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NOUTATI IN CONSTRUCTIA TURBINELOR CINK 
 

1. Turbinele Pelton orizontal 
 

1.1 Spre deosebire de majoritatea celorlalti constructori de turbine 
Pelton, firma CINK a decis sa paraseasca solutia de montare a rotorului 
turbinei in consola pe prelungirea arborelui rotorului generatorului deoarece 
aceasta solutie prezinta dezavantajele urmatoare: 

- induce in lagarele generatorului solicitari radiale si axiale 
deosebite care impun o constructie speciala, la comanda, a 
lagarelor, neputindu-se utiliza lagare standard care se gasesc pe 
raftul magaziei la majoritatea producatorilor cunoscuti de 
rulmenti astfel ca in cazul unei defectiuni se va astepta pina la 
comandarea si producerea acestor rulmenti crescind astfel 
timpul de indisponibilitate al turbinei in exploatare 

- in cazul unui defect la generator sau la turbina se impune 
demontarea intregului agregat ceea ce complica aceasta 
operatie si o aduce la un nivel mai crescut de tehnicitate ori 
acest lucru prelungeste simtitor durata interventiei crescind 
pierderile de energie datorita prelungirii perioadei de 
indisponibilitate 

- ca urmare, firma CINK a realizat un proiect al agregatului prin 
care a dotat turbina cu lagare cu rulmenti proprii iar legatura cu 
generatorul se face prin cupla astfel ca orice problema la 
turbina sau generator se trateaza separat iar constructia 
lagarelor generatorului nu mai este necesar sa fie o constructie 
speciala, la comanda, gasindu-se in caz de necesitate, la orice 
producator cunoscut de rulmenti 

 
1.2. In ce priveste injectoarele, firma CINK a ales solutia de injectoare 
cu diuze coaxiale, cu randament superior, la care corpul diuzei esste 
de fapt corpul unui cilindru hidraulic, are minimum de piese 
componente iar partile mobile sint din material inox. Diuza 
injectorului este scurta, si constructia ei a permis alegerea solutiei de 
montare respectiv demontare  din exteriorul carcasei turbinei   fara sa 
fie necesara demontarea capacului turbinei 
1.3 Deflectoarele sint realizate din otel special blindat si sint 
comandate cu cilindri hidraulici speciali cu arc 
1.4. Agregatul hidraulic este separat pentru turbina si separat pentru 
armatura de inchidere 
1.5. Rotorul turbinei. la puterea peste 250 Kw este todeauna realizat 
dintr-o singura bucata dintr-o turta de otel inox forjat care este 
prelucrata mecanic. La puteri mai mici, rotorul este in constructie 
demnontabila. 
 



 
 
 
 
 
 

2. In ce priveste turbina Pelton vertical, aceasta este in constructie 
clasica la fel cu majoritatea producatorilor, putem sublinia totusi 
urmatoarele aspecte: 

 
- datorita constructiei diuzelor coaxiale, acestea conduc la faptul 

ca la montajul conductelor de distributie a apei la njectoare 
este necesar un spatiu mai mic delectorulci la o dimensiune mai 
mica a turbinei. 

- In ce priveste deflectoarele, exista doua versiuni si anume una 
cu comanda deflectroului din interior si alta cu comanda 
deflectroului din exterior 

- Rotorul turbinei este realizat in aceleasi conditii ca si la Pelton 
orizontal 

 
3. In ce priveste turbina Francis orizontal, firma CINK a ales solutia 

constructiva similara cu cea de la turbina Pelton orizontal si anume  
aceea ca la puteri mai mari sa doteze turbina cu lagare proprii 
despartind astfel turbina de generator acest lucru avind drept 
consecinta  avantajele prezentate lůa turbina Pelton orizontal. 

 
4. In cazul turbinei Francis vertical, in mod similar, firma CINK a decis 

ca la puteri mai mari sa  doteze turbina cu lagare proprii raminind ca 
rotorul sa fie montat in consola pe prelungirea arborelui generatorului 
doar la turbine de putere mai mica, similar ca la Francis orizontal.  

 
 
OFERTA CINK DE FINANTARE PROIECTE DE MHC-URI IN ROMANIA 
 
 Cunoscind greutatile intimpinate de investitorii romani  in ce priveste 
finanatarea proiectelor de microhidrocentrale, firma CINK a reusit sa 
convinga o banca din CEHIA sa finanteze acest gen de proiecte in Romania. 
 
 Cum se procedeaza: 

- firma romaneasca va prezenta firmei CINK un byznis plan bine 
documentat (care de altfel este necesar sa fie prezentat in mod 
obisnuit si bancilor din Romania ) si de asemenea toate 
documentele aferente investitiei pentru a vedea daca din punct 
de vedere al proiectului si al aprobarilor necesare nu exista 
lipsuri care ar conduce la imposibilitatea realizarii proiectului. 

- firma CINK prezinta acest plan bancii cehesti si aceasta 
hotarsate, impreuna cu firma CINK,  daca proiectul este fezabil 
din punct de vedere tehnico-economic 



- daca proiectul este fezabil, se vor stabili conditiile concrete de 
eliberare a creditului bancar , conditii care, indraznim sa 
afirmam, sint mai bune decit cele pe care le acorda bancile 
romanesti. 

- exista totusi trei garantii pe care le solicita banca ceha si 
anume: 

- investitorul trebuie sa asigure 25-30% din costul 
proiectului din fonduri proprii 

- investitorul garanteaza cu toata amenajarea respectiv cu 
toata microhidrocentrala 

- firma CINK asigura acest proiect la EGAP CEHIA dar 
bineinteles cu conditia ca furnizorul agregatului sa fie firma 
CINK 

- in continuare, banca ceha comunica uneia din bancile 
romanesti cu care are relatii de colaborare(CEC, Reifeisen Bank, 
Transilvania Bank, BRD) si la care investitorul trebuie sa aiba 
deschis contul prin care va derula proiectul, faptul ca va finanta 
acest proiect si ca doreste sa-l deruleze prin acea banca 
romaneasca in conditiile stabilite de catre banca ceha. 

- mai trebuie precizat  faptul ca banca ceha va lua relatii de la 
bancile romensti in ce priveste bonitatea investitorului despre 
care este vorba 

- se poate finanta proiectul in intregime nu numai furnizarea 
agregatului 

 
Investitorii care sint interesati a fi finantati de catre o banca ceha se 

vor adresa firmei CINK prin intermediul reprezentantului acesteia in 
Romania, ing. Nicolae DEDULEA 

 
TELEFON:  
 
- in Cehia: 00420 608 000 333 
- in Romania 0727 201 898 

 
EMAIL: montizola@volny.cz  

  
 
 
 


