
 

 
 

SERVICII OFERITE SI DOTARI EXISTENTE IN CADRUL 
LABORATOARELOR DIN INCDTurbomotoare COMOTI 

 
Strategia din domeniul cercetarii stiintifice a INCDTurbomotoare COMOTI tine cont de 

urmatoarele considerente:  
• Fenomenul de incalizire a climei;  
• Crearea de turbomotoare atat pentru aviatie cat si pentru aplicatii industriale prietenoase cu 
mediul;  
• Concurenta acerba in domeniul realizarii atat a turbomotoarelor cat si a altor turbomasini;  
• Satisfacerea cerintelor tehnice din domeniul de activitate al institutului, venite din partea 
unitatilor din cadrul Ministerului Apararii. 
 
  Domenii principale de cercetare-dezvoltare:  Spatiu si Securitate, Energie, Mediu, 
Materiale  
• Motoare cu turbina de aviatie.  
• Producerea in conditii de eficienta ridicata a energiei electrice si termice.  
• Exploatarea ecologica, rationala si eficienta a resurselor naturale.  
• Tehnologii si echipamente noi, destinate protectiei si ecologizarii mediului.  
 
  Domenii secundare de cercetare:  
• Elaborare tehnologii prelucrari mecanice la rece.  
• Realizare modele experimentale, prototipuri si serii mici  
• Montaj-service turbomotoare si compresoare.  
    
        
  Domeniul Aviatie  
• Proiectare, modelare 3D si simulare numerica.  
• Proiectare repere palete din materiale compozite.  
• Teste functionale motoare si subansamble.  
• Inspectii 3D, verificari si incercari mecanice.  
     
  Domeniul Energie  
• Proiectare, modelare 3D si simulare numerica.  
• Automatizari grupuri energetice, revizii generale.  
• Echilibrari dinamice, inspectii masuratori si analiza uleiului.  
• Teste functionale compresoare si subansamble.  



 

 
 

     
  Domeniul Mediu  
• Masurari de zgomt si vibratii  
• Realizari harti de zgomot  
• Masurari de emisi a gazelor la sursa  
• Masurari de calitate a aerului ambiant  
• Realizare harti de dispersie atmosferica  
      
  Microproductie  
• Executie repere si prototipuri  
 

Avand in vedere obiectivele prezentate in strategia de cercetare stiintifica a 
INCDTurbomotoare COMOTI, la nivelul laboratoarelor din cadrul institutului se desfasoara 
activitati de cercetare de o deosebita complexitate. Dotarile cu echipamente si software pentru 
prelucrarea si analiza datelor experimentale realizate pe parcursul derularii a diferite proiecte de 
cercetare dezvoltare, au fost si sunt gandite si implementate pentru indeplinirea acestor obiective.  

In continuare sunt prezentate serviciile si dotarile din laboratoarele INCDTurbomotoare 
COMOTI, care contribuie si ele la oferta de expertiza pentru proiectul TRANSCUMAT. 

 
 


