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Domenii de cercetare prioritare propuse pentru anul universitar 2014-2015 :
1. Studii privind procesele de refrigerare şi congelare a produselor alimentare;
2. Studii si analize tehnico-economice privind impactul agentilor frigorifici
ecologici asupra mediului.
3. Studii privind implementarea legislatiei de mediu in domeniul sistemelor
frigorifice ( Protocoalele de la Kyoto si Montreal, Regulamente si Directive
UE).
4. Studii privind reducerea contributiei la incalzirea globala a sistemelor
frigorifice, de aer conditionat si a pompelor de căldură.
Infrastructura de cercetare :

Domenii de cercetare generale

Standuri experimentale:

Cercetări teoretice şi aplicative în domeniile
termic şi frigorific:

•

Instalatie frigorifica cu comprimare 
Procese fundamentale de transfer de
mecanica de vapori de freoni intr-o treapta căldură şi masă (procese de vaporizare, condensare,
(-20°C /4°C);
absorbţie, răcire evaporativă, uscare).

•

Studiu de optimizare şi modernizare
Camera frigorifica cu comprimare mecanica 
de vapori intr-o treapta (-10°C /0°C);
echipamente şi sisteme frigorifice cu compresie

•

Stand experimental frigider cu absorbtie;

•

Stand experimental energii neconventionale pompelor de căldură.
cu modul instalaţie solară legat la pompa de 
Studiul sistemelor şi echipamentelor
caldura aer –apa;

mecanică pentru diferite domenii.


Studii de modernizare şi optimizare a

frigorifice eficiente şi ecologice pentru instalaţiile

•

Stand experimental energii neconventionale de condiţionare a aerului.
cu panou solar nepresurizat ;

Studii privind procesele de refrigerare şi

•

Stand experimental congelator cu agent

frigorific natural ecologic DME;

•

Stand experimental pompa de caldura apa- agentii frigorifici ecologici

congelare a produselor alimentare;
Analiza comparativa la nivel national si

european a legislatiei de mediu referitoare

la
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apa ( 900x650x450mm );
•

•

si

analiza

tehnico-economica

privind impactul agentilor frigorifici ecologici

Stand experimental transfer de caldura si asupra mediului.
masa;


•

Studiul

Modul
testare
(GERMANIA);

agenti

Studiul

si

analiza

tehnico-economica

frigorifici privind obtinerea experimentala a noilor agenti
frigorifici ecologici

Modul instalatie frigorifica (compresor, * Studii privind implementarea legislatiei
vaporizator, condensator) cu comprimare de mediu in domeniu
mecanica de vapori intr-o treapta.
(Protocoalele de la Kyoto si Montreal,
Regulamente si Directive UE).
• Camera climatica ANGELANTONI 70/+80 (cu sistem frigorific in cascada)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢI BUCUREŞTI

