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1. Obiectivul general al proiectului 

 

Proiectul RECOMLABS reunește o echipă de șase organizații, trei din vestul Greciei și trei 

din România, cu mai mult de cincisprezece ani de implicare activă în proiectele de cercetare 

NMP. Obiectivul principal al proiectului este de a utiliza patrimoniul acumulat anterior în 

confecționarea materialelor compozite cu proprietăți relevante pentru domeniul aeronautică și 

de a extinde aplicabilitatea acestor materiale în domeniul construcțiilor (civile, industriale, 

turistice etc).  

Punctul de plecare va fi reprezentat de niște metode testate și atestate în condiții de laborator, 

pentru a dezvolta componente potrivite pentru a construi pereți interiori și pentru izolarea 

termică exterioară a clădirilor, cu capacități îmbunătățite la radiații UV și auto-curățare. În 

ansamblu, se propune un produs inovator pentru utilizatori finali, ceea ce ar putea conduce la 

o aplicație pe piață. Acest lucru se poate realiza prin extinderea activităților de testare în 

condiții reale de funcționare. Proiectul vizează transferul de la produse de nișă la produse de 

piață mai largi, crescând astfel impactul său social și dimensiunea industrială. 

 

 

2. Obiectivele etapei  

 

Etapa curentă a fost destinată activităților de tip documentare, respectiv cercetare-proiectare 

(Etapa: 1 - Proiectarea unui sistem de automatizare si control pentru procesele de fabricație a 

materialelor compozite dezvoltate in proiect), având ca obiective principale: 

 

• O 1.1 - Definirea configuratiilor de baza ale proceselor de fabricație a materialelor 

compozite; 

• O 1.2 - Elaborarea specificațiilor privind sistemul de automatizare și control al fabricatiei 

materialelor compozite dezvoltate in proiect; 

• O 1.3 - Analiza proceselor de fabricație a materialelor compozite la partenerii AML/UP, 

ADAMANT și UNISOL din perspectiva automatizarii si controlului acestor procese; 

• O 1.4 - Proiectarea unui sistem de automatizare si control pentru procesele de fabricație a 

materialelor compozite dezvoltate in proiect; 

• O 1.5 - Achizitie servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a inovării. 
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3. Rezumatul etapei; gradul de atingere a rezultatelor estimate  

 

Pentru atingerea obiectivelor etapei, s-au desfășurat următoarele activități: 

 

• A 1.1 - Definirea configuratiilor de baza ale proceselor de fabricație a materialelor 

compozite; 

• A 1.2 - Elaborarea specificațiilor privind sistemul de automatizare și control al fabricatiei 

materialelor compozite dezvoltate in proiect; 

• A 1.3 - Analiza proceselor de fabricație a materialelor compozite la partenerii AML/UP, 

ADAMANT și UNISOL din perspectiva automatizarii si controlului acestor procese; 

• A 1.4 - Proiectarea unui sistem de automatizare si control pentru procesele de fabricație a 

materialelor compozite dezvoltate in proiect; 

• A 1.5 - Achizitie servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a inovării. 

 

 

Rezultatele estimate și realizate ca urmare a desfășurării acestor activități sunt următoarele: 

 

• RST-Extenso_A1.1_Definirea configuratiilor de baza ale proceselor de fabricație a 

materialelor compozite; 

• RST-Extenso_A1.2_Elaborarea specificațiilor privind sistemul de automatizare și control al 

fabricatiei materialelor compozite dezvoltate in proiect; 

• RST-Extenso_A1.3_Analiza proceselor de fabricație a materialelor compozite la partenerii 

AML/UP, ADAMANT și UNISOL din perspectiva automatizarii si controlului acestor 

procese; 

• RST-Extenso_A1.4_Proiectarea unui sistem de automatizare si control pentru procesele de 

fabricație a materialelor compozite dezvoltate in proiect; 

• RST-Extenso_A1.5_Achizitie servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a 

inovării. 
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4. Descrierea stiintifică si tehnică, cu punerea in evidenta a rezultatelor etapei si gradul 

de realizare a obiectivelor  

 

•  RST-Extenso_A 1.1_Definirea configuratiilor de baza ale proceselor de fabricație a 

materialelor compozite 

Prezentul raport contribuie la elaborarea proiectului privind capitolul D2.1 - Definiţii şi 

specificaţii. Definiţiile şi specificaţiile proiectului, incluzând configuraţiile de bază, aplicaţiile 

ţintă, materialele şi procesele desfăşurate, reprezintă rezultatele lucrărilor de cercetare 

efectuate pe parcursul obiectivului 2.3, în care TESAGON a fost responsabil cu preluarea 

informațiilor privind configuratiile de baza ale proceselor de fabricație a materialelor 

compozite, în vederea automatizării acestora.  

După un capitol introductiv despre materiale compozite, se face o documentare și o trecere în 

revistă a principalelor procese tehnologice de fabricație a materialelor compozite și de 

realizare a  diferitelor piese și componente din aceste materiale compozite. 

 

 

 

•  RST-Extenso_A 1.2_Elaborarea specificațiilor privind sistemul de automatizare și 

control al fabricatiei materialelor compozite dezvoltate in proiect 

Acest raport contribuie la livrabilul proiectului “D3.1 - Aspecte de proiectare. Aspecte de 

proiectare la nivel de proiect (material, procesare şi produs finit)” şi este rezultatul lucrărilor 

de cercetare efectuate în timpul sarcinii 3.1 în care TESAGON a fost responsabil cu definirea 

specificaţiilor privind sistemul de automatizare și control al fabricatiei materialelor compozite 

dezvoltate in proiect.  

 

 

•  RST-Extenso_A 1.3_Analiza proceselor de fabricație a materialelor compozite la 

partenerii AML/UP, ADAMANT și UNISOL din perspectiva automatizarii si controlului 

acestor procese 

Acest raport contribuie la livrabilul proiectului "D3.3 - Modelare și analiză pe mai multe 

niveluri, pe mai multe scări. Raport privind simulările pe mai multe niveluri și simulările și 

rezultatele analizelor pe mai multe scări "și este rezultatul lucrărilor de cercetare efectuate în 

timpul sarcinii 3.3 în care TESAGON este responsabil cu analiza proceselor de fabricație a 

materialelor compozite la partenerii AML/UP, ADAMANT și UNISOL, din perspectiva 

automatizarii si controlului acestor procese. 
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•    RST-Extenso_A 1.4_Proiectarea unui sistem de automatizare si control pentru 

procesele de fabricație a materialelor compozite dezvoltate in proiect 

 

În cadrul acestei activități, TESAGON a gândit și proiectat un sistem de automatizare si 

control pentru procesele de fabricație a materialelor compozite dezvoltate in proiect, care va 

fi implementat, testat și validat în cadrul etapei a doua a proiectului. 

 

 RST-Extenso_A 1.5_Achizitie servicii de consultanță în domeniul inovării și de 

sprijinire a inovării 

 

În cadrul acestei activități, TESAGON a derulat procedura de achizitie a serviciilor de 

consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a inovării, în sprijinul realizării activităților 

prezentei etape și al monitorizării proiectului.  

 

 

5. Rezultatele etapei. Anexe 

Rezultatele etapei, care se constituie ca anexe ale prezentului RST, sunt următoarele: 

• RST-Extenso_A1.1_Definirea configuratiilor de baza ale proceselor de fabricație a 

materialelor compozite; 

• RST-Extenso_A1.2_Elaborarea specificațiilor privind sistemul de automatizare și control al 

fabricatiei materialelor compozite dezvoltate in proiect; 

• RST-Extenso_A1.3_Analiza proceselor de fabricație a materialelor compozite la partenerii 

AML/UP, ADAMANT și UNISOL din perspectiva automatizarii si controlului acestor 

procese; 

• RST-Extenso_A1.4_Proiectarea unui sistem de automatizare si control pentru procesele de 

fabricație a materialelor compozite dezvoltate in proiect; 

• RST-Extenso_A1.5_Achizitie servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a 

inovării. 

 

 

6. Concluzii 

S-au desfășurat cu succes toate activitățile prevăzute în Planul de realizare a proiectului, fiind 

atinse toate obiectivele etapei și obținute toate rezultatele estimate și planificate pentru 

această etapă. 

Pentru buna desfășurare a activităților etapei, s-au efectuat cheltuielile prevăzute în Devizul 

proiectului, anexă a Contractului de finanțare. 
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