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1. Obiectivul general al proiectului
Proiectul RECOMLABS reunește o echipă de șase organizații, trei din vestul Greciei și trei
din România, cu mai mult de cincisprezece ani de implicare activă în proiectele de cercetare
NMP. Obiectivul principal al proiectului este de a utiliza patrimoniul acumulat anterior în
confecționarea materialelor compozite cu proprietăți relevante pentru domeniul aeronautică și
de a extinde aplicabilitatea acestor materiale în domeniul construcțiilor (civile, industriale,
turistice etc).
Punctul de plecare va fi reprezentat de niște metode testate și atestate în condiții de laborator,
pentru a dezvolta componente potrivite pentru a construi pereți interiori și pentru izolarea
termică exterioară a clădirilor, cu capacități îmbunătățite la radiații UV și auto-curățare. În
ansamblu, se propune un produs inovator pentru utilizatori finali, ceea ce ar putea conduce la
o aplicație pe piață. Acest lucru se poate realiza prin extinderea activităților de testare în
condiții reale de funcționare. Proiectul vizează transferul de la produse de nișă la produse de
piață mai largi, crescând astfel impactul său social și dimensiunea industrială.

2. Obiectivele etapei
Etapa curentă a fost destinată, în principal, activităților de tip documentare, respectiv
cercetare (Etapa: 1 - Elaborare definiții și specificații privind realizarea panourilor interioare
inteligente. Proiectarea unui model experimental de panou inteligent și multifuncțional pentru
pereti despărțitori de interior), având ca obiective principale:
• O 1.1 - Achiziție servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a inovării;
• O 1.2 - Definirea configurațiilor de bază initiale;
• O 1.3 - Elaborare specificații privind realizarea panourilor interioare inteligente;
• O 1.4 - Proiectarea unui model experimental de panou inteligent și multifuncțional pentru
pereti despărțitori de interior.

3. Rezumatul etapei; gradul de atingere a rezultatelor estimate
Pentru atingerea obiectivelor etapei, s-au desfășurat următoarele activități:
• A 1.1 - Achiziție servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a inovării;
• A 1.2 - Definirea configurațiilor de bază initiale;
• A 1.3 - Elaborare specificații privind realizarea panourilor interioare inteligente;
• A 1.4 - Proiectarea unui model experimental de panou inteligent și multifuncțional pentru
pereti despărțitori de interior.
Rezultatele estimate și realizate ca urmare a desfășurării acestor activități sunt următoarele:
• RST-Extenso_A1.1_Achiziție servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a
inovării (atașat prezentului RST);
• RST-Extenso_A1.2_Definirea configurațiilor de bază initiale (atașat prezentului RST);
• RST-Extenso_A1.3_Elaborare specificații privind realizarea panourilor interioare
inteligente (atașat prezentului RST);
• RST-Extenso_A1.4_Proiectarea unui model experimental (atașat prezentului RST).
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4. Descrierea stiintifică si tehnică, cu punerea in evidenta a rezultatelor etapei si gradul
de realizare a obiectivelor
• RST-Extenso_A1.1_Achiziție servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire
a inovării
Acest raport stiințifico-tehnic prezintă informațiile obținute și transferate de la firma de
consultanță Weshare Soft srl prin activitatea A1.1. În special, transferul de know-how și
sprijinul pentru inovare a fost axat pe conceptele legate de:
- Transmisia de căldură;
- Calcularea conductivității termice a elementelor de zidărie;
- Transmisia sunetului;
- Calcularea puterii de izolare fonică a elementelor de zidărie.
• RST-Extenso_A1.2_Definirea configurațiilor de bază initiale
Acest raport este parte componentă a livrabilului proiectului D2.1 - Definiții și specificații.
Este rezultatul lucrărilor de cercetare efectuate în timpul sarcinii 2.1, în care HORUS și
ADAMANT au fost responsabile de definirea specificațiilor pentru aplicația pereți interiori.
Având în vedere activitatea de bază a lui Horus Energie Alternativă și experiența angajaților
săi, studiul a fost axat pe definirea panourilor și a aplicațiilor specifice în domeniul clădirilor
civile și industriale. Trebuie remarcat faptul că scopul proiectului este de a identifica soluții
pentru crearea panourilor de partiție cu proprietăți care reduc impactul asupra mediului și
costurile de producție și întreținere; în plus, scopul proiectului este de a identifica soluții
durabile atât din punct de vedere ecologic, cât și din punct de vedere economic.
În cadrul proiectului, Horus Energie Alternativă a efectuat o analiză a principalelor
componente de pe piața construcțiilor civile, analiză necesară partenerilor de proiect pentru a
determina specificațiile pentru panourile avansate RECOMLABS și pentru a evalua
posibilele consecințe în domeniul civil. În acest scop, a fost realizată o scurtă analiză a
nevoilor constructive și o analiză a potențialului economic al obiectului de cercetare.
Utilizarea panourilor pentru pereți interiori și a placării exterioare a clădirilor a fost
ipotetizată.
Sunt analizate cerințele de construire a clădirilor și se efectuează investigații și studii privind
potențialul economic al obiectului de cercetare,
tipurile tehnologice de produse care există
pe piață (blocuri din lut (argilă) expandat, blocuri de beton autoclavizat, blocuri din
cărămidă, blocuri de cofraj, blocuri de silicat de calciu, blocuri de beton vibrocompresat).
De asemenea, sunt analizate comparativ configurații și aplicații ale blocurilor în construcții
În final, se face o analiză cost-beneficiu estimat al produsului care se dorește a fi
dezvoltat în cadrul prezentului proiect de cercetare. Error! Bookmark not defined.
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• RST-Extenso_A1.3_Elaborare specificații privind realizarea panourilor interioare
inteligente
Acest raport este, de asemenea, o parte componentă a livrabilului proiectului D2.1 - Definiții
și specificații, rezultat al lucrărilor de cercetare efectuate în timpul sarcinii 2.1, în care
HORUS și ADAMANT au fost responsabile de definirea specificațiilor pentru aplicația pereți
interiori. Având în vedere activitatea de bază a lui Horus Energie Alternativă și experiența
angajaților săi, studiul a fost axat pe performanța termică și acustică a pereților și, în final, pe
identificarea principalelor specificații ale materialelor și sistemelor utilizate în domeniul
izolațiilor termo- acustice.
Pentru început, s-a efectuat o investigare sistematică a bibliografiei existente privind
experiențele anterioare în domeniu. Astfel, după ce au fost efectuate câteva studii privind
performanțele termice și acustice ale materialelor existente (Studiul performanței termice a
pereților multistrat; Studiul performanțelor termice ale articolelor fabricate în regim staționar;
Studiul performanțelor termice ale articolelor fabricate în regim dinamic; Studiul
performanței acustice ale pereților perimetrali; Studiul performanței acustice ale materialelor
pentru pereților perimetrali), s-a efectuat o analiză a performanțelor termice și acustice ale
materialelor inovatoare.
Apoi, s-a realizat o analiză a stadiului actual al tehnicii principalelor sisteme de izolație
termo-acustică pentru pereții exteriori ai clădirilor civile. Această analiză a vizat materialele
principale utilizate pentru izolarea termo-acustică a pereților perimetrali (materiale cu
caracteristici structurale și materiale cu caracteristici izolatoare) și principalele metode de
izolare termo-acustică a pereților perimetrali.
De asemenea, s-a făcut o trecere în revistă a evoluției tehnologiilor de fabricație a
materialelor de construcție.
• RST-Extenso_A1.4_Proiectarea unui model experimental
Acest raport contribuie la livrabilul proiectului "D 3.1 - Aspecte de proiectare. Aspecte de
proiectare la nivel de proiect (material, procesare și produs finit)"și este rezultatul lucrărilor
de cercetare efectuate în timpul sarcinii T 3.1, în care HORUS are sarcina de a defini forme
inovatoare de panouri sau blocuri prin design și simulări 3D. Având în vedere activitatea
principală a Horus Energie Alternativa și experiența angajaților săi, studiul a fost axat pe
studiul și proiectarea unui model bloc cu o formă inovatoare, care are mai multe avantaje
comparativ cu blocurile standard de pe piață.
Și acum s-a avut în vedere faptul că scopul proiectului este de a identifica soluții pentru
crearea panourilor de partiție cu proprietăți care reduc impactul asupra mediului și costurile
de producție și întreținere; în plus, scopul proiectului este de a identifica soluții durabile atât
din punct de vedere ecologic, cât și din punct de vedere economic.
Astfel, după ce s-a definit un nou prototip de bloc interconectat (blocul “M” și blocul “C”),
s-au efectuat simulări ale comportării termo-acustice a acestora, folosind protocoale de
simulare adecvate.
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5. Rezultatele etapei. Anexe
Rezultatele etapei, care se constituie ca anexe ale prezentului RST, sunt următoarele:
• RST-Extenso_A1.1_Achiziție servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a
inovării;
• RST-Extenso_A1.2_Definirea configurațiilor de bază initiale;
• RST-Extenso_A1.3_Elaborare specificații privind realizarea panourilor interioare
inteligente;
• RST-Extenso_A1.4_Proiectarea unui model experimental.
6. Concluzii
S-au desfășurat cu succes toate activitățile prevăzute în Planul de realizare a proiectului, fiind
atinse toate obiectivele etapei și obținute toate rezultatele estimate și planificate pentru
această etapă.
Pentru buna desfășurare a activităților etapei, s-au efectuat cheltuielile prevăzute în Devizul
proiectului, anexă a Contractului de finanțare.
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