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Despre CERMISO

CERMISO – tehnologie și siguranță
CERMISO este un centru de cercetare,
nou înființat, dedicat optimizării unor echipamente de tip dronă folosind deplasarea
aeriană cu elici (denumite Minisisteme Inteligente Autonome cu Deplasare Aeriană
– acronim MIADA) în cadrul INCDMTM, dar
având și alte aplicații directe în securitatea
și securizarea obiectivelor și intervenție rapidă în caz de dezastre în zone greu accesibile. În acest centru, activitatea CD se desfășoară pe următoarele linii directoare:
1. Integrarea sistemelor mecatronice inteligente
autonome în securitatea spațiului și a mediului
înconjurător.
2. Optimizarea sistemelor mecatronice inteligente
autonome aeropurtate.
3. Tehnologia transmiterii securizate a informației.
4. Dezvoltarea micro sistemelor multisenzoriale
controlate de inteligență artificială.
5. Dezvoltarea inteligenței artificiale de prelucrare
automată a datelor în vederea prevenirii dezastrelor și accidentelor.
6. Dezvoltarea soluțiilor și algoritmilor de securizare anti-hacking a sistemelor autonome
aeropurtate.
7. Soluții hardware și software de optimizare a
consumului energetic pentru mărirea anduranței și autonomiei de zbor a sistemelor mecatronice aeropurtate.
CERMISO a fost finalizat în cadrul unui proiect
cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare
Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. Centrul dispune de echipamente de măsură, control și execuție ultramoderne,
având caracteristici ultraperformante.

Beneficiari

În conformitate cu Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, proiectul va contribui la
dezvoltarea următoarelor domenii de specializare
inteligentă:
• Tehnologii informaționale şi de comunicații, spațiu și securitate – Tehnologii informaționale și de comunicații și Spațiu prin cercetarea
și dezvoltarea de noi produse informaționale
dedicate echipamentelor de supraveghere a zonelor de interes, transfrontaliere și alte zone cu
grad ridicat de securitate;

2

• Securitate – Metode şi tehnologii inovative pentru
combaterea transfrontalieră a terorismului, crimei
organizate, traficului ilegal de bunuri şi persoane
prin cercetarea și dezvoltarea echipamentelor de
supraveghere a zonelor de interes, transfrontaliere și alte zone cu grad ridicat de securitate;
• Bioeconomie – Monitorizarea răspândirii transfrontaliere a microorganismelor înalt patogene
cu potențial de răspândire în masă și prin posibilitatea monitorizării culturilor agro-alimentare
prin cercetarea și dezvoltarea echipamentelor
de supraveghere a culturilor și culoarelor de trafic cu grad mare de contaminare;
• Energie, mediu și schimbări climatice –
Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor prin cercetarea și
dezvoltarea echipamentelor de supraveghere a
factorilor climatici folosind tehnologii moderne
de economisire a energiei;
• Eco-nano-tehnologii și materiale avansate –
Noi generații de vehicule şi tehnologii ecologice
şi eficiente energetic prin cercetarea și dezvoltarea echipamentelor ultramoderne cu consum
energetic scăzut, utilizând tehnologii moderne
neenergofage;
• Sănătate – Îmbătrânire sănătoasă, stil de viață
şi sănătate publică și terapie personalizată /de
grup şi monitorizare terapeutică prin cercetarea
și dezvoltarea echipamentelor de supraveghere
medicală, aprovizionare și intervenție în caz de
dezastre și supraveghere și aprovizionare pentru persoane izolate.

Prezentare CERMISO
CERMISO este situat în clădirea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Mecatronică și Tehnică de Măsurare (INCDMTM), în două spații dedicate
de la parterul clădirii, alte două la etajul II și
unul la etajul IV, la adresa Șos. Pantelimon,
Sector 2, București, România. Aceasta conține echipamente din următoarele domenii:
• Aparatură de măsurare și control electrice
și electronice;
• Prelucrare metal;
• Sinterizare metal;
• Sinterizare plastic.

Laborator de Prelucrări Neconvenționale (LPN )

Parter

Mașină de prelucrat prin electroeroziune
cu electrod masiv
Makino EDAF2
DESCRIERE:
Mașina de electroeroziune cu electrod
masiv Makino EDAF2 reprezintă un amestec
perfect de precizie, acuratețe și capacitate
de finisare a suprafețelor pentru a putea
face față oricărei cerințe.
Mașina este compusă dintr-o structură robustă și rigidă, capabilă să ofere o precizie susținută pe termen lung. Makino EDAF2 are o formă
compactă prin introducerea rezervorului de lichid dielectric în structura de bază a mașinii,
fapt ce duce la reducerea necesitații de spatiu și
îmbunătățește stabilitatea termică. Stabilitatea
termică a mașinii de electroeroziune este îmbunătățită și mai mult prin utilizarea sistemului de
răcire internă a axelor Y și Z, păstrându-se astfel o temperatură constantă în interiorul mașinii.
Toate mașinile de electroeroziune cu electrod solid de la Makino beneficiază de sistemul revoluționar Hyper-I Control și este aceeași interfață folosită de Makino și la mașinile
de electroeroziune cu fir, ceea ce înseamnă o
standardizare a sistemului de control pentru
toate mașinile de electroeroziune de la Makino.
Unic și modern, sistemul Hyper-i control reprezintă o schimbare radicală în eficiența operațională și oferă operatorilor o interfață identică,
puternică și ușor de utilizat atât pentru mașini
de electroeroziune cu fir cât și pentru mașini
de electroeroziune cu electrod masiv.

SPECIFICAȚII TEHNICE:
• Domeniul de lucru pe axele XYZ: 350 x 250 x
250 mm
• Dimensiunile mesei: 550 x 350 mm
• Precizia de poziționare axa X/Y/Z: ±0,002mm
• Calitatea suprafeței rugozității: ≤ 1,0 µm
• Schimbător automat de sculă (electrod):
6 scule
• Rigle lineare de înaltă precizie: 0,5 µm

SERVICII OFERITE:
Mașina de electroeroziune cu electrod
masiv Makino EDAF2 poate fi integrată cu
succes în industria medicală, aerospațială și
alte aplicații în care sunt necesare o precizie
și o calitate excepționale ale suprafețelor.
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Laborator Echipamente de Precizie Ridicată (LEPR)

Parter

Mașină de prelucrat
prin electroeroziune cu fir
Makino U6 H.E.A.T.
DESCRIERE:
Mașina de prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv-U6 H.E.A.T. deține o
tehnologie de tăiere numită HyperCut, ce
asigură o acuratețe superioară a prelucrării și o calitate înaltă a suprafeței după prelucrare. HyperCut este capabilă să producă
3μmRz suprafață de finisaj cu o prelucrare
în 3 pași, și reprezintă 20% reducere din
timpul ciclului de lucru și o economisire de
fir de 14% față de tehnologiile anterioare.
U6 H.E.A.T. conține o diversitate de condiții de tăiere în librărie cu peste 2.200 de setări
pentru orice tip de material și condiții de spălare, de la 0,004” la 0,012” Ø firului (0,1 – 0,3 mm).
Aceste setări includ condiții optimizate pentru
firele standard din alamă, fire învelite pentru viteze mare, fire „soft”. Adâncimea și versatilitatea întregii condiții de tăiere din librărie asigură
ca toate aplicațiile să fie prelucrate la nivele de
productivitate optime.

SPECIFICAȚII TEHNICE:
• Domeniul de lucru pe axele XYZ: 280 x 250 x
280 mm
• Dimensiunile mesei: 600 x 400 mm
• Fir: fir de cupru și fir de alamă
• Precizia de poziționare axa XYZ: 0,0015 mm
• Repetabilitate: ± 0,001mm
• Programarea axelor CNC: control simultan al
celor 4 axe
• Calitatea suprafeței prelucrate (rugozitatea):
0,005 mm
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SERVICII OFERITE:
SurfaceWIZARD™ este o tehnologie
pa
tentată Makino pentru mașinile de
electroeroziune cu fir, care îmbunătățește performanța în condiții de prelucrare
dificile, pentru industria medicală, aero
spațială și alte aplicații în care sunt necesare o precizie și o calitate excepționale
ale suprafețelor. SurfaceWIZARD™ este
deosebit de utilă la piese cu formă și grosime variabile sau modificări ale grosimii sau
forme în trepte.

Laborator Echipamente de Precizie Ridicată (LEPR)

Parter

Centru de prelucrat în 5 axe
Makino D200Z
DESCRIERE:
Designul modelului D200Z oferă prelucrări
la viteze extreme și precise pentru toleranțe
strânse, piese ce necesită o perfectă îmbinare și piese complexe conturate 3D. De la
degroșare până la finisare de mare viteză
a suprafețelor multiple, geometrii conturate 3D, D200Z sporește productivitatea cu
cele mai competitive capabilități de procesare pentru matrițe complexe ce se găsesc
adesea în industria automotive, matrițe de
injecție, ambalare, piața medicală și optică.
Viteza și precizia modelului D200Z oferă o
bază unică pentru prelucrare de mare viteză și
finisaje remarcabile ale suprafeței care reduc
sau chiar elimină finisarea manuală. Arborele
principal de 30.000 RPM și masa de lucru cu
acționare directă aduc un beneficiu în ceea ce
privește viteza, precizia și prelucrarea în 5 axe
simultane. Toate aceste capacități sunt legate
împreună cu software-ul propriu de control al
mișcării SGI.5 pentru cele mai înalte grade de
precizie și calitate în asamblări complexe, suprafețe complicate și cerințe de acuratețe 3D
care, de regulă, sunt cerințe în zilele de azi în
industrii precum matrițerie, medicală și componente cu geometrii complicate.

SPECIFICAȚII TEHNICE:
• Cursă axa X: 350 mm
• Cursă axa Y: 300 mm
• Cursă axa Z: 250 mm
• Distanța de la suprafața mesei la fața arborelui
principal: 160 - 410 mm
• Axa B (înclinare masă): 1800
• Axa C (rotire masă): 3600
• Diametrul mesei: 300 mm
• Viteza de avans: 60 m/s
• Sarcina utilă: 75 kg
• AX RPM: 30.000 - HSK-E50 (Standard)

SERVICII OFERITE:
Makino D200Z, împreună cu software-ul propriu de control al mișcării SGI.5
pentru cele mai înalte grade de precizie și
calitate în asamblări complexe, suprafețe
complicate și cerințe de acuratețe 3D care
de regulă sunt cerințe în zilele de azi în industrii precum matrițerie, medicală și componente cu geometrii complicate.
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Laboratorul Echipamente de Precizie Ridicată (LEPR)

Sistem avansat cu Bluetooth
pentru măsurarea și presetarea sculelor
Tool Preset EZset
DESCRIERE:
EZset este un echipament profesional în
lumea presetatoarelor de instrumente.
Datorită testării amănunțite și utilizării componentelor de marcă de înaltă calitate, EZset
convinge printr-o funcționare extrem de simplă
a meniului și rezultate precise de măsurare, fără
a fi nevoie de o pregătire mai detaliată pentru
acest echipament.
Funcțiile standard de măsurare, cum ar fi lungimea, diametrul, raza, două unghiuri de tăiere,
precum și raza radială și axială pot fi măsurate
printr-o simplă apăsare ușoară a unui buton.

FUNCȚII SOFTWARE
STANDARD:
• Reticul dinamic pentru măsurători rapide, fără
ajustare fină
• Numărul de forme de muchii de tăiere: 104
• Măsurare rapidă, preset și inspecție lungime
și diametru sculă
• Funcție EZmax, pentru detecția și măsurarea
conturului sculei
• Monitorizare punct zero pentru prevenirea coliziunilor
• Funcție ajutor integrată
• Măsurare concentricitate (axa X) și bătaia axială (axa Z)
• Măsurări distante în direcțiile X și Z
• Măsurări raze, diametru, măsurare absolută,
măsurare diferențială, lanțuri de dimensiuni
• Manager adaptoare, până la 99 de adaptoare
pot fi incluse în baza de date
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SPECIFICAȚII TEHNICE:
• Lungime maximă scula Z = 420 mm (16,54”)
• Diametru maxim scula D = 420 mm (16,54”)
• Snap Gauge d = 100 mm (3,94”)
• Operare manuală
• Tool holder SK 50 «basic«
• Adaptor SK-50 -> HSK-E50
• Toc plastic pentru adaptor
• Frână ax 360°

SERVICII OFERITE:
Echipamentul Tool Preset EZset este
potrivit pentru o gamă largă de scule de
așchiere utilizate în fabrici și uzine de producție prin intermediul prelucrării metalice,
centre de cercetare-dezvoltare ce au în
dotare secții de microproducție, secții de
producție și microproducție etc.

Laboratorul Echipamente de Precizie Ridicată (LEPR)

Echipament Autocolimator
și Poligon Etalon
TriAngle UltraSpec 300
DESCRIERE:
Autocolimatorul este un echipament de
măsură ultra-precis, având un sistem simplu conceput pentru a măsura deviațiile
mici ale deplasării.
Autocolimatorul se utilizează împreună cu un
sistem de oglinzi reflectorizante pentru a putea
măsura precis abaterile de la unghiul de referință.
Poligonul etalon disponibil este cu 12 fațete
reflectorizante. Acest poligon este regulat, unghiul dintre fețe este egal.

SPECIFICAȚII TEHNICE:
• Distanța focală: 300 mm
• Diametrul tubului: 57 mm
• Apertura: 45 mm
• Iluminare LED de mare putere: 525 nm
• Rezoluție: 0,005 arsec
• Repetabilitate: ±0,03 arsec
• Acuratețe de măsurare: ±0,05 arsec (cu o
zonă de măsurare de 10 arsec)
• Acuratețe de măsurare: ±0,10 arsec (cu o zonă
de măsurare de 20 de arsec)
• Acuratețe de măsurare: ±0,25 arsec (pe toată
zonă de măsurare)
• Zona de măsurare în colimare: 3000x1920 de
arsec (H x V)
• Frecvența de măsurare: până la 130 Hz, în
funcție de setări și componente hardware

SERVICII OFERITE:
TriAngle UltraSpec 300 este potrivit pentru:
- Verificarea și etalonarea deplasărilor a
echipamentelor mașini unelte și centre
de prelucrat în 5 axe;
- Măsurarea și verificarea ușoară a unghiului, măsurarea ușoară a distanței liniare
atât pe mașinile de măsurat în coordonate, cât și a centrelor de prelucrare sau a
mașinilor unelte.
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Laborator de Prelucrări Aditive Plastic (LPAP)

Etajul 4

Echipament de prelucrare
prin topire selectivă ABS și PLA
Imprimantă inteligentă 3D JCR 1000 Dual
DESCRIERE:
Dimensiuni mari și productivitate sporită.
Echipată cu un pat de printare de 1000 x 600
x 600 mm și duze interschimbabile de la 0,4
la 1,2, această imprimantă permite fabricarea de piese mari, de înaltă calitate, în cel
mai scurt timp.
Extrudare. JCR 1000 Single dispune de un singur extruder de până la 350 ºC pentru a obține cel
mai bun raport productivitate/eficienţă de imprimare pe cm3. La rândul său, JCR 1000 Dual dispune de un extruder dublu până la 500 °C, pentru
a fabrica piese cu material de sprijin solubil în apă
sau piese cu material dublu de construcție. JCR
1000 Dual asigură o bază încălzită până la 100 ºC
și temperatura camerei controlată.

SPECIFICAȚII TEHNICE:
• Tehnologia de imprimare: FFF (Fused Filament
Fabrication)
• Volumul de imprimare: 600 x 1000 x 600 mm
• Înălțimea minimă a stratului: 0,1 mm
• Panou frontal/afișaj: sensibil la atingere, multi
lingv
• Diametrul duzei: interschimbabil 0,4; 0,6; 0,8 mm
• Extruder cu materiale și temperaturi ridicate
0,6; 0,8; 1; 1,2 mm
• Extruder de mare producție
• Diametrul filamentului: 1,75 mm + - 0,05 mm
• Temperatura max. de extrudare: 500 ºC
• Temperatura max. a tăvii: 100 ºC
• Include software de secţionare: Simplify 3D
• Manager JCR: management inteligent al imprimantei
• Editor JCR: fișier software de analiză, reparare și editare
• Verificare automată: verificarea și repararea
fișierului STL
• Tester fişier: verificarea inițială a codurilor și a
parametrilor de imprimare
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SERVICII OFERITE:
Imprimanta inteligentă 3D JCR 1000
Dual este destinată utilizării pentru prototipare rapidă în cadrul procesului de proiectare și design de piese mecanice, utile în
diferite industrii ca: auto, medicală, alimentară, aeronautică, prelucrătoare etc.

Laborator de Prelucrări Aditive Metal (LPAM)

Etajul 2

Echipament de prototipare
prin sinterizare metale cu laser
Shining 3D EP M250 3D Printer
DESCRIERE:
Shining 3D EP M250 3D Printer este un
sistem de prototipare/printare 3D sinterizare metale cu laser, care folosește pulbere metalică și poate realiza piese complexe dintr-o gamă variată de materiale, cu
un conținut a cărui densitate este aproape
100% metalică, fără a mai fi necesară o intervenție ulterioară asupra producției.
Practic, laserul cu care este dotat echipamentul EP-M250 sinterizează pulberile metalice elementare, iar rata de utilizare a materialului este
de peste 90%. Echipamentul este soluția optimă pentru fabricarea pieselor metalice folosind
materiale cum ar fi: Cupru, Aluminiu, oțel, Titan,
Cobalt-Crom, Nichel.

SPECIFICAȚII TEHNICE:
• Volum de printare: 250 x 250 x 300 mm
• Grosimea stratului de printat: 0,02 - 0,1 mm
• Mărimea minimă a detaliului printat: X,Y,Z =
100 microni
• Precizie: 60 microni
• Repetabilitate poziționare X, Y: 50 microni
• Repetabilitate poziționare Z: +/- 0,005 mm
• Material: Cupru, Aluminiu, oțel, Titan, Cobalt-Crom, Nichel
• Putere sursă laser: 500 W
• Viteză de scanare: 8m/s
• Preîncălzire: 200 ºC

SERVICII OFERITE:
Echipamentul de prototipare Shining
3D EP M250 3D Printer este potrivit pentru o gamă largă de aplicații din industria
aerospațială, biomedicală, industria auto,
proiectelor de cercetare dezvoltare etc.
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Echipamente de măsură și control electrice și electronice

Osciloscop
Tektronix DPO70404
DESCRIERE:
Activitatea centrului CERMISO este preponderent dedicată domeniului Mecatronicii. Astfel încât nu puteau lipsi instrumentele
și aparatura specifică dedicată măsurătorilor părții electrice și electronice ce intră în
componența echipamentelor de tip MIADA.
Centrul Cermiso este dotat cu un osciloscop
performant Tektronix DPO 70404C și un multimetru (de asemenea de ultima oră) Gossen
Metrawatt METRAHIT ENERGY. Aceste echipamente ajută la punerea în funcțiune, reglajul și
parametrarea tuturor componentelor electronice ce sunt înglobate în proiectele centrului.

SPECIFICAȚII TEHNICE:
• Banda de frecvență: 4GHz
• Rata de eșantionare: 25 GS/s canal
• Memorie internă: 31,25 Mpuncte/canal
• Rezoluția conversiei canal vertical A/D: rezoluție verticală 8 biți și 11 biți (în mod de achiziție „Hi-Res”)
• Sensibilitate maximă: 10mV/DIV
• Analiză Jitter (TIE, Phase Noise, Histograme,
Time Trend)
• Afișaj: 12.1” Touch-Screen Capacitiv
• Set cabluri complet, inclusiv 2 sonde de 4GHz
(P7504)
• Cursă axa Y: 300 mm
• Cursă axa Z: 250 mm

SERVICII OFERITE:
Osciloscopul Tektronix DPO70404 ajută
la punerea în funcțiune, reglajul și parametrarea tuturor componentelor electronice
ce sunt înglobate în proiectele centrului.
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Multimetru
Gossen Metrawatt METRAHIT ENERGY
DESCRIERE:
Multimetrul METRAHIT ENERGY depășește toate limitele de performanță ale generațiilor de aparate anterioare și a fost dezvoltat pentru profesioniști.
Măsurarea simultană a curentului și a tensiunii
TRMS cu o rezoluție de 5 zecimale și mai mult
de 35 de funcții de măsurare diferite. Toate calitățile importante de putere pot fi dobândite cu
precizie.

SPECIFICAȚII TEHNICE:
• Rezoluție minimă la măsurarea tensiunilor:
1 microV
• Rezoluție minimă la măsurarea curenților:
10nA
• Afișaj: digital display triplu
• Măsurare: tensiuni, curenți, rezistențe, capacități, frecvențe, temperaturi, putere activă/
reactivă/aparentă
• Analiză putere
• Memorie (logger): 16 MB internă sau memorie
nelimitată prin conexiune la un PC

SERVICII OFERITE:
Multimetrul Gossen Metrawatt METRAHIT ENERGY ajută la punerea în funcțiune,
reglajul și parametrarea tuturor componentelor electronice ce sunt înglobate în proiectele centrului.
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Aparat de sudură cu arc electric
REHM TIGER 230AC/DC ULTRA DIGITAL
DESCRIERE:
Mașina de sudat cu arc electric este o instalație REHM de sudare în medii de gaz
protectoare WIG cu impulsuri de înaltă frecvență, tip TIGER 230 AC/DC ULTRA DIGITAL, răcire cu aer.

SPECIFICAȚII TEHNICE:
• Tensiune alimentare - monofazat - 230V
• Sudare cu electrod învelit: MMA
• Tip de electrozi compatibili: rutilici, inox, fontă,
electrod învelit
• Tip de materiale sudate: oțel-Crom, fontă, oțel
inox, Aluminiu Crom
• Tensiune de mers în gol (V): 95
• Diametrul maxim de electrozi utilizabili: 4 (mm)
• Clasa de izolație: F
• Putere (A): 230A WIG/180A MMA
• Display: Afișează valoarea curentului și toți
parametrii de sudare principali și auxiliari
• Factor de putere la curent maxim: 0,99
• Diametru baghetă WIG: de la Ø 1,6 - 2,4 mm

SERVICII OFERITE:
REHM TIGER 230AC/DC ULTRA DIGITAL este destinat utilizării în ateliere
pentru confecţii metalice: şantiere navale şi industrie în larg, industria chimică şi de
prelucrare, sudare mecanizată.
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Serviciile oferite
prin CERMISO
de INCDMTM – București
se desfășoară astfel:

1

Alegerea
serviciului necesar

2

Transmiterea cererii
de ofertă pentru
serviciu

3

Transmiterea
comenzii
pentru serviciu

4

Analiza comenzii
și transmiterea
oficială a condițiilor
de realizare a
serviciului, inclusiv
condițiile financiare
și termene

5

Recepția colectivă
oficială a serviciului

6

Transmiterea
la beneficiar
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