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Simpozionul internațional de la 
Viena, dedicat propulsiei auto-
mobilelor, una dintre cele mai im-

portante manifestări științifice în acest 
domeniu la nivel mondial, ținut la palatul 
Hofburg între 8 și 9 mai 2014 și ajuns la 
cea de-a 35 a ediție nu a devenit în niciun 
caz o reuniune de rutină – dimpotrivă: rar 

au fost prezentate atât de multe soluții tehnice ingenioase, 
cu baze științifice mai puțin convenționale.
Propulsia electrică, foarte propagată, sprijinită și accelerată 
în ultimii doi-trei ani a depășit stadiul de prototipuri, ajun-
gând la producția de serie. Automobilele BMW i3 și i8 pre-
zentate de vicepreședintele companiei, responsabil cu dez-
voltarea, marchează în mod convingător un nou nivel tehnic 
al electrificării. Pe de altă parte, temele prezentate de pre-
sedinții, vicepreşedinții și responsabilii de dezvoltare de la 
Audi, AVL, Hyundai, General Motors, Volkswagen, Scania, 
BMW, Daimler, FEV, Toyota, Nissan, Porsche, Magna, 
Bosch, Continental, Schaeffler, PSA, Delphi, Mahle și MAN 
demonstrează în mod convingător faptul că motorul termic 
nu a cedat în niciun caz supremația în ceea ce privește pro-
pulsia automobilului – perspectiva clasică se schimbă însă, 
din două puncte de vedere: motorul termic este sprijinit 
chiar în funcția sa de bază, din ce în ce mai mult, de motoa-
re electrice: compresoare pentru supraalimentare acționate 
electric, control electric al curselor supapelor sau al deco-

nectării lor, pompe de apă din sistemul de răcire acționate 
electric; pe de altă parte participarea celor două sisteme – 
termic și electric – la propulsia automobilului s-a amplificat 
și s-a diversificat în proporții notabile: hibrizi cu acționare 
termică și electrică pe aceeași axă de propulsie, range ex-
tender, plug in, sisteme cu o axă a automobilului propulsată 
de un motor termic și cealaltă axă propulsată de un motor 
electric, fără contact mecanic între ele, demonstrează în mod 
convingător aceste tendințe. 
Motoarele termice în sine devin din ce în ce mai compac-
te, dar și mai puternice: la simpozionul din acest an au fost 
prezentate nu mai puțin de şapte motoare MAS și MAC cu 
trei cilindri (!) cu cilindree cuprinse între 1-1,5 litri (BMW, 
PSA, VW, Toyota, GM), cu supraalimentare în una sau 
două trepte, cu unul până la trei circuite de răcire separate 
în același motor. Complexitatea proceselor termodinamice 
crește astfel în mod considerabil, pe de altă parte soluțiile 
constructive devin din ce în ce mai ingenioase, arătând că și 
în acest domeniu ingineresc clasic mai există încă mult po-
tențial. 
Diversificarea remarcabilă a sistemelor de propulsie conce-
pute modular și integrate în vehicule proiectate și construite 
ca numitori comuni a fost exemplificată foarte convingător 
prin automobilele expuse în saloanele și în piața din fața pa-
latului Hofburg. 

Prof. Dr. Ing. Habil. Dr. h. c. Cornel STAN
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Ingineria automobilului: Stimate 
domnule Rector, cum apreciați nivelul 
cercetării științifice în domeniul ingi-
neriei, integrarea acesteia în ansam-
blul cercetării industriale și direcțiile 
în care va trebui acționat în viitor?
Profesor univ. dr. Dan-Claudiu 
Dănişor: Universitatea din Craiova 
este una dintre cele mai importante ci-
tadele ale învăţământului superior din 
România, adevărat creuzet al formării 
umane, știinţifice și profesionale a 
20.000 de studenţi, îndrumaţi cu com-
petenţă, profesionalism și generozitate 
intelectuală de un corp profesoral de 
excepţie de aproape 1.000 de dascăli.
Conștienţi că menirea oricărei univer-
sităţi este de a contribui activ la tot ce 
înseamnă dezvoltare economică per-
formantă, Universitatea din Craiova 
a deschis un adevărat șantier strategic 
și operaţional pentru a ajunge la o 
formare universitară eficientă, care să 
pună în evidenţă imperativul actual de 
adaptare rapidă la noul mediu econo-
mic și cultural globalizat.
Suntem puși în faţa unei adevărate 
schimbări de paradigmă, căci acum a 
educa nu mai înseamnă simpla transmi-
tere de cunoștinţe și abilităţi, ci a-l ajuta 
pe celălalt să dobândească autonomia 
cognitivă și comportamentală pentru 
o integrare socio-profesională rapidă și 
eficientă, tocmai pentru că învăţămân-
tul universitar a devenit un spaţiu în 
care inter-relaţionează instituţii și ţări, 
un spaţiu al concurenţei între economii 
și sisteme educaţionale. 
Având în vedere importanţa cercetării 
știinţifice pentru dezvoltarea cunoaș-
terii și formarea resursei umane înalt 
calificate, Universitatea din Craiova 
pune accent pe excelenţă, interdisci-
plinaritate și vizibilitate internaţională, 
susţine cercetări complexe în domenii 
de frontieră și participarea în reţele 
internaţionale de cercetare. Misiunea 
cercetării știinţifice în universitate este 
de a genera cunoaștere și de a transmi-
te, difuza și valorifica cunoștinţele acu-
mulate prin cercetarea știinţifică.
Activitatea de cercetare știinţifică din 
Universitate (acreditată ca unitate de 
cercetare-dezvoltare) se desfășoară la 

nivel de cercetare fundamentală, cer-
cetare aplicativă, cercetare tehnologi-
că, proiectare, expertiză, consulting, 
analize și determinări experimentale, 
având în vedere priorităţile europene 
în domeniul activităţilor de dezvolta-
re, inovare și transfer tehnologic, cu 
accent prioritar pe autovehicule, trans-
porturi și știinţe aerospaţiale, tehno-
logia informaţiei și comunicaţiei, na-
notehnologii, materiale cu proprietăţi 
speciale, protecţia mediului și energia 
verde etc.

Care ar fi aportul Universităţii din 
Craiova la soluționarea provocărilor 
cu care se confruntă automobilul în 
ceea ce privește protecția mediului și 
rezolvarea problemelor energetice de 
viitor, în contextul epuizării previ-
zibile a resurselor de hidrocarburi și 
gaze naturale?
Parteneriatele, schimburile reale de ex-
perienţă, schimburile de bune practici, 
colaborarea efectivă cu universităţi 
de prestigiu, dezvoltarea de proiecte 
de cercetare comune cu colaborato-
rii noștri din mediul socio-economic 
sunt factori inconturnabili de promo-
vare a adevăratului profil de universita-
te europeană a secolului XXI.
Calitatea profesional-știinţifică a per-
sonalului didactic, infrastructura de 
care ne bucurăm, determinarea și im-
plicarea organizaţională a factorilor 
de decizie instituţională reprezintă 

garanţii suficiente pentru intrarea și 
afirmarea Universităţii din Craiova pe 
piaţa concurenţială a sistemelor edu-
caţionale și de cercetare performante.
Considerând ingineria autovehicule-
lor și transporturile domenii de cerce-
tare prioritare, instituția noastră poate 
exemplifica realizări concrete în aceas-
tă direcție: de la constituirea unei noi 
infrastructuri de cercetare în științe 
aplicate (INCESA), la participarea 
în programele de cercetare interne și 
internaționale. În vederea focusării ti-
nerelor cadre didactice pe activitatea 
de cercetare, Universitatea din Craiova 
derulează propriul program de gran-
turi atât pe cercetare avansată, cât și 
pe cercetare interdisciplinară, fiind de 
altfel singura instituție de învățământ 
superior din România cu o asemenea 
inițiativă. În directă concordanță cu 
întrebarea dumneavoastră se poate 
remarca și faptul că Universitatea din 
Craiova prin Facultatea de Mecanică 
este membru fondator alături de 
compania Ford, Primăria Craiova și 
Agenția de Dezvoltare Regională la 
Clusterul Cercetare - Dezvoltare - 
Inovare Automotive Sud-Vest Oltenia. 
Rezultatele nu au întârziat să apară, 
astfel că suntem prezenți în trei mari 
proiecte de tip CDI în cadrul Polului 
de Competitivitate Automotive Sud-
Vest Oltenia, în care se tratează provo-
cări științifice de la concepția automo-
bilelor la optimizări ale transporturilor 

și traficului rutier. Astfel, alături de alte 
proiecte legate de combustibilii alter-
nativi, soluțiile hibride la autovehicule, 
integrarea automobilului în fluxurile 
rutiere, există preocupări legate de 
mobilitatea urbană (în cadrul proiec-
telor Modern și Dorothy din progra-
mul cadru de cercetare 7 al Uniunii 
Europene).

În perioada 23-25 octombrie a aces-
tui an Universitatea din Craiova, 
împreună cu S.I.A.R. va organiza 
cea de a 3-a ediție a Congresului 
Internațional „SMAT 2014 – Science 
and Management of Automotive 
and Transportation Engineering” 
sub egida înaltului for mondial 
FISITA (International Federation of 
Automotive Engineering Societies). 
Cum apreciați acest eveniment și care 
sunt așteptările dumneavoastră?
Alegerea Universității din Craiova 
drept organizatoare a acestor manifes-
tări științifice de anvergură ne onorea-
ză și ne oferă confirmarea valorii pro-
fesional - științifice în domeniu, mai 
ales în contextul în care Craiova re-
prezintă un pol important al ingineriei 
automobilelor. Importanța și valoarea 
acestui Congres, care face parte din 
ciclul manifestărilor științifice anuale, 
organizate itinerant în principalele 
șase centre universitare din România, 
din domeniul ingineriei autovehicule-
lor și transporturilor, sunt evidențiate 
atât de temele propuse a fi abordate de 
către specialiști, cât și de activitățile vi-
zate a se dezvolta de către participanți 
în scopul întăririi și dezvoltării de par-
teneriate de cercetare și de colaborare.
Ne dorim ca acest eveniment să adu-
că în universitatea noastră un număr 
cât mai mare de cercetători și de 
reprezentanți de marcă ai industriei 
autovehiculelor și transporturilor.

Vă mulțumim, stimate domnule 
Rector, pentru amabilitatea de a 
acorda acest interviu revistei noas-
tre și dorim mult succes Congresului 
Internațional SMAT 2014.

Interviu cu domnul prof. univ. dr. Dan-Claudiu DĂNIŞOR
Rector al Universităţii din Craiova 
Interview with Mr. professor Dan-Claudiu DĂNIŞOR, Ph.D.
Rector of University of Craiova
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Keywords: dinamica autovehicu-
lelor, date experimentale, modele 
matematice neliniare. 

Odată cu apariţia noilor tehnologii 
în construcţia autovehiculelor și 
introducerea pe scară largă a con-
trolului electronic al funcţionării 
și diagnosticării la bord, s-au dez-
voltat și posibilităţile de studiu al 
dinamicii vehiculelor, prin achiziţia 
datelor chiar pe timpul exploatării, 
cu posibilitatea stocării și prelucră-
rii ulterioare cu ajutorul calcula-
torului, utilizând softuri adecvate 
în acest sens. Lucrarea de față își 
propune să prezinte unele aspecte 
referitoare la studiul dinamicii au-
tovehiculelor având la bază datele 
furnizate de calculatorul de bord și 
folosind algoritmi și procedee utili-
zate la ora actuală pentru studiul di-
namicii sistemelor de orice natură.
De la apariţie și până în prezent, di-
namica autovehiculelor a beneficiat 

de studii teoretice și experimentale 
în funcţie de nivelul de cunoaștere 
al cercetătorilor, precum și de posi-
bilităţile practice avute la dispoziţie 
pentru investigare; în plus, abor-
dările au fost în funcţie de nivelul 
tehnic al însuși autovehiculului 
(clasic sau cu sisteme de control 
electronic). Dezvoltările în plan 
teoretic ale diferitelor discipline, 
apariţia unor echipamente de in-
vestigare din ce în ce mai perfor-
mante și echiparea vehiculelor 
cu sisteme de control electronic 
(calculator de bord, traductoare și 
elemente de execuție încorpora-
te) au constituit principalii factori 
de influenţă asupra tehnicilor de 
studiu teoretic și experimental al 
dinamicii autovehiculelor [1; 2; 3; 
4; 8; 9; 10]. Pentru înregistrarea 
parametrilor funcţionali, pe tim-
pul desfășurării cercetărilor expe-
rimentale se pot folosi testere de 
diagnosticare, unele dintre acestea 

fiind prezentate în fig.1: pentru au-
tomobile Opel (fig.1a), pentru fa-
milia Daewoo (fig.1b), pentru Da-
cia-Logan (fig.1c) și pentru Skoda, 
VW, Audi, SEAT (fig.1d). 
În consecinţă, studiul dinamicii 

autovehiculelor pe baza datelor ex-
perimentale prezintă la ora actuală 
următoarele caracteristici specifice: 
constituie o abordare sistemică, 
prin luarea în considerare și a acţi-
unii conducătorului auto;  utilizează 

Fig.1. Testere pentru achiziția şi stocarea datelor furnizate de 
calculatorul de bord

Fig.2. Viteza de deplasare şi consumul de combustibil la 100 km

Studiul dinamicii autovehiculelor pe baza datelor 
furnizate de calculatorul de bord
The Study of Dynamics of the Vehicle Based on Data 
Provided by the On-Board Computer

Drd. ing. 
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concepte și algoritmi care până 
acum nu au fost folosiți în literatura 
de specialitate din domeniul auto-
vehiculelor, dar care aparţin de di-
namica sistemelor (reţele neurona-

le, algoritmi genetici, mulţimi fuzzy, 
algoritmi neuro-fuzzy, fractali, ana-
liză extremală, analiză simbolică, 
analiză tensorială etc.); aplică toa-
te cele trei tehnici de prelucrare a 

 datelor experimentale (prin analiza 
în timp, analiza în frecvenţă și anali-
za în timp-frecvenţă); utilizează noi 
algoritmi și procedee pentru stu-
diul dinamicităţii și economicităţii 

autovehiculului; abordează în mod 
unitar ansamblul funcţionării prin 
cele trei elemente componente in-
separabile: identificarea (stabilirea 
modelelor matematice pe baza da-
telor experimentale), controlul și 
diagnosticarea [3; 4; 5]. 
În fig.2 și fig.3 se prezintă unele re-
zultate obținute la încercările auto-
turismului Skoda Octavia, echipat 
cu calculator de bord și care a uti-
lizat atât benzină, cât și GPL (gaz 
petrolier lichefiat). Astfel, în fig.2 
se redau valorile vitezei de deplasa-
re V și consumului de combustibil 
la 100 km parcurși C100 pentru 50 
de probe cu benzină (graficele su-
perioare) și 50 de probe cu GPL 
(graficele inferioare). În aceste gra-
fice se prezintă și valorile extreme 
pe ansamblul probelor (minimă și 
maximă); în plus, pentru consumul 
de combustibil se redau și valorile 
medii pe ansamblul probelor: 7.4 
litri/100 km la benzină și 11.3 la 
GPL, deci cu 52,7% mai mare la 
acesta din urmă.
Graficele din partea stângă a fig.3 
prezintă valorile turației motorului 
n, iar cele din partea dreaptă valo-
rile poziției clapetei obturatoare x, 
ultima marcând sarcina motorului. 
Graficele din fig.3b și fig.3d arată că 
pe timpul experimentărilor, când 
s-a efectuat o deplasare obișnuită, 
motorul a funcționat numai la sar-
cini parțiale, deci nu și la sarcina 
totală x=100%. 
În fig.4 sunt evidențiate unele 
dependențe funcționale dintre mă-
rimile măsurate, în cazul unei pro-
be experimentale a autoturismului 
Skoda Octavia la funcționarea cu 
benzină: în fig.4a dintre poziția 
pedalei de accelerație p și poziția 
clapetei obturatoare x, iar în fig.4b 
dintre poziția pedalei de accelerație 
p și puterea motorului Pe.
Pe baza valorilor experimentale se 
pot calcula principalele caracteris-
tici statistice de ordinul I folosite 
frecvent în literatură, așa cum se 
prezintă în fig.5 pentru viteza de 
deplasare aparținând unei probe la 
funcționarea cu benzină (fig.5a) și 

Fig.3. Turația motorului şi poziția clapetei obturatoare (sarcina motorului)

Fig.4. Evidențierea dependențelor funcționale dintre mărimi

Fig.5. Principalele caracteristici statistice de ordinul I ale vitezei de deplasare
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la funcționarea cu GPL (fig.5b) ale 
autoturismului Skoda.
Graficele din fig.5 prezintă, pe lân-
gă mărimile cunoscute (media, dis-
persia, abaterea standard, coeficien-

tul de variație etc.) și altele folosite 
în statistică și în controlul electro-
nic, respectiv normele mărimilor; 
în controlul electronic se folosesc 
algoritmul H2 (ce folosește norma 

2) și algoritmul Hx (care apelează la 
norma infinit). 
De asemenea, pe baza datelor 
experimentale se poate aprecia 
consumul de combustibil  necesar 

pentru a obține o viteză medie im-
pusă, ceea ce se prezintă în fig.6. 
Într-adevăr, de exemplu, din fig.6 
rezultă că pentru a obține o viteză 
medie Vm=70 km/h este necesar 
un consum de combustibil mediu 
C100m=9.15 litri/100 km de benzi-
nă, respectiv C100m=12 litri/100 km 
de GPL, adică cu 31,1% mai mult. 
În graficele din fig.6 sunt redate 
valorile experimentale, tendința de 
evoluție a dependenței vizate și in-
tervalele de încredere 95%.
Pe baza datelor experimentale se 
poate studia și influența diferiților 
factori asupra dinamicității și 
economicității autovehiculelor. 
În acest scop se apelează la ana-
liza dispersională multifactorală 
generalizată MANOVA (Multiva-
riate ANalyse Of VAriance), care 
evidențiază atât influența diverșilor 
factori asupra unor mărimi 
funcționale, cât și influența recipro-
că a acestora [2; 4]. Exemplul din 
fig.7 prezintă rezultatele aplicării 
algoritmului MANOVA generali-
zată prin studiul influenţei turaţiei 
motorului n, poziţiei clapetei obtu-
ratoare x (sarcina motorului) și po-
ziţiei pedalei de accelerație p asupra 
consumului de combustibil la 100 
km parcurși C100.
Din fig.7 se constată că disper-
sia reziduală reprezintă 0,31% (la 
funcționarea cu benzină), respectiv 
0,13% (la funcționarea cu GPL) din 
dispersia totală. Valori mai mari de-
cât dispersia reziduală le au toate ce-
lelalte dispersii (factoriale și interfac-
toriale). Astfel, se observă că turația 
motorului are contribuția cea mai 
mare la dispersia totală (38,29% la 
benzină, respectiv 39,02% la GPL), 
urmată de cea aferentă poziției 
clapetei obturatoare (5,21%, re-
spectiv 10,78%) și poziției pedalei 
de accelerație (4,70%, respectiv 
3,94%). Așadar, turația motorului 
influențează cel mai mult consumul 
de combustibil la 100 km, urmată 
de poziția clapetei obturatoare (sar-
cina motorului) și de poziția pedalei 
de accelerație (acțiunea șoferului). 
Graficele din fig.7 mai arată că cei 

Fig.6. Estimarea consumului mediu pentru a obține o viteză medie impusă

Fig.7. Influența unor factori funcționali asupra consumului de combustibil 

Fig.8. Estimarea densității de probabilitate pentru viteza de deplasare
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trei factori vizați influențează con-
sumul de combustibil în proporție 
de 48,20% la benzină, respectiv de 
53,74% la GPL. Aceasta înseamnă 
că și interdependențele dintre factori 
influențează semnificativ consumul 
de combustibil, respectiv în total 
51,8% la benzină și 46,26% la GPL 
și ca urmare nu se pot neglija aceste 
interdependențe; spre exemplu, la 
benzină interdependența dintre cei 
trei factori influențează cu 15,02% 
la benzină (produsul nxp), mai mult 
decât poziția clapetei obturatoare și 
poziția pedalei de accelerație împreu-
nă (9,91%). Acest aspect este cu atât 
mai important la un automobil cu 
control electronic, unde calculatorul 
de bord gestionează funcționarea de 
ansamblu, deci mărimile funcționale 
și interdependențele dintre acestea. 
În fig.8 și fig.9 se prezintă densitățile 

de probabilitate ale vitezei V și pu-
terii motorului Pe în cazul a opt probe 
experimentale. Graficele evidențiază 
că viteza și puterea motorului nu se 
supun legii de distribuție normală 
Gauss, curbele nefiind simetrice față 
de maximul acestora.
Prelucrarea tuturor datelor experi-
mentale obținute la încercările mai 
multor tipuri de autovehicule a con-
dus la concluzia că nicio mărime 
funcțională nu se supune legilor de 
distribuție frecvent folosite în statistica 
clasică (Gauss, Weibull, exponențială, 
logaritmică etc.), ceea ce necesită o 
analiză stocastică a dinamicii autove-
hiculelor, de exemplu prin aplicarea 
algoritmului bootstrap [5]. 
De asemenea, prin prelucrarea 
datelor experimentale a reieșit că 
dependențele dintre mărimi sunt ac-
centuat neliniare; acest aspect poate 

fi confirmat prin aplicarea analizei de 
corelație, analizei de coerență și ana-
lizei în frecvență bispectrală [4; 6; 7; 
8]. Spre exemplu, în fig.10 se prezintă 
rezultatele analizei bispectrale a vitezei 
de deplasare de la o probă experimen-
tală; deoarece imaginile din fig.10b, 
fig.10c și fig.10d nu sunt vide, rezultă 
că seria dinamică a vitezei conține 
și o componentă neliniară. Cea mai 
importantă consecință a aspectului 
menționat este aceea că dinamica au-
tovehiculului trebuie descrisă de mo-
dele matematice neliniare.
Caracterul nestaționar al dinamicii 
autovehiculelor se confirmă de regulă 
printr-o analiză în timp-frecvență a da-
telor experimentale [4; 10]. Cea mai 
importantă consecință a caracterului 
nestaționar (cu spectrul de frecvențe 
variabil în timp) este aceea că dinami-
ca autovehiculului trebuie descrisă de 

modele matematice cu coeficienți va-
riabili în timp, de exemplu prin apela-
rea la rețele neuronale sau la algoritmi 
neuro-fuzzy.
De asemenea, pe baza datelor ex-
perimentale se pot stabili modele 
matematice ale dinamicii autovehi-
culelor, inclusiv expresiile analitice 
ale caracteristicilor statice [4; 9]. 

Fig.9. Estimarea densității de probabilitate pentru puterea motorului

Fig.10. Analiza bispectrală a vitezei de deplasare
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ABSTRACT
With the advent of new tech-
nologies in the design of vehicle 
and widespread introduction of 
electronic control and OBD op-
eration have been developed the 
possibilities of study of dynam-
ics of the vehicle, too, through 
the data acquisition even during 
operation, with the possibility of 
storage and of processing later 
by computer using appropriate 
software for this purpose. This pa-
per aims to present some aspects 
related to the study of dynamics 
of the vehicle based on data from 
the on-board computer and using 
algorithms and methods currently 
used to study the dynamics of the 
systems of any kind.
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Deși limitată ca extindere spaţio-
temporală și deci ca disponibilita-
te a datelor practic la cinci studii 
de caz, campania RAR de moni-
torizare indicativă a calităţii aeru-
lui în proximitatea infrastructurii 
rutiere a câtorva artere majore de 
circulaţie din municipiul Bucu-
rești oferă o imagine utilă și simp-
tomatică privind nivelul actual de 
poluare atmosferică atribuibilă 
traficului rutier din microarealele 
urbane respective, precum și asu-
pra tendinţei generale de evoluţie 
în ultimul deceniu a impactului 
surselor mobile rutiere privind 
poluarea atmosferică cu monoxid 
de carbon, putându-se extrage re-
capitulativ următoarele concluzii:
a. Datele de trafic zilnic înregistra-
te în cadrul etapelor de monitori-
zare indicativă pentru cele două 
amplasamente din zona centrală 
urbană a Bulevardelor Nicolae 
Bălcescu / Gheorghe Magheru și 
respectiv Splaiul Independenţei - 

Piaţa Unirii nu permit identifica-
rea unor tendinţe clare de evoluţie 
de-a lungul perioadei analizate, 
variind relativ modest într-o pla-
jă care poate fi inclusă în nivelul 
mediu global de incertitudine de 
±10% asumat implicit la aplicarea 
procedurii simplificate de număra-
re manuală, ţinând cont de natura 
stohastic-aleatoare a circulaţiei 
autovehiculelor pe tronsoanele 
rutiere. 
Se poate aprecia însă că măsură-
torile de trafic aferente celor două 
axe principale de circulaţie din 
zona inelului median precum și ce-
lei din zona periferică urbană evi-
denţiază cu claritate tendinţe de 
evoluţie atribuibile modificărilor 
și modernizărilor din ultimii ani 
ale infrastructurii rutiere locale. 
În acest context, se poate explica 
atât creșterea substanţială cu 24% 
a debitului zilnic de trafic înregis-
trat pe Calea Griviţei în zona Gara 
de Nord-Basarab, cât și reducerea 
semnificativă cu 16% a debitului 
zilnic de trafic derulat pe Stra-
da Turda în apropierea Podului 
Grant în paralel cu circulaţia de pe 
noul Pod Basarab. De asemenea, 
ca efect al reușitei îmbunătăţirii 
substanţiale a fluenţei circulaţiei 
rutiere din zona Pasajului subte-
ran Băneasa al Şoselei București-
Ploiești (DN1), a fost înregistrată 

o creștere deosebit de importantă 
cu 75% a debitului zilnic de trafic 
pentru acest pasaj constituind o 
veritabilă interfaţă a capitalei de 
acces dinspre/ieșire spre Nord. 
b. Pentru evidenţierea calitativ-
cantitativă cât mai realistă, prin 
intermediul acestor studii de caz 
demonstrative, a tendinţei de evo-
luţie în ultimul deceniu a caracte-
risticilor de emisie ale autovehicu-
lelor participante la traficul rutier 
bucureștean, s-a avut în vedere 
relaţia de directă proporţionali-
tate între imisie, reprezentată în 
situaţia de faţă prin concentraţia 
atmosferică măsurată de monoxid 
de carbon ca poluant de referinţă, 
și emisia sursei liniare colective 
de trafic, dependentă la rândul ei 
de numărul subsurselor de același 
tip exprimabil ca debit de trafic 
precum și de factorii de emisie afe-
renţi fiecărei subsurse individuale 
grupate pe categorii de autovehi-
cule.
Astfel, au fost calculate valorile 
raportului de reducere a factorului 
de emisie compozit pentru am-
plasamentele selectate ca repre-
zentative pentru circulaţia rutieră 
din municipiul București în cadrul 
campaniilor de monitorizare indi-
cativă, acestea variind între apro-
ximativ 6 pentru Strada Turda (în 
apropierea Podului Grant) și 14 

pentru Bulevardul Nicolae Bălces-
cu/Gheorghe Magheru, cu valori 
intermediare de 7 pentru zona 
Pasajului Băneasa al Şoselei Bucu-
rești-Ploiești, 11 pentru Calea Gri-
viţei (zona Gara de Nord-Basarab) 
și 12 pentru Splaiul Independenţei 
(zona Piaţa Unirii). 
Plaja de variaţie a raportului de 
reducere a factorului de emisie 
compozit este așadar 6…14, cu o 
valoare medie de 10, adică o ten-
dinţă globală de reducere în ulti-
mul deceniu cu circa un ordin de 
mărime a factorilor de emisie pen-
tru CO caracteristici autovehicu-
lelor participante la traficul rutier 
bucureștean.
c. Din punct de vedere calitativ, 
această tendinţă este în mod evi-
dent atribuibilă în principal reîn-
noirii continue și în ritm accelerat 
a parcului rutier prin introducerea 
autovehiculelor din noua genera-
ţie cu performanţe superioare de 
emisie înlocuind pe scară largă 
vechile autovehicule cu niveluri 
ridicate de poluare, compensân-
du-se astfel în mod pozitiv creș-
terile numerice marcante de parc 
auto din acest interval temporal. 
În acest context, se poate aprecia 
ca decisivă lansarea cu succes pe 
piaţa auto, iniţial în anul 2004, și 
comercializarea ulterioară pe scară 
largă a modelelor autohtone de au-

Program de cercetare a nivelului de trafic rutier
din Bucureşti şi a impactului acestuia privind
poluarea atmosferică cu monoxid de carbon 
în proximitatea marilor artere de circulaţie,
în ultimul deceniu. Concluzii
Research Program of Road Traffic in Bucharest and its Impact 
on Atmospheric Carbon Monoxide Pollution in Proximity to Major 
Thoroughfares in the Last Decade. Conclusions

Drd. ing.
Flavius CÂMPEANU
flavius.campeanu@rarom.ro

Registrul Auto Român – R.A., Calea Griviţei 391A, 
sector 1, 010719, București, România
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toturisme moderne Dacia Logan 
începând cu anul 2005.
Alte cauze sunt legate de îmbu-
nătăţirea continuă a calităţii car-
buranţilor auto în conformitate 
cu evoluţia cerinţelor comunitare 
europene, de finalizarea unor pro-
iecte complexe de modernizare în 
ultimii ani a infrastructurii rutie-
re locale cu efecte semnificative 
de fluidizare a circulaţiei în unele 
zone importante ale municipiului 
București, dar și de creșterea exi-
genţei procedurilor de inspecţie 
tehnică și mentenanţă (I/M) care 
a condus la îmbunătăţiri substan-
ţiale ale caracteristicilor de emisie 
ale autovehiculelor din parcul ruti-
er naţional, reflectate prin ponde-
rile net majoritare ale autovehicu-

lelor conforme cu standardele de 
emisie în vigoare, pentru toate ca-
tegoriile de motorizare și aproape 
toate nivelurile de reglementare.
d. Pentru a putea analiza și explica 
și din punct de vedere cantitativ 
această tendinţă de reducere în ul-
timul deceniu cu circa un ordin de 
mărime a factorilor de emisie pen-
tru CO caracteristici autovehicu-
lelor din parcul rutier bucureștean, 
s-a apelat la modulul de emisie al 
unuia dintre cele mai consacrate 
modele de dispersie la microscară 
stradală pe plan internaţional, și 
anume cea mai recentă și avansa-
tă versiune Windows disponibilă 
(WinOSPM 5.1.90) a modelului 
danez OSPM (Operational Stre-
et Pollution Model - Modelul 

Operativ de Poluare Stradală), 
care utilizează metodologia CO-
RINAIR-COPERT (COmputer 
Programme to calculate Emissions 
from Road Transport) a Agenţiei 
Europene de Mediu pentru inven-
tarierea emisiilor poluante genera-
te de traficul rutier.
Ţinând cont de ponderea parti-
cipativă net majoritară, de circa 
90%, a categoriei autoturismelor 
la traficul rutier desfășurat pe ma-
rile artere de circulaţie bucureș-
tene, este evident faptul că evolu-
ţia performanţelor de emisie ale 
acestei categorii de autovehicule 
marchează în primul rând și în 
mod definitoriu plaja de variaţie 
evidenţiată anterior a raportului 
de reducere a factorului de emisie 

compozit pentru ansamblul parcu-
lui rutier. 
În acest context, pentru o viteză 
medie zilnică de 30 km/h, repre-
zentativă pentru marile artere de 
circulaţie bucureștene, factorul de 
emisie compozit pentru autoturis-
mele „convenţionale” (PRE-EU-
RO) echipate cu MAS (benzină) 
are o valoare de 16,08 g/km/veh, 
faţă de doar 1,68 g/km/veh în 
cazul autoturismelor „catalizate” 
(EURO), rezultând deci o valoare 
a raportului de reducere a facto-
rului de emisie compozit de 9,57, 
identică practic cu tendinţa medie 
globală de reducere în ultimul de-
ceniu cu circa un ordin de mărime 
(de 10 ori) a factorilor de emisie 
pentru CO caracteristici autove-

Fig. 1. Evoluţia debitului de trafic şi a concentraţiei atmosferice de CO:
– Bulevardul Nicolae Bălcescu / Gheorghe Magheru –
Bucureşti, zona centrală / axa Nord-Sud

Concentraţie medie zilnică CO:            Concentraţie maximă orară CO: 
                 0,6 mg/m3                                                         1,03 mg/m3

Septembrie 2013

Concentraţie medie zilnică CO:            Concentraţie maximă orară CO: 
                 0,32 mg/m3                                                         0,57 mg/m3

August 2013

Debit zilnic trafic: 79.724 veh/24h;  Debit orar maxim trafic: 5.456 veh/h Debit zilnic trafic: 88.992 veh/24h;  Debit orar maxim trafic: 5.668 veh/h

Fig. 2. Evoluţia debitului de trafic şi a concentraţiei atmosferice de CO:
– Splaiul Independenţei, zona Piaţa Unirii –
Bucureşti, zona centrală / axa Est-Vest
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hiculelor participante la traficul 
rutier bucureștean, identificată și 
evidenţiată anterior.
Suplimentar, trebuie avută în ve-
dere și importanta modificare din 
punct de vedere compoziţional 
privind tipul de motorizare (com-
bustibil) survenită în ultimul de-
ceniu și evidenţiabilă prin crește-
rea substanţială până la circa 40% 
a gradului de dieselizare a parcului 
de autoturisme, comparativ cu 
ponderea cvasiconstantă de ușor 
sub 10% ce caracteriza prima ju-
mătate a deceniului trecut. 
Astfel, pentru aceeași viteză me-
die zilnică de 30 km/h, factorul 
de emisie compozit pentru au-
toturismele echipate cu motoare 

cu aprindere prin scânteie (MAS 
– benzină) prezintă o valoare de 
4,95 g/km/veh, faţă de numai 0,64 
g/km/veh în cazul autoturismelor 
dotate cu motoare cu aprindere 
prin comprimare (MAC – Diesel), 
rezultând o valoare a raportului 
de reducere a factorului de emisie 
compozit de 7,73, perfect înca-
drabilă în plaja de variaţie globală 
a acestui indicator evidenţiată an-
terior.
e. În ceea ce privește această plajă 
de variaţie destul de amplă a ra-
portului de reducere a factorului 
de emisie compozit cuprinsă între 
6…14, două aspecte caracteristice 
au fost luate în considerare. 
Primul, și cel mai important, se 

referă la efectul turbulenţei me-
canice crescute a aerului induse 
de unda de trafic rutier derulat în 
mod uniform la viteze mai mari, 
favorizând dispersia atmosferică 
mai accentuată a compușilor polu-
anţi, și conducând în acest mod la 
atenuarea și estomparea efectului 
raportului de reducere a factorului 
de emisie compozit. Astfel, valori-
le cele mai scăzute ale raportului 
de reducere a factorului de emisie 
compozit au fost evidenţiate pen-
tru amplasamentele de monitori-
zare de pe Strada Turda (valoarea 
de 6) și zona Pasajului Băneasa al 
Şoselei București-Ploiești (valoa-
rea de 7), ambele caracterizabile 
prin prezenţa unui trafic în general 

fluent și desfășurat cu viteze me-
dii zilnice relativ ridicate, de re-
spectiv 43 km/h și circa 50 km/h, 
aproape de limita legală pentru 
circulaţia rutieră urbană. Spre de-
osebire de acestea, secţiunile de 
monitorizare central urbane de 
pe Bulevardul Nicolae Bălcescu/
Gheorghe Magheru (valoarea de 
14, la o viteză medie zilnică de 30 
km/h) și Splaiul Independenţei 
(valoarea de 12, la o viteză medie 
zilnică de 29 km/h), precum și de 
pe axa principală de circulaţie Ca-
lea Griviţei (valoarea de 11, la o 
viteză medie zilnică de 27 km/h), 
sunt tranzitate de curenţi de trafic 
parţial stagnant, puternic depen-
dent de condiţionările induse de 

Concentraţie medie zilnică CO:            Concentraţie maximă orară CO: 
                 0,4 mg/m3                                                         0,63 mg/m3

August 2013

Concentraţie medie zilnică CO:            Concentraţie maximă orară CO: 
                 0,35 mg/m3                                                         0,54 mg/m3

August 2013

Debit zilnic trafic: 32.980 veh/24h;  Debit orar maxim trafic: 2.652 veh/h Debit zilnic trafic: 38.032 veh/24h;  Debit orar maxim trafic: 2.836 veh/h

Fig. 3. Evoluţia debitului de trafic şi a concentraţiei atmosferice de CO:
– Calea Griviţei, zona Gara de Nord–Basarab –
Bucureşti, zona inelului median / axă principală de circulaţie

Fig. 4. Evoluţia debitului de trafic şi a concentraţiei atmosferice de CO:
– Strada Turda, în apropierea Podului Grant –
Bucureşti, zona inelului median / axă principală de circulaţie
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frecvenţele și ciclurile funcţionale 
ale multiplelor semafoare din ime-
diata proximitate.
Al doilea aspect se referă la ponde-
rea participativă la trafic a catego-
riei autovehiculelor ușoare comer-
ciale pentru transportul mărfurilor 
și persoanelor (autofurgoane, au-
tocamionete, microbuze, cu masa 
totală sub 3,5 tone), variind între 
circa 5% pentru amplasamentele 
de monitorizare central urbane 
și aproape 10% în cazul locaţiilor 
cu circulaţie uniformă mai fluentă 
aferente axelor principale de trafic 
Turda și Pasajul Băneasa al Şoselei 
București-Ploiești. 
În acest caz, la viteza medie zilni-
că de 30 km/h, factorul de emisie 
compozit pentru autovehiculele 
ușoare comerciale (sub 3,5 tone) 
„convenţionale” (PRE-EURO) 
are o valoare de 1,26 g/km/veh, 
faţă de 0,38 g/km/veh pentru 
cele EURO, rezultând o valoare 
a raportului de reducere a facto-
rului de emisie de doar 3,32, deci 
mult mai mică faţă de categoria 
autoturismelor și în afara plajei de 
variaţie globală de 6…14 a acestui 
indicator evidenţiată anterior, fapt 
care contribuie la rândul său la di-
minuarea valorii raportului de re-
ducere a factorului de emisie com-
pozit global în cazul amplasamen-
telor aferente axelor principale de 
trafic Turda și Pasajul Băneasa al 
Şoselei București-Ploiești.

f. Evaluarea calităţii aerului am-
biant, din punct de vedere al po-
luanţilor monitorizaţi în cadrul 
campaniei realizate în București 
în perioada august-septembrie 
2013, a fost efectuată în concor-
danţă cu specificaţiile din Legea 
nr.104/2011 privind calitatea ae-
rului înconjurător care transpune, 
implementează și impune în legis-
laţia naţională prevederile Directi-
vei 2008/50/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 
mai 2008.
În ceea ce privește monoxidul de 
carbon (CO), în toate amplasa-
mentele de monitorizare au fost 
înregistrate valori subunitare 
foarte reduse ale maximei zilnice 
a mediilor glisante ale concentraţi-
ilor pe opt ore, mult sub valoarea-
limită pentru protecţia sănătăţii 
umane de 10 mg/m3, astfel încât 
se poate considera că poluantul 
CO produs de circulaţia rutieră 
nu mai reprezintă în momentul 
de faţă un factor semnificativ de 
interes privind potenţialele efecte 
acute asupra sănătăţii populaţiei 
și calităţii mediului ambiant, în 
mod similar poluanţilor SO2 și Pb 
atribuibili traficului rutier, în cazul 
acestora din urmă însă ca efect al 
conţinuturilor extrem de scăzute 
de sulf și plumb din carburanţii 
auto comercializaţi în România 
începând cu debutul anului 2005, 
conform HG nr.689/2004 care 

transpune specificaţiile de calitate 
a carburanţilor auto din statele UE 
(Directiva 2003/17/CE).
Privitor la bioxidul de azot (NO2), 
indicatorul statistic al unor sec-
venţe acute definind episoade de 
poluare atmosferică este reprezen-
tat în acest caz de valoarea maximă 
orară a concentratiei de NO2 care 
se încadrează pentru toate ampla-
samentele de monitorizare în va-
loarea-limită aferentă din standar-
dul de calitate a aerului în vigoare 
(200 mg/m3). Nivelul relativ ri-
dicat însă de 157 mg/m3 înregis-
trat pentru NO2 în zona centrală 
urbană a Bulevardului Gheorghe 
Magheru indică potenţialul de 
depășire a valorii-limită anuale, 
fiind recunoscut pe planul comu-
nităţii știinţifice europene faptul 
că pentru acest poluant încadrarea 
conform criteriului mediei anu-
ale este mai dificilă de îndeplinit 
comparativ cu cea corespunzătoa-
re indicatorului statistic respectiv, 
aspect susţinut și de rezultatele din 
ultimii ani furnizate de reţeaua au-
tomată de monitorizare continuă 
în puncte fixe a calităţii aerului 
ambiant, aparţinând Agenţiei Re-
gionale pentru Protecţia Mediului 
București (ARPMB). 
În fine, în ceea ce privește pulbe-
rile în suspensie inhalabile PM-10, 
nivelurile de concentraţie atmo-
sferică medie zilnică rezultate în 
urma măsurătorilor indică, pentru 

două dintre amplasamentele de 
monitorizare, depășiri importan-
te ale valorii-limită normate prin 
legislaţia europeană și naţională 
(50 mg/m3), și anume de aproape 
două ori pentru Strada Turda în 
apropierea Podului Grant, respec-
tiv de 2,5 ori pentru Calea Griviţei 
în zona Gara de Nord-Basarab. 
În acest context, se poate apre-
cia ca principală cauză a acestor 
neconformităţi necorelabile cu 
intensitatea circulaţiei rutiere, 
manifestarea cu pregnanţă în zo-
nele respective a unei categorii 
suplimentare de surse de emisie 
atipice necuantificabile rezultate 
ca efect al aplicării unor proceduri 
neadecvate și neecologice la cu-
răţarea carosabilului, conducând 
la resuspensionarea unor canti-
tăţi deosebit de importante de 
praf, provenind atât de la lucrări 
de reabilitare termică, reparare și 
consolidare a unor imobile, cât și 
de la multiple alte lucrări nefinali-
zate de reabilitare a infrastructurii 
stradale desfășurate în arealurile 
respective.
Ţinând cont și de evidenţa obser-
vaţională a rezultatelor furnizate în 
ultimii ani de reţeaua automată de 
monitorizare continuă în puncte 
fixe a calităţii aerului ambiant apar-
ţinând Agenţiei Regionale pentru 
Protecţia Mediului București, se 
poate aprecia că pentru arealul 
urban bucureștean, încadrarea în 

Amplasament monitorizare 
trafic şi calitate aer

Concentraţie atmosferică poluant

CO 
monoxid 
de carbon
- max 8 h -
[mg/m3]

NO2
bioxid 
de azot

- max 1 h - [mg/
m3]

PM-10
particule 
inhalabile

- medie 24 h 
- [mg/m3]

Bulevardul Gheorghe Magheru 0,85 157 39

Splaiul Independenţei, zona Piaţa Unirii 0,50 83 29

Calea Griviţei, zona Gara de Nord-Basarab 0,49 72 124

Strada Turda, în apropierea Podului Grant 0,48 68 90

Şoseaua București-Ploiești, zona Pasaj Băneasa 0,39 96 27

Valoare-limită pentru protecţia sănătăţii umane 10 200 50

Tabelul 3.1 - Evaluarea calităţii aerului ambiant din punct de vedere al poluanţilor monitorizaţi în cadrul campaniei realizate în Bucureşti în 
perioada august-septembrie 2013, conform cerinţelor specificate în Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

NOTĂ: Valorile marcate cu roşu indică depăşirea valorii-limită
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cerinţele severe ale Directivelor 
UE va fi mai dificil de realizat pe 
termen mediu și chiar lung în ceea 
ce privește particulele inhalabile 
în special și pulberile în suspensie 
(praful) în general, necesitând in-
vestiţii susţinute pentru moderni-
zarea la scară largă a echipamente-
lor și procedurilor de salubrizare, 
întrucât nivelurile prezenţei atmo-
sferice a acestor poluanţi sunt încă 
ridicate, atât pentru fondul urban 
dar chiar și pentru fondul regional 
specific unui domeniu spaţial mult 
mai extins, componenta atribuibi-
lă fenomenelor naturale de eroziu-
ne a solurilor având de asemenea o 
importanţă particulară. 
Evaluarea calităţii aerului ambiant 
din punct de vedere al poluanţilor 
monitorizaţi în cadrul campaniei 
realizate în București în perioa-
da august-septembrie 2013, în 
concordanţă cu specificaţiile din 
Legea nr.104/2011 privind ca-
litatea aerului înconjurător [2] 
care transpune, implementează 
și impune în legislaţia naţională 
prevederile Directivei 2008/50/
CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 mai 2008, este 
prezentată numeric în tabelul 3.1.
Întrucât în cadrul lucrării de faţă 
campania de monitorizare a polu-
ării atmosferice în proximitatea in-

frastructurii rutiere a constat în re-
alizarea unor etape de 24 de ore de 
măsurători indicative de calitate a 
aerului, valorile-limită orare, mul-
ti-orare și zilnice pentru protecţia 
sănătăţii umane sunt cele pe baza 
cărora s-a efectuat evaluarea finală 
a rezultatelor obţinute.
În ceea ce privește monoxidul de 
carbon (CO), indicatorul pe baza 
căruia se face evaluarea constă în 
valoarea maximă zilnică a mediilor 
concentraţiilor pe opt ore care se 
alege prin examinarea mediilor gli-
sante pe 8 ore, calculate din datele 
orare și actualizate din oră în oră.
După cum se observă din tabelul 
3.1, în toate amplasamentele de 
monitorizare au fost înregistrate 
valori subunitare foarte reduse ale 
acestui indicator, mult sub valoa-
rea-limită pentru protecţia sănă-
tăţii umane de 10 mg/m3, astfel 
încât se poate considera că polu-
antul CO produs de circulaţia ruti-
eră nu mai reprezintă în momentul 
de faţă un factor semnificativ de 
interes privind potenţialele efecte 
acute asupra sănătăţii populaţiei 
și calităţii mediului ambiant, în 
mod similar poluanţilor SO2 și Pb 
atribuibili traficului rutier, în cazul 
acestora din urmă însă ca efect al 
conţinuturilor extrem de scăzute 
de sulf și plumb din carburanţii 

auto comercializaţi în România 
începând cu debutul anului 2005, 
conform HG nr.689/2004 care 
transpune specificaţiile de calitate 
a carburanţilor auto din statele UE 
(Directiva 2003/17/CE) [3].
Deși din punctul de vedere al 
respectării normelor de calitate a 
aerului ambiant în vigoare speci-
ficate în Legea nr.104/2011, pre-
zenţa atmosferică a poluanţilor 
NO2 (bioxid de azot) și  PM-10 
(pulberi în suspensie inhalabile cu 
diametrul aerodinamic echivalent 
sub 10 microni) pe teritoriul mu-
nicipiului București cauzează cele 
mai numeroase și mai importante 
neconformităţi [4], [10], într-o 
configuraţie multi-sursă de mare 
complexitate cum este cea a area-
lurilor marilor aglomerări urbane, 
contribuţia relativă (aria de res-
ponsabilitate) a traficului rutier 
la geneza acestor poluanţi nu este 
singulară, și uneori nici majorita-
ră, după cum este evidenţiat și în 
studiile recente complexe realiza-
te sub egida Agenţiei Europene 
de Mediu (EEA) [11] și Cen-
trului Tematic European privind 
Poluarea Aerului și Diminuarea 
Schimbărilor Climatice (ETC/
ACM) [12].
Privitor la oxizii de azot, denumiţi 
generic NOx, trebuie evidenţiat 

faptul că din cauza transformărilor 
chimice atmosferice, o mare parte 
din emisiile iniţiale directe de mo-
noxid de azot (NO) sunt oxidate 
relativ rapid de ozonul troposferic 
ambiant, generându-se astfel con-
centraţii semnificative de bioxid 
de azot (NO2) ca poluant secun-
dar, cu un grad de nocivitate și 
impact ambiental substanţial mai 
importante și ale cărui niveluri 
maxime admisibile la imisie sunt 
de altfel și normate prin standar-
dele de calitate a aerului. 
Indicatorul statistic al unor sec-
venţe acute definind episoade de 
poluare atmosferică este reprezen-
tat în acest caz de valoarea maximă 
orară a concentratiei de NO2 care 
conform tabelului 3.1 se încadrea-
ză pentru toate amplasamentele 
de monitorizare în valoarea-limită 
aferentă din standardul de calitate 
a aerului în vigoare. Nivelul relativ 
ridicat însă de 157 mg/m3 înregis-
trat pentru NO2 în zona centrală 
urbană a Bulevardului Gheorghe 
Magheru indică potenţialul de 
depășire a valorii-limită anuale, 
fiind recunoscut pe planul comu-
nităţii știinţifice europene faptul 
că pentru acest poluant încadrarea 
conform criteriului mediei anu-
ale este mai dificilă de îndeplinit 
comparativ cu cea corespunzătoa-

Concentraţie medie zilnică CO:            Concentraţie maximă orară CO: 
                 0,35 mg/m3                                                         0,54 mg/m3

August 2013
Debit zilnic trafic: 38.032 veh/24h;  Debit orar maxim trafic: 2.836 veh/h

Fig. 5. Evoluţia debitului de trafic şi a concentraţiei atmosferice de CO:
– Şoseaua Bucuresti-Ploiești, zona Pasaj Băneasa – Bucureşti, zona periferică urbană / acces dinspre / ieşire spre Nord
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re  indicatorului statistic respectiv 
[4], aspect susţinut și de rezulta-
tele din ultimii ani furnizate de 
reţeaua automată de monitorizare 
continuă în puncte fixe a calităţii 
aerului ambiant, aparţinând Agen-
ţiei Regionale pentru Protecţia 
Mediului București (ARPMB). 
În fine, în ceea ce privește pulbe-
rile în suspensie inhalabile PM-10, 
indicatorul pe baza căruia se face 
evaluarea pentru această categorie 
de particule cu potenţial ridicat de 
afectare a sănătăţii umane constă 
în valoarea medie zilnică (pentru 
24 de ore). 
Trebuie avut în vedere faptul că 
această categorie generică de pul-
beri inhalabile include, alături de 
emisiile locale directe submicro-
nice de particule prin gazele de 
eșapament ale motoarelor autove-
hiculelor, și emisiile generate prin 
uzarea anvelopelor și a sistemelor 
de frânare, precum și de cele pro-
venite din uzarea suprafeţei căi-
lor rutiere și resuspensionate de 

încărcările superficiale provocate 
de circulaţia auto, prin efectele 
turbulenţei aerului induse de unda 
de trafic rutier, cât și prin forţele 
mecanice dezvoltate la contactul 
dintre pneuri și calea de rulare [3], 
[11], [12].
Nivelurile de concentraţie atmo-
sferică rezultate în urma măsura-
torilor indică în acest caz, pentru 
două dintre amplasamentele de 
monitorizare, depășiri importante 
ale valorii-limită normate prin le-
gislaţia europeană și naţională, și 
anume de aproape două ori pentru 
Strada Turda în apropierea Podu-
lui Grant, respectiv de 2,5 ori pen-
tru Calea Griviţei în zona Gara de 
Nord-Basarab. 
În acest context, se poate apre-
cia ca principală cauză a acestor 
neconformităţi necorelabile cu 
intensitatea circulaţiei rutiere, 
manifestarea cu pregnanţă în zo-
nele respective a unei categorii 
suplimentare de surse de emisie 
atipice necuantificabile rezultate 

ca efect al aplicării unor proce-
duri neadecvate și neecologice de 
acţionare cu perii rotative relativ 
uscate sub jeturi slabe de apă (în 
loc de aspiratoare stradale moder-
ne ca în celelalte amplasamente de 
monitorizare) la curăţarea carosa-
bilului, conducând la resuspensi-
onarea unor cantităţi deosebit de 
importante de praf, provenind atât 
de la lucrări de reabilitare termi-
că, reparare și consolidare a unor 
imobile, cât și de la multiple alte 
lucrări nefinalizate de reabilitare a 
infrastructurii stradale desfășurate 
în arealurile respective.

Ţinând cont și de evidenţa obser-
vaţională a rezultatelor furnizate 
în ultimii ani de reţeaua automată 
de monitorizare continuă în punc-
te fixe a calităţii aerului ambiant 
aparţinând Agenţiei Regionale 
pentru Protecţia Mediului Bucu-
rești, se poate aprecia că pentru 
arealul urban bucureștean, înca-
drarea în cerinţele severe ale Di-

rectivelor UE va fi mai dificil de 
realizat pe termen mediu și chiar 
lung în ceea ce privește particule-
le inhalabile în special și pulberile 
în suspensie (praful) în general, 
necesitând investiţii substanţia-
le pentru modernizarea la scară 
largă a echipamentelor și proce-
durilor de salubrizare, întrucât 
nivelurile prezenţei atmosferice 
a acestor poluanţi sunt încă ri-
dicate, atât pentru fondul urban 
dar chiar și pentru fondul regio-
nal specific unui domeniu spaţi-
al mult mai extins, componenta 
atribuibilă fenomenelor naturale 
de eroziune a solurilor având de 
asemenea o importanţă particula-
ră [4], [10]. 
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ABSTRACT 
For comparisons between the 
 current situation and the latter by 
about a decade , we proceeded to 
the identification and processing 
of archived historical data avail-
able for the same monitoring sites . 
Since in the present work campaign 
monitoring atmospheric pollution 
in the vicinity of road infrastructure 
was the development of 24-hour 
stage indicative measurements of 
air quality limit values   slots , multi- 
hourly and daily to protect human 
health are on which the final evalu-
ation was carried out of the results.
Practical considerations related to 
important factors such as the avail-
ability of local energy sources, safety 
and security operators mobile labo-
ratory instrumentation for moni-
toring, but made   it impossible to 
repeat the measurements in the past 
dedicated location Balcescu Boule-
vard (opposite the Galleries Hori-
zon ) , so selected a new site located 
on Boulevard Gh . Given the loca-
tion but the extension of road sec-
tions for the two urban boulevards 
in central Bucharest and similarities 
on the geometry of road infrastruc-
ture and street canyon topography 
of the adjacent area , it is assumed 
that this does not induce significant 
elements variability in the compari-
son between the two sets of results.
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1. INTRODUCERE
În principiu, sistemele de direcție ale 
autovehiculelor sunt alcătuite din 
următoarele componente: coloana 
de direcție, arborele de direcție, ca-
seta de direcție (fig.1). 
Oțelurile cu rezistență ridicată 
sunt materialele utilizate pen-
tru construcții ușoare în indus-
tria de autovehicule. Materialele 
neconvenționale (materialele com-
pozite pe bază de fibră de carbon) 
au un potențial ridicat de utilizare 
in industria automobilelor, datorită 
greutății reduse și a rigidității ridi-
cate, înlocuind cu succes materia-
lele clasice. Deoarece coloanele de 
direcție ale automobilelor sunt pro-
duse în serii mari este recomandabil 
ca procesul de fabricație să fie auto-
matizat. În acest sens se evidențiază 
patru procedee de fabricație: 
RTM (Resin Transfer Moulding), 
înfășurare, formare prin rolare și 
pultruziune (pultruziunea este 

un proces continuu în care fibrele 
de ranforsare sunt impregnate cu 
rășină duroplastică, introduse într-
o matriță încălzită unde se obține 
un profil, profil răcit apoi și tras în 
mod continuu și tăiat la dimensiu-
nile dorite). Formarea prin rolare și 
pultruziune se pot utiliza conform 
stadiului actual al tehnicii pentru a 
se fabrica diverse profile. Pornind de 
la cerințele realizării unor compo-
nente ușoare și performante meca-
nic, lucrarea își propune să prezinte 
structura tehnologiilor care permit 
utilizarea maselor plastice armate 
cu fibre, în special a maselor plasti-
ce armate cu fibre de carbon, prin 
tehnologia înfășurării spațiale (teh-
nologie dezvoltată pentru a obține 
componente cu formă complexă din 
materiale compozite pe bază de fibră 
de carbon). Opțiunea pentru o anu-
mită tehnologie trebuie susținută 
prin calcule MEF (Metoda Elemen-
telor Finite).

2. DE CE COMPOZITELE 
ARMATE CU FIBRE DE CAR
BON?
Avantaje:
• fibrele carbonice sunt ușoare: 
ρ≈1.8 kg/dm3 

• rigiditate și modul E ridicate pe 
direcția fibrelor: E=230 GPa;
• excelentă rezistență la oboseală la 
sarcini dinamice ridicate și de lungă 
durată;
• rigidizare în apropierea tensiunii 
de rupere (creștere cu cca. 10%);
• comportament anizotrop accen-
tuat (dependent de construcția 
componentei și funcțiune);
• fibrele carbonice sunt ușor de pre-
lucrat față de fibrele de sticlă;
• comportament anisotropic la 
solicitări termice (coeficientul de 
dilatare termică este negativ pe 
direcția fibrelor și pozitiv in direcția 
perpendiculară pe aceasta);
• cezistență la acizi și baze, precum 
și biocompatibilitate ridicată;

• permeabilitate la radiații Ro-
entgen. 
Dezavantaje:
• fibrele carbonice sunt casante și 
au o alungire redusă la rupere (A = 
0,2% până la 2%);
• fibrele carbonice au o rezistență 
mai redusă la compresiune decât 
la tracțiune pe direcția paralelă cu 
fibrele, datorită flambajului la com-
presiune al fibrelor;
• anisotropie datorită non-
transparenței fibrelor. Nu există 
posibilitatea de control al umectării 
suficiente a acestora de către mate-
rialul matricii;
• preț ridicat al fibrelor

3. MODELAREA CU MEF
Alcătuirea modelelor MEF se poate 
efectua cu ajutorul diferitelor “sol-
vere”. În acest sens, se poate folosi 
„Hyperworks“ de la firma Altair. 
Programul permite efectuarea anu-
mitor procese de optimizare, cum 
ar fi FreeSize, Radioss, OptiStruct. 
În funcție de condițiile marginale, 
cerințe și ipoteze, programul cal-
culează forma ideală a diferitelor 
straturi, analog cu compozitul mul-
tistrat. În final se determină rigidi-
tatea și frecvența proprie a întregii 
grupe constructive pentru a se pu-
tea efectua o comparație cu cerințele 
din caietul de sarcini.

Concepte noi de fabricaţie din materiale compozite a componentelor
coloanei mecanismului de direcţie al automobilelor  
New Concepts Manufacturing Components for Column Steering 
Automotive in Composites Materials

Drd. ing. 
Lucian RAD1

lucian.rad@unitbv.ro

Dr. ing. 
Thomas HEITZ2

thomas.heitz@thyssenkrupp.com

Prof.dr.ing. 
ANGHEL CHIRU1

achiru@unitbv.ro

1 Universitatea Transilvania Braşov, Str.Politehnicii 
nr. 1, 500024 Braşov, Romania.
2 ThyssenKrupp Presta AG, Eschen, Liechtenstein

Fig.1. Reprezentarea sistemului de direcție

Tabelul 1. Comparație între 
preturile diferitelor fibre de 
carbon şi sticlă

Fibre  Preț
  [euro/kg]
Carbon Standard 15-30
Carbon Modul ridicat 20-150
Carbon Special 100-1000
Sticlă  2-3



17

Ingineria  automobilului    Vol. 8, nr. 2 (31) / iunie 2014

În scopul verificării modelului, pen-
tru componentele structurale ale 
sistemului de direcție se efectuează 
calcule și încercări pe modele fizice 
și epruvete. 
Pentru simulare sunt necesare ur-
mătoarele caracteristici ale materi-
alului ca date de intrare:
• modulul E pe direcțiile paralelă și 
perpendiculară pe direcția fibrelor;
• modulul de forfecare;
• coeficientul contracției transver-
sale/coeficientul lui Poisson.

4. EXEMPLE DE PIESE FA
BRICATE DIN MATERIALE 
COMPOZITE ARMATE CU 
FIBRE DE CARBON
În prezent se cunosc mai multe 
aplicații din domeniul autovehi-
culelor, limitate însă la producția 
de autovehicule pentru sport sau 
execuții speciale de vehicule în se-
rii foarte mici. De exemplu: Bugatti 
Veyron Monocoque (fig. 2), BMW 
M3 pentru bare de protecție anti-
ruliu sau de protecție la coliziune 
(fig.3), componentele structurale 

ale mecanismului de direcție (ca-
seta sau carcasa coloanei - fig.4) și 
consola (fig.5))
4.1 Carcasa coloanei de direcție
Pentru coloana de direcție, fibrele 
au fost selecționate pe baza unor 
cerințe privind o rigiditate ridica-
tă și, respectiv a realizării lagărelor 
pentru rulmenți. Pentru execuția 
acestei componente a sistemului 
de direcție au fost utilizate fibre cu 
modul ridicat, produse de firma Te-
nax: UMS 40 (0°) și IMS65 (-45° 
și +45°). 
Fabricarea prin pultruziune prezin-
tă două avantaje decisive:
• conţinutul volumic de fibre este 
ridicat la pultruziune: 60 ±5% ;
• fibrele cu orientare 0° sunt solici-
tate datorită procesului de fabrica-
ţie, la tracţiune, deci practic nu va 
exista ondulaţie. 
Ca material pentru matrice s-a fo-
losit rășină epoxidică Hunstman 
XB3585 și întăritor XB3458. Car-
casa cântărește 258 g și este cu 342 
g mai ușoară decât cea de serie din 
oţel și are un profil continuu alun-

git la capete, astfel prelucrat încât să 
se poată monta rulmenţii necesari. 
Grosimea medie a pereţilor este de 
5 mm, iar construcţia straturilor 
presupune 80% fibre cu orientare 
0° și 20% în două straturi cu orien-
tare +45°, respectiv -45°. 
Pentru o dimensionare corectă a 
carcasei s-a realizat o structură a 
straturilor adecvată solicitărilor, 
fără detalii aplicate, respectiv com-
ponente auxiliare, așa cum se vede 
în tabelul (2) unde este prezentată 
structura și orientarea fibrelor, gro-
simea straturilor și numărul lor.
4.2. Consola coloanei de direcție
Consola coloanei de direcție obți-
nută prin procedeul de înfășurare 
spațială este prinsă de cadru prin 
intermediul inserțiilor metalice. 
Datorită inserțiilor metalice, con-
strucţia consolei sub forma unei 
structuri hibride este mult mai 
complexă deoarece pe lângă vari-
aţia orientărilor fibrelor trebuie să 
se ţină cont și de prezența acestor 
inserții. Rezultă astfel un nou ma-
terial compozit. Orientarea fibrelor 

se alege pe baza densităţii maxime 
la împachetare. Această ipoteză 
constituie o idealizare accentuată 
deoarece precizia depunerii fila-
mentelor și a fibrelor individuale nu 
este predictibilă. Se acceptă, în ge-
neral, existența unor suprapuneri. 
Acestea au influență redusă asupra 
componentei. În cadrul procesu-
lui s-au dezvoltat diferite variante 
constructive, însă în acest studiu 
compararea s-a făcut între consola 
cu ranforsare (fig.6) și consola fără 
ranforsare (fig.7). 
Simulările și calculele efectuate 
pentru a determina frecvența pro-
prie și rigiditatea cu MEF au arătat 
că diferențele între cele două vari-
ante constructive nu sunt majore. 
Se poate folosi varianta BS2 pentru 
a reduce greutatea, absența ranfor-
sărilor determinând o reducere a 
masei cu 7g (1%) sau cu 325 g per 
total față de consola din oțel (48%).
Criterii importante de evaluare 
sunt rigiditatea și frecvenţa proprie 
ale coloanei de direcţie. 
a) Rigiditatea

Strat nr. Grosime strat [mm]
Orientarea fibrelor

[grade]
Clasa 

fibrelor
Denumire

1 0,5 0 HT Tenax UMS 40
2 0,5 45 HT Tenax IMS 65
3 0,1 -45 HT Tenax IMS 65
4 3,6 0 HT Tenax UMS 40
5 0,1 -45 HT Tenax IMS 65
6 0,1 45 HT Tenax IMS 65
7 0,5 0 HT Tenax UMS 40

Fig.7. Imagine MEF a consolei ne-ranforsate BS2 şi imaginile simulare Hyperworks în planurile orizontal şi vertical

Fig.2. Bugatti Veyron Monocoque

Fig.3. Bară de protecție BMW M3

Fig.4. Carcasa coloanei de direcție

Fig.6. Imagine MEF a consolei ranforsate BS1 şi imaginile simulare Hyperworks în planurile orizontal şi vertical

Tabelul 2. Structura straturilor carcasei coloanei de direcție obținută prin pultrziune

Fig.5. Consola coloanei de 
direcție
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O coloană a volanului foarte rigi-
dă va avea o frecvenţă proprie mai 
mare decât o coloană mai puţin 
rigidă. Ca măsură a rigidităţii se 
consideră raportul forţă/cursă de 
deplasare [N/mm]. Acest raport 
este echivalent cu constanta elas-
tică a coloanei volanului. Cu cât 
valoarea raportului este mai mare 
cu atât coloana volanului este mai 
rigidă. De dorit este să se obţină o 
rigiditate cât mai mare a coloanei 
de direcţie. Măsurarea rigidităţii 
radiale se face după direcțiile verti-
cală și orizontală. Forţele radiale se 
aplică la capătul tubulaturii coloa-
nei de direcţie. Tot aici se măsoară 
și cursa de deflexie. 
Pentru o forţă radială definită, de-
flexia rezultată nu trebuie să de-
pășească o anumită limită (tabelul 
3). Tangenta curbei forță/cursă 
este măsura jocurilor. Valoarea tan-
gentei, în orice punct al curbei, nu 
trebuie sa fie sub o anumită valoare 
limită (fig.8).
b) Frecvența proprie a unei coloane 
de direcţie completă se măsoară pe 
direcţiile verticală și orizontală. În 
acest scop coloana de direcţie este 
montată pe un suport rigid. La ca-
pătul tubulaturii coloanei de direcţie 
se montează o masă echivalentă. 
Apoi coloana de direcție este adusă 
într-o poziție specifică. Pe masă se 
aplică un traductor de accelerație. 
Excitaţia în frecvenţă este efectuată 
cu ajutorul unui ciocan de impact 
(impuls Dirac aproximativ) pe tu-
bulatura volanului. Dacă se dorește 
a se măsura frecvenţa proprie pe 
direcţie verticală, traductorul de ac-
celeraţie este aplicat pe suprafetele 
superioară sau inferioară a masei 
echivalente, iar tubulatura este ex-
citată la vibrații, cu un impuls me-

Frecvență proprie[>50Hz] Test real [Hz] Simulare MEF [Hz]

BS 1 Vertical 47 45,6

BS 1 Orizontal 61,8 58,2

BS 2 Vertical 45,3 45,5

BS 2 Orizontal 59 57,9

Rigiditate [mm] Test real [mm] Simulare MEF [mm]

BS 1 Vertical (<1,6) ±1,47 ±0,96

BS 1 Orizontal (<1,0) ±0,71 ±0,73

BS 2 Vertical (<1,6) ±1,45 ±1,02

BS 2 Orizontal (<1,0) ±0,85 ±0,75

Tabelul 3. Valori ale rigidității măsurate real şi valori rezultate din simulare

Tabelul 4. Valori ale frecvenței proprii măsurate real şi valori rezultate din simulare

Fig.9. Determinarea frecvenței proprii

Fig.10. Dispozitivul de formare

Fig.8. Reprezentarea grafică a măsurării rigidității şi diagrama rezultată
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canic pe direcție verticală Direcţia 
de măsurare trebuie să corespundă 
cu cea de excitare.

5. PROIECTAREA ŞI REALI
ZAREA DISPOZITIVULUI DE 
FORMARE
Construcţia dispozitivului de for-
mare este o reală provocare în cazul 
noului procedeu de înfășurare spa-
ţială, deoarece la înfășurare trebuie 
să se evite coliziunile între părţile 
dispozitivului. Plăcile de translaţie 
și presare sunt fixate și pot fi trans-
latate pe port-dispozitiv. Tot pe 
port-dispozitiv se fixează inserțiile 
cu ajutorul unor plăci de acoperire 
(fig.10). După înfășurare, dispoziti-
vul este demontat de pe robot, are 
loc verificarea posibilelor defecte 
de înfășurare ale consolei și se fixea-
ză plăcile de presare cu șuruburi. 
Ulterior are loc procesul de polime-
rizare a consolei, în formă închisă, 
într-un cuptor preîncălzit la 80°C. 
La cinci minute după introduce-
rea în cuptor, temperatura acestuia 
atinge 100°C, iar dispozitivul este 
lăsat în cuptor 25 de minute. Urmea-
ză răcirea în aer a consolei, în dis-
pozitivul de formare, timp de o oră. 
Apoi consola este extrasă din formă.

6. PROIECTAREA ŞI 
REALIZAREA BĂII DE 
IMPREGNARE
Fibra de carbon, inainte de a fi 
înfășurată pe dispozitivul de for-
mare, trebuie să fie impregnată cu 
rășină. În acest sens s-a gândit un 
sistem de impregnare și stoarcere 
a rășinii suplimentare de pe fibră, 
printr-un sistem de cilindrii de 
stoarcere (fig. 11).
După ce fibra de carbon iese din 
baia de impregnare, aceasta trebuie 
sa fie stoarsă suficient, astfel încât la 
înfășurare să nu apară stropirea cu 
rășină a dispozitivului de formare.
Acestă rășină suplimentară, stro-
pită pe dispozitivul de formare, se 
întărește, ceea ce duce la operatiuni 
suplimentare de curățare cu reper-
cusiuni directe asupra timpului to-
tal de producție a piesei.

Fig.12. Sistemul de ghidare

Fig.13. 
Reprezentarea 
procesului de 
înfăşurare spațială

1 – Robot
2 – Ochet conducător
3 – Sculă pentru
  consolă
4 – Motor pas cu pas
5 – Arbore
6 – Baie de 
 impregnare
7 – Masă montaj
8 – Rovinguri 
 bobine

Fig.11. Baia de impregnare

Fig.14. 
Reprezentarea 
procesului de 
înfăşurare spațială 
optimizat

1 – Robot înfăşurător
2 – Baie de 
 impregnare
3 – Stativ cu bobine
  port-roving
4 – Unitate 
 manipulare cu 
 prindere
5 – Robot manipulare
6 – Cuptor
7 – Motor pas cu pas
8 – Extragere, 
 curațare, 
 condiționare
  dispozitiv
9 – Personal 
 deservire
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7. PROIECTAREA ŞI 
REALIZAREA SISTEMULUI 
DE GHIDARE
Sistemul de ghidare se prinde pe 
flanșa robotului, fiind elementul 
care ghidează fibra impregnată pe 
dispozitivul de formare. Au fost 
adoptate mai multe modele pentru 
sistemul de ghidare (fig.12), însă 
s-a optat pentru acela care asigură 
orificiul de ieșire a fibrei cât mai mic 
pentru a împiedica întoarcerea fibrei 
în timpul înfășurării (fig.12 C).
Procesul propriu-zis de înfăşurare 
spațială are următoarea structură 
(fig.13):
Roving-urile sunt depuse pe un su-
port cu bobine (8). În funcţie de 
componentă pot fi utilizate simultan 
unul sau mai multe dintre acestea. 
De pe bobina din suport, roving-ul 
este trecut printr-o baie de impreg-
nare (6) la ochetul conducător (2) 
al robotului (1). Înfășurarea roving-
ului este făcută de robot pe dispo-
zitivul de formare (3) în puncte de 
inflexiune definite. Motorul pas cu 
pas (4) rotește dispozitivul în jurul 
axei longitudinale în funcţie de pro-
gramul definit. Motorul pas cu pas 
este amplasat langă dispozitiv din 
raţiuni de deservire ergonomică pe 
mese de montaj. 
În (fig.14) este reprezentat sche-
matic întregul proces de înfășurare 
spaţială, optimizat. 
Procesul prezentat în fig.13 a fost 
extins cu pașii procedurali prezen-
taţi în fig.14. Un al doilea robot (5) 
preia dispozitivul de la robotul (1) 
după înfășurarea spaţială și îl duce 
la cuptorul de întărire (6).

După întărirea și răcirea înfășurării 
spațiale, personalul de deservi-
re (9) extrage piesa/consola din 
formă (8), curăţă dispozitivul și îl 
pregătește pentru reutilizare. Robo-
tul (1) ia dispozitivul și îl conduce 
la unitatea de prindere antrenată de 
motorul pas cu pas.

8. CONCLUZII
Ritmul de producție realizat este 
de 15 minute/piesă prin procesul 
de înfășurare spațială descris mai 
sus. După optimizare, acesta tre-
buie sa fie mai mic de două minu-
te/ piesă.
În (fig.15) sunt reprezentate 
consolele coloanei de direcție 
obținute prin înfășurare spațială.
Procesul de înfășurare spațială 
dezvoltat se pretează pentru pro-
ducerea pieselor cu forme com-
plexe din materiale compozite pe 
bază de carbon. Tactul de 15 mi-
nute obținut in laborator nu este 
suficient pentru ca tehnologia să 
fie aplicată unor serii de producție 
mari.
În plus, există o serie de probleme 
nerezolvate, cum ar fi: impregna-
rea neuniformă a fibrei de carbon, 
ceea ce înseamnă proprietăți dife-
rite ale piesei în diferite secțiuni, 
curgerea rășinii de pe fibră, stro-
pirea dispozitivului de formare cu 
rășină în timpul înfășurării, răsuci-
rea fibrei în timpul înfășurării.
Toate acestea duc la un timp de 
producție mai mare și la operații 
de prelucrare suplimentare post-
producție, care cumulate măresc 
costul de producție.

Baia de impregnare, sistemul de 
ghidare, dispozitivul de formare, 
tehnologia înfășurării au fost opti-
mizate. Cu toate acestea, mai sunt 
necesare cercetări experimentale 
pentru rezolvarea problemelor 
enumerate mai sus.
Pașii următori pentru dezvoltarea 
unei noi tehnologii trebuie făcuți 

urmărind reducerea costurilor de 
producție și îmbunătățirea carac-
teristicilor pieselor.

Fig.15. Consola coloanei de direcție ranforsată BS1 şi ne-ranforsată BS2
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ABSTRACT 
The presented work engages with 
the design of lightweight steering 
columns components by using 
fibre-reinforced structural compo-
nents in particular carbon fibre-
reinforced plastics. The previously 
known winding technology is 
being further developed to a new 
method of manufacturing struc-
tural components in hybrid de-
sign with inserts and with a high 
degree of automation, by using a 
robotic space winding process. For 
this purpose prototypes have been 
produced and their mechanical 
properties tested. It was shown 
that irregularities in the roving 
tray can be tolered within certain 
limits and achieving the required 
quality by using the new robotic 
space winding technology. This 
entire newly developed manu-
facturing technology, provides 
enhanced degrees of freedom by 
using an additional robot that 
enables winding in space. This 
new technology has been registe-
red for patent.
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1. INTRODUCERE
Istoria culturii umane poate fi ca-
racterizată printr-un progres con-
tinuu al noilor surse energetice și 
al tehnologiilor asociate. Evoluția 
modului nostru de a înțelege ener-
gia, inventarea motorului cu aburi 
de către James Watt și utilizarea 
petrolului au produs o transfor-
mare de neînchipuit a societății 
de-a lungul timpului. Aceste mari 
descoperiri au dezvoltat foarte 
mult posibilitățile oamenilor de 
a utiliza atât energia cât și alte re-
surse realizând astfel o creștere 
de confort și în același timp o 
îmbunătățire a speranței de viață 
ducând la creșterea populației glo-
bale. Legătura dintre om și energie 
este una primordială iar evoluția 
surselor energetice a fost mereu 
un factor care a caracterizat gradul 
de dezvoltare al societății. Odată 
cu evoluția mijloacelor energetice 
cum ar fi focul, utilizarea animale-
lor ca și mijloc de tracțiune, desco-
perirea petrolului și a combustibili-
lor nucleari, universul uman a evo-
luat de la un nivel preistoric către 
ceea ce vedem astăzi. De-a lungul 

timpului, multe probleme din viața 
cotidiană a oamenilor au fost rezol-
vate sau îmbunătățite însă sursele 
și mijloacele de stocare energetice 
rămân încă în mijlocul atenției da-
torită numărului mare de oameni 
și a necesității de a produce energie 
ieftină fără a influenţa mediul în-
conjurător.

2. SCURT ISTORIC AL 
SISTEMELOR DE STOCARE 
ENERGETICE
Primele evidențe referitoare la fo-
losirea surselor energetice de că-
tre oameni datează încă de acum 
500.000 de ani când în Chou k’ou-
tie, China au fost găsite rămășițe de 
cărbune împreună cu urmele unui 
mic atelier de producere a ustensi-
lelor de piatră. Tot din surse arhe-
ologice avem dovezi referitoare la 
faptul că în jurul anilor 10.000 î.HR 
băștinașii din America de nord fo-
loseau izvoarele de apă caldă pen-
tru gătit, igienă și câteodată refugiu. 
Începutul apariției și dezvoltării 
primelor sisteme de stocare mo-
derne a energiei este considerat a 
fi anul 1745 când Ewald Georg von 
Kleist descoperă că sarcina electri-
că poate fi stocată prin conectarea 

unui generator electrostatic de 
tensiune prin intermediul unui fir 
la un volum de apă stocat într-un 
pahar ținut la rândul său în palmă. 
Astfel el creează un prim condensa-

tor. Așa cum putem observa în fig.1 
palma și apa funcționau ca și con-
ductoare iar paharul ca și material 
dielectric. Un an mai târziu Pieter 
Van Musschenbroek dezvolta un 
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Fig. 1. Primul condensator experimental inventat de către  Fig. 2. Condensatorul Leyden Jar realizat de
Ewald Georg von Kleist [3]   către Pieter Van Musschenbroek [4]

Fig. 3. Prima baterie chimică realizată de Alessandro Volta [5]

Fig. 4.  Pila electrică Crown of Cups realizată de către Alessandro Volta [6]
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condensator mult mai performat 
denumit Leyden Jar (fig.2). Acesta 
era un dispozitiv relativ simplu 
format dintr-un borcan de sticlă 5 
umplut parțial cu apă și înfășurat 
atât pe suprafața exterioară cât și 
pe cea interioară prin intermediul 
căptușelii metalice 3 la exterior și 2 
la interior. Sticla îndeplinea funcția 
de dielectric deci mult timp s-a cre-
zut că apa era elementul cheie. În 
partea superioară a borcanului se 
găsea un dop dielectric 1 prin in-
teriorul căruia trecea bara metalică 
4 care face legătura cu căptușeala 
metalică interioară a borcanului 
prin intermediul lanțului metalic 
6. Sarcina electrică era indusă prin 
intermediul barei metalice care du-
cea la polarizarea ambelor căptușeli 
metalice cu sarcini egale și de semn 
contrar care puteau fi mai departe 
folosite pentru producerea unei 
mici scântei sau a unui șoc electric.
Câțiva ani mai târziu Daniel 
Dralath a combinat mai multe bor-
cane de tip Leyden Jar în paralel 
pentru a putea crește cantitatea de 
sarcină electrică înmagazinată for-
mând astfel o baterie. Termenul de 
baterie a fost introdus pentru prima 
dată de către Benjamin Franklin în 
urma unor experimente realizate cu 
mai multe capacitoare de tip Leyden 
Jar pentru a descrie un ansamblu 
format din mai multe dispozitive de 
acest tip. În 1775 Allesandro Volta 
inventează electroforul, un instru-
ment utilizat pentru acumularea 
de electricitate care stă la baza con-
densatoarelor moderne iar în 1782 

tot el propune numele de capacitor 
pentru condensator făcând referire 
prin acest termen la un dispozitiv 
capabil să înmagazineze o densitate 
mare de sarcină electrică. Una din-
tre cele mai importante realizări ale 
secolului al nouăsprezecelea este 
reprezentată de către prima baterie 
electrică realizată de Alessandro 
Volta în 1800 și denumită Voltaic 
Pile. Așa cum putem observa în 
fig.3 aceasta era formată din mai 
multe elemente electrice realizate 
la rândul lor din plăcuțe de cupru și 
zinc separate intre ele printr-o șaibă 
metalică.
Cea de-a doua baterie a lui Volta 
este prezentată în fig.4 si a purtat 
numele de Crown of Cups. Aceasta 
era formată din mai multe plăcuțe 
C și Z unde C era reprezentată de o 
plăcută de cupru iar Z de o plăcuța 
de zinc. Plăcuțele erau plasate în 
vase de sticlă care conțineau fie 
apă sărată fie apă cu leșie. În fieca-
re vas cu excepția celor din mar-
gine, capetele de cupru și de zinc 
ale fiecărei plăcuțe în parte erau 
introduse laolaltă pentru a forma 
o structură de tip serie. Această 
structură se termina cu un capăt de 
cupru impregnat întru-un vas și cu 
cel de zinc în alt vas. Aranjamentul 
astfel obținut era asemănător cu cel 
al unei baterii moderne cu fluid. 
Pentru contribuțiile sale aduse în 
domeniul electricității unitatea de 
măsură de Volt este atribuită tensi-
unii electrice.
În 1836 pila bateria Danielle este 
inventată de către John Frederic 

Daniell, chimist si meteorolog bri-
tanic. Schema de principiu a unei 
astfel de pile galvanice este redată 
în fig.5 în care 1 reprezintă recipi-
entul în care se găsește electrodul 
3 de zinc care joacă rol de anod. 
Acesta este imersat într-o soluție 
5 de ZnSO4. În partea dreapta a 
primului recipient se găsește un 
de-al doilea recipient 2 ce conține 
catodul 4 realizat din cupru și care 
la rândul său este imersat într-o 
soluție 6 de CuSO4. Pentru ali-
mentarea consumatorul 9 anodul 
și catodul sunt legate la acesta prin 
intermediul firelor 8 iar pentru efi-
cientizarea reacției chimice o pun-
te de sare 7 face legătura între cele 
două recipiente dând astfel voie 
ionilor și să circule liber între cele 
două recipiente. Pila de combustie 
cu acid azotic a lui Grove (fig.6) în 
mod asemănător pilei electrice a lui 
Daniell este formată dintr-un sis-
tem format din două fluide repre-
zentate de doi electroliți separați. 
În unul este imersat catodul iar în 
celălalt anodul. Acești electroliți 
sunt despărțiți prin intermediul 
unui distanțier ceramic. Pentru rea-
lizarea primului său prototip Grove 
a folosit mai multe vase cilindrice 
realizate din porțelan care jucau rol 
de distanțiere împreună un catod 
inert din platină iar pe post de elec-
trolit el a folosit acidul azotic con-
centrat [H(NO)3] pe care l-a turnat 
în interiorul vasului central. Ca si 
material pentru realizarea anodului 
Grove a folosit zincul iar anodul a 
fost imersat de asemenea într-o 

soluție diluată de [H2(SO)4] aflată 
în vasul exterior. Reacția chimică 
în urma căreia era generată energia 
electrică fiind dată de relația 1 de 
mai jos.

 (1)
Datorită potențialului lor energetic 
foarte mare aceste celule au devenit 
sursă energetică principală a indus-
triei telegrafice și pentru diverși 
oameni de știința . Totuși, datorită 
costurilor mari datorate catozilor 
de platină și a toxicității datorate 
NO2 generat în urma reacției chi-
mice aceste celule au necesitat di-
verse îmbunătățiri.
Prima dintre acestea a fost adusă de 
către Rober Bunsen în 1841 când 
acesta a propus înlocuirea catodu-
lui inert realizat din platină cu un 
alt catod inert mult mai ieftin rea-
lizat din cărbune sau carbon luând 
naștere astfel pila de combustie cu 
carbon a lui Bunsen. Acest catod a 
fost plasat într-un recipient cilin-
dric realizat din ceramică glazurată 
și care era dispus la exterior dar da-
torită unor probleme tehnice cato-
dul de carbon și electrolitul format 
din acid azotic au fost amplasaţi în 
interiorul distanțierului ceramic 
iar anodul de Zn și electrolitul de 
H2(SO)4 au fost plasați în exteriorul 
acestuia. În fig.7 avem ilustrată pri-
ma pilă de combustie a lui Bunsen 
care avea un catod dreptunghiular 
de carbon.
În 1857 Gaston Planté inventează 
pila plumb-acid care era prima ba-

Fig. 5. Schemă constructivă pile galvanice de tip Daniell inventată de 
către acesta în 1836 [7]

Fig. 6. Pila de combustie de tip 
Grove [8]

Fig. 7. Pila de combustie Bunsen 
[9]
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terie reîncărcabilă de la acea vre-
me. Primul său model era format 
dintr-o rolă spiralată formată din 
două foițe de plumb pur separate 
între ele printr-o pânză de in. Anul 
următor Plante prezintă academiei 
franceze de știință o baterie Pb-acid 
cu nouă celule. Deși aceasta avea 
un raport al energiei înmagazinate 
pe unitatea de masă foarte mic ea 
putea furniza curenți instantanei 
foarte mari deoarece contactul 
dintre plăci și electrolit se realiza 
pe o suprafața foarte mare. Aceasta 
proprietate a acestor tipuri de ba-
terii împreună cu prețul lor scăzut 
în comparație cu alte tipuri au dus 
la larga lor răspândire în industria 
de automobile care se va dezvolta 
din ce în ce mai mult în următorii 
zeci de ani. În fig.8 avem prezentată 
prima baterie Pb – acid realizată de 
către Plante. Aceasta era realizată 
prin roluirea a două plăci lungi de 
plumb într-o buclă, plăcile fiind 
separate între ele printr-o bucată 
groasă de pânză și erau imersate 
într-un borcan care conținea soluție 
de acid sulfuric într-o concentrație 
de 10%. Din punct de vedere elec-
trochimic această baterie avea două 

faze de funcționare, o fază de des-
cărcare și una de încărcare. În fază 
de descărcare atât placa negativă cât 
și cea pozitivă se sulfatează și trec în 
PbSO4 iar electrolitul pierde mult 
din concentrația de acid sulfuric 
și devine aproape apă pură. Acest 
proces de descărcare este antrenat 
de către transferul de electroni de la 
placa negativă către circuitul elec-
tric exterior și înapoi către placa 
negative.
În anul 1951 Philip Edwin Ohmart 
din Cincinatti, Ohio inventează pila 
radioactivă iar opt ani mai târziu 
Francis Bacol construiește o pilă 
de combustie în care hidrogenul și 
oxigenul reacționează împreună cu 
un amestec de hidroxid de potasiu 
diluat în apă pentru a produce ener-
gie electrică.

3. CLASIFICAREA 
SISTEMELOR DE STOCARE 
A ENERGIEI FOLOSITE ÎN 
DOMENIUL AUTO
În ceea ce privesc supercapacitorii, 
aceștia sunt niște condensatoare 
care pot înmagazina o cantitate 
mare de energie electrică dato-
rită materialelor din care sunt 

realizați și construcției lor specia-
le. Supercapacitorii sunt în general 
formați din mai multe condensatoa-
re legate atât în serie cât și în paralel 
în funcție de aplicație. O schemă de 
principiu a unui condensator, ele-
ment care stă la baza lor este redată 
în fig.9 în care 1 reprezintă sursa de 
energie electrică de la care se preia 
energia pentru înmagazinare, 2 și 
3 reprezintă plăcile colectoare ale 
supercapacitorului, 4 reprezintă 
electrolitul care umple spațiul ce 
desparte electrozii polarizați 6 și 7 
iar 5 reprezintă un separator.
Tabelul 2 de mai jos prezintă mai 
mulți supercapacitori realizați de 
diverse firme pentru înmagazinarea 
de energie electrică conform relației 
în care Ecap reprezintă energia înma-
gazinată, U diferența de tensiune 
dintre armături iar C reprezintă ca-
pacitatea echivalentă a supercapaci-
torului. Așa cum putem observa din 
acest tabel datorită faptului că densi-
tatea energetică a acestor capacitoa-
re este mult mai mică decât a bate-
riilor aceste dispozitive nu am fost 
folosite în serie pentru autovehicule-
le electrice deoarece sunt ineficiente 
din punct de vedere al cerințelor de 

performantă și costuri.
În ceea ce privesc pilele de combus-
tie, aceste dispozitive pot furniza 
o putere foarte mare și pot oferii 
densități energetice net superioare 
bateriilor electrochimice dar dato-
rită costurilor ridicate, siguranței în 
funcționare și a faptului că rețeaua 
de distribuție a substanțelor chimice 
necesare funcționării aceste tipuri 
de dispozitive nu este foarte bine 
pusă la punct aceste dispozitive nu 
sunt larg răspândite dar reprezintă 
o soluție viabilă pentru cercetările 
viitoare cât și pentru viitor. Fig.10 
de mai jos prezintă schema bloc de 
funcționare a unei pile combustie în 
care 1 reprezintă anodul, 2 electroli-
tul folosit, 3 catodul iar 4 consuma-
torul electric care este alimentat prin 
intermediul acestui dispozitiv. Din 
punct de vedere al puterilor oferite 
pilele de combustie pot genera pu-
teri de ordinul sutelor de kW și pot 
înmagazina o cantitatea foarte mare 
de energie.
Sistemele mecanice de stocare ener-
getice sunt sistemele care înmagazi-
nează energie sub forma mecanica. 
Acest tip de energie mecanică poate 
fi la rândul ei stocată sub formă de 

Tabelul 1 Caracteristicile principale ale tipuri de baterii electrochimice existente [11]

Fig. 8. Prima baterie Pb-acid 
realizată de către Gaston Plante 
[10]
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lichid aflat la înălțime sau sub formă 
de fluid aflat la presiune ridicată. În 
acest caz, aceste sisteme poartă de-
numirea de sisteme mecano-hidrau-
lice. Din prima categorie fac parte 
hidrocentralele care înmagazinează 
energia potențială a apei pe care apoi 
o pot converti în energie electrică 
atunci când este nevoie, iar din cea 
de-a două categorie fac parte și sis-

temele hibride hidraulice destinate 
industriei de autovehicule care în-
magazinează energie sub formă de 
fluid comprimat. Acestea se împart 
în sisteme hidraulice serie și sisteme 
hidraulice paralel.
Sistemele hidraulice serie sunt for-
mate dintr-o mașină hidraulică 
(pompă hidraulică), un acumulator 
de joasă presiune, un acumulator 

de înaltă presiune și un ansamblu 
de acționare hidraulic care conține 
un motor hidraulic care este folosit 
pentru conversia energiei hidraulice 
în energie mecanică de propulsie și 
invers. În cazul unui autovehiculul 
hibrid dotat cu un astfel de sistem, 
motorul termic este dispus în serie 
cu mașina hidraulică și cu ansam-
blul de acționare hidraulic. Atunci 

când motorul termic este oprit, pro-
pulsia vehiculului se realizează prin 
utilizarea presiunii înmagazinate 
de acumulatorul de înaltă presiune 
care transmite fluidul de lucru către 
motorul hidraulic care îl folosește la 
rândul lui pentru a genera mișcare 
trimițându-l mai departe către acu-
mulatorul de joasă presiune. Atunci 
când acumulatorul de înaltă presiune 
este aproape gol motorul termic pre-
ia funcția de propulsie iar excesul de 
putere generat de către acesta și ener-
gia de decelerare a autovehiculului 
sunt folosite de către ansamblul de 
acționare hidraulic pentru încărcarea 
acumulatorului de înaltă presiune 
prin comprimarea fluidului din acu-
mulatorul de joasă presiune.
Sistemele hidraulice paralel sunt în 
general formate din aceleași compo-
nente ca și sistemele hidraulice serie. 
Principalele deosebiri constau în fap-
tul că sistemul hibrid de stocare doar 
asistă motorul termic în funcționare 
și nu se mai află înseriat cu acesta. 
Cedarea energiei înmagazinate se 
realizează în mod asemănător siste-
mului hibrid serie iar diferența este la 
încărcare unde aceasta se realizează 
doar atunci când vehiculul decele-
rează sau frânează.
Tot din categoria sistemelor meca-
nice de stocare a energiei fac parte 
și sistemele de tip volant inerțial. 
Acestea presupun stocarea energiei 
mecanice într-un volant care se poate 
roti cu viteze unghiulare foarte mari. 
La aceste tipuri de sisteme energia 
înmagazinată este dependentă de 
pătratul vitezei unghiulare de rotație 
a volantului.

4. SISTEME MECANICE 
DE STOCARE A ENERGIEI 
MECANICE PENTRU 
AUTOVEHICULE
Dintre cele trei tipuri de sisteme de 
stocare a energiei mecanice în acest 
capitol ne vom ocupa de sistemul 
KERS (Kinetic Energy Recovery 
System) care este un sistem de tip vo-
lant inerțial. Acesta a fost prima dată 
proiectat și realizat pentru vehicule-
le de Formula Unu. Printre primele 

Tabelul 2 Diverşi supercapacitori folosiți pentru înmagazinarea de energie electrică [11]

Fig. 9. Schemă de principiu a unui condensator/capacitor

Fig. 10. Schemă de principiu a unei pile de combustie
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sisteme performate de stocare care 
includ un volant inerțial se găsește si 
cele realizate de firma Flybird Systems 
[13]. De-a lungul timpului au fost 
dezvoltate diverse tipuri de sisteme 
de acest gen de către o multitudi-
ne de firme. Dintre acestea putem 
aminti sistemul experimental realizat 
de către firma Volvo [14] care este 
prezentat în fig. 11. Acesta se compu-
ne dintr-o cutie de viteze cu variaţie 
continuă CVT de tip toroidal cu rolă, 
un ambreiaj de cuplare A, un sistem 
mecanic SM pentru amplificarea/
reducerea turației și volanta V.
Volanta reprezintă componenta sis-
temului ce realizează înmagazinarea 
energiei cinetice de rotație și care 
datorită turațiilor mari la care poate 
funcționa este poziționată într-o in-
cinta vidată, reducându-se astfel la 
minim pierderile datorate frecărilor 
cu aerul. Volantele folosite pot înma-
gazina energii cinetice foarte mari și 
de aceea turațiile de funcționare sunt 
ridicate (60.000 rpm), iar lagărele 
au o realizare sofisticată. O posibilă 
soluție în vederea rezolvării acestei 
probleme este reprezentată de fo-
losirea lagărelor magnetice, firma 
Waukesha bearings fiind un fabricant 
de astfel de lagăre.
Sistemul mecanic are rolul de a am-
plifica mișcarea și de a o transmite 
volantului. Pentru aceasta sunt folo-
site angrenajele epicicloidale datori-
tă randamentului ridicat și datorită 
posibilității acestora de a funcționa la 
turații ridicate.
Ambreiajul realizează decuplarea vo-
lantei atunci când nu are loc schimb 
de putere dar și în cazul mersul în gol 
pentru reducerea pierderilor prin 
frecare.

Un transfer optim al puterii se rea-
lizează cu ajutorul cutiei cu variație 
continuă a raportului de transmitere. 
Firma Volvo a folosit o cutie de tip 
toroidal cu role la care poziția rolelor 
stabilește raportul de transmite. În 
fig. 12 de mai jos avem prezentat un 
model al unei astfel de variator.
Un al doilea tip de sistem KERS 
include o cutie de viteze cu variaţie 
continuă de tip toroidal cu două role. 
Schema de principiu a unui astfel de 
sistem este dată de fig. 13. În aceas-
tă figură volantul inerţial 1, ce are o 
masă de 8Kg, este realizat din fibre 
de carbon și se poate roti cu o turaţie 
maximă de 60.000 rpm. El este po-
ziţionat într-o cameră de vacuum 2 
prevăzută cu o garnitură de etanșare 
3. Un ambreiaj magnetic 4 cupleză/
decuplează volanta de restul siste-
mului mecanic. În incinta vidată se 
mai află angrenajul epicicloidal 5, 
variatorul toroidal cu două role 6, 
angrenajul 7 denumit IVT (Infinite 
Variation Transmission) și sistemul 
mecanic 8 pentru controlul cuplului. 
Mișcarea se transmite prin interme-
diul sistemului 9 alcătuit din: trans-
misie principală, diferenţial și arborii 
planetari ce fac legătura cu roţile au-
tomobilului.
Un sistem asemănător este cel din 
fig. 14 pentru care s-au folosit no-
taţiile: 1- volant inerţial din fibră de 
carbon ce poate atinge turaţia de 
60.000 rpm, 2- cameră de vacuum, 
3- garnitură etanșare pentru turaţii 
ridicate, 4- angrenaj epicicloidal ce 
realizează raporul de transmitere 

1i , 5- ambreiaj de cuplare la tura-
ţii ridicate, 6- variator toriodal cu o 
rolă (CVT) cu un raport maxim de 
transmiere 2i , 7- sistem hidraulic de 
comandă a CVT-lui, 8- angrenaj epi-
cicloidal secundar ce realizează rapo-
rul de transmitere 3i , 9- ambreiaj de 
cuplare (pornire) și 10- angrenaje se-
cundare cu raportele de transmitere 

4i  și 5i . Raportul total de transmi-
tere pentru un astfel de sistem este: 

54321 iiiiiit ⋅⋅⋅⋅=
Volantul este fără îndoială compo-
nenta cea mai importantă a sistemu-
lui KERS. El înmagazinează ener-

a)Vedere de ansamblu                                                 b)Schema de principiu 
Fig. 11. Ansamblul sistemului KERS realizat de către Volvo [14]

Fig. 12. Variator toroidal de turație cu discuri şi role [15]

Fig. 13. Schema de principiu a unui sistem KERS cu variator toroidal cu 
două role[15]

Fig. 14. Schema cinematică a unui sistem KERS echipat cu variator cu 
rolă simplă[15]
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gie cinetică atunci când vehiculul 
frânează. Această înmagazinare de 
energie are ca rezultat creșterea vite-
zei unghiulare de rotație a acestuia. 
Cantitatea de energie care poate fi 
stocată în siguranță la nivelul volantu-
lui depinde în mare măsură de punc-
tul de la care acesta începe să se uzeze 
sau să se distrugă.
Volanţii folosiţi în cadrul sistemelor 
KERS sunt fabricaţi din diverse ma-
teriale în funcţie de cerinţele de vite-
ză maximă de rotaţie și de design-ul 
sistemului.
Volanţii de viteze ridicate, de peste 
30.000 rpm sunt construiţi în general 
din fibră de carbon de înaltă rezistentă. 
Această soluţie este folosită pentru a 
reduce masa sistemului, iar volanţii de 
viteze mici de sub 20.000 rpm sunt în 
majoritatea cazurilor realizaţi din oţel 
sau alte materiale pentru a putea avea 
un preţ de cost relativ scăzut.
Volanţii de viteze ridicate, de peste 
30.000 rpm sunt construiţi în general 
din fibră de carbon de înaltă rezisten-
tă. Această soluţie este folosită pentru 
a reduce masa sistemului, iar volanţii 

de viteze mici de sub 20.000 rpm sunt 
în majoritatea cazurilor realizaţi din 
oţel sau alte materiale pentru a putea 
avea un preţ de cost relativ scăzut
Greutatea volantului este un factor 
decisiv în stabilirea eficienţei sistemu-
lui. În fig. 15 se prezintă modelul con-
structiv al volantului inerţial realizat 
de firma Flybird Systems pentru F1.

5. CONCLUZII
Lucrarea de faţă a realizat într-o pri-
mă fază un istoric al sistemelor de 
stocare a energiei, în partea a doua 
descriind sistemele mecanice de sto-
care a energiei mecanice. Sistemele 
mecanice au randamentele mari de-
oarece nu transformă energia meca-
nică în altă formă de energie ca mai 
apoi să o retransforme în energie 
mecanică atunci când este nevoie. 
Vor trebui însă rezolvate în viitor 
aspecte legate de unele dezavantaje 
ale sistemelor KERS, cum ar fi: la 
turaţii ridicate orice defect apărut în 
sistem poate provoca daune serioa-
se, în sistem nu se poate stoca mult 
timp energia în sistem ca în cazul 

stocării energiei în baterii, greutatea 
sistemului conduce la o creștere a 
consumului de combustibil.
În concluzie, putem afirma că sis-
temele KERS pe bază de volanți 
inerțiali reprezintă o tehnologie 
cu un potențial promițător atât 

din punct de vedere al costuri-
lor cât și din punct de vedere al 
performanței. Utilizarea acestui 
sistem pentru autovehiculele de 
serie va duce la creșterea eficienței 
vehiculelor hibride, reducerea con-
sumul de combustibil și a emisiilor 
nocive realizând în același timp 
creșterea puterii sistemului de pro-
pulsie.

Fig. 15. Construcția volantului inerțial de către firma Flybird Systems pentru F1 [16]

ABSTRACT 
The following paper is divided in 
two parts. The first part includes 
an introduction to the general 
content of energy storage devices 
with a brief presentation over 
their history from the beginning 
of mankind. The second part of 
the paper contains a classificati-
on of these energy storage devi-
ces and a detailed analysis of the 
mechanical ones, especially of the 
KERS (Kinetic Energy Recovery 
Systems). As a conclusion we 
can say that from this variety of 
energy sources, the KERS repre-
sent a viable solution for impro-
ving some of the most important 
problems of modern vehicles like 
fuel consumption, performance 
and pollution reduction. 
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