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TABEL NR. 1 

DENUMIREA PROIECTULUI 

Stand şi metodologie de evaluare la aprindere a atmosferelor potenţial 
explozive prin scânteie şi temperatura de suprafaţă, a elementelor galvanice 
şi bateriilor destinate echipamentelor electrice având ca tip de protecţie 
securitate intrinsecă „i”. 

CATEGORIA DE PROIECT: C-D 
 

CONTRACT DE FINANŢARE  
NR. 22 N  
DATA 11.03.2016 

DURATA CONTRACT 9 LUNI ACRONIM PROGRAM PROMINEX 

VALOAREA PROIECTULUI  (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 210.000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE 

STAT] 
210.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN  INCD INSEMEX PETROSANI  CONFORM ART. 24 DIN CONTRACTUL NR. 22N/2016  

1) DENUMIRE REZULTAT 
Metodologie de evaluare la aprindere a atmosferelor potenţial explozive prin scânteie şi temperatura de suprafaţă, a elementelor 
galvanice primare şi secundare. 

2) CATEGORIA REZULTATULUI 
      (conform art. 74, O.G. 57/2002) 

Rezultat final 
Rezultate 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii, studii, lucrări  x       Proiectul a avut în vedere dezvoltarea 
capacităţii de încercare a Laboratorului de 
Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi din 
cadrul grupului de laboratoare acreditat GLI 
aparţinând INCD INSEMEX - Petroşani, 
acreditat RENAR, prin realizarea unui stand şi 
a unei metodologii de evaluare la aprindere a 
atmosferelor potenţial explozive prin scânteie 
şi temperatura de suprafaţă, a elementelor 
galvanice şi bateriilor conform cerinţelor din 
standardul IEC 60079-11. Aceştia sunt 
destinaţi echipamentelor electrice având ca tip 
de protecţie securitate intrinsecă „i”, 
evidenţiindu-se următoarele aspecte: 
1. Realizare stand pentru evaluarea 

elementelor galvanice primare şi secundare 
pentru a permite determinarea parametrilor 
impuşi de standardul specific (IEC 60079-11) 
pentru elementele galvanice 
primare/secundare şi anume: tensiune şi 
curent maxim pe element, rezistenţă internă 
minimă, capacitate şi temperatură maximă de 
suprafaţă. 
 

 
 

Standul pentru evaluarea parametrilor elementele 
galvanice primare şi secundare 

 
 
 

Standul pentru evaluarea de aprindere prin scânteie a 
elementelor galvanice primare şi secundare 

2.2 planuri, scheme    

2.3 tehnologii   

2.4 procedee, metode x x 

       2.5 produse informatice   

       2.6 reţete, formule   

       2.7 obiecte fizice / produse   

       2.8 brevet invenţie /altele asemenea   

3) STADIUL DE DEZVOLTARE 

3.1 soluţie/ model conceptual x 
3.2 model experimental / 
funcţional 

 

3.3 prototip  

3.4 instalaţie pilot sau echivalent   

3.5 altele……..…………..  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1 tehnologiile societăţii 
informaţionale 

 

4.2 energie x 

4.3 mediu  

4.4 sănătate  
4.5 agricultura, securitatea şi 
siguranţa alimentară 

 

4.6 biotehnologii  
4.7 materiale, procese şi produse 
inovative  



4.8 spaţiu şi securitate  2. Elaborare de metodologie de determinare 
indirectă a concentraţiilor de substanţe 
gazoase din amestecul exploziv de încercare, 
măsurând concentraţia de oxigen din 
amestecul combustibil cu o precizie ridicată. 
3. S-a adaptat standul destinat evaluării de 

aprindere prin scânteie a elementelor 
galvanice primare şi secundare, utilizate în 
atmosfere potenţial explozive, cu ultimele 
cerinţe impuse de schema de certificare 
IECEx. În acest sens s-a implemetat sistemul 
de măsură oxigen în gaze combustibile de 
înaltă rezoluţie, care permite măsurarea cu 
mare acurateţe a amestecului combustibil 
livrat eclatorului în vederea iniţierii testului de 
aprindere prin scânteie a elementelor 
galvanice primare/secundare.   

4.9 cercetări socio-economice şi 
umaniste  

5) DOMENII DE APLICABILITATE |_7_|_1_|;  |_7_|_2_|; |__|__| 

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  

Ridicarea nivelului de securitate, printr-o evaluare cât mai exactă a a elementelor galvanice primare şi 
secundare, destinate funcţionării în medii potenţial explozive, în conformitate cu cerinţe impuse de 
schema de certificare IECEx conform standardelor aplicabile. 

6.2 produs modernizat  

6.3 tehnologie nouă  

6.4 tehnologie modernizată  

6.5 serviciu nou  

6.6 serviciu modernizat  
6.7 altele(metodă de evaluare) x 

 

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

documentaţie tehnico-economică  

cerere înregistrare brevet de invenţie         nr. .............data ............... 

brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate       nr. .............data ................ 

modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

cerere înregistrare marcă înregistrată  nr. .............data ................ 

mărci înregistrate (naţional, european, internaţional)   nr. .............data ................ 

cerere înregistrare copyright  nr. .............data ................ 

înregistrare copyright (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc.  nr. .............data ................ 

înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TABEL   NR. 2 

 

 

7) VALORIFICAREREA REZULTATELOR  CERCETĂRII 

8)    DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE 
Metodologie de evaluare la aprindere a atmosferelor potenţial explozive prin scânteie şi temperatura de 
suprafaţă, a elementelor galvanice primare şi secundare. 

N
R

 

C
R

T
. VALOAREA 

 DE LA CARE ÎNCEPE 
NEGOCIEREA 

PROCES 
VERBAL 
NR. / DATA 

MOD DE 
VALORIFICARE 

ACTUL 
 PRIN CARE S-A 

REALIZAT 
VALORIFICAREA 

VALOAREA  
NEGOCIATĂ 

BENEFICIAR IMPACT PERSOANE AUTORIZATE 

0 1 2 3 5 6 7 8 9 

1 NA 
PV al CA 

decembrie 
2016 

Implementarea 
rezultatelor în cadrul 

INCD INSEMEX, 
astfel că se obţine 

dezvoltarea şi 
alinierea 

infrastructurii 
laboratorului de 

cercetare la 
cerinţele europene 
şi internaţionale. 

NA NA 
INCD-INSEMEX 
Petroşani (GLI) 

   Creşterea gradului de 
securitate şi sănătate în 
muncă. 
   Dezvoltarea capabilităţii 
de evaluare  elementelor 
galvanice primare şi 
secundare, destinate 
funcţionării în medii 
potenţial explozive având 
ca tip de protecţie 
securitate intrinsecă „i”. 

ING. EMILIA ERENT 
EC. MIHAELA DALEA  


