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• Realizarea primele etanșări în 1978 la IMPF Odorheiu Secuiesc

• Divizarea lui IMPF Odorheiu Secuiesc in 1990:
• S.C. MATRIŢA S.A.
• S.C. ROSEAL S.A.

• Produse și capacități al S.C. ROSEAL S.A:
• etanșări mecanice pentru industria de autovehicule
• etanşări mecanice standardizate
• etanşări mecanice pentru reactor cu agitator
• etanşări mecanice speciale
• linii de fabricatie pentru piese schimb din :

• materiale carbografitice
• ceramică superaluminoasă
• teflon 
• elastomeri
• metal

• remediere și modernizarea pompelor centrifugale, robineți, etc. 

• In 1989 începe colaborările cu institutele de cercetare – dezvoltare, universități și academia 

ISTORIE



SECTOARE INDUSTRIALE

• centrale nuclear – electrice
• fabrica de combustibil nuclear
• combinat pentru producerea apa grea
• fabrici de pompe
• combinate chimice
• combinate petrochimice
• industria de medicamente
• industria textilă, vopsitorii
• industria hârtiei
• industria alimentară
• centrale termice
• centrale hidroelectrice
• producătorii și utilizatorii motoarelor cu ardere internă
• instalații de alimentare cu apă



PRINCIPALII BENEFICIARI



ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

Proiectare

Producție

Cercetare Comerciali-
zare

Asistență 
tehnică

Școlarizare

Modernizare



Academia Română – Filiala Timişoara,
Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale şi 
Avansate

Universitatea “Politehnica” Timişoara,
Centru de Cercetări pentru Ingineria Sistemelor cu 
Fluide Complexe

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Ingineria Electrică - ICPE-CA Bucureşti

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru
Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj-
Napoca

PRINCIPALI PARTENERI ÎN CERCETARE



INSTITUTE DE CERCETARE

INCDT – Turbomotoare COMOTI
INFLPR Măgurele
ROSA
ICEM București
ICECHIM București
CCSITUATF București
Uzina G  Râmnicu Vâlcea

ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Universitatea Politehnică din București
Univeristatea Tehnică din Cluj Napoca
Universitatea Bucureşti

PARTENERI ÎN CERCETARE



PRODUSE: ETANŞĂRI FRONTALE STANDARDIZATE



PRODUSE: ETANŞĂRI MECANICE SPECIALE



PIESE DIN CARBURĂ DE SILICIU ȘI CARBOGRAFITICE



PRODUSE: ETANŞĂRI MECANICE DESTINATE 
ECHIPAMENTELOR NUCLEARE

Fig. Schema parțială ale sistemului de etanșare mecanică frontală:
1- Suport inel staționar superior, 2 – Suport inel staționar mijloc, 3 – Suport 
inel staționar inferior , 4 – Inel de etanșare staționar,  5 - Inel de etanșare 

rotitor;

Etansari destinate pentru pompa primara de transport al caldurii la Centrala
Nuclearelectrica cu debit de 4000 tonă / oră, diametru de 250 mm, presiune de 100 bar
si viteză periferică de 70 m/s.



PRODUSE: ETANŞĂRI MECANICE DESTINATE 
ECHIPAMENTELOR NUCLEARE

Etanșare cu nanofluid magnetic pentru echipamente vas amestecator cu contaminare
tritiu : Performanta fata de etansare originala este reducerea scaparile de tritiu peste
300.000 ori. 

Conditii de lucru:
Scapari de He sub 10-7

cm3/s,la presiunea de 1 bar
Temperatura: 43 °C
Mediu: apa grea+saruri de 
bor/saruri de gadolinium



PRODUSE: ETANŞĂRI MECANICE DESTINATE 
ECHIPAMENTELOR NUCLEARE

Etansare la pompa principala de alimentara partea clasica
Conditii de lucru:   Presiune de refulare : 75 bar
Presiune de aspiratie 7 bar; Temperatura: de luceu 150 °C;
Viteza periferica: 44 m/s. 



PRODUSE: ETANŞĂRI MECANICE DESTINATE 
ECHIPAMENTELOR NUCLEARE

Etansare pentru pompe de recirculare

Conditii de lucru: Presiune refulare : 56 bar;
Presiune de aspiratie: 45 bar; Turatie: 2980 rot/min; 
Temperatura de lucru: 256 °C



LINII DE FABRICAȚIE A MATERIALELOR SPECIFICE

ELASTOMERI

S1 – cauciuc siliconic
S2 – cauciuc nitrilic (perbunan)
S3 – cauciuc fluorcarbonic (viton)
S4 – cauciuc etilen propilenic (EPDM)
S5 – cauciuc invelit cu PTFE
S6 – arc invelit cu PTFE
S7 – cauciuc cloroprenic
Sc – elastomer fluorurat

CERAMICĂ 
SUPERALUMINOASĂ

MATERIALE 
MAGNETORESPONSIVE

Nanofluid magnetic
Fluid compozit magnetizabil
Nanoparticule magnetice

PTFE
PTFE cu fibră de sticlă
PTFE cu carbon
PTFE cu bronz

PTFE MATERIALE 
CARBOGRAFITICE

Carbografit
- impregnat cu antimoniu
- impregnat cu rășină

Grafit expandat



ELASTOMERI

Obiectivul principal: Realizarea garnituri de etanșare cu calități speciale, folosite în construcția etanșărilor mecanice pentru gamă
largă de pompe ce lucrează în condiții de temperatură și iradiere cu aplicare directă în industria nucleară.

Nivelul de competitivitate
Proiectul dă posibilitatea realizării în cele mai favorabile condiţii a materialelor de înaltă stabilitate, competitiv pe piaţa
polimerilor cu aplicaţii nucleare, care nu este foarte largă.
Materialele caracterizate şi produse în cadrul acestui proiect prezintă calităţi corespunzătoare nivelului actual al cerinţelor de
securitate nucleară.
Durabilitatea compoziţiilor testate (elastomer-antioxidant) permite extinderea spectrului de aplicabilitate la acele domenii în care
regimul energetic de degradare este foarte restrictiv.

Contract nr. 235/2008
Program: INOVARE
Denumirea proiectului: "Materiale polimerice termorezistente cu
durată de viaţă ridicată pentru garnituri de etanşare supuse la
iradiere.“ (MAPOLETIR)
Durata contractului: 19 luni
Autoritatea Contractant: ANCS, POLITEHNICA din Bucureşti

Consortiu:
CO S.C. ROSEAL S.A. Odorheiu Secuiesc
Director proiect ing. István Borbáth
P1 INCDIE ICPE-CA Bucureşti
Responsabil proiect Dr. Traian Zaharescu

Zaharescu T., Jipa S., Mantsch A., Borbath I., Borbath T., Qualification of ethylene-propylene elastomers for nuclear applications, Journal
of Advanced Research in Physics 1 (2010) 1



Contract de cercetare 235/2008 MAPOLETIR

Duritate in grade duritate Shore A 75±5

Rezistenta la tractiune daN/mm2 Min 120

Alungire la rupere % Min 300
Material Durata de viata supusa la iradiere 5 kGy (30°C) ani

Mapoletir 1 35

Mapoletir 2 44

Mapoletir 3 14 

Mapoletir 4 22

Mapoletir 1 este un material polimeric utilizand la realizarea elastomeri etilen-propilenici tip KELTAN 5580 şi
care au fost stabilizate cu Ethanox 330. Concentraţia aditivilor de stabilizare a fost de 2 % in greutate.

Mapoletir 2 este un material polimeric utilizand la realizarea elastomeri etilen-propilenici tip KELTAN 5580 şi
care au fost stabilizate cu Irganox 1010. Concentraţia aditivilor de stabilizare a fost de 2 % in greutate.

Mapoletir 3 este un material polimeric utilizand la realizarea elastomeri etilen-propilenici tip KELTAN 8340 şi
care au fost stabilizate cu Ethanox 330.
Concentraţia aditivilor de stabilizare a fost de 2 % in greutate.

ELASTOMERI

Gradul de noutate
S-au realizat compoziţii de elastomeri etilen-propilenici, compoziţii cu fenoli împiedicaţi steric în concentraţie (2 %)
optimizată, testate la condiţiile limită de utilizare, caracteristice domeniului nuclear.

Mapoletir 4 este un material polimeric utilizand la realizarea elastomeri etilen-propilenici tip KELTAN 8340
şi  care au fost stabilizate  cu Irganox 1010. Concentraţia aditivilor de stabilizare a fost de 2 % in greutate



Obiectivul tehnic al proiectului îl constituie realizarea prin cercetări avansate a unui material carbografitic
termorezistent supus la iradiere cu durată de viaţă ridicată, pentru inele de etanşare.
Importanţa materialelor utilizate în confecţionarea echipamentelor destinate energiei nucleare este
determinată atât de condiţiile speciale în care acestea funcţionează cât şi de siguranţa în funcţionare
impusă.
Inelele de etanşare realizate din materialele ce vor fi obţinute în cadrul proiectului, sunt destinate utilizării
în centrale nucleare acolo unde se impun condiţii funcţionale specifice (temperatură şi iradiere).

Contract nr. 330/2011
Acronim: CARBOTIR
Program: POS CCE Axa II, Operatiunea 2.1.1
Denumirea proiectului: "Cercetare avansata pentru realizarea de materiale carbografitice
termorezistente supuse la iradiere, cu durata de viata ridicata, pentru inele de etansare "

Solicitant intreprindere: S.C. ROSEAL S.A. Odorheiu Secuiesc
Director proiect: ing. Istvan Borbath

Organizatie de cercetare: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica - ICPE-CA
Bucuresti
Responsabil proiect: Kappel Wilhelm

MATERIALE CARBOGRAFITICE



MATERIALE CARBOGRAFITICE

Project name: 
MATERIALE ALTERNATIVE MULTIFUNCȚIONALE CU COST SCĂZUT PENTRU PILE DE COMBUSTIE CU ELECTROLIT 
POLIMER CE OPEREAZĂ LA TEMPERATURI MAI MARI DE 180 °C

Project conductor: 
INCDIE ICPE-CA BUCUREȘTI

Partners:
S.C. ROSEAL S.A. ODORHEIU SECUIESC

Rezultate:
Materiale:

• Material grafit expandat tip B5
• Material cauciuc fluor tip S3 
• Material carbografitic compozit tip B8
• Material carbografitic compozit tip B14
• Material carbografitic compozit tip B1

Program CEEX
CONTRACT NR. 88 / 2005
2005-2006

Garnituri și placi bipolare:
• Garnituri de etanșare din material grafit expandat tip B5

conform
• Garnituri de etanșare din material politetrafluoretylen

sinterizat tip T1
• Garnituri de etanșare din material cauciuc fluor tip S3
• Garnituri de etanșare din material cauciuc siliconice tip S1
• Placi bipolare din material carbografitic compozit tip B8
• Placi bipolare din material carbografitic compozit tip B14
• Placi bipolare din material carbografitic compozit tip B1



Nanomateriale
si

nanotehnologie

Etanșări 
rotitoare fără 

scăpări Sistem de 
etanșare pe bază 

de nanofluide 
magnetice pentru 

robineți de gaz

Compatibilitatea 
funcțională a 

echipamentelor 
electrotehnice 

speciale

Dispozitive MR 
de control

Etanşări 
rotitoare pentru 
presiuni ridicate 
şi condiţii grele 
de exploatare

Un nou mediu 
izolator și de 
răcire pentru 

transformatoa-
rele electrice

Nanosisteme 
biocompatibile 

controlabile 
magnetic

Componente 
calificate 
pentru 

nanosateliți

Comportarea în 
condiții terestre 

și de 
microgravitație

Nanoparticule pe 
bază de fier și oxid 

de fier pentru 
nanofluide 
magnetice: 
preparare, 

caracterizare și 
aplicații

NANOTEHNOLOGIE ȘI NANOMATERIALE  LA ROSEAL

12 proiecte de 
cercetare nationale
in nanotehnologie



SUCCES ÎN VALORIFICAREA CERCETĂRII ÎN DOMENIUL
NANOTEHNOLOGIEI

• Sinteza nanofluidelor magnetice pentru aplicatii tehnice si biomedicale.
• Sinteza fluidelor magnetizabile nano-micro structurate pentru aplicatii tehnice

Producerea la scară micropilot a nanofluidelor magnetice si fluidelor 
magnetizabile nano-micro structurate  de inalta magnetizatie:

• Nanoparticule de magnetită (diametru mediu mai mic decât 10 nm) cu acoperire biocompatibilă 
hidrofobă (de ex. monostrat de acid oleic)

• Nanoparticule de magnetita (diametru mediu mai mic decât 10 nm) cu acoperire biocompatibilă 
hidrofilă (de ex. strat dublu de acid oleic)

Realizarea nanoparticulelor de magnetită surfactate pentru aplicații biomedicale:

• Etanșare cu nanofluid magnetic statică sau cu viteză de rotație scăzută
• Etanșare cu fluid magnetic pentru agitatoare
• Etanşări tandem cu nanofluid magnetic pentru sisteme de depunere sub vid înalt
• Etanşări tandem mecanic - magnetofluidic pentru pompe cu gaze lichefiate
• Robineți de gaz până la 40 bar

Dezvoltarea sistemelor de etanșare cu nanofluide magnetice:

Nanofluide magnetic, un nou mediu izolator și de răcire pentru transformatoarele 
electrice

Fluide compozite magnetizabile pentru dispozitive magnetoreologice de control



Încă din anul 1981, Roseal S.A. Odorheiu Secuiesc a început o colaborare fructoasă cu
Laboratorul de Lichide Magnetice, Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale si Avansate,
Academia Română – Filiala Timișoara, condus de Ladislau Vékás, având ca rezultat
prepararea mai multor tipuri de nanofluide magnetice și fluide compozite magnetizabile,
unele chiar și la scară micropilot, precum și dezvoltarea de diferite tipuri de sisteme de
etanșare cu fluide magnetice.

MICROPILOT PENTRU FLUIDE MAGNETICE
-Transfer technologic SC ROSEAL SA 2008 -

Project NanoMagneFluidSeal

Sinteza la scara micropilot - detaliiInstalatie micropilotPregătire reactanţi



NANOPARTICULE MAGNETICE 

• Nanoparticule de magnetita (diametru mediu mai
mic decat 10 nm) cu acoperire biocompatibila
hidrofoba (de ex. monostrat de acid oleic)

• Nanoparticule de magnetita (diametru mediu mai
mic decat 10 nm) cu acoperire biocompatibila
hidrofila (de ex. strat dublu de acid oleic)



NANOFLUID MAGNETIC

Fg



Tipul fluidului 
magnetic

Particule 
magnetice

Lichid de bază Surfactant
Magnetizaţie 
de saturaţie

Vâscozitate

NFM
laborator

Magnetită,
Maghemită
(D = 6÷8 nm)

hidrocărburi
uşoare, uleiuri
minerale,
uleiuri
sintetice

acizi
carboxilici,
DBS, PIBSA,
PIBSI

50 ÷ 1450 G

0.03 Pa·s ÷ 14 Pa·s
(pe bază de UTR)

0.3 Pa·s ÷ 20 Pa·s
(pe bază de ulei de 

vid înalt - HVO)

NFM
micropilot

Magnetită,
Maghemită
(D = 6÷8 nm)

hidrocărburi
uşoare, uleiuri
minerale,
uleiuri
sintetice

acizi
carboxilici,
DBS, PIBSA,
PIBSI

50 ÷ 900 G
0.03 Pa·s ÷ 0.3 Pa·s
(pe bază de UTR)

FCM laborator

Magnetit
(D = 6÷8 nm) +
Fier
(D = 1÷10 µm)

hidrocărburi
uşoare, uleiuri
minerale,
uleiuri
sintetice

acizi
carboxilici,
DBS, PIBSA,
PIBSI

1500÷8000 G
5 Pa·s ÷ 5000 Pa·s
(pe bază de UTR)

NANOFLUIDE MAGNETICE ŞI FLUIDE COMPOZITE MAGNETIZABILE PENTRU 
ETANŞĂRI ROTITOARE FĂRĂ SCĂPĂRI



NANOFLUIDE MAGNETICE PENTRU CONDITII NUCLEARE

Efectul radiatiilor gama asupra nanofluidelor magnetice dezvoltate de către Laboratorul de
Lichide Magnetice, CCTFA, Academia Română – Filiala Timișoara, condus de dr. Ladislau Vékás,
împreună cu S.C. Roseal S.A. Odorheiu Secuiesc au fost investigate de catre echipa D-ului dr. Fiz.
Traian Zaharescu, ICPE-CA:

Contract PN II 157/2012

• T. Zaharescu, I. Borbath, L. Vékás, Radiation effects in polyisobutylene succinic anhydride modified with silica and magnetite
nanoparticles, Radiation Physics and Chemistry 105 (2014) 22–25

• Traian Zaharescu, Radu Setnescu, Istvan Borbath, Thermal oxidation of irradiated magnetic fluids and their component surfactants and
dispersing oils, 2014, Open Chemistry, 12 (7), pp. 782-787
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NANOFLUIDE MAGNETICE PENTRU CONDITII NUCLEARE

Contract PN II 157/2012

Utilizarea nanofluidelor magnetice în echipamente  
nucleară implică condiţii solicitante. 

A aparut necesitatea investigării rezistenţei la radiaţii a 
nanofluidelor magnetice destinate aplicaţiilor nucleare.
Nanofluidele magnetice şi componentele sale: 
surfactant, lichid de bază au fost caracterizate în urma 
iradierii prin chemiluminescenţă şi DSC.

Rezultatele arată ca nanoparticule magnetice 
îmbunătăţeşte stabilitatea fluidelor. Nanofluidele 
magnetice sunt mai stabile decât ar fi anticipat din 
caracteristicile componentelor.

Nanofluide magnetice adecvate echipamentelor 
nucleare



ETANȘĂRI ROTITOARE CU FLUIDE CONTROLABILE MAGNETIC

Etanșare cu nanofluid 
magnetic statică sau cu viteză 
de rotație scăzută si moderată

Etanșare tandem mecanic -
magnetofluidic pentru pompe 

cu gaze lichefiate 

Robinet de gaz 
până la 40 bar

Etanşare tandem cu 
nanofluid magnetic pentru 

sisteme de depunere sub vid 
înalt

Exemple specifice de etanşări cu fluide magnetice dezvoltate de către
Laboratorul de Lichide Magnetice, CCTFA, Academia Română – Filiala
Timișoara, condus de dr. fiz. Ladislau Vékás, m.c. al Ac., împreună cu S.C. Roseal
S.A. Odorheiu Secuiesc:

Temperatura: -33 °C..70 °C
Presiune:10-6 - 7bar

Durată de viață
independentă de cicluri
de dechidere-închidere;
Funcționare fără scăpări;Vid ultra-înalt: 5·10-7 Torr

Presiune: până la 40 bar
Viteza de rotație:3000 rot/min



ETANȘĂRI ROTITOARE CU FLUIDE CONTROLABILE MAGNETIC

Etanșare magnetofluidic pentru echipamente nucleare de protectie
pentru ventilatoare din componenta sistemului de recirculare a aerului
cu contaminanti radioactivi.

Posibilități de testare a etanșării cu NFM:
- Pentru condiții de presiune și vid înalt
- La turații peste 10.000 rot/min
- Detectare de scăpări de He
- Monitorizare și înregistrarea de date

Contribuire semnificativă la siguranță nucleară prin asigurarea etanșeității
până la debite de scăpări de He sub 10-7 cm3/sec !



FLUIDE COMPOZITE MAGNETIZABILE (FCM) NANO-MICRO 
STRUCTURATE

• D.Bica et al. Patent RO 122725(2009)

Prepararea nanofluidului magnetic:
◦ prepararea nanoparticulelor magnetice

de Fe3O4 prin coprecipitare;

◦ stabilizarea sterică cu acid oleic a
nanoparticulelor magnetice în ulei de
transformator pentru stabilitate coloidală
de lungă durată;

Dispersarea particulelor de fier micrometrice multidomenice de 1-10 µm
(Merck KGaA) în nanofluid magnetic.

Imagine tomografice
reconstruite a tepilor de fluid
compozit magnetizabil nano-
micro structurat



APLICAȚII TEHNICE ALE FLUIDE COMPOZITE MAGNETIZABILE 

• Ms extrem de ridicată până la 
8000 G

FCM cu concentrație
scazută de Fe 

ETANȘĂRI ROTITOARE 
PENTRU PRESIUNI 

RIDICATE

DISPOZITIVE SEMIACTIVE 
MAGNETOREOLOGICE

• Efect MR foarte ridicat până la 
τB/τ0 = 105

FCM cu concentrație
ridicată de Fe 

Frână magnetoreologică Amortizor magnetoreologic Ambreaj magnetoreologic



MATERIALE CARBOGRAFITICE
PILE DE COMBUSTIE CU HIDROGEN – 5KW

Obiectiv general:
Se proiecteaza un modul energetic integrat, avand la baza un stack de pile de combustie cu puterea
totala de 2500 W, din care, 1000 W putere electrica maxima si 1500 W putere termica maxima.
Temperatura medie de lucru este 60 °C iar temperatura maxima admisibila de lucru este 80 °C.
Temperatura medie a stack-ului este controlata pe baza recircularii in sistem a unui agent termic
apos (apa deionizara / etilen glicol). Combustibilul utilizat este hidrogenul. Oxidantul utilizat este
aerul. Tensiunea debitata de stack se situeaza in domeniul 24V – 9 V. Curentul maxim debitat este
de 120A c.c.
Tensiunea electrica variabila in domeniul 9 - 24 V debitata de stack-ul de pile de combustie in c.c.
este stabilizata intr-un convertor DC/DC si transformata printr-un invertor DC/AC in 220V/50 Hz in
c.a.

Program INOVARE
CTR. NR. 21-034/2007

2007-2010

Titlu de proiect: 
MODUL ENERGETIC INTEGRAT CU PUTERE 
DE 5KW PE BAZA DE PILE DE COMBUSTIE

Conducator: 
INCDIE ICPE-CA BUCURESTI

Partneri:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
S.C. ROSEAL S.A.  ODORHEIU SECUIESC
SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI



Nanocompozite magnetice
• Produse speciale din nanopulberi FeCo izolate electric

destinate motoarelor electrice de mare viteză

Caracterizarea morfostructurală

FeCo/Al2O3

Principalele caracteristici magnetice:

Cod proba
Magnetizatie 

remanenta Mr

(emu/g)

Magnetizatie la 
saturatie MS

(emu/g)

Campul coercitiv
(Oe)

CA4-P (FeCo/Al2O3) 16,88 190,26 320

Miezuri consolidate din materiale magnetic moi

Program STAR
nMAT

Contract 99/2013



SERVICII 

• Proiectarea sistemelor de etanșare atât pentru cazuri uzuale cât și
pentru cazuri de etanșări extraordinare

• Asistență tehnică de înaltă calificare la montarea exploatarea și
întreținerea sistemelor de etanșare mecanică

• Consultație competentă în domeniul etanșărilor
• Școlarizarea personalului de deservire – întreținere a utilajelor

echipate cu sisteme de etanșare mecanică
• Modernizarea diverselor sisteme de etanșare mecanică în

concordanță cu standardele și normele internaționale în vigoare



SERVICII - ȘCOLARIZAREA PARTENERILOR

Scopul școlarizării: 
• Cunoaşterea şi exploatarea etanşărilor mecanice
• Curs de perfecţionare in domeniul etanşărilor 

mecanice
• Menţinerea relaţiei



SEMINAR Nanofluide magnetice si aplicatii in domeniul etansarilor
rotitoare de inalta performanta - Odorheiu Secuiesc 2008

ORGANIZAREA SEMINARELOR ȘTIINȚIFICE



SEMINAR Nanoparticule magnetice, fluide controlabile magnetic și
aplicații tehnice – la SC Roseal SA Odorheiu Secuiesc 2016

ORGANIZAREA SEMINARELOR ȘTIINȚIFICE



Workshop “Innovation and Evolution by R&D - SMEs Strategic Partnership” 2009

In anul 2007, 2009 si in 2011 S.C. ROSEAL S.A. a participat la Workshopuri
organizate de Laboratorul de Lichide Magnetice din cadrul Zilelor
Academice.

SEMINARI ȘI CONFERINTE



2010, 6-9 Octombrie
Expozitia realizarilor cercetarii romanesti
Salonul cercetarii - 2010
Romexpo, Pavilion 13
Bucuresti, Romania

EXPOZIŢII



2010, 3-6 Mai
Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti - TIB
Bucureşti, România

2009 
Hannover Messe
Hanovra, Germania

EXPOZIŢII



EXPOZIŢII



EXPOZIŢII



ARTICOLE ȘTIINȚIFICE
• I. Borbáth, Z. Kacsό, L. Dávid, I. Potencz, Doina Bica, Oana Marinică, L. Vėkás, Applications Of Magnetic Nanofluids In Rotating Seals, Convergence of

micro- and nanoengineering, Bucharest; Romanian Academy Publ.House (2006), pp.200-210

• A. Hajdú, E. Illés, E. Tombácz, I. Borbáth: Surface charging, polyanionic coating and colloid stability of magnetite nanoparticles, Colloids&Surfaces A.
347 (2009) 104–108., pp. 104-108

• Borbáth T., Bica D. †, Potencz I., Vékás L., Borbáth I., Boros T., „Magnetic nanofluids and magnetic composite fluids in rotating seal systems”, Proc.
25th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Timisoara, Romania 2010. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 12 (2010)
012105

• Borbáth T., Bica D., Potencz I., Borbáth I., Boros T., Vékás L., Leakage-free Rotating Seal Systems with Magnetic Nanofluids and Magnetic Composite
Fluids Designed for Various Applicationsm, International Journal of Fluid Machinery and Systems 4 (2011) No. 1, p.67-75

• Borbáth T., Panaitescu V., Potencz I., Borbáth I., Vékás L., Analiza câmpurilor magnetice în etanşări rotitoare cu nanofluide magnetice, A XI-a
Conferinţă Naţională multidisciplinară – cu participare international “Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 19
(2011) p. 337-344

• Susan-Resiga D., Socoliuc V., Boros T., Borbáth T., Marinica O., Han A., Vékás L., The influence of particle clustering on the rheological properties of
highly concentrated magnetic nanofluids, Journal of Colloid and Interface Science 373 (2012), p. 110–115

• Borbáth T., Borbáth I., Dmitry Yu B., Günther S., Vékás L.,Odenbach S., Three-dimensional microstructural investigation of high magnetization nano-
micro composite fluids using X-ray microcomputed tomography, Smart Materials and Structures 23 (5), 055018 , (This article has been selected for
the Smart Materials and Structures ‘Highlights of 2014’ brochure http://cms.iopscience.org/a97d4e31-a630-11e4-af4d-29411a5deefe/SMS-
highlights-2014.pdf?guest=true

• Borbáth T., Panaitescu V. N., Borbáth I., Marinică O., Vékás L., Experiments on viscous heating in leakage-free rotating seal systems with magnetic
nanofluid, Buletin UPB , U.P.B. Scientific Bulletin, Series D, Vol. 75, Iss. 3, 2013

• Pîslaru–Dănescu L., Morega A.M., Morega M., Stoica V., Marinică O.M.,Nouraş F., Păduraru N., Borbáth I., Borbáth T., Prototyping a Ferrofluid
Cooled Transformer, 2012, IEEE Transaction on IAS, 2011-EMC-581.R2

• Han A., Susan-Resiga D., Vekas L., Boros T.,;The influence of volume fraction of magnetic particles on the Rheological Behaviour of magnetic
nanofluids; Proceedings of CFM 2009 New Trends in Complex Fluids Modeling , Bran, Romania, pp. 63-65;; ISSN – 2066-5790; UPT;2009;

• Zaharescu T., Jipa S., Mantsch A., Borbath I., Borbath T., Qualification of ethylene-propylene elastomers for nuclear applications, Journal of
Advanced Research in Physics 1 (2010) 1



ARTICOLE ȘTIINȚIFICE
• T. Zaharescu, R. Setnescu, I. Borbáth, Thermal stability of magnetic fluids components and systems, Central European Journal of Chemistry (2013) 

(accepted for publication)

• T. Zaharescu, I. Borbath, L. Vékás, Radiation effects in polyisobutylene succinic anhydride modified with silica and magnetite nanoparticles, 2014, 
Radiation Physics and Chemistry 105, 22-25h

• A.R. Caramitu, T. Zaharescu, S. Mitrea, I. Borbath, Qualification of ecological alkyd lacquer for metallic surface protection in nuclear engineering, 
2013, Revista de chimie 64 (12), 1468-1470,

• AI Bosioc, S Muntean, RF Susan-Resiga, I Borbáth, L Vékás, Numerical analysis of the temperature field in a magneto-rheological brake, 
INTERNATIONAL CONFERENCE OF COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCES AND ENGINEERING 2015 (ICCMSE 2015) 1702 (1)

• S Mitrea, T Zaharescu, AR Caramitu, I Borbath, Improved stability of alkyd resin by modification with TiO2 nanoparticles, JOURNAL OF 
OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, 2015 , 17 9-10 , pp. 1482-1486

• Traian Zaharescu, Radu Setnescu, Istvan Borbath, Thermal oxidation of irradiated magnetic fluids and their component surfactants and dispersing 
oils, 2014, Open Chemistry, 12 (7), pp. 782-787



PROIECTE DE CERCETARE
• 2001-2004: Studii şi cercetări privind comportarea unor fluide magnetizabile cu micro şi nanostructură compexe în condiţii de

microgravitaţie- Program “Aerospaţial” – PNCDI
• 2003-2005: Materiale avansate cu proprietăţi electrice, optice, magnetice, termoelectrice-Program “MATNANTECH”- PNCDI
• 1999-2003: Materiale compozite carbon-ceramică pentru aplicaţii în electronică-Program NATO SfP 974214 MATNANTECH-CEEX/
• 2005-2008: Nanoparticule pe baza de fier si oxid de fier pentru nanofluide magnetice: reparare, caracterizare si aplicatii (FeMANANOF)
• 2005-2008: CEEX/Materiale alternative multifunctionale cu cost scazut,, pentru pile de combustie cu electrolit polimer (PEMFC) ce

opereaza la temperaturi mai mari de 180C.
• 2006-2008: CEEX /Nanofluide magnetice pentru etansari rotitoare fara scapari : producere, caracterizare multipla si experimentare in

modele de etansare de inalta performanta (NanoMagneFluidSeal)
• 2007-2010: CEEX/Sistem de pile combustie pentru electrooxidare directa, a bioalcoolilor (BIODAFC)
• 2007-2010: Inovare /Compabilitatea functionala a echipamentelor electrotehnice speciale, cu ferofluide magnetice (treceri isolate,

transformatoare de masură, ondulatoare pentru microparticuefizice, divizoare de tensiune la frecventa industriala ( CFEEL)
• 2007-2010: Inovare/ Modul energetic integrat cu puterea de 5 Kw pe baza de pile de combustie( MENER-5)
• 2004-2010: Inovare/Sistem de etansare pe baza de nanofluide magnetice pentru robineti de gaz (SEMAROGAZ)
• 2008-2011: Inovare/ Materiale polimerice termorezistente cu durata de viata ridicata pentru garnituri de etansare supuse la iradiere

(MAPOLETIR)
• 2008-2011: Modul Planar de Sursa Curata de Energie tip IT-SOFC (MOD-IT-SOFC)
• 2008-2011: Componente calificate pentru nanosateliți (COMPOSAT)
• 2009-2011: Nanofluid magnetic – un nou mediu izolator și de răcire pentru transformatoarele electrice (MAFINCO)
• 2012-2015: Nanofluide magnetice şi fluide magnetizabile nano-micro compozite cu magnetizaţie ridicată: aplicaţii în etanşări rotitoare

pentru presiuni ridicate şi condiţii grele de exploatare, respectiv în dispozitive magnetoreologice de control (MagNanoMicroSeal)
• 2011-2013: Cercetare avansata pentru realizarea materialelor carbografitice termorezistente supuse la iradiere, cu durata de viata

ridicata, pentru inele de etansare (CARBOTIR)
• 2013-2016: Magnetic realizati din materiale nanocompozite pentru motoare electrice de mare viteza (nMat), Program STAR
• 2014-2016: Sistem de etansare cu nanofluid magnetic pentru viteze periferice mari (HiSpeedNanoMagSeal), Program PN-II-PT-PCCA-2013
• 2014-2016: Hartie securizata cu nanoparticule magnetice (NanoMagSecurityPaper), Program PN-II-PT-PCCA-2013
• 2014-2016: Protectia seismica a structurilor cu sisteme de contravantuiri disipative echipate cu amortizoare cu fluid nano-micro magneto-

reologic (SEMNAL-MRD), Program PN-II-PT-PCCA-2013



Brevete:
• Bica D., Vekas L., Balanean F., Borbath I., Boros T.F., Galffy D., Procedeu de obtinere a fluidelor magnetice compozite pentru

etansari magnetofluidice rotitoare, pentru presiuni ridicate, OSIM Nr. 122725/2009
• Pîslaru-Danescu L., Macamete E., Telipan G., Pintea J.,Nouraș F., Păduraru N., Vékás L., Stoian F. D., Borbáth I., Borbáth T., Morega

A., Morega M., Transformator cu agent de răcire nanofluid magnetic, Brevet RO Nr. OSIM 126613/2014
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CERTIFICATE

• S.C. ROSEAL S.A. are implementat şi menţine un Sistem de Management Integrat Calitate –
Mediu - SSO conform standardele ISO 9001:2008, 14001:2005 si 18001:2008.



CERTIFICATE

• S.C. ROSEAL S.A. este autorizată în sistemul de management al calităţii în domeniul nuclear
pentru activitati de proiectare si activitati de fabricare si servicii, clasa 1, cod ASME,
Secţiunea III, Subsecţiunea NCA, art. 3800 și 4000 şi certificat conform ISO 9001:2000.



CERTIFICATE

• Autorizaţie ISCIR conform PT N SCP 1 – 2008 pentru fabricarea si montarea
elementelor care retin presiunea aferente sistemelor de etansare pentru pompe
precum si elemente de conducte:
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S.C. Roseal S.A. Odorheiu Secuiesc
535600 - Odorheiu Secuiesc
Str.: Nicolae Bălcescu, Nr.: 5/A, Jud.: Harghita
Tel.: 0040-266-215998; 0040-266-218122; 

0040-266-215912
Mob.phone: 0040-747-116610
Fax: 0040-266-215912
E-mail: office@roseal.topnet.ro
Web: www.roseal.eu; roseal.topnet.ro

S.C. Roseal S.A. Reprezentanţă tehnico - comercială 
Bucureşti
014054 - Bucureşti, Sector: 1
B-dul Aerogării, Nr.:22, Bl.: III, Sc.: A, Ap.: 1
Tel.: 0040-21-2321687
Fax.: 0040-21-2321452
Mob.phone: 0040-768-303132; 

0040-734-402096
E-mail: roseal_bucuresti@yahoo.com

Persoane de contact:
Director General - Ing. Borbath Istvan
Membru asociat al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania
e-mail: office@roseal.eu
Tel: 0040-744629280

Director Economic - Ec. Benedek Ladislau
E-mail: benedeklaszlo@roseal.topnet.ro
Tel: 0040-740596518

Director de Vanzari - Ing. Boros Klara
E-mail: desfacere@roseal.topnet.ro
Tel: 0040-745268107

Director Compartiment Planificare Programare si Urmarirea 
Productiei - ing. Palffy Zoltan Gyula
E-mail: ppup@roseal.topnet.ro
Tel: 0040-744629269

Director Stiintific Cercetare-Dezvoltare - Dr. ing. Borbath Tunde
E-mail: borbath.tunde@gmail.com
Tel: 0040-745874032


