Centrul regional de cercetare şi training în domeniul
acţionărilor şi automatizărilor fluidice - FESTO

Aria de activitate, obiective de cercetare
 Cercetare în domeniul acţionǎrilor fluidice. Noi tipuri de actuatori
pneumatici (muşchi pneumatici)
 Cursuri de instruire/perfecţionare în pneumaticǎ şi hidraulicǎ
 Servicii în domeniul acţionǎrilor fluidice prestate pentru companii

Cuvinte cheie
Acţionǎri pneumatice,
Acţionǎri hidraulice,
Mecatronicǎ

Profilul grupului de cercetare
Grupul de cercetare a fost fondat în anul 2005 ca o consecinţă a derulării programului de cercetare FP6
LIMESYS (director Prof.dr.ing. Tudor Deaconescu). Unul dintre rezultatele acestui contract european a
fost înfiinţarea Centrului de cercetare în domeniul acţionărilor şi automatizărilor fluidice FESTO, dotat
cu echipamente pneumatice şi hidraulice de ultimă generaţie. Cu sprijinul firmei FESTO, Centrul de
cercetare beneficiază în permanenţă de echipamentele cele mai noi, oferind firmelor industriale din
zona Braşov şcolarizare şi consultanţă în domeniul acţionărilor fluidice.
Pe baza expertizei dovedite şi a dotărilor existente, grupul de cercetători a accesat şi alte contracte,
câştigate prin competiţie naţională sau direct cu firme din România, din fondurile obţinute baza
materială fiind permanent dezvoltată.
Rezultatele obţinute de colectivul de cercetători a condus la o colaborare permanentă a Centrului cu
Friedrich Wilhelm Bessel Institut din Bremen, Germania.
În cadrul grupului de cercetare unul dintre membri este conducător de doctorat, alături de acesta
lucrând mereu câte 3-4 doctoranzi.
Produse de cercetare-dezvoltare, invenţii, use cases
Deaconescu T., Deaconescu A. - Echipament de reabilitare a articulaţiilor portante ale membrelor
inferioare acţionat cu muşchi pneumatici.
Noutatea absolută a sistemului conceput constă în
utilizarea muşchiului pneumatic liniar ca actuator al
echipamentului de reabilitare, fapt ce presupune o
construcţie uşoară, cu un pronunţat caracter compliant,
care corespunde cerinţelor de siguranţă în interacţiunea
cu omul. Echipamentul permite reabilitarea articulaţiilor
şoldului, genunchiului şi a gleznei.
Echipament de reabilitare
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1. Proiectul LIMESYS – Development of new LIght Mechatronic SYStems based on dynamics and control
optimisation.
Proiectul LIMESYS a fost finanţat de Comisia Europeanǎ între anii 2004-2008 cu 300.000 euro.
Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea unor sisteme mecatronice inovative, uşoare,
cu o dinamicǎ îmbunǎtǎţitǎ. Cercetǎrile efectuate au vizat identificarea componentelor cu efect negativ
asupra dinamicii unor sisteme ale maşinilor-unelte cu comandǎ numericǎ şi ale roboţilor industriali,
reproiectarea lor prin utilizarea materialelor uşoare, testarea prototipurilor realizate. Au fost
concepute şi studiate sisteme noi de acţionare, bazate pe muşchi pneumatici. O consecinţǎ a acestui
cContract a fost şi înfiinţarea Centrului de cercetare în domeniul acţionărilor şi automatizărilor fluidice
FESTO.
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2. Contractul CNCSIS tip A nr. 4GR/28.05.2007, cod 1054/2007 - Cercetări
privind performanţele muşchilor pneumatici folosiţi la acţionarea
prehensoarelor roboţilor non-antropomorfici.
Proiectul a fost finanţat de CNCSIS în anul 2007 şi a avut drept scop studiul
teoretic şi experimental al comportamentului în funcţionare al unui nou
sistem de acţionare fluidică, bazat pe muşchi pneumatici.
Tema propusă a vizat şi proiectarea unui nou sistem prehensor nonantropomorfic acţionat fluidic cu ajutorul muşchilor pneumatici, cu o largă
plajă de aplicabilitate industrială.
Sistem prehensor non-antropomorfic
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3. Contract CNCSIS tip IDEI, PN-II-ID-PCE-2007-1, ID_184 - Dezvoltarea de module de rotaţie şi de
translaţie destinate roboţilor de reabilitare, acţionate de muşchi pneumatici.
Proiectul a fost finanţat de CNCSIS în perioada 2007-2010 şi a constat în proiectarea, realizarea şi
testarea unor module de rotaţie (articulaţii umăr, cot, mână) şi de translaţie, utilizabile în construcţia

roboţilor de reabilitare. Braţul unor asemenea roboţi este amplasabil pe un scaun cu
rotile sau la locul de muncă.
Noutatea produselor constă în modul lor de acţionare, bazat pe muşchi pneumatici.

Modul de rotație și translație
destinat roboților de reabilitare
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4. Contract CNCSIS tip IDEI, PN-II-ID-PCE-2008-2, ID_764 - Echipament izokinetic acţionat cu muşchi
pneumatici, destinat recuperării bolnavilor cu afecţiuni posttraumatice ale articulaţiilor portante.
Proiectul a fost finanţat de CNCSIS în perioada 2008-2010 şi a avut drept scop proiectarea, realizarea şi
testarea unui echipament izokinetic destinat efectuării mişcărilor continue pasive de reabilitare a
articulaţiilor portante ale membrului inferior (şold, genunchi,
gleznă). Acţionarea echipamentului este făcută cu ajutorul
muşchilor pneumatici, fapt ce conferă caracterul de noutate
absolută a soluţiei propuse.

Echipament de reabilitare
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5. Contract nr. 7790/2012 încheiat cu firma FESTO - Comanda şi acţionarea pneumatică a sistemelor
de producţie.
Contractul a avut drept scop elaborarea şi prezentarea unor soluţii moderne de acţionare şi
automatizare bazate pe utilizarea sistemelor logice pneumatice. A fost realizată o sinteză a circuitelor
logice secvenţiale pneumatice cu ajutorul modulelor logice de secvenţă şi s-au proiectat cicluri
secvenţiale pe o singură linie şi pe n linii paralele.
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6. Contract nr. 9799/2012 încheiat cu firma FESTO - Comanda şi acţionarea hidraulicǎ a sistemelor
de producţie.
Contractul de cercetare a constat în elaborarea şi prezentarea unor soluţii moderne de acţionare şi
automatizare hidraulică. Au fost întocmite cu ajutorul programului FluidSim 4-Hydraulik variante de
scheme hidraulice de acţionare şi automatizare a maşinilor-unelte.
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Prof. T. Deaconescu, Conf. M. Ionescu
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