
FACULTATEA INGINERIE MECANICĂ ŞI MECATRONICĂ

CENTRUL DE CERCETĂRI TERMICE
ACRONIM: CCT

Centrul  de Cercetări Termice are ca obiectiv central crearea unei baze de dezvoltare
durabilă cu dotări moderne, nucleu pentru un viitor centru naţional, pentru investigaţii
specifice privind diferitele categorii de maşini şi echipamente termice.

Obiectivele generale ale centrului:

- Asigurarea accesului studenţilor de la studii aprofundate şi master, precum şi
inginerilor care desfăşoară activităţi doctorale sau postdoctorale – direct sau în
cotutelă, la programe si facilităţi de cercetare avansată;

- Coordonarea unor acţiuni, care au ca scop corelarea pregătirii proaspeţilor
absolvenţi ai secţiilor de profil din ţară, cu cele mai noi cunoştinţe din domeniu, dar
mai ales, cu necesităţile agenţilor economici din ţară;

- Realizarea unor activităţi de cercetare pe bază de contract pentru (şi eventual
împreună cu) diverse instituţii din ţară şi străinătate, prin participarea la contracte
finanţate pe plan european, astfel încât sumele obţinute să permită autofinanţarea
integrală, după doi ani de la începerea activităţii;

- Coordonarea unor proiecte de cercetare – dezvoltare, schimburi de experientă sau
instruire a personalului, iniţiate şi realizate în comun de CCT si diverşi utilizatori.

Domeniile de activitate ale centrului:

- Controlul emisiilor poluante pentru camere de ardere şi motoare cu ardere internă;
- Procese de ardere a combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi;
- Ameliorarea performanţelor generatoarelor de abur, turbinelor cu abur clasice şi
nucleare, turbinelor cu gaze;
- Creşterea eficienţei energetice a sistemelor frigorifice şi de climatizare;
- Noi agenţi frigorific ecologici;
- Recuperarea căldurii prin sisteme Organic Rankine Cycle;
- Creşterea eficienţei proceselor de transfer de căldură prin utilizarea tuburilor
termice;
- Procesul de separare energetică din tubul Ranque-Hilsch;
- Răcirea echipamentelor şi componentelor electronice prin metode convenţionale sau
neconvenţionale;
- Schimbătoare de căldura şi procese de transfer de căldură şi masă;
- Asigurarea de servicii de mentenantă pentru centrale termice, electrice, automobile
şi sisteme frigorifice;
- Formarea şi perfecţionarea continuă a personalului, care activează în domeniul



maşinilor şi echipamentelor termice.

Prin experienţa acumulată în cei 17 ani de existenţă, Centrul de Cercetări
Termice demonstrează competenţele necesare derulării în cele mai bune condiţii ale
diferitelor obiective de cercetare. Rezultatele ce vor fi obţinute şi baza materială
creată vor contribuit în mod direct la dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi
didactice, la creşterea calităţii actului educaţional şi competenţelor ştiinţifice ale
studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.
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