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REZUMAT. În lucrare sunt prezentate importante repere în crearea, evoluția și dezvoltarea Şcolii de Materiale 
din ICPE (ICPE-CA), a grupurilor de cercetare și producție în cadrul domeniilor mari de materiale electrotehnice 
existente: pseudoaliaje metalice cu proprietăți electrice impuse, materiale carbonice (perii electrice, 
rezistențe, compozite), ceramice structurale și funcționale, materiale magnetice, materiale supraconductoare 
și materiale organice electroizolante. Sunt prezentate produsele și tehnologiile corespunzătoare. 
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anorganice. 

ABSTRACT. The paper presents important milestones in the creation, evolution and development of ICPE 
(ICPE-CA) Materials School, of the research and production groups within the large areas of existing 
electrotechnical materials: metallic pseudo alloys with imposed electrical properties, carbonic materials 
(electric brushes, resistors, composites), structural and functional ceramics, magnetic materials, 
superconducting materials and organic insulating materials. Appropriate products and technologies are 
presented. 
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1. INTRODUCERE 

Creația științifică și tehnică în țara noastră s-a 

dezvoltat de-a lungul timpului, în pas cu cea din 

țările avansate, cu tradiție, aducându-și un aport 

însemnat la patrimoniul mondial prin contribuțiile 

unor școli românești de cercetare în fizică, mate-

matică, biologie, medicină, aviație, chimie, precum și 

în alte domenii, cum este cel de materiale electro-

tehnice. Istoria Secției Materiale Electrotehnice dezvol-

tată în cadrul Institutului de Cercetări Electrotehnice 

(ICEt - înaintașul institutului, care în timp va fi 

cunoscut sub denumirea de ICPE) este veche, primele 

însemnări găsindu-se în HCM nr. 868/1950 în care, 

pe lângă înființarea unui număr de noi fabrici care 

trebuiau să asigure necesarul de motoare, transforma-

toare, cabluri și aparataj electric pentru dezvoltarea 

sistemului energetic: Electroaparataj, Electroceramica 

Turda, Fabrica de Cabluri și Materiale Electrotehnice, 

Electroputere Craiova, figura și apariția unui Institut 

de cercetare, Institutul de Cercetări Electrotehnice - 

ICEt, având în structura sa trei secții principale: 

Curenți tari (motoare și transformatoare, aparataj 

electric, cabluri), Materiale electrotehnice, Curenți 

slabi. Se prevedea și dezvoltarea unor Laboratoare de 

încercări destinate verificării calității produselor reali-

zate de fabrici și verificarea calității. 

Trei elemente importante privind viziunea dez-
voltării electrotehnicii românești se desprind din acest 
HCM: prin profilul noilor unități se asigură cu produse 
electrotehnice sectorul energetic, dezvoltarea industri-
ală impune existența unui institut de cercetare care să 
proiecteze aceste componente și că atingerea unor per-
formanțe de vârf nu putea fi asigurată decât dacă se 
dispunea de materiale electrotehnice cu înalte perfor-
manțe. 

Anul 1950 consemnează lansarea Planului de 
Electrificare, document de importanță crucială în dez-
voltarea electrotehnicii românești și care, la origine, 
are concepția inginerilor electrotehnicieni români 
prezentată de C.D. Bușilă la Congresul AGIR ținut la 
Iași în anul 1922. Impresionantă este viziunea acestui 
Plan care prevedea: 

1. Asigurarea creșterii producției industriilor exis-
tente și alimentarea cu energie a industriilor care se 
vor înființa în cadrul planurilor cincinale. 

2. Valorificarea rațională a resurselor energetice, 
folosind combustibilii inferiori: lignit, turbă, deșeuri 
de cărbuni. 

3. Lucrările hidroenergetice vor constitui începutul 
folosirii cursurilor de apă pentru irigarea regiunilor 
secetoase, crearea de căi navigabile, prevenirea inun-
dațiilor, asanări, recuperări de terenuri inundabile.  

4. Electrificarea treptată a căilor ferate precum și 
a transportului în comun orășenesc ceea ce va 
conduce la economii de combustibil. 
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5. Electrificarea principalelor munci agricole și 

pătrunderea electricității la sate, creșterea producti-

vității muncii în agricultură. 

6. Ridicarea nivelului cultural și a bunei stări a 

poporului prin folosirea electricității în trebuințele 

casnice, dispensare, cămine. 

HCM nr. 868/1950 care urma lansării Planului de 

Electrificare sublinia faptul că dezvoltarea unei ase-

menea industrii nu poate fi posibilă fără un institut 

de cercetare capabil să asigure în mod continuu noi 

produse rezultate din proiectele de cercetare cu ajutorul 

materialelor electrotehnice performante, dezvoltate 

în secția de materiale electrotehnice. 

2. EVOLUŢIA CERCETĂRILOR ÎNTRE 

1950 - 1977 

Departamentul de materiale electrotehnice s-a 

străduit în decursul anilor ca, în colaborare cu insti-

tutele din domeniul chimiei, metalurgiei, resurselor 

minerale, industriei lemnului, să dezvolte o politică de 

identificare a resurselor autohtone care pot fi folosite 

pentru electrotehnică, înnobilarea lor în unele cazuri, 

realizarea unor transferuri tehnologice în industrie sau 

chiar realizarea în proprii piloți a materialelor nece-

sare sectorului electrotehnic.  

Dezvoltarea rețelelor de transport de energie cerea 

realizarea unui număr tot mai ridicat de izolatoare 

ceramice de linie sau izolatoare suport pentru aparata-

jul electric de distribuție, ceea ce solicita asimilarea 

unor noi tipuri de mase ceramice care să utilizeze 

caolinul românesc și nisipuri electrotehnice sărace în 

oxizi de fier (Fig. 1). 
 

 
 

Fig. 1. Ceramica izolatoare pentru aparataj electric. 

 

Trecerea sistemului energetic la trepte de tensi-

une tot mai ridicate, 110-220-400 kV, au impus 

dezvoltarea unor mase ceramice performante care să 

ofere tensiuni de străpungere a dielectricilor la valori 

ridicate și pierderi reduse. Au fost identificate noi 

zăcăminte care au devenit furnizori constanți ai 

industriei electrotehnice, unul din ele - cel de la 

Aghireș - valorificat superior prin selectarea unor 

nisipuri fără oxizi de fier. 

Dezvoltarea transformatoarelor și motoarelor 

electrice impunea obținerea cuprului electrotehnic 

necesar producției de conductoare pentru bobinaje 

sau căi de curent. Împreună cu Întreprinderea de 

Electroliza de la Baia Mare s-a realizat cuprul 

electrolitic, ceea ce a permis și fabricarea întregului 

sortiment de conductoare, benzi sau plăci. Asociat 

acestei fabricații, împreună cu unitățile din chimie, 

s-au cercetat noi familii de emailuri, scheme de 

izolații, izolații pe bază de hârtie impregnată sau 

mase plastice. O importantă direcție s-a dezvoltat în 

conceperea unor scheme de izolații performante: 

hârtie-ulei, hârtie-ulei-compuși anorganici, capabile 

să funcționeze sigur la câmpuri electrice si tempe-

raturi ridicate, eforturi mecanice și îmbătrânire.  

Fabrica de Cabluri și Materiale Izolante (FCME), 

a fost și ea beneficiara unor performante scheme de 

izolație pentru realizarea cablurilor de înaltă tensiune, 

dar și a unor sisteme de izolație pentru transformatoare 

(lemn impregnat), ea devenind în viitor un partener 

important în elaborarea unor materiale electrotehnice. 
Fabricația de transformatoare, cabluri, conden-

satoare electrice, ca și a aparatajului electric cu 
comutația arcului electric în ulei, cerea dezvoltarea 

unor uleiuri cu rigiditate dielectrică ridicată, ignifuge, 
cu reziduuri mici de carbon la descărcarea electrică și 

cu pierderi reduse, cercetările în domeniul uleiurilor 

electrotehnice conducând la o realizare de excepție: 
familia de uleiuri electrotehnice plecând de la uleiul 

din exploatarea de la Cartojani. Prin performanțele 
obținute, acest ulei - folosit ca izolant electric sau 

mediu de răcire - a permis dezvoltarea unor noi 
echipamente.  

În concepția colectivelor care au lucrat în acest 
domeniu, recuperarea uleiurilor după utilizare și re-

generarea lor a făcut obiectul unor originale cercetări 
valorificate prin tehnologii și echipamente transferate 

la FCME, Electroputere Craiova și Electroaparataj.  
Fabricația de motoare electrice nu cerea numai 

conductoare electrice dar și un larg sortiment de alte 
materiale: table electrotehnice cu pierderi reduse -

laminate la cald și la rece -, materiale grafitice 
pentru perii electrice la mașinile de c.c., magneți 

permanenți pentru realizarea unor circuite magnetice 

cu materiale realizate în țară. 
Primele materiale dezvoltate de institutul nostru 

pe bază de carbon au fost periile electrice. Periile din 
categoria metal-grafit sunt perii pentru regimuri de 

funcționare grele, cu frecare și cădere de tensiune 
mici în contactul perie - colector. Având con-

ductibilitate foarte bună, suportă în exploatare densități 
mari de curent. 

Aceste caractere dominante le recomandă pentru 
utilizarea pe motoare de c.c. lente, cu tensiune mică 

sau foarte mică, pe inelele de bronz sau oțel de la 
motoarele sincrone cu viteze mici și mijlocii, precum și 

de la demaroare și alternatoare auto. 
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Periile CuGr, gen MGR, prezintă  densitatea apa-
rentă în domeniul 2,4 – 7,2 g/cm

3
, duritate Rockwell 

(HRB10/60) în domeniul 45 - 120 și rezistivitate  
0,035 – 13 µΩm. 

Au fost dezvoltate la Uzina Vlăhița, noi familii 
de fontă electrotehnică cu caracteristici mecanice și 

magnetice impuse de proiectant pentru optimizarea 
unor soluții.  

Periile din electrografit echipează mașinile mo-

derne, echipamente staționare sau de tracțiune ali-
mentate la tensiuni variate. Electrografitul a fost 

dezvoltat cu densități 1,50 – 1,80 g/cm
3
, duritate 

HR10/60 în domeniul 60 - 130, rezistivitate 12 - 

62 µΩm la densități de curent 8 – 12 A/cm
2
. 

Numeroase familii de electrografit au fost dezvoltate 

pentru UMEB. 
Materialele magnetice dezvoltate în această 

perioadă au făcut parte din familia feritelor. Feritele 
moi, cele pe bază de MnZn au fost dezvoltate pentru 

miezuri de transformatoare de mică putere la 
frecvența rețelei. Ferite dure s-au realizat din ferite 

de bariu izotrop magnetic cu inducții remanente în 
jur de 2.000 Gs și câmpuri coercitive de până la 

1500 Oe, utilizate sub formă de toruri cu diametre de 
maxim 2 mm ca memorii ale primelor calculatoare 

realizate în România (Fig. 2). 
 

 
 

Fig. 2. Ferite moi Mn-Zn pentru miez de transformator și toruri 
din ferite de bariu pentru memorii de calculator. 

 

De reținut faptul că în activitatea secției nu a 
existat doar preocuparea de a realiza structura și 

compoziția materialului electrotehnic ci în multe 
situații au fost dezvoltate produse ceramice, magne-

tice, contacte, multe din fabricile care au preluat 
materialul organizându-și și o producție de aseme-

nea componente. De asemenea, tot ca o gândire 
industrială pe care Secţia de Materiale Electro-

tehnice a avut-o de-a lungul anilor, a fost aceea de a 
promova rezultatul ca până la apariţia unui pro-

ducător, în piloţii institutului, să se realizeze multe 
componente în serie scurtă, reducând timpul de 

însuşire de către piaţă şi asigurând un rapid transfer 

tehnologic în viitor.  

Secţia de Materiale Electrotehnice a participat şi 
la creşterea performanţelor unor produse prin utili-
zarea altor materiale, aşa cum a fost cazul la Fabrica 
ELBA Timişoara, unde, prin utilizarea unui anumit 
tip de bioxid de mangan românesc, a crescut durata 
de viaţă a bateriilor galvanice. Tot la ELBA s-a 
transferat tehnologia de aluminizare ȋn vid a farurilor 
auto. 

Cercetarea în domeniul de materiale electrotehnice 

începe în ICPE în anul 1951 prin Secția de Materiale 

Electrotehnice, care cuprindea atunci laboratoarele de  
materiale ceramice, materiale magnetice oxidice, mate-

riale semiconductoare, conductoare, electrochimie, 
analize chimice, spectroscopie, sisteme de izolații, 

proiectare de instalații tehnologice, precum și materiale 
electroizolante organice cu preocupări și în domeniul 

izolației cablurilor de forță.  
Dezvoltarea unor celule redresoare de seleniu de 

înaltă performanţă şi dimensiuni a permis moder-
nizarea redresoarelor pentru telecomunicaţii fabricate 

de Electromagnetica. 
În această perioadă s-au cercetat și realizat 

celulele de redresare pe bază de seleniu. Elaborarea 
proiectului de fabricație a secției seleniu la Electro-

magnetica și fabricația celulelor redresoare cu 
seleniu a fost  asimilată în fabricație industrială la 

Electromagnetica în anii 1957-1961. 

În domeniul materialelor ceramice au fost 
realizate tehnologiile pentru prepararea materialelor 

ceramice pe bază de: silicat de magneziu (ceramică 
electroizolantă pentru înaltă frecvență), silicați alca-

lino-pământoşi (ceramică rezistentă la arc electric și 
șoc termic), titanat de bariu și titanat de plumb 

(ceramică piezoelectrică),  oxid de zinc (ceramică 
semiconductoare), oxid de zirconiu stabilizat (cera-

mică electroconductoare la temperatură înaltă). O 
realizare deosebită  a condus la stabilirea tehnologiei 

de fabricație pentru elemente și traductoare piezo-
electrice (Fig. 3) în gama de frecvență  20 kHz - 

2,5 MHz. Trebuie precizat faptul că în ICPE a 
existat o microproducție de elemente piezoelectrice 

încă din 1960 [1]. 

 

 

 

Fig. 3. Traductoare piezoceramice. 

 

În deceniul 1960 – 1970 s-au transferat la 
Electroceramica Turda tehnologia de fabricație a 

izolatorilor electrici și a ceramicii bazate pe ZrO2 
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pentru izolatori electrici rezistenți la șoc termic. De 
asemenea, la IPEE Curtea de Argeş a ȋnceput 

fabricaţia de rezistori ceramici şi capacitori dupǎ 
tehnologia dezvoltatǎ ȋn institutul nostru. 

În deceniul 1970 - 1980, tot la Electroceramica 

Turda, au fost omologate tehnologiile noastre, cera-

mica zirconiferǎ pentru camere de stingere, steatit 

format prin injecţie sub presiune, iar la Izolatori 

Electrici Botoşani tehnologia de fabricaţie a izola-

torilor din sticlǎ. 

În 1960 Secția de Materiale s-a împărțit în două 

mari secții, cea de Materiale Anorganice cuprinzând 

electroconductoare, magnetice, ceramice și carboni-

ce și în secția de Materiale Organice. 

Printre colectivele acestei secții de Materiale 

Organice găsim la început laboratoare, care apoi au 

devenit colective independente, cum ar fi laboratorul 

de  materiale supraconductoare și tehnici criogenice 

(1972 - 1993), laborator de testare a materialelor 

electroizolante, laborator materiale pulverulente pentru 

xerografiere, laborator cabluri, colectiv materiale 

stratificate epoxidice, colectiv materiale stratificate 

fenolice, colectiv materiale de presare fenolform-

aldehidice,  colectiv izolații pentru rotoare disc, 

colectiv chituri și adezivi epoxidici,  colectiv materiale 

flexibile placate cu cupru,  colectiv hârtii și cartoane 

electroizolante, colectiv lacuri de emailare,  laborator 

central analize – caracterizări  - încercări, colectiv 

izolații combinate flexibile. 

În laboratorul de materiale supraconductoare și 

criogenie regăsim realizări importante cum ar fi 

supraconductorii de speța a doua pe baza de Nb-Ti și 

stabilizați în Cu și mai amintim instalația de reciclare  

criogenica la temperatura azotului lichid a pneurilor 

uzate cu recuperarea cauciucului și a inserțiilor 

metalice. 

O poziție aparte ocupă aici preocupările ICPE de 

electrochimie: imediat după înființare, 1951 - 1952, s-

au dezvoltat domeniul materialelor ceramice și al 

pilelor de combustie, cercetări care au culminat în 1973 

cu realizarea primei pile de combustie Zn-aer, (Fig. 4), 

cu obținerea brevetului de invenție în 1975, exploatată 

în anii ce urmau la alimentarea cu energie electrică a 

stațiilor meteo izolate. De asemenea, trebuie să 

menționăm aici elaborarea proiectului de dezvoltare a 

întreprinderii de cabluri și materiale electroizolante 

(FCME București), 1969 - 1970, elaborarea proiectelor 

de fabricație a elementelor galvanice, secții de 

fabricație la FCME și ELBA Timișoara, inclusiv 

tehnologia de fabricație a acestora pe baza cercetărilor 

ICPE (1965). 

Una din reușitele care dovedesc forța tehnologică la 

care încă din anii 1952 - 1954 Secția de Materiale 

Electrotehnice ajunsese, a fost realizarea, în concepție 

proprie prin utilizarea unei tehnologii Czokralsky, a 

monocristalului de siliciu transferat la Fabrica de 

Materiale Semiconductoare și IPRS Băneasa, începutul 

fabricației de diode și tiristoare pe bază de Siliciu. 
 

 
 

Fig. 4. Primul brevet de invenție din 1975  

pentru pila de combustie Zn – aer. 

 

Una dintre cele mai spectaculoase realizări ale 

laboratorului de materiale conductoare și semicon-

ductoare  a fost realizarea în anii 1957 - 1964 în 

ICPE a monocristalelor de siliciu (Fig. 5) și disp-

ozitivelor cu siliciu (diode și tranzistoare cu siliciu) 

tehnologie transferată în 1963  la IPRS Băneasa și la  

introducerea în fabricație la ICECHIM - Dudești și 

MATPUR a triclorsilanului și a monocristalelor de 

siliciu. A fost realizată o serie unitară de diode 

pentru curenți cuprinși între  8 A și 200 A (Fig. 6). 

Echipa de realizare a obținut cca 800 diode, dintre 

care ICPE a livrat  cca 500 bucăți la diverși utili-

zatori industriali [2]. 
 

 
 

Fig. 5. Monocristal de Si. 

 

 
 

Fig.6. Dioda redresoare de 200 A. 

 

Periile AgGr, gen AGR, prezintă  densitatea 

aparentă în domeniul 2,3 – 3,8 g/cm
3
, duritate 

Rockwell (HRB10/60) în domeniul 60-110 și 

rezistivitate de max. 8  µΩm.  Densitatea nominală de 

curent  este cuprinsă în intervalul 11,5 – 20 A/cm
2 
[3]. 



ŞCOALA DE MATERIALE ELECTROTEHNICE DIN ICPE (ICPE-CA) 

 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2019 ● ianuarie-martie 7 

Periile din carbon dur sunt adecvate utilizării la 

colectoarele distribuitoarelor de aprindere din echi-

pamente electrice auto. Caracteristicile tehnice prin-

cipale ale materialelor din carbon dur indică o 

densitate aparentă de 1,55 – 1,72 g/cm
3
, duritate 

Rockwell (HRB10/60) 80 – 130 și rezistivitate de 25 - 

400  µΩm. Caracteristicile de funcționare în condiții 

convenționale pe colector scurtcircuitat prezintă o 

intensitate de curent de 6 – 8 A/cm
2
. 

ICPE București deține o bogată experiență în 

ceea ce privește producerea și caracterizarea mate-

rialelor carbonice. Colectivul de Materiale Carbonice 
are o tradiție de peste 60 de ani de cercetări în 

domeniu păstrând în tot acest timp o legătură 
permanentă cu industria, încercând să satisfacă 

necesitățile acesteia. Printr-o cercetare riguroasă și 
de calitate, colectivul a reușit obținerea unor rezultate 

remarcabile în elaborarea materialelor carbonice și a 
tehnologiilor de obținere a acestora. Performanțele 

tehnologiilor și ale materialelor produse au repre-
zentat baza pe care s-au efectuat transferuri de 

tehnologie în industrie (SC ROFEP SA Urziceni, SC 
ROSEAL Odorheiul Secuiesc). 

Cercetările în domeniul materialelor magnetice 
au continuat cu aliaje magnetic moi pe baza de Al-

Si-Fe, folosite sub formă de toruri în transmisii de 
înaltă frecvență. Au urmat magneții permanenți pe 

baza de Alnico pentru înlocuirea produselor similare 

importate din Japonia. Magneții permanenți Alnico 
au avantajul temperaturii Curie mari, posedă o 

stabilitate termică deosebită la parametri magnetici 
acceptabili. S-au dezvoltat magneți permanenți 

izotropi cristalini și magnetic, izotropi cristalini și 
anizotropi magnetici și cei mai performanți anizo-

tropi cristalini și anizotropi magnetici. Au fost 
transferate către Electromagnetica București magneți 

de mare energie magnetică pentru difuzoare.  

Până în 1977 au fost dezvoltate materiale de 

contact electric pe bază de AgCdO, WAg și contacte 

electrice, tip nit, pe bază de argint. 

3. ETAPA ANILOR 1978 – PREZENT 

Secția de Materiale Electrotehnice Anorganice, 

după desprinderea laboratorului de ceramică, a cuprins 

trei laboratoare și anume laboratorul  de materiale de 

contact pentru aparataj electrotehnic de joasă, medie și 

înaltă tensiune, laboratorul de materiale magnetice 

metalice pentru mașini și aparate electrice și 

laboratorul de materiale carbonice și anume perii 

pentru mașini electrice și alte aplicații.  

În 1978, secția de Materiale Anorganice s-a mutat 

ȋntr-un nou sediu în care, pe lângă laboratoare, au 

apărut stații pilot puternice în care era posibilă 

stabilirea unor tehnologii de fabricație pentru perii 

electrice, contacte electrice și magneți permanenți și 

realizarea de produse din aceste materiale în cantități 

semnificative prin care se verificau tehnologiile 

stabilite înaintea predării lor la fabrici, precum Electro-

magnetica și Sinterom Cluj-Napoca pentru magneți 

permanenți, Electroaparataj și Sinterom pentru con-

tacte electrice, UMEB și ROFEP pentru perii electrice. 

În această etapă, secția a devenit un producător 

important de astfel de materiale, nu numai pentru 

beneficiari interni, cât și, de multe ori, pentru export. 

Pe baza know how-ului secției s-a realizat la IF 

Urziceni o Fabrică de Perii Electrice destinate fabri-

cilor de mașini electrice. 

Mărcile de perii realizate - în număr de 70 mărci - 

au fost echivalente cu circa 150 mărci de perii străine 

și bucșe carbonice electrografice pentru aviație 

asimilate în stația pilot proprie pentru programul R din 

anii 1986 - 1988. 

ICPE este deținătorul a numeroase brevete ce țin 

de fabricația, caracterizarea și aplicațiile materialelor 

carbonice (câteva dintre ele medaliate la diferite 

saloane internaționale). 

Deși destinația inițială a cercetărilor, efectuate în 

stația pilot din cadrul Colectivului, a reprezentat-o 

elaborarea materialelor folosite la producerea periilor 

electrice pentru motoare și generatoare, activitatea 

continuă de cercetare-dezvoltare a permis Colectivului 

să devină unul dintre cele mai importante centre în 

domeniul științei și tehnologiei materialelor carbonice 

din România. Aceasta a permis ca în ultimii ani 

cercetările să fie orientate către obținerea unor 

materiale carbonice cu performanțe deosebite față de 

materialele clasice. 

Până în 1990 au fost obținute materiale ceramice 

izolatoare și piese electroizolante, plăci pentru camere 

de stingere și piese rezistente la acțiunea arcului 

electric și șoc termic (T=2000°C), rezistențe ceramice 

neliniare pentru descărcătoare de joasă tensiune, 

suporți de catalizatori realizați din ceramica cordieri-

ticǎ (Fig. 7) [4]. 
 

 
 

Fig. 7. Ceramica cordieriticǎ pentru suporți de catalizatori 

pentru echipamente auto. 

 

În anii 1980 – 1990, am transferat la Steaua 

Electrica Fieni, trecerea metal - sticlǎ pentru compre-

soarele de frigidere, iar la Electro Covasna Târgu 

Secuiesc, tehnologiile de fabricație pentru ceramica 

CER 2020 și izolatorii ceramici tubulari pentru 

siguranțe electrice obținute prin presare izostatică. 
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Senzori de oxigen pe baza de ZrO2 au fost dez-
voltați atât pentru măsurarea concentrației O2 în 
metale topite, cât și pentru controlul combustiei 
motoarelor cu ardere internă, așa - numitele sonde λ 
(Fig. 8). 

 

 
 

Fig. 8. Senzori de O2 pe bază de ZrO2 pentru sonde λ. 
 

Materialele ceramice au suferit după 1990 ca şi 

celelalte cercetări din domeniul materialelor de scăde-
rea rapidă a cererii din partea industriei românești; 

totuși aici s-au putut dezvolta toate materialele 
ceramice necesare construcției pilelor de combustie 

cu electrolit solid: pentru electrozi ceramica bazată 

pe LaMnO3 - dopat cu  Sr și  ceramica LaCoO3, 
pentru electrolit ZrO2 stabilizat cu  8 % mol  Y2O3  

și interconectori din LaCrO3-dopat cu Sr și Ca. Din 
realizările aceluiași laborator trebuie amintită 

stabilirea tehnologiei de fabricație pentru o ceramică 
biocompatibilă pe bază de trifosfat de calciu, 

omologată de către Ministerul Sănătății: există cereri 
pentru vânzarea tehnologiei la export. 

Contactul electric cu forma cea mai simplă este 
contactul nit masiv. Materialele de contact utilizate 

curent la fabricarea niturilor de contact sunt: argint 
fin, aliajele de Ag-Cu, Ag-Mn, Ag-Cd precum și 

materiale compozite Ag-C, Ag-Ni (echipament electric 

auto și tractor, aparataj electric de telecomunicații). 
Majoritatea aparatelor electrice de comutaţie solicitǎ 

pentru piesele de contact material care sǎ prezinte 
rezistanţǎ la oxidare şi o duratǎ de viaţǎ cât mai 

mare. Pseudoaliajele W-Ag, cu conţinut de 10 - 50% 
Ag, rezistente la arcul electric şi la oxidarea supra-

feţelor de contact, pot avea, funcţie de conţinutul de 
Ag, rol de contacte de lucru pânǎ la 500 A, când 

participarea argintului este de 35 - 50%, sau numai 
rol de contacte de rupere, la curenţi mari, când 

ponderea de 65 - 90% este deţinutǎ de wolfram. 
Materiale de contact și contacte electrice placate 

sub formă de benzi și profile placate total sau parțial 
de tipul Ag/Ag, AgCu/Cu, AgNi/Cu, AgPd/Cu sunt 
utilizate  eficient în construcția de elemente de contact 
pentru: întrerupătoare și contactoare de joasă și 
medie tensiune, echipamente electrice auto, aparataje 
cu comutație în vid, echipamente de telecomunicații, 
bunuri de larg consum. 

Materiale de contact de tipul AgCdO, AgNi, 

AgNiC, AgC, WAg, WCu  sunt folosite pe scară largă 

în electrotehnică. Aliajele grele de tip W-Ni-Cu și 

W-Ni-Fe au aplicații importante ca și  contacte 

electrice și electrozi; aceste aliaje se folosesc ca mase 

de echilibrare în construcții aerospațiale, în mecanică 

fină și în tehnică nucleară și medicală. A fost 

realizată nu numai o producție la nivel de stație pilot 

la ICPE de acest fel de materiale, dar au fost 

transferate și produse cu tehnologiile specifice la 

Electroaparataj şi la Sinterom din Cluj-Napoca, unde 

s-a înființat și o nouă secție de producție de contacte 

electrice în baza acestor tehnologii. 

În domeniul materialelor de contact s-au realizat 

contacte pe bază de AgZnO pentru înlocuirea Cd din 

producția curenta de contacte AgCdO (Fig. 9) și s-au 

obținut noi tipuri de contacte din categoria celor din 

materiale placate (Fig. 10). 

În același laborator au fost obținute se certificate 

cartele de acces metro și auto cu bandă magnetică 

din ferite de Ba și Sr. 
 

 
 

Fig. 9. Contacte electrice sinterizate AgSnO2. 

 

 
 

Fig. 10. Materiale de contact placate în piste. 

 

Un loc important în preocupări era destinat 
obținerii magneților permanenți pentru servo-

motoarele dezvoltate în ICPE și pentru industria de 
apărare. Tehnologiile au fost transferate industrial la 

Electromagnetica și la Sinterom Cluj-Napoca, aici 
cu crearea  unei secții noi de producție. În jurul anului 

1985 a început dezvoltarea magneților permanenți 
din sistemul Nd-Fe-B și au început să apară primele 

aplicații la cuplaje magnetice radiale sincrone.  
Dezvoltarea în ICPE a mașinilor, a servomotoarelor 

electrice sincrone cu magneți permanenți și a tra-
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ductoarelor cu magneți permanenți a condus la 
creșterea performanțelor magneților permanenți prin 

inovații tehnologice și invenții brevetate. 
În acești ani de după 1990 a apărut un nou concept 

de tratare şi dezvoltare a materialelor: oamenii de 
știință au găsit ca s-ar putea obține mai ușor materiale 

noi, cu proprietăți dorite, atunci când ai putea dirija 
formarea texturii lor prin așezarea dirijată a unor 

particule din materialul dat, asemănător cu așezarea 

atomilor la solidificarea unei topituri cu formarea 
rețelei cristaline. În cazul materialelor magnetice, 

plecând de la doi atomi de Fe, între care există 
interacţie de schimb până la o anumită distanță dintre 

ele, numită lungime de interacţie (de schimb), vom 
putea avea între două particule interacţie de schimb 

dacă distanța dintre centrele lor este mai mică decât 
această lungime de schimb, adică atunci când 

particulele au diametre mai mici decât lungimea de 
schimb. Cum lungimea de interacţie este de ordinul 

nanometrilor, materialele constituite din particule sau 
faze nanometrice se numesc nanomateriale. Astăzi 

aceste concepte s-au dezvoltat deosebit de mult dând 
naștere la „nanoștiințe” cu nanomateriale diverse, 

având proprietăți și aplicații deosebite. 
Preocupările și cercetările de material în acești ani 

din ICPE au fost marcate și ele de fenomenul „nano”. 

După 1990, în condiții social economice schim-
bate, preocupările tradiționale ale ICPE în domeniul 

materialelor au fost continuate, la care s-au adăugat 
noi direcții de cercetare, fie la inițiativa grupurilor de 

cercetare, fie la nevoia pieței din țară sau străinătate. 
Studiul materialelor magnetice permanente pe 

bază de Nd-Fe-B a condus la realizarea unor magneți 
permanenți de mare performanță și la obținerea, în 

1998, al unuia dintre primele brevete în Europa 
privind reciclarea deșeurilor de magneți cu obținerea 

unor produse similare (Fig. 11). 
 

 
 

Fig. 11. Brevet de invenție din 1998  

pentru reciclarea deșeurilor de magneți NdFeB. 

Aici trebuie să remarcăm obținerea unor com-
pozite magnetic moi pe bază de Fe pentru mașini 

electrice și compozite magnetic dure pe bază de Nd-
Fe-B, a căror tehnologie a fost predată la Electro-

magnetica București. 
Firele feromagnetice micronice obținute au condus 

la introducerea în fabricație de serie la Ceprohart 
Brăila a tehnologiei de fabricație a hârtiei securizate. 

Aliajele magnetic permanente cu temperatura 

Curie scăzută au permis aplicarea la fabricația 

cablurilor aeriene de transport a energiei electrice. 

Astfel, nu se mai poate depune gheață în condiții de 

iarnă, eliminându-se pericolul ruperii acestor cabluri 

datorită greutății suplimentare a gheții depuse (Fig. 

12). Pentru mașini electrice cu mare viteză de rotație  

s-au dezvoltat pulberi nanometrice din Fe-Co, 

izolate electric cu Al2O3, care pot fi aglomerate și 

rigidizate la forma dorită. Tehnologia s-a predat  în 

fabricație la SC ROSEAL Odorheiul Secuiesc. 
 

 
 

Fig. 12. Secțiune printr-un cablu electric aerian  

cu evitarea depunerii de chiciură. 

 

În domeniul materialelor supraconductoare cu 

temperatură critică ridicată (la temperatura azotului 

lichid) a fost elaborată o tehnologie bazată pe metoda 

ceramică care asigură obținerea de materiale supra-

conductoare ceramice, de compoziție YBa2Cu3O7-, cu 

denumire comerciala YBCO având granulația și 

conținutul de oxigen controlabile. A fost elaborată o 

tehnologie de laborator pentru realizarea de cabluri 

mono si multifilamentare compozite din materiale 

ceramice de temperatură critică ridicată (83 - 91 K) 

cu Cu și Ag (metoda pulberii în tub). Cercetările au 

fost extinse  către sistemul MgB2 pentru aplicații ale 

sârmelor supraconductoare dar la temperaturi în jurul 

a 30K. Au fost obținute și caracterizate profile de 

MgB2 prin metoda pulberii în tub cu teacă din  Fe.  

De asemenea, au fost obținute materiale stoca-

toare de hidrogen pe bază de aliaje de La și aliaje 

de Mg, de asemenea pulbere nano de Ag cu nume-

roase întrebuințări, soluții coloidale de Ag și stabilite 

tehnologii de sudură prin difuzie la cald pentru o 

serie de perechi de materiale nemiscibile (de ex., 

SiC cu Ti).  
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Materialele carbonice s-au dezvoltat pe direcția  

nanocompozitelor C-C, dar și pe linia tradițională 

pentru utilizări în mașini electrice (Fig. 13). 
 

 
 

Fig.13. Perii electrice pentru mașini electrice. 

 

De asemenea, datorită competenței grupului nostru 

am reușit modernizarea fabricației de materiale 

carbonice la SC ROFEP SA între anii 2003 – 2007 

privitor la modernizarea obținerii materialelor electro-

grafitice și la înlocuirea plumbului în materiale 

metalgrafitice. Sunt studiate nanocompozite C-C 

pentru înlocuirea conductorilor de Cu din mașini 

electrice, realizarea supercapacitorilor pentru stoca-

rea foarte densă a sarcinii electrice, se obțin fibre 

carbonice și compozite cu aceste fibre, pelicule 

rezistive pentru aplicații diverse, plăci bipolare din 

compozite grafit-polimeri (transferate în producție la 

SC ROSEAL Odorheiul Secuiesc), diferite materiale 

flexibile de ecranare a câmpurilor electromagnetice, 

senzori diverși.  

In ultimii ani, beneficiind de o infrastructură mo-

dernă în domeniu, prin colaborarea interdisciplinară 

a cercetătorilor noștri, au fost dezvoltate noi 

materiale electroactive hibride de tip polimer-carbon 

pe bazǎ de polipirol, materialele feroice/ multi-

feroice, aliaje cu memoria formei și rețele active 3D 

de nanotuburi de carbon.  

De asemenea, au fost obținute noi materiale 

grafenice pretabile pentru a fi folosite ca materiale 

electroactive pentru supercapacitori, utilizând tehnici 

de sinteză chimică (chimie umedă) și/sau depunere 

chimică din fază de vapori. 

Au fost abordate studii și cercetări pentru obți-

nerea de conductori pe bază de microfire cu 

nanotuburi carbonice, precum și materiale pentru 

aplicații în medii deosebite/extreme, materiale ultra-

dure, materiale care să suplinească materiile prime 

rare. 

Cercetările în domeniul materialelor magnetice 

au vizat: 

- utilizarea de materiale cu proprietăți magnetice 

superioare, care să permită reducerea pierderilor în 

fier, prin ciclul histerezis, și prin curenți turbionari; 

- magneți permanenți bazați pe interacțiune de 

schimb în sistemele oxidice; 

- sinteza nanopulberilor magnetic moi și dure 

prin metode chimice; 

- magneți permanenți cu anizotropie de formă, 

realizați din micro/nanofire. 

4. CONCLUZII 

Dacă considerăm dezvoltarea materialelor 

electrotehnice în ICPE și mai departe din 2001, anul 

înființării ICPE-CA, în ICPE-CA, ajungem la o 

concluzie logică: este de fapt o istorie de aproape 68 

ani de creare de materiale noi și de transferuri în 

industrie  de tehnologii de material, de multe ori cu 

crearea unor fabrici sau cel puțin linii de producție 

noi. Se observă că majoritatea acestor tehnologii au 

fost tehnologii verificate, în propriile stații pilot de 

materiale, astfel încât transferul tehnologic s-a 

produs într-o perioadă scurtă, fără derogări de la 

parametri calitativi definiți în laborator și 

reconfirmați în propriile stații pilot.  

Produse cu cerințe deosebite de calitate și produse 

al căror necesar nu justifică transfer industrial, au fost 

obținute la nivelul necesarului beneficiarilor în 

propriile stații pilot; trebuie remarcate aici produsele 

care au fost destinate tehnicii de apărare și cele pentru 

centrala de la Cernavodǎ. 

Tot aici trebuie să remarcăm că România nu a 

cumpărat licențe de materiale electrotehnice an-

organice, ci pentru întregul necesar au fost stabilite 

prin cercetări și dezvoltări proprii tehnologii de 

fabricație; aceste tehnologii au fost verificate și de 

acceptarea  materialelor și produselor noastre la ex-

port în țări dezvoltate industrial, nu numai indirect 

înglobate în produse, ci și direct prin export de piese. 

 Angajarea în ultimii ani de cercetări în materiale 

performante la nivelul prezentului, cercetări  

susținute de o infrastructură adecvată și performantă, 

asigură continuitatea performanțelor în ceea ce am 

numit „Școala de materiale”.  
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