralelipipedici cu baza patrata, numiti pilieri intercamerali, In cadrul panoului, 
sensul de exploatare este in avans. Sistenul camera-pilier formeaza un sisitem functional bine 
determinat in cadrul exploatatrii, in care camera asigura spatiul necesar extragerii materiei prime, iar 
pilierul asigura stabilitatea masivului de sare.Aceasta metoda un presupune sustinerea tavanelor 
camerelor de exploatare si a pilierilor patrati dar nici un ecclud aceasta sustinere atunci cand apapr 
fenomene de instabilitate la nivelul acestor zone (exfolieri, desprinderi mari copturi, fisuri ale tavanelor 
si pilierilor) 
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Metoda de exploatare cu camere mici şi pilieri dreptunghiulari. 
Această metodă se deosebeşte de cea descrisă anterior, numai prin forma (dreptunghiulară în 

secţiune) şi dimensiunile pilierilor şi camerelor. Ecartul în plan orizontal şi vertical este mai mare decît 
în cazul schemei cu pilieri pătraţi. 

 

              
              g- grosimea planșeului, 
              h- înălțimea camerei, 
              l- lățimea camerei, 
              f- pilier 
 

Această metodă de exploatare constă în excavarea în zăcămîntul de sare a unor camere de 
exploatare cu lățimea de 20 m și înălțimea de 8-12, separate de stîlpi de sare (pilieri de cîmp) de forma 
dreptunghiulară. Acești pilieri au rolul de a prelua sarcina litostatică datorată rocilor acoperitoare, 
asigurînd stabilitatea excavațiilor și a suprafetei. Metoda de exploatare nu presupune susținerea 
tavanelor camerelor de exploatare și a pilierilor părăsiți dar nici un o exclude atunci cînd apara 
fenomemne de istabilitate la nivelul acestor zone. 

Metoda de exploatare a sării geme cu camere mici şi pilieri (pătraţi) părăsiţi, cu tavanul drept 
Metoda de exploatare este conform proiectului cadru elaborat de MINESA - I.C.P.M. Cluj, şi are 

denumirea de metoda de exploatare a sării geme cu camere mici şi pilieri (pătraţi) părăsiţi, cu tavanul 
drept si are urmatoarele caracteristici; 

 planşeul (pilierul) de acoperiş al zăcământului are o grosime minimă de 30m în sare; 
 pilierul de culcuş are o grosime minimă de 10m în sare; 
 pilierii marginali variează în funcţie de adâncimea de exploatare, de la 22m (pentru h = 

80-120m) la 29m (pentru h = 280-400m); 
 pilierii (planşeele) dintre orizonturi au o grosime de 8m, la adâncimea de 80-100m şi 

10m pentru adâncimea de 280m; 
 pilierii intercamerali sunt prisme drepte cu baza pătrată (10-18m) cu înălţimea de 8m, 

dimensiunile bazei crescând odată cu adâncimea de exploatare; 
 camerele de exploatare au tavanul drept, lăţimea de 12-16m, înălţimea de 8m şi 

lungimea de 20-300m, în funcţie de mărimea câmpului de exploatare; 
Metoda propusă de exploatare cu camere mici şi pilieri pătrați și tăiere cu combina. 
Această metodă de exploatare propusă pentru a fi aplicată este cu camere mici direcționali și 

pilieri pătrați, cu tavan drept  cu  exploatare descendentă, tăiere cu combina cu atac punctiform, 
încarcare cu combina în autobasculante miniere, transport auto la suprafață. Camerele se exploatează 
integral dintr-o singură poziționare a combinei într-o felie de 5m înaltime și o lățime de 8m. 

Combina de atac punctiform are capete tăietoare ce se rotesc pe direție transversală. Brațul 
tăietor pivotează pe orizontală de-a lungul întregului front. Odată ce capetele tăietoare au penetrat 
frontul, se reglează adancimea de tăiere. 

 
Faza 2: Noțiuni de bază privind mediul de muncă în domeniul ventilației și salvare în medii 
periculoase. 

x Studiul sistemelor de ventilație industrială prin prisma automatizării acestora  
Prevederi legislative referitoare la ventilația industrială 
Pentru a alege o instalație de ventilație trebuie făcută o analiză a locului de muncă ce urmează a 

fi aerisit astfel încât soluția aleasă să rezolve problema de evacuare a noxelor dar să și respecte 
confortul personalului lucrător. 
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Proiectarea și realizarea unei instalații de ventilație individuale trebuie să armonizeze cerințele 
de confort cu cele de gestionare a sistemului de ventilație de către utilizator, fără a afecta, involuntar, 
celelalte funcții ale sistemului.  

Odată cu apariţia Legii nr. 319 din 14 iulie 2006, securităţii şi sănătăţii în muncă precum şi a 
Normelor metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor acestei legi, actele legislative 
existente în domeniu până la data respectivă au fost abrogate urmând ca fiecare agent economic să 
întocmească propriile Regulamente de securitate şi sănătate în muncă. 

În spiritul Legii Securităţii şi Sănătăţii în muncă nr. 319/2006, care transpune Directiva Consiliului 
nr. 89/391/EEC conducătorii agenţilor economici, prin obligaţiile şi răspunderile stabilite, sunt singurii 
responsabili de sănătatea şi securitatea salariaţilor lor. 

În baza Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 a apărut în domeniul ventilaţiei 
industriale următoarele normative: 

NORMATIV din 22 iunie 2011 pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de 
ventilare și climatizare, indicativ I5-2010, aprobat prin Ordinul nr. 1.659/2011, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 15 iulie 2011, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului; 

NORMATIV din 2 mai 2007 privind organizarea activității de verificare a instalațiilor de ventilare 
care funcționează la unități industriale cu pericol potențial de formare a atmosferelor explozive și/sau 
toxice, indicativ NVIV - 01-06,  aprobat prin Ordinul nr. 393/2007 publicat în Monitorul Oficial 408 din 
19 iunie 2007, emitent Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse; 

Riscul de explozie 
Exploziile și incendiile instantanee nu constituie, din fericire, cauzele cele mai frecvente ale 

accidentelor de muncă. Cu toate acestea, consecințele acestora sunt spectaculoase și dramatice în 
ceeace privește pierderile de vieți omenești și prejudiciile economice.  Considerentele umanitare 
sunt evidente: exploziile și incendiile pot provoca răniri extrem de grave și decese. 

Exploziile pot surveni ori de câte ori sunt îndeplinite - simultan - următoarele condiţii: substanţele 
sau preparatele inflamabile/combustibile (carburant) prezintă un grad înalt de dispersie în aer; 
concentraţia substanţelor sau preparatelor inflamabile în aer (comburant) se găseşte în interiorul 
limitelor (inferioară şi superioară) de explozie; cantitatea de atmosferă explozivă (amestec combustibil 
- aer) este periculoasă la momentul dat; se consideră ca fiind periculoasă o atmosferă explozivă 
compactă de minimum 10 dm3, formată într-o incintă închisă (încăpere), indiferent de mărimea 
acesteia; sursa de aprindere există şi, totodată, este eficientă (suficient de mare ca temperatură şi 
energie) pentru asigurarea activării moleculelor în vederea iniţierii şi propagării  reacţiei de ardere 
rapidă. 

Riscul de explozie poate să apară în toate domeniile de activitate în care sunt implicate substanțe 
inflamabile (gaze, vapori, prafuri, cețuri), care în amestec cu aerul pot da naștere la atmosfere 
potențial explosive. 

Sisteme de ventilare industrială 
Instalațiile de ventilare și de condiționare a aerului în încăperi urmăresc realizarea unei ambianțe 

confortabile și igienice. În cazul încăperilor industriale, aceste instalații crează în afară de un mediu 
prielic pentru buna desfășurare a procesului tehnologic, și condiții de confort care duc la obținerea 
unei creșteri însemnate a productivității muncii. 

Alegerea unei sistem de ventilație industrială se poate face prin parcurgerea următoarelor etape: 
1) definirea clară a clădirii și a posturilor din ea, a tipului de proces industrial ce are loc în clădire, a 

personalului muncitor folosit, a restricțiilor legate de mediu, de temperatură; 
2) determinarea surselor de poluare și clasificare a acestora, a caracteristicilor fizice și chimice; 
3) alegerea soluției optime de captare și ventilație ținând cont de evoluțiile și modificările posibile 

ale procesului industrial; 
4) determinarea parametrilor (viteza aerului, debitului, temperatura, umiditatea și presiune 

absolută) și calculului instalației (determinarea pierderilor de aer, a puterii instalate, 
diametrului coloanei, a pierderilor de sarcină, etc); 
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5) alegerea elementelor de circuit cum ar fii tubulatura, gurile de insuflare și aspirare a aerului, 
tipul de ventilator și motor de acționare, posibilitatea de automatizare, etc; 

6) punerea în funcțiune a instalației de ventilație și asigurarea mentenanței. 
Ventilaţia este considerată un “control ingineresc”  în scopul eliminării sau controlului 

contaminanţilor eliberaţi în atmosfera mediului de lucru din interior. Este un mod preferat de a 
controla expunerea angajaţilor la contaminanţii din aer. 

Proiectarea și realizarea unei instalații de ventilație individuale trebuie să armonizeze cerințele 
de confort cu cele de gestionare a sistemului de ventilație de către utilizator, fără a afecta, involuntar, 
celelalte funcții ale sistemului. 

Sistemele de aeraj industrial sunt compuse din mai multe componente, incluzând: 
- o zonă de admisie a aerului, cum ar fi o hotă sau o incintă; 
- tubulaturi, cu rolul de a transporta masele de aer dintr-o zonă spre alta; 
- dispozitive de curățare / purificare a aerului; 
- ventilator(ventilatoare) pentru admisia aerului proaspăt  și evacuarea aerului viciat. 

Când degajările nocive produc o viciere a incintei care pune în primejdie sănătatea oamenilor sau 
afectează confortul lor, se impune utilizarea unor sisteme speciale de ventilare. 

La noi în țară, în cadrul proceselor industriale cu degajări importante de noxe, pentru aerisirea 
locurilor de muncă cu pericol potențial de formare a atmosferelor explozive și/sau toxice sunt utilizate 
diferite tipuri de ventilatoare și instalații de ventilare care realizează debite de aer cuprinse între 100 
m3/h și 1000000 m3/h și depresiuni de la sub 10 Pascali până la peste 10.000 de Pascali. 

Sistemele tehnologice de ventilație industrială se pot clasifica în trei categorii: ventilație minieră, 
ventilație industrial propriuzisă și tehnologii de procesare a aerului. 

• Ventilație minieră: sistemele de aeraj local sau partial;sistemul de ventilație general. 
• Ventilație industrială: sistemele de condiționare a aerului; sistemele de ventilație generale; 

sistemele de ventilație locale; sistemele de ventilație a proceselor. 
• Tehnologii de procesare a aerului: sisteme de purificare; sisteme de transport pneumatic; 

sisteme de uscare si sistemele tehnologice pentru securitatea aerajului. 
Verificarea instalațiilor de ventilație   
Pe baza cunoașterii aprofundate a tipului și cantităților de noxe care se pot degaja în incintă 

proiectantul prevede instalații de ventilare pentru limitarea sau eliminarea riscului de producere a 
atmosferei potențial explozivă și/sau toxice. 

Pe baza proiectului de execuție constructorul montează instalațiile de ventilație în funcție de 
specificațiile tehnice pe amplasamentul destinat. În funcție de specificațiile tehnice instalațiile de 
ventilație prevăzute, pot fii cu tubulatură sau fără tubulatură. Cele cu tubulatură pot fi monofilare sau 
ramificate. De asemenea pot să fie dotate cu unul sau mai multe ventilatoare. În timpul funcționării 
parametrii funcționali ai ventilatoarelor respectiv tubulatura suferă modificări care pot conduce la 
creșterea concentrațiilor de gaze, vapori, pulberi sau cețuri. 

Pentru evitarea riscului de formare a atmosferelor potențial explozive și/sau toxice se impune 
verificarea instalațiilor de ventilare. 

Activitatea de verificare a instalațiilor de ventilare are rol puternic preventiv în ceea ce privește 
riscul de explozie în principal datorită faptului că din cele trei elemente care pot conduce la apariția 
unui fenomen de explozie, instalațiile de ventilare pot asigura carburantul (gaze, vapori, 
prafuri/pulberi, cețuri) respectiv sursa de inițiere (suprafața fierbinte, flacără, scântei de origine 
mecanică, scântei electrice, electricitate statică etc.) 

Automatizarea procesului de monitorizare a instalațiilor de ventilare 
Pentru o monitorizare cât mai eficientă și mai exactă se pot utiliza programe si aparatură de 

ultimă generație din domeniu, pentru  asigurarea din punct de vedere al calității și acurateții 
rezultatelor dar și pentru creșterea securității si sănătății lucrătorilor la locul desfășurarii activității. 
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Monitorizarea se poate reliza cu ajutorul unor sisteme complexe, formate din senzori pentru 

masurarea vitezei, temperaturi, umiditatii si presiuni/depresiunii aerului, conectați la o bază de date ce 
poate fi accesată de la distanță. 

xx Stabilirea indicatorilor psihologici implicați în activitatea de salvare în diferite medii de 
muncă 

Structura activității de intervenție și de salvare relevă două părți strâns legate: partea obiectivă, 
reprezentată de obiective și sarcini, care trebuie rezolvate la anumite standarde calitative și cantitative, 
iar partea subiectivă reprezentată de abilitățile totale, capacitățile și resursele necesare unei persoane 
care se angajează în această activitate. 

La fel ca în orice alt domeniu de activitate, de asemenea, atunci când vine vorba de activitatea de 
intervenție și salvare, examinarea psihologică apare ca o condiție prealabilă pentru gestionarea corectă 
a procesului de lucru, în scopul creșterii eficacității acestuia. Examinarea psihologică a personalului 
trebuie să se concentreze atât pe diagnosticul psihologic individual, cât și pe prognosticul individual. 
Examinarea psihologică relevă calitățile sau prezența / absența contraindicațiilor profesionale și, pe 
baza rezultatelor obținute, persoana în cauză poate fi încadrată într-un anumit loc de muncă. 

Doar cunoașterea obiectivă a tuturor trăsăturilor individuale și a cerințelor profesionale și 
realizarea unui acord între ele poate duce la evitarea consecințelor negative asupra individului (cum ar 
fi tulburările de adaptare, accidentele de muncă, arsurile etc.). Necesitatea stabilirii acestui acord între 
individ și activitatea de lucru este imperativ, mai ales în cazul activităților cu responsabilități și riscuri 
sporite cum ar fi intervenția și salvarea (situație prevăzută de legislația românească în vigoare - HG 
1169/2011, care stipulează obligația de a efectua evaluări psihologice, atât pentru ocuparea forței de 
muncă, cât și pentru periodice pentru anumite categorii profesionale). 

Condiții extreme de mediu și efectul lor asupra performanței  
Pe parcursul desfăşurării activităţii, solicitarea individului, în funcţie de echilibrul dintre 

exigenţele externe şi capacităţile interne, de momentul zilei de muncă, de intensitatea efortului şi de 
durata acestuia, poate avea efecte pozitive, favorabile unui rezultat eficient al activităţii (în termeni 
cantitativi, calitativi şi de costuri biologice) sau negative, nefavorabile atât pentru rezultatele activităţii, 
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cât şi pentru starea funcţională a organismului uman. Activitatea omului este reglată prin tonusul 
cerebral şi depinde în mare măsură de regimul de stimulare, de activare. Pentru a putea selecţiona şi 
prelucra informaţiile şi apoi pentru a putea decide şi acţiona corespunzător operatorul uman trebuie să 
fie „activat”.  

Activarea reprezintă o stare generală în care diferite sisteme fiziologice sunt activate simultan, 
incluzând frecvenţa cardiacă, activitatea metabolică şi cea electrică a creierului. Există un nivel optim al 
activării pentru orice activitate: un nivel mai mare sau mai mic determină performanţe inferioare. Zona 
optimă variază în funcţie de exigenţele sarcinii, de factori ambientali, de diferenţe individuale etc. Cu 
cât răspunsul omului este mai bine cunoscut, mai sigur, cu atât activarea este mai redusă. 

Supra activarea poate fi provocată de stresori ambientali (de exemplu, zgomotul). Sub activarea 
poate rezulta din monotonie. Solicitarea organismului uman, dincolo de limitele unei activări optime 
are efecte negative, nefavorabile asupra organismului pentru că duce la fenomene de: oboseală, 
monotonie, hipovigilenţă, saturaţie etc. În cazul unor dificultăţi de adaptare profesională organismul 
uman reacţionează negativ dezvoltând diferite mecanisme patogene.  

Condițiile de desfășurare a acțiunilor de intervenție și salvare, cu echipamente din ce în ce mai 
performante,  impun tot mai mult o presiune sporită asupra performanței umane. În unele situații, 
chiar, condiția biologică și psihică a salvatorilor devenind un factor limitativ al performanței. Acest fapt 
impune, pe de o parte, o preocupare tot mai intensă pentru cunoașterea limitelor performanței umane 
și ameliorarea adaptării acesteia la condițiile intervenției moderne. 

Aspecte privind legislația referitoare la efectele factorilor de risc psihosociali asupra individului  
Indicatorii biologici ai unor efecte produse de diverse riscuri/nocivităţi profesionale sunt 

prezentaţi, definiţi şi clasificaţi în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 803/2001 privind aprobarea 
unor indicatori de expunere şi/sau de efect biologic relevanţi pentru stabilirea răspunsului specific al 
organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesională, indicatori valabili pentru toate tipurile de 
activităţi, locuri de muncă şi condiţii de muncă.  

Particularităţi ale derulării activităţii de intervenţie şi salvare în medii toxice /explozive 
/inflamabile 

O definiţie completă a activităţii de intervenţie şi salvare în medii toxice /explozive/inflamabile 
poate fi: un răspuns specializat la o situaţie de urgenţă dintr-o unitate ce pune în primejdie vieţi, bunuri 
materiale şi o funcţionare continuă a acesteia. 

Prestaţia salvatorului se încadrează în categoria „muncă grea", din punct de vedere al efortului 
depus, depăşind cu mult media consumului global de calorii al muncitorului de la fronturile active de 
lucru. Caracterul acesta, de muncă grea, este imprimat şi de faptul că efortul profesional conţine 
numeroase oscilaţii de amplitudine mare, privind nivelul eforturilor depuse. Cu cât durata acestora 
este mai mare, cu atât munca este mai grea. Executarea muncii în salvare este ocazională, nu are 
caracter permanent, presupunând schimbarea deprinderilor zilnice de la profesia de bază. Salvatorii 
trebuie să efectueze antrenamente în condiţii similare cu cele din zona avariată, care să-i facă apţi de a 
acţiona eficient şi în deplină securitate. 

Principalele sarcini în activitatea de intervenție și salvare: 
• Răspunde la alarmele de incidente şi alte solicitări (accidente industriale, etc.).  
• Conduce şi utilizează maşinile şi echipamentul necesar pentru acțiunea de intervenție și 

salvare.  
• Identifică sursele incidentelor folosindu-şi cunoştinţele despre tipuri de incendii, designul 

construcţiilor, materiale de construcţie etc.  
• Delimitează zona afectată pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate.  
• Creează deschizături/breşe în diferite structuri pentru asigurarea ventilaţiei şi accesului, 

utilizând topoare, căngi, fierăstraie, răngi etc.  
• Controlează zonele pentru a localiza eventualele victime.  
• Salvează victimele de la locul incidentelor.  
• Acordă primul ajutor şi ia măsuri de resuscitare a persoanelor rănite.  
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• Acţionează pentru identificarea/găsirea de substanţe chimice (inflamabile) care ar putea 
provoca explozii şi extinderea incendiilor. 

• Inspectează şi verifică locul incidentului pentru a se asigura că nu mai există nici un pericol.  
• Efectuează antrenamente fizice și simulări pentru menţinerea unui nivel de pregătire 

corespunzător.  
• Participă la exerciţii şi demonstraţii privind tehnicile de intervenție și salvare.  
• Participă la cursuri, seminarii, conferinţe şi studiază literatura de specialitate pentru a învăţa 

noi tehnici de intervenție și salvare. 
• Curăţă şi întreţine echipamentul şi aparatura din dotare pentru intervenție și salvare. 
Personalul de intervenţie şi salvare în medii toxice /explozive /inflamabile trebuie să fie calificat 

într-una din meseriile reprezentative din cadrul agentului economic unde este organizată staţia de 
salvare.  

Aspecte legate de psihologia activităţii de intervenţie şi salvare în medii toxice /explozive 
/inflamabile 

Despre psihologia intervenției și a activității de salvare, informațiile pot fi obținute din diverse 
surse, documente și rapoarte, analize, lucrări științifice etc. În general, există o convergență acceptabilă 
a informațiilor obținute pe aceste căi relativ diferite în ceea ce privește aptitudinea și profilul 
personalității cerut de această activitate, cu accente diferite asupra anumitor grupuri de atribute 
psihice sau asupra modului de a le dezvolta în procesul de pregătire și rafinare profesională. 

În prezent, recrutarea, expertiza, selecția și pregătirea psihologică a personalului se bazează pe 
stabilirea unui minim de capacități, abilități și trăsături psihice (profilul optim al personalității), a cărui 
stare este supusă unui examen de evaluare inițială și periodică. 

Insistăm asupra diferenței dintre abilități și capacități. Criteriul pentru atingerea diferenței 
specifice între aceste concepte este gradul lor diferit în ceea ce privește oportunitățile de învățare. 
Calitățile psihice (abilități), cum ar fi inteligența sau capacitatea de concentrare, cu greu pot fi 
îmbunătățite prin instruire. În schimb, capacitățile (cum ar fi utilizarea unui aparat de respirație pentru 
un salvator în formare) pot fi dezvoltate și evaluate numai printr-o instruire adecvată. Așadar, trebuie 
evaluate calitățile psihice (abilități), cum ar fi inteligența sau capacitatea de concentrare, care sunt 
absolut necesare pentru buna desfășurare a activității de salvare. Aspectul principal al examenului 
psihologic în cadrul procesului de instruire/re-instruire din cadrul INSEMEX Petroșani este capacitatea 
de a obține o cantitate mare de informații într-un timp scurt într-o stare de emoție puternică și sub 
diverse impedimente. 

Pentru a identifica acei indicatori psihologici care au cea mai mare relevanță în activitatea de 
intervenție și salvare, un număr de 25 de persoane familiarizate cu această activitate (respectiv 
ocupanţi ai postului de muncă avut în vedere, analişti ai muncii, persoane familiarizate cu postul de 
muncă, formatori şi instructori în domeniu)  au fost chestionate. Structura pe ani de vechime în 
activitate şi profesie a acestora poate fi vizualizată în  figurile de mai jos : 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De asemenea, pentru derularea în bune condiții ale acestei ocupații mai este necesar ca și 
următoarele aptitudini să fie prezente, dezvoltate la un nivel cel puțin mediu: dexteritate manuală, 
dexteritate digitală, coordonare ochi-mână, controlul instrumentelor, discriminarea cromatică, 
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percepția spațială, acuitatea vizuală apropiată și la distanță, forța, rezistența la efort fizic, flexibilitate și 
extensie corporală, putere musculară statică.  

Dacă însă ne referim la caracteristicile necesare pentru a derula cu succes activitatea de salvator, 
evaluate de însăşi practicanţii  acestei ocupaţii, atunci, conform rezultatelor unui studiu realizat în 
cadrul INCD INSEMEX Petroşani  situaţia este cea redată în tabelul de mai jos, care prezintă poziţiile 
obţinute de fiecare calitate, aşa cum au fost ele ierarhizate de subiecţii cercetării (grupaţi pe trei serii 
de antrenamente). În cadrul chestionarului s-a precizat că 1 este calitatea cea mai importantă şi 10 
este calitatea cea mai puţin importantă. 
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Așadar, sintetizând informațiile obținute din sursele mai sus amintite, putem spune că indicatorii 

psihologici pe care trebuie să îi urmărim în ceea ce privește activitatea de intervenție și salvare sunt: 
- abilități cognitive (claritatea gândirii, capacitatea de concentrare, luciditatea, atenția, 

abilitatea lingvistică, decizia, memoria, abilitatea vizual-spațială, flexibilitatea în gândire, 
agilitatea mentală, abilitatea matematică); 

- abilități emoționale (empatia, stabilitatea emoțională, adaptarea la stres, confortul emoțional, 
controlul impulsivității, emotivitatea); 

- abilități sociale și de relaționare (asertivitatea, spiritul apartenenței la grup, respectul față de 
ceilalți, sociabilitatea, toleranța la opinii contrare, conformismul, încrederea interrelațională); 

- alte abilități și aptitudini (vitalitatea, vigilența, ambiția, dinamismul, curajul, altruismul, 
responsabilitatea, perseverența, răbdarea, realismul, tăria de caracter, generozitatea, prudența, 
sinceritatea, cumpătarea, autocontrolul, calmul mental). 

Acești indicatori psihologici sunt definiți în cele ce urmează: 
Claritatea gândirii:  aceasta este aptitudinea de a combina elemente de informaţii distincte sau 

de răspunsuri specifice la probleme pentru a formula reguli sau concluzii generale. Aceasta implică 
aptitudinea de a căuta de ce anumite unele lucruri pot fi în legătură, şi de asemenea de a putea da o 
explicaţie logică a unui şir de evenimente aparent fără legătură. 

Capacitatea de concentrare: este procesul psihic de orientare selectiva, de concentrare a 
energiei psihonervoase asupra unor obiecte, însusiri sau procese, menite sa conduca la sporirea 
eficientei activitatii psihice, cu deosebire a proceselor cognitive. 

Atenția: Această aptitudine constă în capacitatea de concentrare asupra unei sarcini fără a fi 
distras. Această aptitudine implică de asemenea capacitatea de concentrare asupra unei sarcini 
plictisitoare. Este de asemenea aptitudinea de a trece de la o sursă de informaţie la altele. Informaţia 
se poate prezenta sub forma cuvintelor, semnalelor, sunetelor, obiectelor sau altele 

Abilitatea lingvistică: este aptitudinea de a folosi cuvinte și fraze în actul vorbirii, astfel încât 
ceilalți să înțeleagă. Aptitudinea de a asculta și înțelege limba vorbită și scrisă. 

Decizia: Raționalitatea decidentului, capacitatea de a alege alternativa cea mai rațională dintr-o 
mulțime de variante disponibile. 
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Memoria: Această aptitudine presupune reamintirea informaţiilor (cuvinte cifre, imagini sau 
procedee). Elementele pot fi memorate individual sau în asociaţie cu altele. Această aptitudine pune 
accentul pe ceea ce psihologii numesc memorie episodică, care constă în memorarea unor evenimente 
precise. Ea se distinge de memoria semantică care face apel la organizarea cunoştinţelor. 

Abilitatea vizual-spațială: Capacitatea de a genera, reține și transforma imagini vizuale abstracte, 
manipularea și organizarea informației spațiale 

Flexibilitatea în gândire: Este aptitudinea de a identifica sau recunoaşte o formă cunoscută (o 
formă geometrică, un cuvânt, un obiect) care este inclus într-un alt material. Sarcina constă în repera 
forma pe care o căutăm dintr-un anumit fond. 

Agilitatea mentală: Este aptitudine de a produce mai multe reguli pentru a permite gruparea 
unui ansamblu de lucruri în maniere diferite. 

 Abilitatea matematică: capacitatea de a înțelege și opera cu conținuturi numerice, rapiditatea și 
corectitudinea de realizare a calculelor matematice simple. Abilitatea de a analiza o problemă 
matematică și a utiliza metoda potrivită pentru  

rezolvarea ei. 
Empatia: capacitatea oamenilor de a înțelege trăirile altora 
Stabilitatea emoțională: aptitudinea de a rămâne calm și echilibrat în situații dificile sau 

stresante.  
Adaptarea la stres: capacitatea de a se adapta situațiilor stresante fără pierderea stabilității 

emoționale și clarității gândirii. 
confortul emoțional, 
Controlul impulsivității: controlarea emoțiilor în prezența stimulilor iritanți, neașteptați sau 

stresanți.  
Prudența: aptitudinea de a se abține de la decizii finale până când nu au fost culese și evaluate 

toate datele relevante. 
Perseverența: aptitudinea de a menține un nivel optim de efort până când sarcinile de muncă 

sunt realizate cu succes. 
Sociabilitatea: aptitudinea de a fi comunicativ și participativ în situațiile sociale. 
Conformismul: aptitudinea de a adera la reguli și politici de comportament social, respectarea 

standardelor, normelor sociale la locul de muncă. 
Încrederea socială: aptitudinea de a afișa încredere în sine în situații sociale, manifestare 

deschisă a încrederii în sine, a siguranței, optimismului în interacțiunea cu ceilalți. 
Responsabilitatea: aptitudinea de a fi o persoană de încredere și cu simțul responsabilității față 

de alții. Implică disciplină, conștiinciozitate, a fi demn de încredere în îndeplinirea obligațiilor și 
sarcinilor pe care alții le așteaptă de la tine. 

 
Faza 3: Cercetări privind  intervenția personalului în atmosfere toxice/explozive/inflamabil. 

1. Documentare privind echipamentele de protecție a respirației și a celor de monitorizare a 
parametrilor fiziologici ai salvatorilor 

Atunci când în urma producerii unor avarii se degajă gaze toxice sau se schimbă calitativ 
compoziţia aerului, este necesar să se protejeze căile respiratorii ale persoanelor surprinse în această 
zonă şi ale celor care intră în zonă pentru evacuarea accidentaţilor şi lichidarea avariei, cu aparate de 
protecţie a respiraţiei. 

Aparatele izolante oferă protecţie respiratorie, permiţând purtătorului lor deplasarea pe spaţii 
largi, fără a ţine cont de natura sau concentraţia gazelor toxice. 

 Tipuri de aparate izolante  
Aparatele izolante folosite la staţiile de salvare din ţara noastră sunt următoarele [6]: 

- Aparate de protecție a respirației cu oxigen comprimat: aparat MEDI 17128; aparat Drager BG - 4;  
- Aparate de protecție a respirației cu aer comprimat: aparat Drager PA 90; aparat Drager PSS 7000; 
- Aparat Prosalv ARIAC 2000; aparat Prosalv ARIAC Fire Plus; aparat Prosalv ARIAC Diablo 
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Aparatul de protecție a respirației MEDI 17128 
Este realizat de firma MEDIZINTECHNIK din Leipzig (Gemania) şi funcţionează pe bază de oxigen 

comprimat, cu dozare combinată a acestuia, cu regenerarea aerului expirat şi cu reţinerea bioxidului de 
carbon din aerul expirat. 

 

 
 

Aparatul de protecție a respirației Drager BG – 4 
Este produs de firma Drager şi cântăreşte 13,6 kg, iar în cazul în care rezervorul de gheaţă pentru 

răcirea aerului inspirat este umplut, are greutatea de 14,8 kg.  
 

 
 

Aparatul de protecție a respirației DRAGER PA 90 
Este produs de firma Drager şi aparţine grupului de aparate izolante alimentate cu aer 

comprimat, fără regenerarea aerului expirat, cu presiune pozitivă. 

 
 

Aparatul de protecție a respirației DRAGER PSS 7000 
Aparatul Dräger PSS 7000 este un aparat autonom de respirat cu aer comprimat (SCBA), care 

utilizează un sistem de respirat cu circuit deschis. 
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Aparatul de protecție a respirației PROSALV ARIAC 2000 
Este produs de firma PROSALV BUZĂU și este un aparat izolant alimentat cu aer comprimat, fără 

regenerarea aerului expirat.  

 
 

Aparatul de protecție a respirației PROSALV ARIAC FIRE PLUS 
Este produs de firma PROSALV BUZĂU și este conceput cu cuplă rapidă pe furtunul de medie 

presiune ce face legătura între reductorul de presiune şi supapa la cerere. 

 
 

Aparatul de protecție a respirației PROSALV ARIAC D 
Aparatul Ariac D produs de firma PROSALV BUZĂU și este un echipament de protecţie de tip 

izolant, autonom, cu circuit deschis, cu aer comprimat. 

 
Echipamente de monitorizare a parametrilor fiziologici ai salvatorilor 
În condiţii de efort intens, consumul de energie suferă modificări esenţiale ce depind în mare 

măsură de caracteristicile funcţionale ale sistemului respirator, care la rândul lor se află într-o corelaţie 
strânsă cu gradul de antrenare a organismului şi cu solicitarea fizică. În timpul unui efort dinamic 
pronunţat, are loc o scădere progresivă a gradului de saturaţie în oxigen a sângelui şi o creştere a 
pulsului. 

Tipuri de echipamente de monitorizare a parametrilor fiziologici ai salvatorilor 
Echipamentele de monitorizare a parametrilor fiziologici ai salvatorilor se împart în:  
a) dispozitiv de monitorizare a saturației oxigenului în sânge Oximetrul WK-50 D; 
b)  dispozitiv pentru monitorizarea pulsului Sistem telemetric de măsurare a pulsului – HRT-SYS 

conpus din senzor de puls, transmițător, unitatea centrală (dispozitiv de recepție a datelor de la 
transmițătoare, dispozitiv de afișare electronică a pulsului, dispozitiv de încărcare transmițătoare); 

c)  dispozitive de monitorizare a consumului de energie. 
Oximetrul WK-50 D 
Uşor de utilizat, oximetrul este întrebuinţat pentru o gestionare şi o dozare corespunzătoare a 

cantităţii de munca pe care o depun salvatorii în poligonul de antrenament.  
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Sistem telemetric de măsurare a pulsului – HRT-SYS 
Sistemul telemetric de măsurare a pulsului – HRT-SYS  este utilizat pentru măsurarea pulsului 

salvatorilor în poligonul de antrenament permite monitorizarea continuă pe întreaga durată de 
desfăşurare a unui exerciţiu pentru șase persoane.    

 
Dispozitive de monitorizare a consumului de energie 
Dispozitivul de monitorizare a consumului de energie Polar V800 este un ceas sport cu GPS. 

 
2. Analiza metodelor actuale de verificare tehnicã a rețelelor sub presiune pentru gaze 

comprimate și lichefiate 
 Rețelele sub presiune sunt reprezentate de următoarele categorii de instalații și echipamente: 

- Conducte pentru gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori și acele lichide a 
căror presiune de vaporizare la temperatura maximă admisibilă este cu cel puțin 0,5 bar peste 
presiunea atmosferică. Conductele sunt elemente tubulare destinate transportului fluidelor, 
atunci când sunt montate într-un sistem sub presiune. Acestea cuprind țevi, sisteme de țevi, 
tubulatură, fitinguri, compensatoare de dilatare și alte componente sub presiune. 

- Conducte pentru abur la o presiune peste 0,5 bar și conducte pentru apă fierbinte la o 
temperatură peste 110ºC. 

- Recipiente butelii, reprezentate de orice recipient transportabil, în care se poate obţine sau se 
dezvoltă o presiune mai mare de 0,5 bar la un fluid (gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate 
sub presiune).  

- Recipiente metalice stabile sub presiune, instalate / montate pe fundații sau pe alte stative fixe, 
recipiente fixate pe platforme deplasabile sau pe sisteme mobile proprii. 

Verificarea tehnică a conductelor metalice sub presiune  
Prezenta metodă tehnică se aplică conductelor pentru gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub 

presiune, vapori și acele lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maximă admisibilă este 
cu cel puțin 0,5 bar peste presiunea atmosferică și care: a) pentru gaze din grupa 1: DN > 25; b) pentru 
gaze din grupa 2: DN > 32, PS x DN > 1.000; 

Prezenta metodă tehnică se aplică conductelor pentru lichide a căror presiune de vaporizare la 
temperatura maximă admisibilă este cu cel puțin 0,5 bar peste presiunea atmosferică și care: a) pentru 
lichide din grupa 1: DN > 25, PS x DN > 2.000; b) pentru lichide din grupa 2: PS > 10 bar, DN > 200, PS x 
DN > 5.000. 
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Verificarea tehnică a conductelor pentru abur și apă fierbinte 
 Conductele sunt elemente tubulare destinate transportului aburului sau apei fierbinți sub 

presiune. Acestea cuprind țevi, sisteme de țevi, tubulatură, fitinguri, compensatoare de dilatare și alte 
componente sub presiune, după caz. 

Prezenta metodă tehnică se aplică conductelor pentru abur la o presiune peste 0,5 bar și 
conductelor pentru apă fierbinte la o temperatură peste 110ºC cu DN > 32 și PS x DN > 1.000. 

Verificarea tehnică a recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub 
presiune  

Prezenta metodă tehnică se aplică următoarelor categorii de recipiente butelii:  
• recipiente butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, executate din 

oţel fără sudură, cu o capacitate cuprinsă între 0,5 şi 150 litri inclusiv;  
• recipiente butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, executate din 

aluminiu nealiat şi aliaje cu aluminiu, fără sudură, cu o capacitate cuprinsă între 0,5 şi 150 litri 
inclusiv;  

• recipiente butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, executate din 
oţel nealiat sudate, cu o capacitate cuprinsă între 0,5 şi 150 litri inclusiv;  

• baterii de recipiente butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;  
• recipiente stingătoare de incendiu;  
• recipiente butelii pentru gaze petroliere lichefiate (GPL), executate din oţel, sudate, din 

componenţa instalaţiilor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la motoarelor 
autovehiculelor. 

Recipientul butelie este un ansamblu format din:  
o recipientul sub presiune, având capacitatea cuprinsă între 0,5 şi 150 litri inclusiv şi care 

serveşte la transportul şi depozitarea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate, expuse 
temperaturii ambiante;  

o armăturile aferente, care pot fi: dispozitive de umplere şi golire, dispozitive de descărcare a 
presiunii, dispozitive de securitate, dispozitive de măsurare, elemente de îmbinare pentru 
conducte, elemente de rigidizare fixate pe recipient, elemente pentru fixare şi protecţie și 
dispozitive de protecţie termică. 

Verificarea tehnică a recipientelor metalice stabile sub presiune 
Recipientul este reprezentat de orice înveliș metalic (incintă închisă) care conține fluide sub 

presiune, inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte echipamente; un 
recipient poate fi compus din una sau mai multe incinte. 

Recipientele metalice stabile sub presiune sunt reprezentate de recipiente cu presiuni maxime 
admisibile de lucru mai mari de 0,5 bar. 

Prezenta metodă tehnică se aplică următoarelor categorii de recipiente metalice sub presiune:  
- recipiente care conțin gaze din grupa 1 (fluide periculoase: fluidele definite ca explozive, 

extrem de inflamabile, foarte inflamabile, inflamabile, la care temperatura maximă admisibilă 
de lucru este mai mare decât punctul de aprindere, foarte toxice, toxice și oxidante); 

- recipiente care conțin gaze din grupa 2 (abur); 
- recipiente care conțin lichide din grupa 1; 
- recipiente care conțin lichide din grupa 2.  
 În vederea autorizării funcționării recipientelor, se efectuează următoarele activități: 

a) verificarea existenței documentației tehnice de însoțire a recipientului; 
b) verificarea condițiilor de instalare, conform documentației de instalare; 
c) revizia interioară; 
d) încercarea de presiune hidraulică; 
e) verificarea reglării dispozitivelor de siguranță; 
f) încercarea pneumatică de etanșeitate. 
 



57 
 

3. Cercetãri privind modificarea indicatorilor psihologici ai salvatorilor în funcție de diferite 
medii de muncã 

În orice domeniu de activitate, examinarea psihologică apare ca o condiţie obligatorie pentru 
dirijarea corectă şi adecvată a procesului muncii în direcţia creşterii eficienţei acesteia. Examinarea 
psihologică a personalului trebuie să vizeze atât diagnoza psihologică, la nivel individual, cât şi 
prognoza evoluţiei individului.  

Examinarea psihologică nu este corectă decât în măsura în care elaborarea şi selecţia probelor 
psihologice are la bază o concepţie teoretică corectă asupra structurii activităţii. Prin examenul 
psihologic se pun evidenţă calităţile sau prezenţa / absenţa unor contraindicaţii profesionale şi în baza 
rezultatelor obţinute persoanei în cauză i se pot face recomandări privind încadrarea într-un anumit loc 
de muncă. 

Evaluarea psihologică în contextul activităților de intervenție și salvare 
Implicarea directă în situaţii cu potenţial risc pentru propria integritate fizică (cu atât mai mult cu 

cât individul nu are o experienţă anterioară cu acest tip de situaţie), aşa cum sunt acţiunile de 
intervenţie şi salvare, poate avea un puternic impact emoţional. 

Atunci când indivizii se găsesc în situaţii cu puternic caracter stresant, de obicei, nu sunt capabili 
să gândească la fel de clar ca de obicei, iar acest lucru le poate afecta deciziile şi reacţiile. Pericolele 
neprevăzute, necunoaşterea naturii şi consecinţelor posibile ale unei situaţii, a regulilor de intervenţie 
în această situaţie, lipsa experienţei şi abilităţilor, lipsa pregătirii psihologice minime reprezintă tot 
atâtea motive pentru un astfel de comportament. 

Scopul evaluării psihologice este identificarea potențialului de funcționare a psihicului fiecărui 
individ având în vedere investigarea comportamentelor și a funcțiilor psihice ale acestuia, țintind pe 
reliefarea punctelor tari, a resurselor de care dispune persoana, în încercarea sa de a depăși anumite 
dificultăți dar și pe punctarea eventualelor dificultăți sau abateri de la normalitate. În contextul 
cercetării de față, indicatorii psihologici pe care trebuie să îi urmărim în ceea ce privește activitatea de 
intervenție și salvare sunt: abilități cognitive; abilități emoționale, abilități sociale și de relaționare; alte 
abilități și aptitudini. 

 Probele standardizate de evaluare psihologică  
Analiza aspectelor legate de personal la nivel organizaţional, evaluarea dimensiunilor  psihologice 

relevante pentru activitatea organizaţională se poate realiza pe paliere diferite, utilizând metode 
specifice de evaluare. În funcţie de specificul dimensiunilor evaluate putem vorbi de o evaluare la nivel 
individual (aptitudini, trăsături de personalitate, atitudini şi opinii personale), o evaluare la nivel 
colectiv (cultură oganizaţională sau climat organizaţional) sau de o evaluare la nivel naţional  
(mentalitate, valori culturale naţionale).  

În ceea ce priveşte evaluarea psihologică la nivel individual, pe baza descrierii şi specificării 
postului rezultate în urma analizei muncii se poate întreprinde activitatea de psihodiagnoză, pentru a 
vedea în ce măsură candidaţii la angajare corespund criteriilor de performanţă stabilite sau pentru a 
aprecia performanţele profesionale ale persoanelor deja angajate. 

Testele psihologice pot fi clasificate în funcţie de o varietate de criterii. 
Testele de aptitudini:BTPAC, platforma CAS++;  Binet-Simon, Wechler, Bender-Santuci ;  Matricile 

Progresive Raven, Domino etc. 
Inventarele de personalitate: Eysenck, 16 PF, NEO PI-R, NEO FFI; TAT, Testul petelor de cerneală, 

Testul arborelui etc. 
Chestionarele de atitudini sau valori: MBTI, chestionarul Holland etc. 
Abordări actuale în testarea psihologică 
Testarea psihologică computerizată  
Noua tehnologie informaţională produsă prin computerizare influenţează în mod inevitabil 

tendinţele de dezvoltare şi de aplicare a metodelor psihometrice în selecţia profesională. Testarea 
psihologică asistată de calculator sau, pe scurt, testarea computerizată, este una dintre cele mai 
utilizate aplicaţii ale calculatoarelor în domeniu psihologiei. Un sistem computerizat de evaluare 
psihologică este cu atât mai evoluat cu cât acoperă într-o măsură mai mare următoarele funcţii: 
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selectarea testului de administrat, instructajul on-screen, administrarea testului, înregistrarea datelor, 
analiza rezultatelor, administrarea de teste suplimentare, interpretarea rezultatelor. 

Aplicații ale tehnologiei informaţionale în psihologie sunt: 1. Testarea aplicată pe calculator; 2. 
Testare adaptativă computerizată (CAT); 3. Simularea “bazată pe evaluarea aptitudinală” (SBAA); 4. 
Abordarea holistică; 5. Reţeaua neuronală artificială (N.R.A.); 6. Algoritmi de repartiţie prin cercetare 
operaţională; 7. Realitatea virtuală 

Interferența psihofiziologică din biosemnale EDA 
Cercetarea aplicativă în neuroinginerie, ingineria cognitivă și științele cogniției ocupă un loc 

important la nivel internațional. Pentru studierea creierului, în prezent sunt folosite tehnici și 
tehnologii avansate. O fenomenologie foarte mult utilizată pe sisteme de măsură a unor aspecte 
psihofiziologice este activitatea electrodermală (EDA). Ea va fi întâlnită și în cazul binecunoscutului 
poligraf (detector de minciuni), aflându-se de asemenea, la baza multor instrumente de măsură, cu 
ajutorul cărora s-au realizat în ultimii 30 de ani o serie de determinări psihofiziologice importante. 

 Inventarierea probelor şi testelor psihodiagnostice disponibile pentru măsurarea indicatorilor 
psihologici 

Pentru derularea activităților de evaluare psihologică, precum și pentru derularea activităților de 
cercetare și atingerea obiectivelor propuse în diferite studii și proiecte (respectiv, în cazul de față, 
măsurarea indicatorilor psihologici ai personalului de intervenție și salvare), structura de psihologie din 
cadrul INCD INSEMEX are la dispoziție următoarele instrumente psihologice: 

I. Teste de inteligenţă sau de randament intelectual general: B53; D48; M.P.A.;  W; CAS ++. 
II. Teste de personalitate de tip chestionar: Scala DRS-15 pentru măsurarea robusteţii; Sistemul de 

evaluare clinică SEC; ABCD-M; CEI; ZKPQ; CP5F; FFPI; OPT; AP; NEO PI-R / NEO-FFI; E.P.Q.,  P.N.P., CP-
14F; T; M.B.T.I.,  C.; C.P.I., AVG, PAC, SI; A.D.; AC; C.V.; M.V.; Testul de atenție D2,  Sistem de testare şi 
evaluare psihologică PSISELTEVA; Platforma de evaluare CAS++; Sistemului de evaluare MindMi. 
 
Faza 4: Cercetări în domeniul ventilație industrială aplicabile mediilor explozive/toxice/inflamabil. 
 

1. Analiza grafică a sistemului de ventilare echilibrat cu funcționare în regim stabil  
Pentru analiza grafică a sistemului de ventilare echilibrat cu funcționare în regim stabil a fost 

utilizat ca reper  standul special de testare a ventilatoarelor care funcționează în tandem pentru 
aerisirea incintelor închise. 

Standul special de testare a ventilatoarelor care funcționează în tandem este format dintr-o 
baterie de trei ventilatoare de introducere a aerului proaspăt,  montate  în paralel, cu funcționare în 
regim refulant și o baterie de trei ventilatoare de evacuare a aerului viciat, montate în paralel cu 
funcționare în regim aspirant și care sunt amplasate pe peretele opus celui pe care sunt montate 
ventilatoarele refulante. 

Bateriile de ventilatoare aspirante și refulante sunt racordate la tubulatură circulară cu diametrul 
de 315 mm. 

Ventilatoarele aspirante utilizate V1, V2 și V3  precum și ventilatoarele refulante sunt de tip VAS 
315. 

Bateriile de ventilatoare refulante și aspirante utilizate pentru introducerea respectiv evacuarea 
aerului sunt formate din: 2 ventilatoare axiale  VAS - 315 – 2 ;0;1  - 0,75 kW x 2750 rpm; 1ventilator 
axial  VAS - 315 – 2 ;2   - 0,55 kW x 2700 rpm. 

Modelarea rezolvarea și simularea sistemului de ventilare a fost realizată pentru evaluarea 
repartiției debitelor de aer la nivelul fiecărei ramificații respectiv pentru stabilirea influenței reciproce a  
instalațiilor de ventilație echilibrate cu funcționare în regim stabil. 

Pentru modelarea sistemului de ventilație refulant – aspirant, utilizat pentru ventilarea incintei 
de experimentare, a fost utilizat programul specializat 3D CANVENT.  

Cu ajutorul nodurilor rețelei de ventilație caracterizate de coordonatele geodezice au fost 
generate ramificațiile rețelei de ventilație care reprezintă modelarea sistemului de ventilare . 
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În vederea rezolvării rețelei de ventilație, pentru fiecare ramificație au fost stabiliți parametrii 
geometrici reali aferenți instalațiilor de ventilare. De asemenea au fost calculate rezistențele specifice . 

După introducerea datelor în baza de date a programului a fost realizată etapa de echilibrare a 
rețelei de ventilație. În final după introducerea parametrilor funcționali specifici ventilatoarelor în 
librăria programului pentru ventilatoarele care funcționează în regim refulant respectiv pentru 
ventilatoarele care funcționează în regim aspirant, a fost rezolvată rețeaua de ventilare. 

Programul 3D – CANVENT se bazează pe legile lui Kirchoff, utilizând tehnica iterativă Hardy– 
Cross în scopul convergenţei către o soluţie optimă. Drept urmare prin rezolvarea rețelei de ventilare a 
fost obținută repartiția optimă a debitelor de aer la nivelul fiecărei ramificații. 

 

 
 

Modelarea și rezolvarea rețelei de ventilație a constat în considerarea instalației de ventilare în 
regim echilibrat și stabil cu cele două baterii de ventilatoare V1refulant, V2refulant și V3refulant, respectiv 
V1aspirant, V2aspirant și V3aspirant, de tip VAS - 315 – 2 ;0;1;2, conectate cu incinta de experimentare. Ca 
urmare a rezolvării rețelei de ventilare au fost obținute următoarele rezultate: Debitul de aer V1refulant, 
ramificația 1-4, a fost de 1,49 m3/s; Debitul de aer V2refulant, ramificația 2-4, a fost de 1,49 m3/s; Debitul 
de aer V3refulant, ramificația 3-4, a fost de 1,09 m3/s; Debitul de aer V1aspirant, ramificația 7-8, a fost de 
1,49 m3/s; Debitul de aer V2aspirant, ramificația 7-9, a fost de 1,49 m3/s; Debitul de aer V3aspirant, 
ramificația 7-10, a fost de 1,10 m3/s; 

Cu ajutorul rețelei de bază au fost realizate simulări corespunzătoare diferitelor situații privind 
funcționarea echilibrată a sistemului de ventilare în regim stabil astfel: Simularea rețelei de ventilație în 
condițiile în care ventilatoarele refulante V1refulant și V2refulant respectiv ventilatoarele aspirante V1aspirant și  
V2aspirant sunt pornite; Simularea rețelei de ventilație în condițiile în care ventilatorul refulant V3refulant 
respectiv ventilatorul aspirant V3aspirant sunt pornite; Simularea rețelei de ventilație în condițiile în care 
ventilatorul refulant V1refulant respectiv ventilatorul aspirant V1aspirant sunt pornite; 

Simularea rețelei de ventilație în condițiile în care ventilatoarele refulante V1refulant și V2refulant 
respectiv ventilatoarele aspirante V1aspirant și  V2 aspirant sunt pornite; 

Prin rezolvarea rețelei de ventilare în condițiile noi create a fost obținută repartiția optimă a 
debitelor de aer la nivelul fiecărei ramificații. 

 
 

Modelarea și rezolvarea rețelei de ventilație a constat în considerarea instalației de ventilare în 
regim echilibrat și stabil cu cele două ventilatoare V1refulant și V2refulant, respectiv V1aspirant și V2aspirant, de 
tip VAS - 315 – 2 ;0;1;, conectate cu incinta de experimentare. Ca urmare a rezolvării rețelei de 
ventilare au fost obținute următoarele rezultate: Debitul de aer, ramificația 1-4, a fost de 1,49 m3/s; 
Debitul de aer V2refulant, ramificația 2-4, a fost de 1,50 m3/s; Debitul de aer, V3refulant, ramificația 3-4, a 
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fost de 0,03 m3/s; Debitul de aer V1aspirant, ramificația 7-8, a fost de 1,48 m3/s; Debitul de aer V2aspirant, 
ramificația 7-9, a fost de 1,49 m3/s; Debitul de aer V3aspirant, ramificația 7-10, a fost de 0, 01 m3/s; 

Simularea rețelei de ventilație în condițiile în care ventilatorul refulant V3refulant respectiv 
ventilatorul aspirant V3aspirant sunt pornite 

Prin rezolvarea rețelei de ventilare în condițiile noi create a fost obținută repartiția optimă a 
debitelor de aer la nivelul fiecărei ramificații. 

 

 
 

Modelarea și rezolvarea rețelei de ventilație a constat în considerarea instalației de ventilare în 
regim echilibrat și stabil cu cele două ventilatoare V3refulant, respectiv V3aspirant, de tip VAS - 315 – 2 ;2, 
conectate cu incinta de experimentare. Ca urmare a rezolvării rețelei de ventilare au fost obținute 
următoarele rezultate: Debitul de aer V1refulant, ramificația 1-4, a fost de 0,65 m3/s; Debitul de aer 
V2refulant, ramificația 2-4, a fost de 0,44 m3/s; Debitul de aer V3refulant, ramificația 3-4, a fost de 1,72 m3/s; 
Debitul de aer V1aspirant, ramificația 7-8, a fost de 0,98 m3/s; Debitul de aer V2aspirant, ramificația 7-9, a 
fost de 0,51 m3/s; Debitul de aer V3aspirant, ramificația 7-10, a fost de 1,10 m3/s; 

Simularea rețelei de ventilație în condițiile în care ventilatorul refulant V1refulant respectiv 
ventilatorul aspirant V1aspirant sunt pornite; 

Prin rezolvarea rețelei de ventilare în condițiile noi create a fost obținută repartiția optimă a 
debitelor de aer la nivelul fiecărei ramificații. 

 

 
 

Modelarea și rezolvarea rețelei de ventilație a constat în considerarea instalației de ventilare în 
regim echilibrat și stabil cu cele două ventilatoare V1refulant respectiv V1aspirant, de tip VAS - 315 – 2 ;0;1;, 
conectate cu incinta de experimentare. Ca urmare a rezolvării rețelei de ventilare au fost obținute 
următoarele rezultate: Debitul de aer V1refulant, ramificația 1-4, a fost de 1,49 m3/s; Debitul de aer 
V2refulant, ramificația 2-4, a fost de 0,03 m3/s; Debitul de aer V3refulant, ramificația 3-4, a fost de 0,03 m3/s; 
Debitul de aer V1aspirant, ramificația 7-8, a fost de 1,49 m3/s; Debitul de aer V2aspirant, ramificația 7-9, a 
fost de 0,05 m3/s; Debitul de aer V3aspirant, ramificația 7-10, a fost de 0, 01 m3/s; 

2.  Analiza tipodimensiunilor și structurilor specifice sistemelor de ventilație industrială 
Problema ventilației industriale a apărut ca urmare a gravelor probleme de poluare atât a 

mediului din zonele industriale (și din zonele limitrofe acestora), cât și a incintelor industriale. Punerea 
în funcțiune a unui sistem de ventilare apare ori de câte ori la un loc de muncă se emit mai multe noxe 
decât cele acceptate normal de condițiile de igienă a muncii, de sănătate, de securitate. 



61 
 

Pentru a putea alege corect instalația de ventilație necesară, trebuie făcută o analiză completă a 
locului de muncă ce urmează a fi ventilat, astfel încât soluția aleasă să rezolve problema de evacuare a 
noxelor, dar și să fie bine primită de utilizator, respectând confortul termic al acestuia. 

 Tehnicile de ventilare industrială pot fi grupate în două mari categorii după cum urmează: 
ventilație locală, numită și ventilație prin aspirație localizată ; ventilație generală, numită și ventilație 
prin diluare. 

Ventilația locală constă în a capta poluanții cât mai aproape de sursa lor de emisie, înainte ca ei 
să pătrundă în căile respiratorii ale operatorilor și înainte de a fi dispersați în întreaga atmosferă 
înconjurătoare. 

Prin dispozitiv de captare se înțelege orice intrare a unui sistem de ventilație locală prin care 
aerul poluat este antrenat în afara incintei.  

Se folosesc trei principale tipuri de dispozitive de captare: dispozitive închise; dispozitive 
inductoare; dispozitive receptoare. 

Ventilația generală diminuează concentrația poluanților, dar nu reduce cantitatea totală de 
poluanți eliberată în incinta de lucru (atelier, hală de producție, etc.).  

Aerul captat la locul de muncă din incintă trebuie evacuat către exterior și, după caz, epurat 
conform reglementărilor în vigoare. Evacuarea se face cu ajutorul tubulaturii și a unui ventilator de 
extracție a aerului. 

În cele ce urmează sunt prezentate detaliat, dimensiunile gamei obișnuite de tuburi de aeraj 
confecționate din tablă de oțel galvanizată respectiv garnituri de etanșare. 
a. Tuburi circulare din oțel galvanizat 

 
b. Coturi și pene din tablă de oțel galvanizat 

 
c. Racorduri și reducți 

 
 

 
d. Diferite tipuri de racorduri 

 
 
 

e. Tipuri de flanșe din oțel galvanizat 
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f. tipuri de garnituri de etanșare 

 
Tuburile MINEVENT au fost introduse ca o alternativă la tuburile metalice de ventilație. Tuburile 

MINEVENT sunt pliabile și extensibile, de aceea se utilizează exclusiv pentru aplicații cu presiune 
pozitivă a aerului vehiculat. 

Diametrele obișnuite ale tuburilor MINVENT – ABC sunt de la 300 mm la 3050 mm. De asemenea 
și alte diametre sunt disponibile la cerere. Mărimile standard ale lungimii tuburilor sunt: 5m, 15m, 30m  
a). Confuzoare (tuburi cu reducere de secțiune)  b). Adaptor pentru ventilatoare 
 

           
c). Ramificație laterală      d). Ramificație în T  

       
e). Coturi flexibile      f). Ramificație în Y 

       
Rezistența conductelor RIGIDUCT, derivă din firele din fibră de sticlă, montate încrucișat, în 

spirală. Aceste conducte sunt mult mai rezistente decât conductele fără fibră de sticlă montate 
încrucișat sau decât conductele din PVC.  

 
Tuburile RIGIDUCT, rotunde sau ovale sunt furnizate la lungimile standard de 3 m. Conductele 

RIGIDUCT rotunde, pot fi de asemenea livrate la lungimi de 6 m și la diametre de peste 660 mm. 
Lungimile speciale de conducte pot fi disponibile funcție de cerințe. 

Rezistențele pentru tubulatură se pot determina cu ajutorul unei Nomograme prezentată și 
care poate să ajute la selectarea mărimii tuburilor RIGIDUCT pentru a vehicula cantitatea de aer 
necesară 

3. Studiul parametrilor de risc la incendiu 
Incendiul este un proces complex, cu evoluţie nedeterminată, incluzând fenomene diverse de 

natură fizică şi chimică (reacţii de ardere, transfer de căldură, formarea flăcărilor, schimbul de gaze cu 
mediul înconjurător, transformări structurale produse în materialele de construcţie şi elementele de 
rezistenţă etc.). Sau mai pe scurt, incendiul este o ardere necontrolată. 

Impactul incendiilor asupra persoanelor se manifestă în mai multe moduri: 
- ca urmare a efectelor termice (contactul cu flacăra, expunerea la temperaturi ridicate şi radiaţii 

termice) rezultă stres de căldură, arsuri de diferite grade (I, II şi III) şi deces; 
- ca urmare a efectelor toxice (inhalarea de gaze şi fum) se produc intoxicaţii, incapacitate şi 

deces; 
- ca urmare a reducerii conţinutului de oxigen rezultă hipoxia, apoi decesul; 
- ca urmare a reducerii vizibilităţii, posibilităţile de salvare scad, expunerea la căldură, gaze şi fum 

se prelungeşte şi riscul individual de deces creşte foarte mult; 
- ca urmare a distrugerii/prăbuşirii structurilor datorită incendiilor, persoanele pot suferi 

traumatisme şi decese. 



63 
 

Vătămările corporale, respectiv decesele sunt rezultatul comun al mai multor efecte la care se 
adaugă panica personalului.  

Riscul individual este riscul la care este expusă o persoană aflată în apropierea unui anumit 
pericol. Riscul social este o măsură a riscului global la care este expusă întreaga populaţie aflată în 
apropierea sursei de risc.  

 

 
O parte a principalelor pericole la care este expusă o persoană în timpul incendiilor este legată de 

căldură şi temperaturile ridicate. Temperaturile ridicate influenţează pulsul, care se modifică în funcţie 
de temperatură şi timpul de expunere. Pulsul sare de la (84 bătăi pe minut) la 120 bătăi pe minut când 
temperatura creşte la 100oC. La 113oC pulsul creşte până la 150 bătăi pe minut în 10 minute. 

În general, temperatura maximă care poate fi suportată de sistemul respirator al omului este de 
203oC. Până la 150oC, efectul dominant este durerea cauzată de arsuri ale pielii, ce se produc în mai 
puţin de 5 minute. Între 70 – 150oC apar dificultăţi de respiraţie. La 70oC dacă persoana se află într-o 
încintă închisă, efectul va fi inconfortul iar între 70 – 150oC se pot produce efecte ireversibile. Efectele 
patologice (durere, arsuri de gradul I, II, III şi deces) sunt produse la temperaturi peste 150oC. 

Din motive fiziologice, limita admisibilă a densităţii fluxului termic pentru securitatea oamenilor 
este de 1388 W/m2  şi corespunde duratei de salvare egală cu 60 s. 

Timpul de reacţie al persoanelor în incendiu diferă în funcţie de intensitatea fluxului termic. 
Perioada de reacţie a acestora în condiţii de creştere a fluxului termic se reduce până la 10 ori. 
Posibilitatea de retragere de la o locaţie cu radiaţie termică ridicată spre o locaţie cu un nivel de radiaţii 
termice nepericuloase (aprox. 1 kW/m2) poate fi folosită, de asemenea, la evaluarea victimelor 
accidentate (vătămări sau deces) ca urmare a radiaţiei termice. În acest sens se calculează timpul 
efectiv de expunere. 

În funcţie de modul de dispersare a materialului combustibil şi de scenariu se pot produce mai 
multe tipuri de incendii. O persoană expusă o clipă şi numai parţial, acţiunii directe a incendiului este 
cel mai probabil să sufere durere şi arsuri, care însă nu-i vor periclita viaţa. O persoană cuprinsă total 
sau substanţial de flăcări se apreciază că va fi accidentată mortal. Pentru evaluarea cantitativă a riscului 
se recomandă următoarele nivele de letalitate: 100 % letalitate pentru persoanele din aer liber 
cuprinse de incendii tip torţă, incendii pe suprafaţă de lichid sau minge de foc; 100 % letalitate pentru 
populaţia din aer liber surprinsă de incendiu instantaneu; 50 % la 100 % letalitate în funcţie de 
posibilitatea de salvare, pentru lucrători cu haine rezistente la foc din ţesături conform cerinţelor 
reglementare. 

Pericolul degajării unor substanţe toxice poate avea urmări dezastruoase şi prin urmare este 
clasificat ca un pericol de accident major alături de incendii extinse şi explozii puternice.  

Dezvoltarea unor modele de toxicitate FED servesc examinării şi evaluării riscurilor legate de 
emisia fumurilor şi gazelor toxice în interiorul construcţiilor închise sau parţial închise, care pot antrena 
fenomene de iritaţie sau asfixiere. În general, fenomenele de iritaţie sau incapacitare preced 
fenomenele de asfixiere iar efectele nefaste şi toxice nu sunt numai însumate, ci uneori sinergice.  

Oxigenul reprezintă aproximativ 21 % din volumul aerului proaspăt. Concentraţiile de oxigen sub 
15 % produc hipoxia (foamea de oxigen) cu efecte de creştere a vitezei de respiraţie, judecată dificilă şi 
instalarea rapidă a oboselii. Concentraţiile sub 10 % cauzează pierderea rapidă a înţelegerii şi judecăţii, 
finalizându-se cu deces în câteva minute. Construcţiile şi instalaţiile industriale trebuie să asigure 
desfăşurarea procesului tehnologic în condiţii optime şi de securitate a personalului. În acest sens 
reglementările în vigoare prevăd anumite condiţii încă din faza de amplasare, proiectare şi apoi de 
execuţie, astfel ca pe întreaga durată de viaţă a construcţiilor şi instalaţiilor, în cazul iniţierii unui 
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incendiu, să se asigure: stabilitatea elementelor portante estimate pentru o perioadă determinată de 
timp; limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interiorul construcţiei; limitarea propagării 
incendiului la vecinătăţi; posibilitatea persoanelor de a se evacua în condiţii de siguranţă sau de a fi 
salvate prin alte mijloace; securitatea forţelor de intervenţie. 

Îndeplinirea obiectivelor enumerate se realizează printr-o serie de măsuri active şi pasive.  
Soluţiile tehnice pentru asigurarea cerinţei esenţiale de “securitate la incendiu” a construcţiilor trebuie 
să îndeplinească criterii şi niveluri de performanţă pentru elementele structurale ale construcţiilor, 
precum şi de echipare şi dotare cu sisteme şi instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor, în 
funcţie de o serie de clasificări şi încadrări, precum: categoria de importanţă a construcţiei, tipul 
construcţiei, destinaţia şi mărimea compartimentelor de incendiu, riscuri şi pericole de incendiu, 
amplasare, densitatea sarcinii termice, stabilitatea la foc a construcţiei şi altele. 

Flăcările, radiaţia termică şi produsele de combustie rezultate dintr-un incendiu pot avea o 
influenţă semnificativă asupra factorilor de mediu. Flăcările şi radiaţia termică pot aprinde, arde sau 
usca vegetaţia pe o anumită distanţă, constituind surse potenţiale de incendiu pentru păduri, culturi 
agricole etc. În timpul incendiului, pe lângă vaporii şi gazele toxice, sunt eliminate în mediul 
înconjurător gudroane, particule solide sub formă de cenuşă, materiale incomplet arse şi reziduuri 
anorganice.  

Aerul atmosferic este un factor de mediu greu de controlat, deoarece poluanţii se răspândesc 
rapid şi nu pot fi monitorizaţi. Gazele de ardere au impact diferit asupra mediului: dioxidul de carbon  
are efect cumulativ, pe timp îndelungat cauzând efectul de seră; oxizii de azot, oxizii de sulf datorită 
capacităţii de fixare pe particulele de praf, aerosoli pot fi transportaţi uşor la sute de kilometri, 
contribuind la formarea ploilor acide; acidul clorhidric contribuie la ploile acide şi la formarea smogului 
fotochimic; oxizii de azot produc vătămarea serioasă a vegetaţiei prin albirea şi moartea ţesuturilor 
plantelor, reducerea ritmului de creştere al acestora şi provoacă boli pulmonare animalelor sau 
reducerea imunităţii; compuşii de clor şi fluor distrug flora; hidrogenul sulfurat afectează grav fauna şi 
flora; amoniacul are un impact distructiv asupra biodiversităţii şi dacă ajunge în apă produce 
eutrofizarea acesteia; acidul cianhidric la concentraţii mari distruge anumite organisme din sol şi 
afectează vieţuitoarele acvatice. 

Pulberile produse de incendii sunt formate din particule de carbon (funingine), rezultate din 
arderea incompletă, particulele reziduale sau cenuşă antrenate de vânt.  

Solul este factorul de mediu, care integrează toate consecinţele poluării, cu influenţă şi asupra 
subsolului. Solul constituie un loc de acumulare a elementelor poluante şi un mijloc de răspuns dinamic 
la procesul de acumulare. 

Modificările care se produc în sol, ca urmare a impactului poluanţilor, se reflectă asupra 
celorlalte verigi ale lanţului trofic, vegetaţie – apă – păsări şi animale – oameni. În funcţie de natura şi 
intensitatea impactului şi de însuşirile native fizice şi chimice ale solurilor, amploarea modificărilor este 
diferită. Expunerea animalelor la dioxine, de exemplu a evidenţiat reducerea fertilităţii, defecte 
genetice şi mortalitatea embrionilor. 

Materiile organice consumă oxigenul din apă, în timpul descompunerii lor, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, în funcţie de cantitatea de substanţă organică evacuată, provocând distrugerea 
fondului piscicol şi în general a tuturor organismelor acvatice.  

Efectul produselor periculoase asupra mediului este diferită. La o scurgere accidentală de propan, 
dispersia acestuia urmată de o explozie/incendiu, se formează dioxid şi oxid de carbon, oxizi de azot, 
fum. Un alt efect asupra mediului este impurificarea apei din canalizări cu apă provenită de la stingerea 
incendiilor.  

În obiectivele industriale, institutii, cladiri de locuit, instalatii tehnologice și ori unde se 
depoziteaza, se manipuleaza și se folosesc materiale și substante combustibile exista risc (pericol) de 
incendiu. Aceasta este cauzată de faptul că, materialele și substantele au înmagazinat un anumit 
potențial caloric (sarcina termică). Dacă în același spațiu sau în împrejurimi există sau iși fac apariția 
vreo sursă de aprindere, pericolul de incendiu este iminent. Acesta se produce atunci când există o 
corelație în timp și în spațiu a unor condiții specifice. 
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Forța de distrugere a unui incendiu acționeaza în două direcții: asupra clădirii și aspupra 
conținutului acestuia. Pericolul pentru clădiri constă în distrugerea elementelor de construcții. Gradul 
de distrugere este determinat de doi factori care acționează în sens opus și anume: intensitatea și 
durata incendiului pe de o parte și capacitatea de rezistenta a constructiei pe de alta. 

Pentru stabilirea riscului de incendiu potențial se va tine seama de următorii factori: sarcina 
termică; condițiile de vizibilitate și posibilitatea creșterii pagubelor datorită degajării fumului; mărimea 
compartimentelor de incendiu în funcție de posibilitatea de evacuare a clădirii și ventilarea încăperilor; 
înălțimea încăperii, respectiv a clădirii; eventualitatea creșterii pagubelor din cauza degajării gazelor de 
ardere cu acțiune corozivă; aglomerare de valori (materiale) pe unitatea de suprafață. 

Cu ajutorul factorilor de risc trebuie să se stabilească atât gradul de risc pentru construcții și 
oameni, determinat de incendiu, cât și mărimea pagubelor produse ca efecte  secundare ale 
incendiului, acțiunea fumului, a gazelor de ardere cu acțiune corozivă, etc. Calculul pericolului de 
incediu trebuie să țină seama de 2 factori principali: sarcina termică calculată într-un anumit 
mod;rezistenta la foc a cladirilor, apreciata și interpretată cu toate implicațiile. 

Euroclasele de rezistenţă la foc tind să armonizeze sistemele naţionale în cadrul Uniunii 
Europene. Există trei clase de rezistenţă la foc: R rezistenţă mecanică sau stabilitate; E etanşeitate la 
gaze toxice şi flăcări fierbinţi; I  izolaţie termică utilizată obligatoriu completar unei clasificări R sau E. 

 

                 
R                                           E                                             I 

 
          

Flăcări 
Căldură Flăcări 

Căldură 

 
Aprecierea pericolului de incendiu al substantelor și materialelor combustibile este probabilă 

numai dacă se determină (cunosc) o serie de parametrii ca: grupa de combustibilitate; indici de 
combustibilitate; temperatura de inflamabilitate; temperatura de aprindere; temperatura de 
autoinflamare; tendința la autoaprindere; temperatura de autoincălzire; temperatura de ardere 
mocnită; intervalul de explozie; limitele de aprindere ale vaporilor; concentratia minimă de stingere a 
incendiului; continutul minim de oxigen pentru explozie; viteza de ardere; substanta de stingere cea 
mai adecvată.  

 
Faza 5: Achiziția de echipamente în vederea dezvoltării capacității de experimentare în  domeniul 
ventilației industriale. 

1. Analiza grafică a sistemului de ventilare echilibrat cu funcționare în regim instabil  
Pentru analiza grafică a sistemului de ventilare echilibrat cu funcționare în regim instabil a fost 

utilizat ca reper  standul special de testare a ventilatoarelor care funcționează în tandem pentru 
aerisirea incintelor închise. 

Standul special de testare a ventilatoarelor care funcționează în tandem este format dintr-o 
baterie de trei ventilatoare de introducere a aerului proaspăt,  montate  în paralel, cu funcționare în 
regim refulant și o baterie de trei ventilatoare de evacuare a aerului viciat, montate în paralel cu 
funcționare în regim aspirant și care sunt amplasate pe peretele opus celui pe care sunt montate 
ventilatoarele refulante. 

Pentru modelarea sistemului de ventilație refulant – aspirant, utilizat pentru ventilarea incintei 
de experimentare, a fost utilizat programul specializat 3D CANVENT. Pentru aceasta  a fost utilizat un 
sistem de coordonate aleatoriu. 

După introducerea datelor în baza de date a programului a fost realizată etapa de echilibrare a 
rețelei de ventilație. În final după introducerea parametrilor funcționali specifici ventilatoarelor în 
librăria programului pentru ventilatoarele care funcționează în regim refulant respectiv,  pentru 
ventilatoarele care funcționează în regim aspirant, a fost rezolvată rețeaua de ventilare. 



66 
 

Programul 3D – CANVENT se bazează pe legile lui Kirchoff, utilizând tehnica iterativă Hardy– 
Cross în scopul convergenţei către o soluţie optimă. Drept urmare prin rezolvarea rețelei de ventilare a 
fost obținută repartiția optimă a debitelor de aer la nivelul fiecărei ramificații. 

Modelarea și rezolvarea rețelei de ventilație a 
constat în considerarea instalației de ventilare în regim 
echilibrat și instabil cu cele două baterii de ventilatoare 
V1refulant, V2refulant și V3refulant, respectiv V1aspirant, V2aspirant 
și V3aspirant, de tip VAS - 315 – 2 ;0;1;2, conectate cu 
incinta de experimentare. 

 

Ca urmare a rezolvării rețelei de ventilare au fost obținute următoarele rezultate:Debitul de aer 
la nivelul ventilatorului  refulant V1refulant, ramificația 1-4, a fost de 0,26 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului refulant V2refulant, ramificația 2-4, a fost de 1,96 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului refulant V3refulant, ramificația 3-4, a fost de 1,09 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului  aspirant  V1aspirant, ramificația 7-8, a fost de 2,22 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului  aspirant V2aspirant, ramificația 7-9, a fost de 1,82 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului  aspirant V3aspirant, ramificația 7-10, a fost de 1,09 m3/s;Debitul de aer pe ramificația 
dreaptă,  ramificația 4-6, a fost de 3,37 m3/s;Debitul de aer pe ramificația dreaptă,  ramificația 6-7, a 
fost de 5,16 m3/s;Debitul de aer pe scurtcircuitare,  ramificația 5-6, a fost de 1,83 m3/s; 

Cu ajutorul rețelei de bază au fost realizate simulări corespunzătoare diferitelor situații privind 
funcționarea echilibrată a sistemului de ventilare în regim instabil astfel:Simularea rețelei de ventilație 
în condițiile în care ventilatoarele refulante V1refulant și V2refulant respectiv ventilatoarele aspirante 
V1aspirant și  V2aspirant sunt pornite;Simularea rețelei de ventilație în condițiile în care ventilatorul refulant 
V3refulant respectiv ventilatorul aspirant V3aspirant sunt pornite;Simularea rețelei de ventilație în condițiile 
în care ventilatorul refulant V1refulant respectiv ventilatorul aspirant V1aspirant sunt pornite; 
Simularea rețelei de ventilație în condițiile în care 
ventilatoarele refulante V1refulant și V2refulant respectiv 
ventilatoarele aspirante V1aspirant și  V2 aspirant sunt 
pornite; 

 

Ca urmare a rezolvării rețelei de ventilare au fost obținute următoarele rezultate:Debitul de aer 
la nivelul ventilatorului  refulant V1refulant, ramificația 1-4, a fost de 1,48 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului refulant V2refulant, ramificația 2-4, a fost de 1,48 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului  refulant oprit, V3refulant, ramificația 3-4, a fost de 1,05 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului  aspirant  V1aspirant, ramificația 7-8, a fost de 1,91 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului  aspirant V2aspirant, ramificația 7-9, a fost de 1,49 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului  aspirant oprit, V3aspirant, ramificația 7-10, a fost de 0, 00 m3/s;Debitul de aer pe 
ramificația dreaptă,  ramificația 4-6, a fost de 1,91 m3/s;Debitul de aer pe ramificația dreaptă,  
ramificația 6-7, a fost de 4,10 m3/s; 

Simularea rețelei de ventilație în condițiile în care 
ventilatorul refulant V3refulant respectiv ventilatorul 
aspirant V3aspirant sunt pornite 

 

  

Ca urmare a rezolvării rețelei de ventilare au fost obținute următoarele rezultate:Debitul de aer 
la nivelul ventilatorului  refulant oprit,V1refulant, ramificația 1-4, a fost de 0,35 m3/s;Debitul de aer la 
nivelul ventilatorului refulant oprit, V2refulant, ramificația 2-4, a fost de 0,00 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului refulant V3refulant, ramificația 3-4, a fost de 1,09 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului  aspirant oprit,  V1aspirant, ramificația 7-8, a fost de 0,35 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului  aspirant oprit,  V2aspirant, ramificația 7-9, a fost de 0,35 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului  aspirant V3aspirant, ramificația 7-10, a fost de 1,09 m3/s;Debitul de aer pe ramificația 
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dreaptă,  ramificația 6-7, a fost de 2,31 m3/s;Debitul de aer pe scurtcircuitare,  ramificația 5-6, a fost de 
1,52 m3/s; 

Simularea rețelei de ventilație în condițiile în care 
ventilatorul refulant V1refulant respectiv ventilatorul 
aspirant V1aspirant sunt pornite; 
  

Ca urmare a rezolvării rețelei de ventilare au fost obținute următoarele rezultate:Debitul de aer 
la nivelul ventilatorului  refulant V1refulant, ramificația 1-4, a fost de 1,11 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului refulant oprit, V2refulant, ramificația 2-4, a fost de 0,56 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului  refulant oprit, V3refulant, ramificația 3-4, a fost de 0,56 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului  aspirant  V1aspirant, ramificația 7-8, a fost de 1,49 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului  aspirant oprit, V2aspirant, ramificația 7-9, a fost de 0,00 m3/s;Debitul de aer la nivelul 
ventilatorului  aspirant oprit, V3aspirant, ramificația 7-10, a fost de 0, 00 m3/s;Debitul de aer pe 
ramificația dreaptă,  ramificația 6-7, a fost de 1,49 m3/s;Debitul de aer pe scurtcircuitare,  ramificația 5-
6, a fost de 1,49 m3/s; 

Pentru creșterea capacității de experimentare în domeniul ventilației industriale au fost 
achiziționate următoarele echipamente:Tester calitate aer;Analizor parametrii electrici;Trusă 
multifuncțională măsurare parametrii aer cu accesorii;Clește de măsurare a puterii;Capace tubulatură; 
Aparat de măsurare pulberi – HAZ-DUST I. 

Tester calitate aer 
Testerul de  calitate aer detectează formarea de 

condens, determina debitul de aer (prin conducte), 
funcție de calculare a procentului de aer din exterior 
in funcție de temperatura sau de CO2. 

 
 

Analizor parametrii electrici 
Echipamentul oferă cea mai bună analiză a 

calității energiei și introduce pentru prima dată 
capacitatea de a cuantifica monetar pierderile de 
energie.   

Trusă multifuncțională măsurare parametrii aer cu accesorii 
Trusa multifuncțională este un instrument portabil 

furnizat cu un modul de presiune de ± 500 Pa, tub Pitot 
Ø 6 mm, tub de silicon de 2 x 1 m, vârf din oțel 
inoxidabil, o sondă de higrometrie din oțel inoxidabil, o 
sonda telescopică și un telescopic Ø100 mm sondă în 
scopul determinării parametrilor de mediu, ventilație și 
microclimat. 

 

Clește de măsurare a puterii 
Aparatul măsoară o gamă largă de parametri 

electrici și poate fi folosit pentru multe aplicații în 
mediul modern.  

 

 

Capace tubulatură 
Capacele de tubulatură au rolul de a asigura 

etanșeitatea necesară pe parcursul unor teste 
specifice respectiv pentru a elimina posibilitatea de 
pătrundere neautorizată a obiectelor lucrătorilor sau 
persoanelor neavizate în zona . 
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Aparat de măsurare pulberi – HAZ-DUST I 
HAZ-DUST I este ideal ca instrument 

portabil pentru monitorizarea particulelor cu 
operarea sa simplă și instantaneu ușor de citit și 
afișarea măsurătorilor. Este extrem de sensibil, 
dar ușor și robust. Aplicațiile includ identificarea 
zonelor cu niveluri ridicate de praf respirabil și 
evaluarea generării și suprimării prafului. 

 

 
a. Studiul tipodimensiunilor sistemelor de ventilație industrială 
Un sistem de ventilație se definește prin realizarea schimburilor de aer dintre mediul interior și 

cel exterior cu scop în crearea unor condiții ambientale cat mai apropiate condițiilor de confort termic 
cerute.  

Ventilatoarele sunt echipamente atât de simple și de uzuale, încât avem tendința de a le 
subestima importanța, bucurându-se de atenția noastră doar când performanțele lor lasă de dorit. 

Ventilația industrială presupune cunoașterea profundă a dinamicii fluidelor, în varianta modernă 
computerizată, propagarea tridimensională a căldurii, curgerea fluidelor complexe, starea de echilibru 
și condițiile tranzitorii, probleme de funcționare, contaminații din interiorul respectiv exteriorul 
instalațiilor. 

Alcătuirea sistemelor de ventilații în secțiile industriale necesită cunoașterea amănunțită a 
procesului tehnologic, a utilajelor și amplasarea lor, natura și cantitatea nocivităților, condițiile de 
mediu cerute din punct de vedere tehnologic și al protecției muncii. 

Unele țări au lideri în domeniul cercetării științifice și aplicative iar, țările scandinave se află în 
prima linie în ceea ce privește tehnologia de vârf în domeniul unor bune practici de mediu și al 
instalațiilor energo-eficiente. Orientarea respectiv prioritatea constă în implementarea celei mai bune 
tehnologii de ventilație industrială în toate locurile de muncă pe bază globală. 

Obiectivele noilor inovații, proceduri, sisteme și echipamente constau în satisfacerea nevoilor 
utilizatorilor finali care trebuie incluse ca parte a programelor de dezvoltare.  

După spațiile supuse ventilării, sistemele de ventilare se clasifică în ventilare generală, parțială, 
locală și mixtă, astfel:sistemele de ventilare generală;sistemele de ventilare parțială;sistemele de 
ventilare locală;sistemele de ventilare mixte. 

Sistemele de ventilare industrial sunt compuse din mai multe componente, incluzând:o zonă de 
admisie a aerului, cum ar fi o hotă sau o incintă;tubulaturi, cu rolul de a transporta masele de aer dintr-
o zonă spre alta;dispozitive de curățare / purificare a aerului;ventilator (ventilatoare) pentru admisia 
aerului proaspăt  și evacuarea aerului viciat. 

Modul de funcționare a acestor sisteme speciale trebuie să respecte următoarele principii 
generale pentru a se obține rezultatele cele mai bune:Reducerea sau anularea degajărilor nocive; 
Adaptarea construcției și tehnologiei la necesitățile de ventilare;Curenții de aer creați de ventilatoare 
trebuie să aibă o mișcare de același sens cu tendința naturală de deplasare a degajărilor nocive; Într-o 
încăpere cu surse de viciere, aerul proaspăt trebuie introdus în zona curată, iar aerul viciat trebuie 
aspirat din zona impurificată; Ventilarea trebuie să realizeze condiții omogene de calitate a aerului în 
toată zona ocupată a încăperilor;Ventilarea unei încăperi trebuie să creeze în interiorul acesteia un 
regim de presiune convenabil atât pentru încăperea ventilată, cât și pentru încăperile învecinate.  

La un loc de muncă, ventilația locală este utilizată pentru a controla expunerea la contaminanții 
din aer. Este utilizată în mod obișnuit pentru a elimina contaminanții, cum ar fi fumul, praful și vaporii, 
pentru a asigura un mediu de lucru sănătos și sigur.  

Există patru roluri principale ale sistemului de ventilație:Oferă o sursă continuă de alimentare cu 
aer proaspăt, din exterior;Păstrează temperatura și umiditatea la niveluri confortabile;Reduce riscurile 
potențiale de foc și explozie;Elimină sau diluează contaminanții din aer. 



69 
 

Ventilație pentru diluție (generală), care reduce concentrația de contaminanți prin omogenizarea 
aerului contaminat cu aer curat, necontaminat. Punctul acestor sisteme de ventilație industrială este 
de a direcționa aerul departe de angajați, astfel încât să nu fie nevoiți să respire aerul contaminat. 

Ventilația de diluție sau “generală” alimentează și elimină cantități mari de aer în interiorul și 
dintr-o zonă sau clădire.  De obicei ea implică ventilatoare de exhaustare de mari dimensiuni, plasate în 
pereții sau tavanul unei încăperi ori clădiri.  

 

Sistem de aerisire cu două instalații de ventilare, 
cu introducerea aerului proaspăt prin coloană de 
tuburi la podeaua halei 

 

Sistem de aerisire cu două instalații de ventilare, 
cu introducerea aerului proaspăt prin coloană, la 
tavanul halei 

 

Sistem de aerisire cu două instalații 
de ventilare, cu introducerea 

aerului proaspăt la podeaua halei, 
în apropierea sursei de degajare a 

gazelor 

 
Sistem de aerisire cu o 

instalație de ventilare și 
introducerea aerului prin 

fereastra halei 

Sisteme de ventilare 
nerecomandabile pentru 

aerisire  

 
Ventilație de evacuare locală, care colectează contaminanții la sursa sau în proximitatea sursei și 

le evacuează în exterior. 
Este sistemul de ventilație industrială care are ca scop stoparea contaminanților înainte de a se 

răspândi. Este adesea cel mai potrivit pentru substanțe chimice foarte toxice sau pentru o cantitate 
mare de praf sau fum. În timp ce ventilația locală de evacuare este, de obicei, destul de eficientă și 
eficientă din punct de vedere energetic, costurile de instalare sunt mult mai mari decât ventilația de 
diluare și sunt cunoscute de mulți ca fiind un sistem de întreținere înaltă. 

Un sistem de evacuare local este 
compus din 6 elemente de bază:o hotă care 
captează agentul contaminant de la 
sursă;conducte care transportă substanțele 
chimice aero portabile din masa de aer în 
mișcare în sistem ;un dispozitiv de purificare a 
aerului care elimină contaminanții din aerul în 
mișcare în interiorul sistemului;Ventilatoare 
care vehiculează aerul prin sistem și îl elimină  
la exterior;O coloană de evacuare  prin care 
aerul contaminat este evacuat;Aer proaspăt, 
curat, care înlocuiește aerul viciat. 

 

Componentele unui sistem de ventilare locală 

Instalații de ventilare locală prin refulare cuprind: Dușuri de aer care reprezintă o metodă de 
ventilare a locului de muncă, aplicat la procese tehnologice cu temperaturi înalte, locuri de muncă cu 
emisii de substanțe nocive;Perdele de aer care asigură refularea unor jeturi plane, sub formă de pânză 
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de aer în dreptul surselor nocive, pentru a împiedica propagarea în zona de lucru a efectelor produse 
de aceste surse. 

Instalații de ventilare locală prin aspirație cuprind:Dispozitive deschise  ca  hotele, aspirații 
marginale,Dispozitive semiînchise ca nișele de ventilare, Dispozitive închise precum carcasele.  

În cazul băilor industriale de lățimi mari, 
tuneluri de vopsire, uscare, cuve de electroliză a 
tuturor surselor de nocivități cu tendința 
propagare în întreaga incintă, se utilizează 
sisteme de ventilare locală, care să asigure o 
mișcare dirijată a aerului. 

Sistemul cu refulare pe o latură și evacuare 
pe latura opusă folosit pentru băi industriale cu 
lățimea B > 1000 mm, vor avea înălțimea fantelor 
de aspirație mai mare decât grosimea jetului la 
distanța de amplasare a lor. 

 

Degajarea vaporilor de apă în anotimpurile reci creează ceață în zonele de lucru ale halelor 
umede, ceea ce agravează și mai mult condițiile de muncă și de confort.  

Aceste situații necesită rezolvarea a două probleme: eliminarea umidității sau a ceții formate în 
interiorul halelor; împiedicarea formării condensului pe suprafețele reci ale elementelor de 
construcție. Aceste probleme se rezolvă prin folosirea unor instalații de ventilare care au și rol de a 
realiza încălzirea cu aer cald a halelor umede.  

Sistemele de eliminare a nocivităților sub formă de gaze, vapori și fum sunt de obicei sisteme de 
ventilare locală, mecanică, de aspirație. Aceste sisteme se pot realiza prin instalații de ventilare 
mecanică generală, dar situațiile care reclamă acest mod de rezolvare sunt de obicei rare și în orice caz 
trebuie evitate pe cât este posibil.  

Datorită caracterului lor de ventilare locală, sistemele de eliminare a gazelor, vaporilor și fumului 
prezintă în practică o varietate aproape tot atât de mare ca aceea a proceselor tehnologice pe care le 
deservesc. 

Ventilatoarele destinate ventilației industriale, montate în diafragmă sau multifilare trebuie să 
asigure circulația aerului prin coloanele sau conductele la care sunt racordate, astfel încât în punctele 
de aspirare/refulare respectiv în incinte să se obțină o captare/diluare eficientă. Din punct de vedere 
constructiv și al domeniilor de utilizare s-au dezvoltat o diversitate de instalații de ventilare care pot fii 
grupate în următoarele categorii: axiale, centrifugale, centrale de ventilare. 

Pentru a se efectua măsurători la nivelul instalațiilor de ventilare industrială, în vederea 
determinării vitezelor, parametrilor aerodinamici și de stare ai aerului, a concentrațiilor de pulberi 
respectiv de folosire a programelor de proiectare și dimensionare au fost achiziționate următoarele 
aparate: 

Trusă multifuncțională măsurare parametrii aer cu accesorii – KIMO AMI 310 PRF 
KIMO AMI 310 PRF este un instrument 

multifuncțional, compatibil cu toate sondele 
SmartPro și cu toate sondele de temperatură  
termocuplu K.  

Debitmetru aer (balometru) 
Debitmetrul de aer tip DBM 610 permite 

controlul și echilibrarea fluxului de aer în 
sistemele de climatizare. Datorită captoarelor 
interschimbabile, fluxul de aer poate fi folosit pe 
orice tip de grătare sau difuzoare pe partea de 
aspirare a aerului proaspăt sau de evacuare a 
acestuia. 
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Sistem complet de măsurare parametrii mediu – FLUKE 975V Airmeter 
Fluke 975V este folosit in sistemele de 

ventilare și condiționare a aerului HVAC, pentru a 
monitoriza activ condițiile care promovează un 
mediu productiv și pentru a aborda repede și cu 
precizie cererile privind confortul la locul de 
muncă. 

 

Sistem parametrii mediu - CA 1052 
Acest instrument digital este deosebit de 

ușor de utilizat. Este echipat în mod standard cu 
diferite sonde pentru: măsurarea vitezei, 
debitului, presiunii, temperaturii și umidității 
relative. Instrumentul recunoaște automat 
sondele conectate și afișează simultan până la 
trei măsurători.  

 

Aparat de măsurare pulberi – HAZ-DUST I 
HAZ-DUST I este ideal ca instrument 

portabil pentru monitorizarea particulelor cu 
operarea sa simplă și instantaneu ușor de citit și 
afișarea măsurătorilor. Este extrem de sensibil, 
dar ușor și robust. Aplicațiile includ identificarea 
zonelor cu niveluri ridicate de praf respirabil și 
evaluarea generării și suprimării prafului. 

 

Sistem de ventilație industrială  
Acest sistem de ventilație industrială este 

constituit dintr-un ventilator axial în construcție 
antiex, un ventilator centrifugal în construcție 
normală, tubulatură de ventilație de diferite 
dimensiuni, elemente de racord între tubulatură 
și confuzoare /difuzoare. 

 

Program de proiectare și dimensionare instalațiilor de ventilare industrială 
Fine HVAC este un program de lucru pentru 

proiectarea încălzirii, ventilării și condiționării 
aerului, care efectuează automat calculele 
necesare direct din desene, producând toate 
rezultatele studiului de caz, problema de calcul, 
descrieri tehnice, desene la scară largă, facturi de 
materiale etc. 

 

b. Analiza posibilităților de determinare a caracteristicilor funcționale specifice sistemelor de 
ventilație industrială 
  Parametrii care definesc performanțele unui ventilator sunt: debitul de aer, presiunea, turația, 
puterea și randamentul respectiv parametrii de stare ai aerului (temperatură, umiditate, presiune 
absolută, viteza aerului). 
 Parametrii funcționali care definesc performanțele unui ventilator sunt: debitul de aer, 
presiunea, puterea, randamentul, tensiunea, curentul. 
 1) Debitul unui ventilator – este numărul de metrii cub de aer antrenat în unitatea de timp, în 
gura de aspirație, exprimat în m3/h, m3/min sau m3/s.  
 Debitul de aer în interiorul unei conducte sau la gura de aspirare și refulare din ventilator se 
determina funcție de elementele geometrice ale conductei (secțiunea conductei) și viteza de curgere a 
aerului în aceasta, în baza relațiilor matematice și poate fi exprimat în m3/s, m3/min. și m3/h..  
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 2) Presiunea ventilatorului – este presiunea reală dezvoltată de acesta și exprimă creșterea de 
presiune realizată de ventilator între gura de aspirație și cea de refulare. Aerul din mediul ambiant intră 
în interiorul unui dispozitiv de aspirație sub efectul sucțiunii create de ventilator. Cu cât presiunea 
statică este mai mare, cu atât intrarea aerului este mai activă sau sucțiunea este mai puternică. Pentru 
ca aerul ambiant să iasă din starea de repaus și să fie accelerat către și prin planul de aspirație este 
necesar ca energia de presiune să se transforme în energie cinetică sau ca presiunea statică disponibilă 
să se transforme în presiune dinamică. Presiunea totală a ventilatorului este egală cu suma presiunilor 
totale măsurate la aspirația și la refularea ventilatorului (presiunea dinamică și presiunea statică). 
- Presiunea dinamică a ventilatorului – este acea presiune care se imprimă fluidului pentru a-l scoate 

din starea de repaus și a-i întreține mișcarea cu viteza v, și se notează cu pd. 
- Presiunea statică a ventilatorului – este presiunea totală mai puțin presiunea dinamică a 

ventilatorului, fiind presiunea utilă, disponibilă pentru învingerea rezistenței instalației în care este 
montat ventilatorul, astfel încât să fie asigurate curgerea debitului de aer și se notează cu ps; 

- Presiunea totală a unui ventilator – este suma algebrică a presiunii statice și dinamice acționând 
simultan într-un punct dat al conductei și poate fi negativă sau pozitivă în funcție de valorile 
absolute ale presiunilor statică și dinamică și de semnul presiunii statice 

Puterea totală a unui ventilator este puterea absorbită (Pa) de la sursa de energie, necesară 
pentru furnizarea puterii efective la arborele ventilatorului și pentru a compensa pierderile provocate 
de sistemul de transmitere a puterii de la sursa de energie la arborele ventilatorului. Rezultatele 
obținute se exprimă în w sau kw. 

Puterea utilă specific instalațiilor de ventilație (Pu) este lucrul mecanic util efectuat în unitatea de 
timp pentru vehicularea aerului. 

Tensiunea (U) a motorului de acționare a ventilatorului este diferența de potențial între cele 
două puncte și este proporțională cu energia necesară deplasării de la un punct la celălalt a unei sarcini 
electrice. Unitatea de măsură pentru U este V (Volt). 

Intesitatea curentului electric (I) a motorului de acționare a ventilatorului este o mărime fizică 
scalară egală cu sarcina electronică transportata în unitatea de timp printr-o secţiune transversală a 
circuitului. Intensitatea curentului electric poate fi exprimată matematic prin relaţia: I = q/t. Unitatea 
de măsură pentru intensitatea curentului electric, în sistemul internaţional SI, este amperul [A]. 

Factorul de putere (cos φ) al motorul de acționare a ventilatorului definește cât anume din 
puterea aparentă absorbită (KVA) de un consumator inductiv este putere activă utilizată efectiv (KW) 
de către acest consumator, sau cosinusul unghiului dintre tensiune si curent.   

Randamentul ventilatorului este raportul dintre puterea utilă și putere absorbită  primită la 
arborele ventilatorului.  

Dintre parametrii de stare ai aerului fac parte: temperatura aerului, umiditatea aerului, presiunea 
absolută a aerului și viteza de circulație a aerului în conductă. Acești parametrii sunt cele mai 
importante caracteristici ale aerului ambiant, având influență directă asupra sănătății omului și asupra 
eficacității cu care își desfășoară activitatea.  

Pentru a se efectua măsurători la nivelul instalațiilor de ventilare industrială (ventilatoarelor), în 
vederea determinării vitezelor, parametrilor aerodinamici și de stare ai aerului, au fost achiziționate 
următoarele aparate: 

Înregistrator inteligent multifuncțional tip DS 500 
De la înregistrarea valorilor măsurate, afișarea pe un 

ecran color mare, alarmare, memorare și până la citirea 
datelor  prin  web server se utilizează înregistratorul 
inteligent DS 500. Cu ajutorul programului CS Soft Basic, 
alarmele pot fi trimise prin SMS sau e-mail.Sunt indicate 
toate valorile măsurate, graficele și depășirile pragurilor de 
alarmare. 

 

 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Poten%C8%9Bial_electric
http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sarcin%C4%83_electric%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sarcin%C4%83_electric%C4%83
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Trusă multifuncțională măsurare parametrii aer cu accesorii – KIMO 310 PRF 

KIMO AMI 310 PRF este un instrument 
multifuncțional, compatibil cu toate sondele 
Smart Pro şi cu toate sondele de temperatură 
termocuplu K. 

 

 
Faza 6: Achiziția de echipamente în vederea dezvoltării capacității de experimentare în  domeniul 
salvării în medii periculoase/ventilației industriale. 

- Analiza influenței arhitecturii rețelelor de ventilație industrială asupra funcționării 
ventilatoarelor în condițiile de rezistență variabilă. 

- Evaluarea corectă a fisurilor care pot apărea în urma exploatării substanțelor minerale utile 
sau steril. 

- Analiza prin simulări computerizate a mecanismului de inițiere, dezvoltare și propagare a 
incendiului. 

- Analiza nivelului de securitate și sănătate în activitatea de intervenție și salvare prin 
eficientizarea sistemului de pregătire fizică a salvatorilor. 

- Optimizarea procesului de verificare a rețelelor sub presiune pentru gaze comprimate, 
lichefiate sau dizolvate sub presiune. 
 

Faza 7: Rezultate obținute, implementarea și diseminarea acestora. 
- Stabilirea și evaluarea structurii sistemului de ventilare echilibrat cu funcționare în regim 

stabil. 
- Experimentarea sistemelor de ventilație industrială în scopul stabilirii câmpurilor de viteze la 

nivel de difuzor. 
- Evaluarea impactului impulsurilor de rezistență dinamică aplicată anterior asupra funcționării 

ventilatorului. 
- Transmiterea în timp real a parametrilor funcționali al instanțiilor de ventilație industrială. 
- Stabilirea metodei prospectiv invazive pentru inspectarea forajelor. 
- Simularea computerizată a incendiilor. 
- Elaborarea si implementarea procedurii de antrenament pentru aparate cu circuit 

închis/deschis. 
- Implementarea sistemului de verificare tehnică a rețelelor sub presiune pentru gaze 

comprimate și lichefiate, utilizând tehnologia de defectoscopie și spectroscopie. 
- Procedură privind evaluarea psihologică computerizată a salvatorilor. 
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2.2. Proiecte contractate: 
  

Cod 
obiectiv 

Nr. 
proiecte 

contractate 

Nr. 
proiecte 
finalizate 

Valoare 
( lei) Total (lei) 

2018 2018 
1. PN 18 17 (obiectiv 01) 1 1 1.955.000 1.955.000 
2. PN 18 17  (obiectiv 02) 2 2 5.427.632 5.427.632 

Total: 3 3 7.382.632 7.382.632 
 
 

2.3 Situația centralizată a cheltuielilor privind programul-nucleu :   cheltuieli în lei 
 

 2018 

I. Cheltuieli directe 2.013.345 
   1. Cheltuieli de personal 1.820.296 
   2. Cheltuieli materiale şi servicii 193.049 
II. Cheltuieli Indirecte: Regia 803.898 
III. Achiziții / Dotări independente din care: 4.565.389 

1. pentru construcție/modernizare infrastructura 4.070.332 
TOTAL ( I+II+III) 7.382.632 

 



75 
 

3. ANALIZA STADIULUI DE ATINGERE A OBIECTIVELOR PROGRAMULUI 
 

S-au evaluat şi analizat rezultatele obţinute pentru fiecare proiect prin aprecierea indicatorilor 
stabiliţi pe activităţi, comparând valorile realizate cu cele planificate, s-a constatat că au fost îndeplinite 
în totalitate obiectivele programului. 
 
 
4. Prezentarea rezultatelor: 

4.1. Valorificarea  în producţie a rezultatelor obţinute: 
 

Denumirea 
proiectului 

Tipul rezultatului estimat 
(studiu proiect, prototip, tehnolog, etc., alte 

rezultate) 
Efecte scontate 

1. PN 18 17 01 01 
Dezvoltarea 
capacității 
instituționale 
pentru realizarea 
expertizelor 
tehnice ale 
evenimentelor de 
tip 
explozie/incendiu. 

Faza 1 Modelări virtuale ale unor scenarii 
de incendiu dezvoltat într-o clădire cu 
geometrie complexă, multietajată, folosind 
preprocesorul Pyrosim și modului FDS. 
Evaluarea nivelului de securitate la incendiu 
și analiza posibilităților de optimizare 
pentru scenariile de incendiu selectate. 
Simularea computerizată a evacuării 
persoanelor surprinse de incendiu, cu 
modelarea comportamentului și deplasării 
umane, sub  
influența factorilor fizici, psihologici și 
toxicologici. 
Studiu privind evaluarea posibilităților de 
optimizare a nivelului de securitate la 
incendiu al construcțiilor, din punct de 
vedere al evacuării ocupanților. 
Faza 2 Optimizarea activităţii de încercare 
în regim acreditat pentru laboratorul de 
încercări INSEMEX-GLI şi gestionarea 
eficientă a resursei materiale şi umane din 
cadrul INCD INSEMEX Petroşani. 
Faza 3 
Analiza şi evidenţierea aspectelor generale 
de evaluare a riscului de explozie în 
instalaţiile industriale în care se procesează, 
transportă sau depozitează substanţe 
inflamabile. 
Extinderea bazei de programe informatice 
disponibile în cadrul instalaţiei de interes 
naţional prin achiziţia de software 
specializat pentru analiza pericolelor 
tehnologice şi managementul consecinţelor 
exploziilor norilor de vapori/gaze 
inflamabile în industriile de proces. 
Faza 4 
Utilizarea tehnicilor moderne de vizualizare 
în infraroşu pentru detecţia şi 

Creșterea nivelului tehnico-științific 
și  întărirea capacității naționale de 
cercetare a evenimentelor 
generate de explozii și incendii; 
Asigurarea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă pentru echipa 
de cercetători care investighează la 
fața locului exploziile și incendiile 
generatoare de evenimente 
soldate cu pagube materiale și 
umane. 
Obținerea unor rezultate într-un 
timp mai scurt și cu rezoluție 
ridicată în timpul efectuării 
cercetărilor în teren, date foarte 
utile în elaborarea rapoartelor de 
expertiză tehnică a evenimentelor 
de tip explozie/incendiu. 
Extinderea tipurilor de 
procese/fenomene care pot fi, 
ulterior, analizate computerizat; 
Conducătorul de proiect, care este 
utilizator direct al rezultatelor 
cercetării şi care va avea la 
îndemână o metodă adecvată de 
evaluare a riscului de explozie în 
instalaţiile industriale în care se 
procesează, transportă sau 
depozitează substanţe inflamabile 
/toxice. 
Experienţa care se va câştiga de 
către echipa INCD INSEMEX în 
timpul experimentării metodelor 
de evaluare a riscului de explozie în 
instalaţiile industriale în care se 
procesează, transportă sau 
depozitează substanţe inflamabile, 
ceea ce conduce la promovarea 
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monitorizarea scurgerilor accidentale de 
gaze explozive. 
Extinderea tipurilor de procese/ fenomene 
care pot fi analizate imagistic, cu ajutorul 
tehnicii FLIR.  
Faza 5 
Metode de lucru pentru desfăşurarea 
activităţii de investigare, bazate pe cele mai 
noi tehnici de determinare prin scanare 
imagistică în scopul efectuării expertizelor 
tehnice judiciare şi extrajudiciare, precum şi 
a constatărilor tehnico-ştiinţifice. 
Faza 6 
Dezvoltarea capacității de cercetare la fața 
locului a evenimentelor generate de 
explozii și incendii. 
Faza 7 
Compilarea, interpretarea și diseminarea 
rezultatelor. 
Elaborare cereri de brevet de invenţie. 

participării active a cercetătorilor şi 
implicit la integrarea deplină în aria 
europeană de cercetare; 
Reducerea costurilor datorate unor 
incidente tehnice. 
Eficientizarea activității de 
încercare în regim acreditat, 
precum și gestionarea eficientă și 
ușoară a disponibilității umane și 
materiale. 
Valorificare 
Principalul utilizator al 
rezultatelor cercetării va fi INCD 
INSEMEX Petroşani, metodele noi 
dezvoltate prin proiect vor fi 
implicate în cercetările viitoare 
privind elucidarea cauzelor care 
au generat evenimente de tip 
explozie sau incendiu. 
 Alţi utilizatori ai rezultatelor 
cercetării, beneficiari indirecți, vor 
fi: i) autoritățile statului care 
investighează accidentele soldate 
cu pierderi de vieți omenești 
și/sau pagube materiale 
(Parchete, Judecătorii, 
Inspectorate Județene de Poliție, 
Inspectorate Teritoriale de 
protecție a Muncii, Inspectoratul 
General al Poliției Române, 
Inspecția Muncii etc.  );  
ii) persoane fizice sau juridice care 
au fost implicate in producerea 
unor evenimente generate de 
explozii sau incendii. 
INCD INSEMEX Petroşani ca 
Organism de Evaluare a 
Conformităţii Produselor, notificat 
la Bruxelles, cu numărul NB 1809, 
pentru Directiva Europeană 
94/9/EC ATEx  Echipamente şi 
sisteme protectoare destinate 
utilizării în atmosfere potenţial 
explozive. 
Grup Laboratoare de Încercări 
INSEMEX-GLI din cadrul INCD 
INSEMEX Petroșani, ca Laborator 
de încercare acreditat. 
Acreditarea a fost acordată de 
către RENAR – Asociația de 
acreditare din România. 
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Proiectanţii de echipamente 
electrice destinate utilizării în 
atmosfere explozive. 
Agenţii economici care îşi 
desfăşoară activitatea în 
industriile cu pericol de atmosferă 
explozivă și / sau toxică. 

Autorităţi competente din 
domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă. 

2. PN 18 17 02 01  
Cercetări pentru 
dezvoltarea 
capacității de 
evaluare, testare a 
echipamentului 
tehnic destinat 
utilizării în spații 
cu risc de explozie 
și a 
echipamentului de 
protecție. 

Faza 1  
Studiu privind analiza și caracterizarea 
surselor cu caracteristică liniară din cadrul 
circuitelor cu securitate intrinsecă. 
Faza 2  
Studiul cerințelor pentru dezvoltarea 
capacității de testare și utilizare a 
echipamentului tehnic destinat utilizării în 
spații cu risc de explozie datorat prafurilor 
inflamabile și a echipamentului de 
protecție. 
Faza 3  
Studiul cerințelor pentru dezvoltarea 
capacității de testare și utilizare a 
echipamentului tehnic destinat utilizării în 
spații cu risc de explozie datorat gazelor 
inflamabile. 
Faza 4 
Studiu privind evidenţierea şi specificarea 
cerinţelor tehnice relevante pentru 
realizarea/modernizarea standurilor de 
testare. 
Faza 5 
Stand pentru realizarea încercării la puls 
asimetric și la putere asimetrică pentru 
corpurile de iluminat fluorescente cu tip de 
protecție securitate mărită alimentate prin 
balasturi electronice. 
Stand de încercare cu bule, pentru 
verificarea dispozitivelor de drenare si 
răsuflare la impact, pentru încercarea 
termică și încercarea la netransmitere a 
exploziei la dispozitivele de drenare și 
răsuflare. 
Stand de testare la temperatură înaltă a 
aparatelor de protecție respiratorie 
autonome cu circuit deschis, cu aer 
comprimat. 
 Prototip simulator stand de aprindere prin 
scânteie pentru circuite electronice liniare. 
Faza 6 

Beneficii obținute de către statul 
român prin reducerea cazurilor de 
infirmare a protecției la explozie a 
echipamentului tehnic cu efect 
pozitiv asupra dinamicii 
introducerii de noi echipamente în 
oferta de produse pentru industria 
energetică și de prelucrare a 
petrolului. 
Beneficiile obținute de către 
conducătorul de proiect, care este 
utilizator direct al rezultatelor 
cercetării și care va avea o 
vizibilitate crescută la nivel 
național și internațional prin 
diseminarea rezultatelor obținute; 
Experiența care se va câștiga de 
către echipa INCD INSEMEX în 
timpul derulării proiectului va 
conduce la promovarea participării 
active a cercetătorilor și implicit la 
integrarea deplină în aria 
europeană de cercetare. 
Atingerea obiectivelor proiectului 
are un impact tehnologic pozitiv, 
prin modernizarea standului și 
perfecționarea metodei de 
determinare și analiză a 
materialelor /produselor folosite la 
realizarea părților componente ale 
instalațiilor tehnologice periclitate 
de atmosfere potențial explozive. 
Finalizarea și implementarea 
proiectului are ca rezultat 
dezvoltarea și alinierea 
infrastructurii laboratorului de 
cercetare la cerințele  
internaționale. 
Valorificare 
INCD INSEMEX Petroşani ca 
Organism de Evaluare a 
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Stand pentru încercări climatice pentru 
condiționarea eșantioanelor pentru 
efectuarea încercării la impact asupra 
echipamentelor electrice care funcționează 
in medii cu pericol de explozie. 
Stand pentru aprinderea atmosferei 
explozive praf/aer prin descărcări 
electrostatice capacitive. 
Stand pentru testarea protecției la 
pătrunderea prafului în interiorul 
echipamentelor electrice și neelectrice 
destinate mediilor cu pericol de atmosferă 
explozivă. 
Stand pentru testarea protecției la 
pătrunderea apei în interiorul 
echipamentelor electrice și neelectrice 
destinate mediilor cu pericol de atmosferă 
explozivă. 
Instrucțiuni și proceduri de testare. 
Elaborare cerere de brevet de invenţie. 

Conformităţii Produselor, notificat 
la Bruxelles, cu numărul NB 1809, 
pentru şase directive europene. 
Proiectanţii şi producătorii de 
echipamente tehnice şi 
componente utilizate în ariile cu 
pericol de atmosferă explozivă 
gazoasă. 
Producătorii de echipamente 
individuale de protecţie din ţară şi 
din străinătate care trebuie să 
pună pe piaţă produse cu 
performanţe adecvate de protecţie 
împotriva factorilor de risc ca 
urmare a expunerii la căldură, 
precum şi a pericolului de explozii, 
certificate privind conformitatea cu 
cerinţele directivelor europene 
aplicabile. 

3. PN 18 17 02 02   
Cercetări privind 
îmbunătățirea 
stării de securitate 
și sănătate în 
medii periculoase 
cu atmosfere 
explozive, 
inflamabile și 
toxice. 

Faza 1 
Studiul atmosferelor potențial 
toxice/explozive localizate în exteriorul 
incintelor industriale. 
Analiza sistemelor de ventilație 
industrială.Analiza metodelor de exploatare 
aplicate la Salinele din România. 
Faza 2 
Studiul sistemelor de ventilație industrială 
prin prisma automatizãrii acestora. 
Studiu privind indicatorii psihologici 
implicați în activitatea de salvare în diferite 
medii de muncă. 
Faza 3 
Studiul privind echipamentele de protecție 
a respirației și a celor de monitorizare a 
parametrilor fiziologici ai salvatorilor. 
Analiza metodelor actuale de verificare 
tehnicã a rețelelor sub presiune pentru 
gaze comprimate și lichefiate. 
Analiza privind modificarea indicatorilor 
psihologici ai salvatorilor în funcție de 
diferite medii de muncă. 
Faza 4 
Studiul grafic al sistemului de ventilare 
echilibrat cu funcționare în regim stabil. 
Analiza tipodimensiunilor și structurilor 
specifice sistemelor de ventilație. 
Analiza parametrilor de risc la incendiu. 
Faza 5 
Studiul grafic al sistemului de ventilare 

Extinderea bazei ştiinţifice şi 
practice privind aplicarea 
metodelor computerizate pentru 
analiza grafică si evaluarea 
comportamentului sistemelor de 
ventilație care funcționează în 
tandem în raport cu mediile 
controlate. De asemenea realizarea 
proiectului are ca efect dezvoltarea 
unor metode inovative  
neconvenționale aplicabile în 
scopul creșterii gradului de 
siguranță în exploatare. 
Creşterea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 
Abordarea unitară a rezolvării 
sistemelor de ventilație industrială. 
Extinderea bazei ştiinţifice şi 
practice cu privire la modul de 
distribuire a vitezei aerului în gurile 
de aspirarea/refularea în și din 
ventilatoare. 
Plusvaloare a portofoliului entității 
de cercetare INSEMEX și a 
resurselor sale umane cu expertiză 
tehnică în domeniul focurilor și 
incendiilor. 
Posibilitatea desfăşurării la nivelul 
INSEMEX de activităţi de cercetare 
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echilibrat cu funcționare în regim instabil. 
Analiza tipodimensiunilor sistemelor de 
ventilație. 
Analiza posibilităţilor de determinare a 
caracteristicilor funcţionale ale sistemelor 
de ventilaţie industrială. 
Faza 6 
Achiziţia de echipamente în vederea 
dezvoltării capacităţii de experimentare în 
domeniul salvării în medii 
periculoase/ventilaţie industriale. 
Faza 7 
Implementarea şi diseminarea rezultatelor  
Elaborare cerere de brevet de invenţie. 

de anvergură la un nivel ştiinţific 
ridicat, în domeniul monitorizării şi 
studierii evoluţiei parametrilor 
fiziologici esenţiali ai personalului 
de intervenţie şi salvare în medii 
toxice şi/sau explozive. 
Beneficii obţinute de către statul 
român prin creşterea capacităţii de 
intervenţie în caz de accidente, 
dezastre sau atacuri teroriste. 
Beneficii realizate de către agenţii 
economici români beneficiari ai 
activităţii de instruire şi autorizare 
a personalului de intervenţie şi 
salvare în medii toxice, care îşi vor 
putea asigura o creştere a stării de 
securitate şi sănătate în muncă, 
precum şi o protejare mai eficientă 
a patrimoniului unităţii, susceptibil 
de a fi distrus sau imobilizat de 
avarii sau accidente. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă, prin utilizarea 
în procesul de verificare tehnică a 
rețelelor sub presiune a inovativei 
metode de verificare tehnică, 
folosind tehnologia de 
spectroscopie, videoscopie și de 
defectoscopie. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă, prin utilizarea 
în procesul de autorizare – 
reautorizare a personalului de 
intervenţie şi salvare în medii 
toxice / explozive / inflamabile a 
evaluării psihologice computerizate 
și a metodelor de reducere a 
stresului asociat activității de 
pregătire practică. 
Valorificare 
INCD INSEMEX Petroșani și agenţii 
economici din industrie care 
utilizează incinte închise cu pericol 
de formare a atmosferelor 
explozive și/sau toxice. 
Diferite ramuri industriale (minerit, 
metalurgie, chimie şi petrochimie, 
energetică, extracţia ţiţeiului, etc.); 
Agenţii economici care deţin 
personal de intervenţie şi salvare în 
medii toxice/explozive /inflamabile 



80 
 

4.2. Documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea: 
 

Tip Nr. 46 realizat in 
2018 

Documentaţii - 
Studii 14 
Lucrări 32 
Planuri - 
Scheme - 
Altele asemenea:  - 

 
 
Din care: 
4.2.1. Lucrări ştiinţifice publicate în jurnale cu factor de impact relativ ne-nul (2018): 
 

Nr. Titlul 
articolului 

Numele Jurnalului, 
Volumul, pagina nr. 

Nume Autor Anul 
publicării 

Scorul 
relativ de 
influenţă 

al 
articolului 

Numărul 
de citări 

ISI 

1. - - - - - - 
 
 
4.2.2. Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice (conferinţe, seminarii, 
worksopuri, etc):  
 

Nr. 
crt.  

Titlul articolului, Manifestarea 
ştiintifică, Volumul, Pagina nr. Nume Autor An 

apariţie  
Nr. citări 

ISI 

1. 

Computational study for improving 
the quality of safety measures for LPG 
filling stations./ UNIVERSITARIA 
SIMPRO 2018/ Proceedings SIMPRO 
2018/ pag. 45 ÷ 50. 

Vlad Mihai Păsculescu, Emilian 
Ghicioi, Marius Simion Morar, 
Dragoş Păsculescu, Marius 
Cornel Şuvar 
 

2018 - 

2. Computational study on the quality of 
the suppression effect of sprinklers on 
building fires spread and interaction 
with smoke layers./UNIVERSITARIA 
SIMPRO 2018/ Proceedings SIMPRO 
2018/ pag. 63 ÷ 68. 

Marius Cornel Șuvar, Laurențiu 
Munteanu, Vlad Mihai 
Păsculescu, Gheorghe Daniel 
Florea, Niculina Sonia Șuvar, 
Aurelian Nicula 
 

2018 - 

3. 

Opportunity of using drones equipped 
with sensors for measurement of 
combustion gases. /UNIVERSITARIA 
SIMPRO 2018/ Proceedings SIMPRO 
2018/ pag. 415 ÷ 420. 

Marius Kovacs, Angelica -
Nicoleta Călămar, Lorand Toth, 
Sorin Simion, Alexandru 
Simion , Kovacs Izabella 
 

2018 - 

4. 

Computational simulations of the 
transport and ignition of methane in 
enclosed spaces. /UNIVERSITARIA 
SIMPRO 2018/ Proceedings SIMPRO 
2018/ pag. 145 ÷ 150. 
 

Gheorghe - Daniel Florea, 
Nicolae - Ioan Vlasin, Zoltan 
Vass, Adrian Bogdan Șimon, 
Ligia Ioana Tuhuț 
 

2018 - 



81 
 

5. 

Checking the quality of the electric 
igniter - pyrotechnic article of 
category P1, by laboratory methods 
applied to determine the sensitivity to 
electrostatic discharge. 
/UNIVERSITARIA SIMPRO 2018/ 
Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 141 ÷ 
144. 

Edward Gheorghiosu, Emilian 
Ghicioi, Robert Laszlo, Attila 
Kovacs,  Cristian Rădeanu,  
Dan Gabor 
 

2018 

 
 
 
 
- 

6. 

Selection of personal protective 
equipment for use in potentially 
explosive atmospheres. / 
UNIVERSITARIA SIMPRO 2018/ 
Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 399 ÷ 
402. 

Florin Adrian Păun, Mihaela 
Părăian, Adrian Marius Jurca, 
Dan Gabor, Niculina Vătavu, 
Cătălin Mihai Popa 
 

2018 - 

7. 

Identification of burning accelerators 
in investigation of fires using the 
Infrared Spectroscopy Method (FTIR). 
/ UNIVERSITARIA SIMPRO 2018/ 
Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 163 ÷ 
168. 

Niculina Sonia Șuvar, Emilian 
Ghicioi, Irina Nălboc, Andrei 
Szollosi - Moța, Maria Prodan 
 

2018 - 

8. 

Researches on the macroelements 
content from Jiu Valley coal ash. / 
UNIVERSITARIA SIMPRO 2018/ 
Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 415 ÷ 
420. 

Alexandru Simion, 
Angela - Nicoleta Călămar, 
Lorand Toth, Marius Kovacs, 
Sorin Simion 
 

2018 - 

9. 

Influence of the volume and 
geometrical shape of large electric 
motor enclosures on the explosion 
pressures when tested in explosive 
mixtures. / UNIVERSITARIA SIMPRO 
2018/ Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 
557 ÷ 562. 

Mihai Magyari, Sorin Burian, 
Lucian Moldovan, Dragoş 
Fotău, Marcel Rad 
 

2018 - 

10. 

Considerations regarding the 
asymmetric pulse and asymmetric 
power tests of electronic ballasts for 
fluorescent luminaires with type of 
protection increased safety “e” 
designed for use in explosive 
atmospheres. / UNIVERSITARIA 
SIMPRO 2018/ Proceedings SIMPRO 
2018/ pag. 537 ÷ 542. 

Moldovan Lucian, Burian 
Sorin, Magyari Mihai, Fotău 
Dragoș, Rad Marcel, Diana 
Sălășan 
 

2018 - 

11. 

Considerations on low current circuits 
proficiency tests with explosive gas 
mixtures.  / UNIVERSITARIA SIMPRO 
2018/ Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 
87 ÷ 92. 

Marius Darie, Sorin Burian, 
Tiberiu Csaszar, Cosmin Colda, 
Dănuț Grecea 
 

2018  
- 

12. 

Considerations about the 
encapsulated equipment tests. .  / 
UNIVERSITARIA SIMPRO 2018/ 
Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 553 ÷ 
556. 

Cosmin Colda, Sorin Burian, 
Marius Darie, Tiberiu Csaszar, 
Danut Grecea 
 

2018 - 
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13. 

Thermal endurance tests performed 
on equipment used in potentially 
explosive areas.  / UNIVERSITARIA 
SIMPRO 2018/ Proceedings SIMPRO 
2018/ pag. 549 ÷ 552. 

 Dragoș Fotău, Sorin Burian, 
Mihai Magyari, Lucian 
Moldovan, Marcel Rad, Diana 
Sălaşan 
 

2018 - 

14. 

Study and evaluation of requirements 
for breathing and draining devices. / 
UNIVERSITARIA SIMPRO 2018/ 
Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 543 ÷ 
548. 

Marcel Daniel Rad, Sorin 
Burian, Mihai Magyari, Lucian 
Moldovan, Dragos Fotău, 
Diana Sălăsan 
 

2018 - 

15. 

Issues concerning the requirements 
for the achievement of a spark test 
apparatus simulator for linear circuits. 
/ UNIVERSITARIA SIMPRO 2018/ 
Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 531 ÷ 
536. 

Danut Grecea, Sorin Burian, 
Marius Darie, Tiberiu Csaszar, 
Cosmin Colda, Adriana Andris, 
Gabriela Pupazan, Lucian 
Moldovan 
 

2018 - 

16. 

Testing the temperature proof of self-
contained breathing apparatus, based 
on compressed air. / UNIVERSITARIA 
SIMPRO 2018/ Proceedings SIMPRO 
2018/ pag. 105 ÷ 108. 

Alin Irimia, Sorin Burian, 
Florin Păun, Dan Gabor, 
Marius Darie 
 

2018 

- 

17. 

Study of explosive characteristics of 
combustible powders. / 
UNIVERSITARIA SIMPRO 2018/ 
Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 403 ÷ 
408. 

Cătălin Mihai Popa, Silviu 
Marin Nan, Mihaela Părăian, 
Adrian Marius Jurca, Florin 
Adrian Păun, Leonard Lupu, 
Niculina Vătavu, Dan Gabor 
 

2018 

- 

18. 

Study of methods for assessment of 
the ignition risk of dust/air explosive 
atmospheres by electrostatic 
discharge. / UNIVERSITARIA SIMPRO 
2018/ Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 
157 ÷ 162. 

Dan Gabor, Radu Sorin Mihai, 
Emilian Ghicioi, Mihaela 
Părăian, Adrian Marius Jurca, 
Niculina Vătavu, Florin Păun, 
Cătălin Mihai Popa 
 

2018 

- 

19. 

Aspects on small components ignition 
test using explosive gas mixtures. / 
UNIVERSITARIA SIMPRO 2018/ 
Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 563 ÷ 
568. 

Adriana Andriş, Constantin 
Sorin Burian, Marius Darie, 
Tiberiu Atila Csaszar, Iosif 
Lucian Moldovan, Cosmin Ioan 
Colda, Dănuţ Nicolae Grecea, 
Gabriela Pupăzan 
 

2018 

- 

20. 

Efficiency of complex ventilation 
networks. / UNIVERSITARIA SIMPRO 
2018/ Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 
315 ÷ 320. 

Doru Cioclea, Nicolae Ianc, 
Marius Morar, Adrian Matei, 
Răzvan Drăgoescu 

2018 - 

21. 

Determination of danger, risk and fire 
vulnerability parameters. Numerical 
simulation in fire extinction. / 
UNIVERSITARIA SIMPRO 2018/ 
Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 93 ÷ 
98. 
 

Cristian Tomescu,  
Doru Cioclea, Ion Gherghe,  
Emeric Chiuzan, Marius Morar 
 2018 - 
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22. 

The impact on the environment 
produced by the methane gas 
released in the Jiu Valley coal mines. / 
UNIVERSITARIA SIMPRO 2018/ 
Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 333 ÷ 
338. 

Nicolae Ianc, Doru Cioclea, 
Ion Gherghe, Florin Radoi, 
Emeric Chiuzan, Adrian Matei, 
Razvan Dragoescu 
 

2018 - 

23. 

Efficiency of industrial ventilation 
installations. / UNIVERSITARIA 
SIMPRO 2018/ Proceedings SIMPRO 
2018/ pag. 299 ÷ 302. 

Rădoi Florin, Gherghe Ion, 
Chiuzan Emeric, Matei Adrian, 
Drăgoescu Răzvan 
 

2018 - 

24. 

Researches on the development of 
spectroscopy technology used in the 
process of pressure networks 
technical verification. / 
UNIVERSITARIA SIMPRO 2018/ 
Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 131 ÷ 
136. 

Cosmin Ilie, Daniel Pupăzan, 
Cristian Nicolescu,  
Alin Irimia, Andrei Gireadă, 
Izabella Kovacs 
 

2018 - 

25. 

Elements of disaster management and 
first aid. / UNIVERSITARIA SIMPRO 
2018/ Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 
169 ÷ 174. 

Lorand Toth, George Artur 
Găman, Angelica - Nicoleta 
Călămar, Daniel Pupăzan, 
Cristian Nicolescu,  
Izabella Kovacs 
 

2018 - 

26. 

Monitoring worker’s exposure to 
physicochemical pollutants to prevent 
occupational illness. / UNIVERSITARIA 
SIMPRO 2018/ Proceedings SIMPRO 
2018/ pag. 109 ÷ 112. 

Sorin Simion, Kovacs Marius, 
Toth Lorand, Alexandru 
Simion, Maria Bădescu 
 

2018 - 

27. 

Fans, specific operational parameters 
of industrial ventilation installations. / 
UNIVERSITARIA SIMPRO 2018/ 
Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 327 ÷ 
332. 

Ion Gherghe, Doru Cioclea, 
Cristian Tomescu, Florin Rădoi, 
Corneliu Boantă,  
Emeric Chiuzan 
 

2018 - 

28. 

Analysis of explosive environments 
that interracts with industrial 
ventilation systems. / UNIVERSITARIA 
SIMPRO 2018/ Proceedings SIMPRO 
2018/ pag. 309 ÷ 314. 

Adrian Matei, Răzvan 
Drăgoescu, Doru Cioclea, 
Emeric Chiuzan, Florin Rădoi 
 

2018 - 

29. 

Research on establishing the physical 
effort of rescuers according to the 
activity performed and type of 
respiration protection equipment. / 
UNIVERSITARIA SIMPRO 2018/ 
Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 99 ÷ 
104. 

Andrei-Lucian Giredă, George 
Artur Găman, Cristian 
Nicolescu, Cosmin Ilie,  
Alin Irimia, Izabella Kovacs 
 

2018 - 

30. 

Research on psychological indicators 
involved in rescue activities. / 
UNIVERSITARIA SIMPRO 2018/ 
Proceedings SIMPRO 2018/ pag. 81 ÷ 
86. 
 

Izabella Kovacs, Daniel 
Pupăzan, Cristian Nicolescu, 
Alin Irimia, Andrei Gireadă, 
Cosmin Ilie 
 

2018 - 
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31 

Programming and use of step by step 
motors in the research of methane – 
air explosive atmospheres. / Young 
People and Multidisciplinary Research 
- YPMR - 2018/ Procedings of 
Symposium / ISSN 1843-6609 

Adrian Bogdan Șimon, Emilian 
Ghicioi, Nicolae – Ioan Vlasin,      
Daniel – Gheorghe Florea, 
Zoltan Vass 

2018 - 

32 

Expert appraisal of special conditions 
workplaces. / Young People and 
Multidisciplinary Research - YPMR - 
2018/ Procedings of Symposium / ISSN 
1843-6609 

Alexandru Florin Simion, 
Andrei Lucian Gireadă,  
Cristian Nicolescu 

2018 - 

 
4.2.3. Lucrări publicate în alte publicaţii relevante: 
 

Nr. Titlul articolului Numele Jurnalului, Volumul, 
Pagina nr. 

Nume Autor Anul 
publicării 

1.     
2.     

 
4.2.4. Studii, Rapoarte, Documente de fundamentare sau monitorizare care:  
a) au stat la baza unor politici sau decizii publice: 
 

Tip documet Nr.total Publicat în: 
Hotărâre de 
Guvern 

- - 

Lege - - 
Ordin ministru - - 
Decizie preşedinte - - 
Standard - - 
Altele (se vor 
preciza) 

- - 

 
b) au contribuit la promovarea științei şi tehnologiei - evenimente de mediatizare a științei şi 
tehnologiei: 
 

Tip eveniment Nr. apariţii Nume eveniment: 
web-site  - www.insemex.ro 
Emisiuni TV - - 
Emisiuni radio - - 
Presă scrisă/electronică - - 
Cărţi - - 
Reviste - - 
Bloguri - - 
Altele (se vor preciza)  www.facebook.com/INSEMEX/ 

 
 
 
 
 



85 
 

4.3. Tehnologii, procedee, produse informatice, reţele, formule, metode şi altele asemenea: 
 

Tip 2018 
Tehnologii - 
Procedee 1 
Produse informatice 3 
Reţele - 
Formule - 
Metode 1 
Altele asemenea 
(prototip simulator, 
standuri de încercare) 

1+6 

 
din care: 
Propuneri de brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi 
altele asemenea: 
 

 
Nr.propuneri 

brevete 
Anul înregistrării Autorul/Autorii Numele propunerii 

de brevet 
OSIM 5 2018 – se vor depune 5 cereri de brevet de invenție 1. 

    2. 
EPO -  - - 

     
USPTO -  - - 

     
 
 
4.4. Structura de personal: 
 

Personal CD (Nr.) 2018 
Total personal 125 
Total personal CD 85 
          cu studii superioare 67 
          cu doctorat 39 
          doctoranzi 20 

 
 
4.4.1 Lista personalului de cercetare care a participat la derularea Programului-nucleu:  

 

Nr. Nume şi prenume Grad Funcţia CNP 
Echivalent 

normă 
întreagă 

Anul 
angajării 

Nr. Ore 
lucrate/ 
An 2018 

1.  Găman George Artur CS I director  
general 1620512205039 0,15 1990 229 

2.  Ghicioi Emilian CS I director  
ştiinţific 1710718205030 0,21 1995 318 

3.  Pupăzan Daniel CS I director  
tehnic 1720420205744 0,18 2001 277 

4.  Morar Marius CS II şef comp. 1741210205036 0,29 2007 441 
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5.  Cioară Cristian Raul CS III CS III 1780726205898 0,29 2007 446 

6.  Filipovici Lucreţia T I T I 2590312205026 0,35 1979 529 

7.  Cioclea Doru CS I şef  
departament 1620413205021 0,24 1988 374 

8.  Gherghe Ion CS III CS III 1661119382747 0,35 1986 536 

9.  Boantă Cornel CS III CS III 1750907205024 0,33 2003 500 

10.  Ianc Nicolae CS III CS III 1611103205026 0,33 1986 496 

11.  Laszlo Renate T I T I 2600121205024 0,33 1989 496 

12.  Tiţescu Constantin T I T I 1550124250567 0,29 2003 444 

13.  Tomescu Cristian CS II CS II 1660924182780 0,32 1998 484 

14.  Chiuzan Emeric CS III CS III 1640424205024 0,27 1984 410 

15.  Rădoi Florin CS III CS III 1770325205745 0,31 2003 472 

16.  Matei Adrian CS CS 1871201204489 0,32 2007 488 

17.  Drăgoescu Răzvan ACS ACS 1920617204481 0,32 2017 484 

18.  Nălboc  
Vasilica Irina CS II CS II 2800914226770 0,27 2009 408 

19.  Szollosi Moţa 
Andrei CS III CS III 1750728205020 0,26 2004 392 

20.  Şuvar Niculina Sonia ACS  ACS Fiz. 2781127205760 0,29 2017 436 

21.  Toplicean Iuliana  T II T II 2750727205038 0,32 2011 488 

22.  Ilie Ioan Cosmin CS II CS II 1810920204482 0,31 2006 466 

23.  Toth Lorand CS I CS I 1780823205033 0,30 2005 464 

24.  Irimia Alin CS CS 1750119205034 0,21 2013 319 

25.  Kovacs Izabella CS CS Psiholog 2800606204480 0,35 2014 529 

26.  Gireada Andrei Lucian CS CS 1810609204960 0,33 2014 504 

27.  Nicolescu Cristian CS CS 1671214336051 0,32 2018 484 

28.  Pagani Ioan T I T I 1560525205020 0,33 1978 504 

29.  Siklodi Toma T III T III 1621111201027 0,30 1981 456 

30.  Călămar Angelica CS I şef  
laborator 2740604200021 0,17 2005 256 

31.  Kovacs Marius CS II CS II 1771109205036 0,33 2001 496 

32.  Simion Sorin CS II CS II 1760120205762 0,33 2007 500 

33.  Simion Alexandru ACS ACS 1920624204508 0,13 2016 207 

34.  Lautaru Vlad Alexandru T  T  1910907204508 0,27 2015 409 

35.  Burian Sorin CS I şef 
departament 1660914205041 0,18 1993 284 

36.  Darie Marius CS I CS I 1701003205020 0,31 1995 478 

37.  Csaszar Tiberiu CS I CS I 1701113205038 0,27 1995 412 

38.  Colda Cosmin CS III CS III 1800903204481 0,31 2013 467 

39.  Grecea Dănuţ CS CS 1791211205891 0,21 2016 318 

40.  Andriş Adriana CS CS 2700718205026 0,27 1993 408 

41.  Botar Daniela CS CS 2670731205053 0,33 1989 496 

42.  Pupazan Gabriela  ACS ACS 2700418205746 0,31 2015 476 

43.  Lăban Cristina T I T I 2750318205022 0,33 1998 496 



87 
 

44.  Magyari Mihai CS I şef  
laborator 1720306205025 0,21 1995 316 

45.  Moldovan Lucian CS I CS I 1790719205901 0,18 2002 272 

46.  Fotău Dragoş CS III CS III 1860730204491 0,24 2012 372 

47.  Rad Marcel ACS ACS 1730409204090 0,27 2014 408 

48.  Sălăşan Diana ACS ACS 2870708204427 0,27 2017 408 

49.  Zsido Attila Sorin ing. ing. 1791106205034 0,32 1999 480 

50.  Sylvester Michael T I T I 1620322205037 0,30 2002 456 

51.  Răşină Manuela T I T I 2640408205026 0,32 1998 480 

52.  Părăian Mihaela CS I şef  
laborator 2580616205038 0,21 1983 316 

53.  Vătavu Niculina CS II CS II 2580312205052 0,27 1984 416 

54.  Păun Florin CS II CS II 1780909205892 0,28 2002 423 

55.  Jurca Adrian CS I CS I 1771202204098 0,20 2002 304 

56.  Lupu Leonard CS II CS II 1790221205042 0,13 2005 208 

57.  Gabor Dan Sorin CS CS 1640306205025 0,24 2011 360 

58.  Popa Cătălin Mihai ACS ACS 1790719205911 0,30 2016 464 

59.  Oprea Sorin  T III T III 1680925205028 0,28 2013 424 

60.  Laszlo Robert CS III şef  
departament 1630606205028 0,21 2018 324 

61.  Kovacs Attila CS II şef  
laborator 1700416205028 0,16 1999 244 

62.  Vasilescu Dragoş CS I şef  
laborator 1710903163245 0,22 1995 328 

63.  Rus Daniela CS II CS II 2650323043761 0,22 2005 341 

64.  Jitea Ciprian CS III CS III 1860719204514 0,20 2012 314 

65.  Rădeanu Cristian ACS ACS 1701213205031 0,34 2017 520 

66.  Şerban Nicolae T I T I 1591012205024 0,28 1980 432 

67.  Lapcsak Adrian Iosif T I T I 1620304205031 0,29 2007 441 

68.  Hurez Petru – artif. 1610809205895 0,28 2004 432 

69.  Miron Iuliana Claudia T II T II 2700329133111 0,22 2007 344 

70.  Cacovean Claudia T II T II 2600328205039 0,33 1979 504 

71.  Grecea  Mircea T III T III 1850423204484 0,28 2011 428 

72.  Gheorghiosu Edward CS II şef  
SECEMTI 1740204205022 0,14 1991 220 

73.  Ilici Ştefan CS CS 1830220250791 0,28 2008 425 

74.  Bordoş Sorin CS CS 1591102205022 0,23 2005 347 

75.  Şuvar Marius CS II şef  
laborator 1780131205038 0,24 2007 369 

76.  Munteanu Laurenţiu ACS ACS 1740720205741 0,03 2018 58 

77.  Mija Nelu ing. inginer 1780406205028 0,10 2004 160 

78.  Vass Zoltan ACS ACS 1731213205028 0,25 2005 384 

79.  Păsculescu Vlad CS II şef 
laborator 1860929204488 0,23 2011 348 

80.  Tuhuţ Ligia Ioana Tehn. Tehn. 2890818204490 0,35 2017 536 
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81.  Vlasin Nicolae CS III şef 
laborator 1640624205902 0,17 2012 264 

82.  Florea Gheorghe Daniel ACS ACS 1920308204486 0,21 2013 317 

83.  Ajder Claudia Ec. Director 
economic 2701029205021 0,30 1994 460 

84.  Dalea Mihaela Ec. Şef  
Compartiment 2761202205034 0,26 2001 404 

85.  Erenţ Lucreţia Emilia 
ACS 
Ing. 
Ec. 

Şef 
Compartiment 2700613064347 0,32 2005 484 

86.  Prodan Camelia Florentina Ec. Şef 
Compartiment 2670710205754 0,32 1998 484 

87.  Manea Florin Jr. Şef Oficiul 
Juridic 1750327205041 0,30 2006 452 

88.  Petre Alin Jr. jurist 1760821205041 0,27 2007 412 

89.  Rădoi Izabela Ec. economist 2750101205901 0,32 2012 484 

90.  Nicolescu Daniela Ec economist 2690915205022 0,20 2017 300 

91.  Burduf Margareta Ec. economist 2690119205024 0,32 2018 484 

92.  Suceveanu Corina Ec. economist 2770830205026 0,29 2012 444 

93.  Epure Elena  Ec. economist 2630426205904 0,30 1994 460 

94.  Magyari Mariana Ing. economist 2731002202272 0,29 2012 436 

95.  Radu Mirela Ing. inginer 2650602205033 0,29 2016 442 

96.  Muska Aurora Teh. tehnician 26307052025039 0,31 1983 476 

97.  Pocşan Florina Teh. tehnician 2601226205022 0,29 1979 444 
 
4.5.  Infrastructuri de cercetare rezultate din derularea programului-nucleu. Obiecte fizice şi produse 
realizate în cadrul derulării programului; colecţii şi baze de date conţinând înregistrări analogice sau 
digitale, izvoare istorice, eşantioane, specimene, fotografii, observaţii, roci, fosile şi altele asemenea, 
împreună cu informaţiile necesare arhivării, regăsirii şi precizării contextului în care au fost obţinute: 

 

Nr. Nume infrastructură Data 
achiziţiei 

Valoarea 
achiziţiei 

(lei) 

Sursa 
finanţării 

Valoarea 
finanţării 

infrastructurii 
din bugetul 

Progr. Nucleu 

Nr. Ore-om de 
utilizare a 

infrastructurii 
pentru Progr. 

Nucleu 

1. 
Scanner MindSpring.servicii 

generare rapoarte in 
sistemul MindMi 

16.05.2018 49.390,95 PN18170202 47.000 40 

2. Sistem ventilaţie industrială 12.10.2018 19.227,56 PN18170202 

433.300 

10 

3. 
Sistem complet de 

măsurare parametrii mediu 
FLUKE 975 V cu accesorii 

21.09.2018 15.470 PN18170202 40 

4. Sistem parametrii aer cu 
accesorii 10.10.2018 17.850 PN18170202 10 

5. 

Analiyor portabil de energie 
electrică trifazată, cu 

accesorii i5sPQ3-Fluke 
43411 

28.09.2018 23.800 PN18170202 40 

6. 

Cleşte wattmetric pentru 
analiza reşele electrice 
monofayate şi trifazate 

echilibrate 

28.09.2018 6.842,50 PN18170202 40 
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7. 

Licenţă Fine Hvac v.14 
Program de proiectare şi 
dimensionare instalaţii 

tehnice şi ventilaţii 

18.09.2018 56.706,40 PN18170202 80 

8. Aparat determinare pulberi 
cu accesorii HAZ DUST 1 02.10.2018 27.112,96 PN18170202 40 

9. Debitmetru aer –
balometru-cu accesorii 02.10.2018 19.354,16 PN18170202 40 

10. Aparat determinare pulberi 
cu accesorii HAZ DUST 1 02.10.2018 27.112,96 PN18170202 40 

 
11. 

Sistem de monitorizare a 
instalaţiilor de ventilaţie 

industrială cu înregistrator 
inteligent multifuncţional 

DS 500 şi transmiţător 
multifuncţional de 

măsurare parametrii aer cu 
accesorii cu 2 canale 

analogice standard C 310 şi 
accesorii 

10.10.2018 57.715 PN18170202 20 

12. 

Trusă multifuncţională 
măsurare parametrii aer cu 

accesorii-şi instrument 
multifuncţional AMI 310 cu 

sonde şi accesorii 

02.10.2018 85.025,50 PN18170202 40 

13. 

Trusă multifuncţională 
măsurare parametrii aer cu 

accesorii-şi instrument 
multifuncţional AMI 310 cu 

sonde şi accesorii 

02.10.2018 31.475,50 PN18170202 40 

14. 
 

Trusă multifuncţională 
măsurare parametrii aer cu 

accesorii-şi instrument 
multifuncţional AMI 310 cu 

sonde şi accesorii 

02.10.2018 
 

43.907,43 
 PN18170202 40 

15. Fleke 115 Multimetru 
digital Hand Held 02.10.2018 1.282.82 PN18170202 40 

16. 
Laptop Dell Inspiron 7570 
1536 4 k ultra HD 512SSD, 

Windows 10 
14.09.2018 7.899,22 PN18170202 6.700 80 

17. 
Aparat multigay portabil cu 

accesorii tip Drager X-am 
5600 

30.10.2018  
13.294,68 PN18170202 

1.443.737 

80 

18. 
Fluke 975 v Sistem complet 

de m[surare parametrii 
mediu cu accesorii 

22.10.2018 15.470 PN18170202 80 

19. 

Echip.de măsurare-lot 4-
Balometru (Trusă 
multifuncțională 

pt.măsurare parametrii de 
stare ai aerului cu accesorii-

1 buc.-instrument 
funcțional DBM 610 cu 

hote și accesorii 
 

17.10.2018 24.854,34 PN18170202 80 
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20. 
Defectoscop universal cu 
ultrasunete Phased Array 

tip Dio 1000PA 
09.10.2018 59.381 PN18170202 80 

21 

Echipament de măsurare –
lot 3-Trusă  

multifuncţională măsurare 
parametrii de stare a 
aerului cu accesorii-

instrument multifunctional 
AM 310 cu sonde şi 

accesorii 

17.10.2018 36.151,01 PN18170202 80 

22. Spectrometru Liez Z-
200C+Premium 09.10.2018 225.981 PN18170202 80 

23. CA 1052-Sistem parametrii 
aer cu accesorii 10.10.2018 17.850 PN18170202 80 

24. 
Videoendoscop portabil 

Vucam XO, Sistem 3,3M cu 
accesorii 

01.10.2018 71.281 PN18170202 80 

25. 

Sistem camera video cu 
foraj Kit See Snake Maxi TM 
rM 200 complete +monitor 

CS6, baterie, încarcător-
Ridgid 

04.10.2018 43.554 PN18170202 80 

26 

Sistem camera video cu 
foraj Kit See Snake compact 

2 +monitor CS6 Pack-
Ridgid04.10.2018 

04.10.2018 31.725,40 PN18170202 80 

27. 
Kit pentru testarea echip. 
de protective a respiraţiei 

cu circuit închis 
25.10.2018 15.402,17 PN18170202 80 

28. 
Echipament de protective a 
respiraţiei cu circuit deschis 

şi presiune pozitivă 
25.10.2018 65.283,40 PN18170202 80 

29. 
Echipament de protective a 
respiraţiei cu circuit închis 

şi presiune pozitivă 
25.10.2018 309.733,20 PN18170202 80 

30. Smartband polar V 800 
GPS+sensor HR polar 03.10.2018 8.874 PN18170202 80 

31. Smartband polar V 800 
GPS+sensor HR polar 02.11.2018 5.916,01 PN18170202 80 

32. Sistem de monitorizare 
gaze arse 11.2018 505.440,60 PN18170202 40 

33. Analizor portabil multigaz 
O2,CH4, CO2,CO,H2 şi H2S 11.2018 18.299,82 PN18170202 40 

34. Debitmetru ultrasonic 11.2018 52.003 PN18170202 40 

35. Debitmetru ultrasonic cu 
protective antiexplozivă 11.2018 67.389,70 PN18170202 40 

36. Sistem regulatoare debit 11.2018 32.276,32 PN18170202 40 

37. 
Senzor Atex  blue tooth 

Headsel–căşti de 
comunicare 2 buc 

11.2018 8.501,36 PN18170202 40 

38. 
Camere de luat vederi 

Gravity x ex eu intrisicali 
safe camera 2 buc 

11.2018 26.700,98 PN18170202 40 
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39. 
Laptop Dell Inspiron 5570, 
15,6-inch FHD i7-8550U+ 

Windows 10 Pro 
31.10.2018 5.352,62 PN18170202 

13.000 

80 

40. 

Laptop Gaming Dell 
Inspiron 7567 Intel Core 

Kabz  lake  i7-7700 HQ 512 
GB 16 GB+accesorii 

25.09.2018 8.632 PN18170202 80 

41. 
Sistem portabil de calcul cu 

sistem de operare si 
aplicatii birou 

22.03.2018 26.119,31 PN18170201 25.500 40 

42. Compresor HLE 0311 – w - 
200 24.04.2018 3.242,67 PN17170201 3.000 40 

43. 
Multimetru digital prof.cu 

functie masurare puteri / M 
249 A 

28.06.2018 4194.75 
 PN17170201 

263.100 

80 

44. Osciloscop cu certificat de 
etalonare si cu accesorii 28.06.2018 120.190 

 PN17170201 80 

45. Sistem de achizitie date 31.08.2018 188.615 PN17170201 120 
46. Compresor aer cu surub 17.10.2018 26.775 PN17170201 

565.429 

80 

47. 
Cabinet anaerobic Glove 

Box cu 2 perechi de manusi 
din neopren 

16.10.2018 40.091 PN17170201 40 

48. Laptop DELL Inspiron 7570 
Intel Core Kaby Lake 10.10.2018 8.979,01 PN17170201 80 

49. Ultrabook Dell Inspiron 
7773 Intel Core Kaby 10.10.2018 8.279 PN17170201 80 

50. Sistem Dektop PC I7 780      
0x 64 GB 08.10.2018 10.111,97 PN17170201 80 

51. Laptop APPLE MACKBOOK 
ecran retina 10.10.2018 14.232,40 PN17170201 80 

52. Termobalanta Kern model 
DLB cu accesorii 10.10.2018 9.040,43 PN17170201 60 

53. 

Pachet software 
profesional pentru 

simularea circuitelor 
electronice 

30.08.2018 8.925 PN17170201 120 

54. 

Program pentru modelarea, 
analiza si simularea unui 
mare numar de sisteme 

fizice si materiale 

31.08.2018 194.565 PN17170201 120 

55. Laptop ASSUS Zenbo OK 14.09.2018 5.352,62 PN17170201 120 

56. 
Stand pentru incercarea 

aparatelor izolante la 
temperatura ridicata 

 102.945 PN17170201 40 

57. Stand automatizat pentru 
testare la stropi  174.930 PN17170201 40 

58. Camera de testare la praf 29.10.2018 726.852 PN17170201 370.123 80 

59. 

Desktop tip workstation 
dell precision 3620,Intel 

Procesor E3-1270 
V49(Quad core 3.8 GHz) 

11.04.2018 11.421,62 PN18170101 10000 120 
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60. Adobe Acrobat Pro DC 
Engleza 1 user new 11.04.2018 2.519,23 PN18170101 

3000 

120 

61. Acronis True Image 2018 1 
computer Rangr 1-9 11.04.2018 233,24 PN18170101 120 

62. Licenta Windows 10 Pro 11.04.2018 624,75 PN18170101 120 

63. 

Licenta informatica 
perpetua specializata 

pentru analiza pericolelor 
tehnologice si 

managementul 
consecintelor in industria 

de process tip 
PHAST,ultima versiune 8.0, 

cu extensie Multi-
Component si 3D Explosion 

07.06.2018 297.202,50 PN18170101 250.000 20 

64. 

Camera termoviziune 
certificate ATEX pentru 

masurarea temperaturii si 
detectia scurgerilor de gaze 

si VOC SN 

11.07.2018 428.400 PN18170101 380.000 40 

65. 

Intensificator de imagine 
Lambert Instruments Hica 
TT18 S20 1:1 cu montura 
Nikon si system prindere 

trepied 

08.08.2018 227.290 PN18170101 191.500 60 

66. 

Statie de lucru robotizata 
pentru preluare si 

prelucrare imagini-Spheron 
VG Scenecam 2.0 solution, 

including scanlight and 
scenecenter forensics 

16.10.2018 484.722,70 PN18170101 

560.000 

60 

67. Sistem Georadar cu 
accesorii 22.10.2018 76.797,84 PN18170101 60 

68. Picometru cu vid 24.10.2018 5.302,64 PN18170101 60 
 

 
5. Rezultatele Programului-nucleu au fundamentat alte lucrări de cercetare: 

 
 Nr. Tip 

Proiecte internaţionale - - 
Proiecte naţionale - - 

 
6. Rezultate transferate în vederea aplicării : 

 

Tip rezultat Instituţia beneficiară (nume 
instituţie) Efecte socio-economice la utilizator 

- - - 
 
7. Alte rezultate: 
S-au realizat standuri de încercare / testare care îmbunătăţesc considerabil capacitatea de încercare / 

testare a INSEMEX-GLI (Grup de Laboratoare de Incercări). 
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