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• Pentru asigurarea condițiilor de viață optime, a confortului și a siguranței oamenilor, mediul
înconjurător este afectat puternic și continuu de intervențiile antropice. Nevoia de combustibili și
energie își pune amprenta semnificativ prin alterarea condițiilor naturale de mediu. Exploatarea și
folosirea surselor de energie are un impact puternic asupra aerului, a solului şi a apelor.

• Direcțiile de urmat în vederea menținerii unui echilibru sustenabil între cererea de energie și
efectele negative se bazează fie pe reducerea consumului energie electrică, fie pe identificarea și
dezvoltarea resurselor acceptabile din punctul de vedere al efectelor asupra mediului. Trebuie
examinate așadar, toate categoriile de surse şi promovate cele mai eficiente şi acceptabile alternative cu
reducerea pe cât posibil atât a costurilor de producție cât și a impactului asupra mediului.



Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA prin

departamentul de Surse Regenerabile de Energie a aprofundat tematica sistemelor nepoluante de

generare a energiei prin numeroase proiecte de cercetare-dezvoltare orientate spre dezvoltarea

de echipamente de conversie a energiei inovative și eficiente.

Direcțiile de cercetare avute în vedere pentru dezvoltarea acestui domeniu vizează în

principal: sisteme de conversie a energiei eoliene, hidro și solare, generatoare electrice cu

randament ridicat, mașini electrice în construcție specială pentru propulsia vehiculelor electrice.

În cele ce urmează, vor fi prezentate câteva rezultate reprezentative ale cercetărilor

derulate până în prezent precum și mijloacele tehnice și financiare necesare pentru desfășurarea

activităților.



• O dată cu creșterea semnificativă a investițiilor în scopul valorificării surselor

regenerabile de energie, turbinele eoliene au cunoscut o răspândire tot mai largă

în zonele cu potential eolian ridicat.

• Creșteri semnificative ale randamentelor de conversie energetică au fost aduse

turbinelor eoliene prin eliminarea multiplicatoarelor de turație cu gabarite

semnificative, optimizarea proiectării si a functionarii rotoarelor eoliene si

introducerea generatoarelor electrice sincrone excitate cu magneti permanenti din

pamanturi rare.

• S-a ajuns astfel aproape de pragurile maximale ale randamentelor in

functionarea generatoarelor electrice (peste 90%) si la valori maxime de peste

0,5 ale coeficientului de putere in cazul rotoarelor eoliene.

• Pentru a se obtine o eficienta superioara, apar noi concepte si arhitecturi atipice

ale turbinelor eoliene cum ar fi turbinele eoliene cu rotoare contrarotitoare.

1. TURBINE EOLIENE CARE VALORIFICĂ ENERGIA CINETICĂ DE CURGERE A
FLUIDULUI DE LUCRU PRIN INTERMEDIUL A DOUĂ ROTOARE CONTRA-ROTITOARE



• Conform teoriei lui Betz, coeficientul teoretic maxim de putere al unui rotor eolian este de

0,59. Pentru a se putea valorifica energia eoliana remanenta din siajul primului rotor, se poate

introduce al doilea rotor (acesta avand o rotatie in sens invers cu primul), cu scopul de a

maximiza eficienta in functionare a intregului ansamblu. Cel de al doilea rotor utilizează

mișcarea vârtejului creat în spatele primului, vârtej care are direcția de rotație opusă direcției

de mișcare a palelor primului rotor.

• Un element cheie al acestui concept este

generatorul cu două armături contrarotitoare



• In cadrul contractului 39/2012 (PN II) s-a realizat un model experimental cu puterea nominala de

1kW pentru o turbina eoliana cu doua rotoare contrarotitoare. Pentru acest tip de turbine, cele doua

armaturi mobile ale generatorului electric sunt actionate de cate un rotor eolian. Pe acest model s-au

obținut rezultate notabile privind cresteri de putere de pana la 60% prin implementarea celui de-al

doilea rotor eolian. La finalul proiectului a fost realizat și un prototip cu puterea nominală de 10 kW.



Rezultate experimentale pentru turbina

eoliană de 1 kW în care se poate

observa contribuția celui de-al doilea

rotor la creșterea puterii



Modelele  experimentale la scară redusă pot fi testate pe un tunel de vânt din 

dotarea ICPE-CA ce permite testarea aerodinamică la viteze subsonice, în circuit 

deschis pentru  microturbine eoliene cu ax orizontal şi vertical. Acesta asigură o 

curgere uniformă în secţiunea de testare de 1 mp, pentru viteze între 2 și 30 m/s.



Utilizând facilitățile de testare s-au putut caracteriza și modele la scară de turbine eoliene contrarotitoare

în cadrul proiectului Soluții constructive inovative de rotoare eoliene pentru creșterea eficienței energetice 

dezvoltate prin modelare la scară redusă derulat între 2016 și 2017 în cadrul programului NUCLEU.

Rezultatele obținute au permis determinarea distanței de montaj care 

conferă extragerea de către fiecare sistem eolian contrarotativ în 

parte a unei puteri maxime din energia disponibilă a vântului.



2. Turbine cinetice contrarotitoare

Având în vedere că principiul 

rotoarelor contrarotitoare poate 

fi aplicat cu succes și în cazul 

turbinelor hidraulice, eforturile 

cercetătorilor s-au orientat și 

către această direcție. Prin 

urmare, ICPE-CA, prin cercetătorii 

din colectivul departamentului de 

Surse Regenerabile de Energie, a 

înregistrat la OSIM cereri de 

brevet de invenție pentru două 

tipuri de turbine hidraulice care 

funcționează cu două rotoare în 

contrarotație.



• Principiul de funcționare este același ca în cazul turbinelor eoliene contrarotitoare și se bazează pe utilizarea 

unui generator electric cu armături contrarotitoare imersat în cazul turbinelor cinetice. Mai mult, în cazul 

turbinelor cinetice, pot fi utilizate și intubaje care să contribuie la creșterea randamentului de conversie.

• INCDIE ICPE-CA dispune deja de experiență din proiectele anterioare în domeniul turbinelor cinetice cu ax 

orizontal. Astfel, în 2003 în cadrul programului AMTRANS a fost proiectat și realizat un hidrogenerator electric 

cu multiplicator de turatie (putere electrica = 20 W, turatie arbore generator = 550 rot/min pentru o viteza 

de curgere de 1m/s), cu lagăre de alunecare lubrifiate cu apă.  În 2006 a fost dezvoltat în cadrul unui alt 

proiect, un microhidrogenerator electric în construcție etanșă cu poli gheară ( putere electrică = 30 W, turație 

generator = 180 rot/min, pentru o viteză de curgere a curentului de apă de 1 m/s).



Caracteristici principale:
• Viteze de curgere între 0,1 – 1 m/s
• Tronsonul transparent de vizualizare de

375mm x 300mm x 1015mm
• Simularea unei sarcini mecanice, cu

frână reglabilă și traductor de turație și

cuplu cu domeniul de măsură 400 rpm /
0,1...2Nm

• Achiziție, analiză și prelucrare a datelor
pentru turație, cuplu la arbore, viteză de
curgere și debit pentru modelele
încercate

• Determinarea caracteristicilor: 
n=f(Q)/M=const, n=f(M)/Q=const

Și turbinele cinetice contrarotitoare pot fi, de asemenea, testate pe un stand dedicat de testare a 

turbinelor hidraulice axiale aflat în dotarea ICPE-CA.



Desfășurarea testărilor pentru rotoare intubate

Parametri rezultați. Analiza puterii mecanice utile obținute



3. Prize de apă ecologice pentru râurile rapide de munte

Acest concept nou și inovativ se bazează pe o priză pe firul apei, fără baraj, la nivelul talvegului, constând din: pragul din 

amonte pragul din aval, şi şenalul de legătură. Curgerea se împarte în două: una supraterană, printr-un canal superior, ca o 

continuare a albiei și una subterană, printr-un canal inferior, ca o casetă pentru debitul util, placa de separare fiind perforată. 

Principalul avantaj al acestei soluții este asigurarea continuității longitudinale a râului pentru protecția faunei piscicole. Un 

model experimental la scară a fost studiat în condiții de laborator iar rezultatele obținute sunt promițătoare și se poate 

considera o variantă viabilă pentru prizele tiroleze clasice a căror problematică este cunoscută. 



Priză tiroleză captare secundară Cascoe - Amenajarea Pecineagu – Clăbucet 

Analiză pe teren pentru depistarea problemelor in functionare - aspecte surprinse după o viitură



Model experimental de priză de apă ecologică pentru râurile rapide de munte testat în laborator



Deși aria udată prin care debitul se scurge crește de la S= 0,55m2 la S=0,86 m2 (cu 56%), debitul

captat rezultat nu depășește valorile obținute în primul caz, când orificiile sunt de 4 mm.

Variația adâncimii pentru orificii de 4 mm

Variația adâncimii pentru orificii de 5 mm



Analiza prizelor de apa utilizate pe plan mondial si a datelor obtinute din exploatare a condus la elaborarea 

unei cereri de brevet pentru o  soluție nouă și inovativă care poate răspunde cerințelor privind calitatea apei 

captate și evitarea preluării accidentale a pestilor Priza de apă înglobată într-o stavilă segment. 

Principalul avantaj este că această instalație
încorporează într-un singur echipament atât stavila segment

pentru controlul accesului apei cât și camera de captare a

apei, amplasată la partea superioară;

Camera de captare 2 a prizei de apă poate funcționa

în două poziții :

- în poziția verticală de funcționare;

- în poziția rabatată spre aval în vederea autocurățării

grătarului și deversării controlate.



Toate soluțiile prezentate sunt de actualitate pe plan mondial și prezintă potențial pentru a fi dezvoltate către stadiul

de prototip sau transferate către industrie.

Pentru continuarea cercetărilor în domeniul surselor regenerabile de energie este necesară o infrastructura de ultima

generație și resursa umană bine pregătită. Aceste mijloace pot fi asigurate doar printr-o finanțare adecvată a proiectelor.

În acest moment sunt în derulare două competitiții de proiecte de cercetare-dezvoltare cu termen de depunere a

propunerilor de proiect pe 11 octombrie 2019. Finanțarea este asigurată prin UEFISCDI și se pot implica și agenți

economici care pot cofinanța activitățile pentru dezvoltarea de noi produse și servicii în domeniul energiei regenerabile.

2. Proiect experimental demonstrativ (PED) care are ca scop realizarea şi testarea modelelor demonstrative

(funcţionale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătăţiri

semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică.

1. Proiect de transfer la operatorul economic (PTE) care are ca scop creşterea competitivităţii mediului

economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizaţiilor de cercetare şi transferul acestor rezultate către

piaţă



Concluzii

Turbinele contrarotitoare reprezintă o soluție viabilă pentru 

creșterea randamentului de conversie prin recuperarea energiei 

rămase în spatele celui de-al doilea rotor. 

Generatoarele electrice realizate special pentru aceste turbine 

vor avea gabarite reduse, având în vedere că se vor roti cu o 

turație mai mare – cumulată de la cele două rotoare. 

Experimentările realizate până acum demonstrează eficacitatea 

acestor sisteme, însă este nevoie de studii amănunțite pe viitor 

pentru a optimiza și mai mult funcționarea acestor echipamente. 

Toate aceste proiecte dovedesc capacitatea INCDIE ICPE-CA de 

a aborda astfel de proiecte de cercetare, prin facilitățile de 

testare disponibile de ultimă generație și experiența deținută de 

colectivul de cercetare în domeniul valorificării energiei.



VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ !

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie 

Electrică ICPE-CA


