1. Date generale
Titlu proiect

INSTALATIE PROTOTIP PENTRU NITRURARE ACCELERATA A PIESELOR
AGABARITICE DIN INDUSTRIA NAVALA, EOLIANA SI AUTO
Beneficiar
SC UTTIS INDUSTRIES SRL, Loc. Vidra, Calea Bucuresti nr. 20, Jud Ilfov
Operatiunea O.2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”
Perioada de derulare proiect 24 luni (15.07.2010 – 14.07.2012)
Contract nr. 203/15.07.2010
Valoare totala proiect:
Valoare neeligibila proiect:
Valoare eligibila proiect
Valoare asistenta nerambursabila:
FEDR (83%)
BS (17%)
Valoare contributie proprie

1.407.000 lei, din care
150.143 lei
1.256.857 lei
460.090 lei, din care
381.874,7 lei
78.215,3 lei
796.767 lei

2. Scop proiect: extinderea gamei de produse si servicii oferite de catre SC UTTIS INDUSTRIES SRL prin
realizarea de instalatii si tehnologii inovative de procesare termochimica accelerata pentru oteluri cu destinatie
speciala utilizate pentru realizarea unor componente din industria producerii energiei (eoliana, termo,
nucleara), auto si navala
3. Obiectiv proiect: realizare instalatie prototip si tehnologie noua de nitrurare accelerata pentru piese
agabaritice care sa conduca la:
- cresterea calitatii proceselor industriale de tratament termochimic;
- imbunatatirea comportamentului in exploatare a pieselor agabaritice utilizate in industria eoliana,
auto si navala;
- cresterea nivelului de pregatire stiintifica si tehnica a personalului implicat in proiect.
4. Descriere activitati
Fundamentare stiintifica a procesului de nitrurare accelerata pentru piese agabaritice
-studiu de solutie privind tehnologia optima de nitrurare accelerata
-studiu de solutie privind echipamentele de nitrurare accelerata;
Proiectare instalatiei prototip si a tehnologiei de nitrurare accelerata pentru piese agabaritice
-proiectare asistata de calculator pentru instalatia mecanica, electrica si instalatia de automatizare
-proiectare dispozitiv de control cu senzor de proces si a tehnologiei de nitrurare accelerata
-proiectare hardware si software pentru instalatia prototip
Executia si testarea instalatiei prototip pentru nitrurare accelerata pentru piese agabaritice
-executia instalatiei prototip pentru nitrurare accelerata
-testarea instalatiei prototip si a tehnologiei pentru nitrurare accelerata.
-experimentari ale tehnologiei de nitrurare accelerata cu instalatia prototip
5. Descriere rezultat:
Instalatie prototip si tehnologie inovativa de tratament termochimic, bazata pe studiul fenomenului de
transfer de masa al carbonului si azotului care se desfasoara la interfata atmosfera gazoasa – metal, avand ca
rezultat obtinerea unor straturi superficiale rezistente la uzura, oboseala si coroziune.
Principalii parametri vizaţi in optimizarea proceselor urmarite sunt:
-temperatura, respectiv evoluţia in timp procesului
-compoziţia atmosferei utilizate;
-presiunea in spaţiul de lucru in care se desfăşoară procesul.
Reglarea acestor parametri după un program prestabilit, cu ajutorul calculatorului de proces, reprezintă
esenţa conducerii automate a procesului.
6. Aplicabilitate rezultat:
Instalatia prototip pentru nitrurare accelerata va fi utilizata in vederea realizarii tratamentului temochimic
de nitrurare piese agabaritice din domeniul naval, eolian, auto, ca exemplu de piese amintim: tije, arbori, armaturi,
camasi de cilindru, piese tubulare, ejectoare, role de uzura, roti de antrenare, palete, diverse piese pentru turbine,
piese puternic solicitate la coroziune si uzura, cu dimensiuni de maxim 1300x700x850.

7. Indicatori de realizare (valori obtinute la final proiect)
Cheltuieli eligibile efectuate din fonduri rambursabile pentru proiect
Cheltuieli anuale pentru C-D
Cifra de afaceri
Profit din exploatare
Profit net exercitiu financiar

332.104.96 lei
100.000 lei
8.771.580 lei
337.976 lei
354.668 lei

8. Indicatori de rezultat (valori obtinute la final proiect)
Locuri de munca nou create in intreprindere datorita proiectului:
2
Locuri de munca nou create in activitatea CD datorita proiectului :
2
Locuri de munca mentinute in intreprindere datorita proiectului:
3
Numar cerere de brevete rezultate din proiect
0
Contribuţia financiară privată totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile) a solicitantului la proiect: 938.521 lei
Cheltuielile eligibile efectuate de către întreprindere pentru proiect
606.416 lei

9. Poza relevanta in proiect

Instalatie prototip pentru nitrurare accelerata

