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La final de an începem să analizam reuşitele, dar şi lucruri mai puţin bune, precum

bâlbele şi piedicile din 2021. În contextul anului pandemic, în care multe mecanisme de

piaţă au funcţionat la turaţie scăzută, iar economia românească şi-a arătat tarele, vestea

bună este că noi funcţionăm şi suntem conformaţi la valul de reglementări adoptate în

timpul pandemiei.

Echipa de la SIS a reuşit să finalizeze MULTISCALE (https://multiscale.ro/), suntem

foarte aproape de etapa finală a proiectului Smartmicrogridcontroller

(https://smartmicrogridcontroller.com/) şi derulăm alături de partenerii internaţionali

proiectul Life (http://lifemultiad.eu/5th-newsletter-life-multi-ad-4-agrosmes/). Tot intr-

un context pandemic am demarat Prevention, un proiect al programului Eureka.

Deasemenea alte două proiecte de cercetare&dezvoltare au fost declarate câştigătoare pe

două programe diferite, primul prin programul Innovation Norway “Energy efficiency

and increased confort in the building of the Home for the erdely in Alba Iulia” şi al

doilea denumit SmartGEM, prin programul EraNet.

În zona aplicaţiilor industriale de control, siguraţă şi securitate (www.sisfireandgas.com)

am continuat atât în zona de extracţie ţiţei şi gaze cât şi în depozitele de produse

petroliere. Dacă adăugăm şi cîştigarea unor noi parteneri de colaborare am putea spune

că ne plasăm foarte favorabil pe piaţă, dar lipsa forţei de munca calificată, tarifele din

piată care au explodat, lipsa de orientare şi profesionalism a administraţiei , fac din anul

ce tocmai se încheie un an al supravieţuirii.

Ne-am legat destinul de fluxul digitalizării fiind convinşi că putem să aducem un plus la

eficienţă, calitate, rezilienţă şi sustenabilitate prin aportul din zona tehnologiei

operaţionale (OT - operational technology), dar constatăm că guvernanţii sunt adepţii

informatizării (IT - information technology). Nu negăm importanţa aplicaţiilor

informatice, dar susţinem cu tărie că fără încorporarea informaţiei de la nivelul

proceselor prin IIoT şi Industria 4.0 rezultatele nu vor depăşi 50% din potenţial.

Chiar dacă proiectele de digitalizare nu au intrat la finanţare din varii motive, firmele

mici, mijlocii sau mari se pot pregăti din timp. De aceea lansăm invitaţia celor interesaţi

să ne contacteze, să vedem cum putem colabora. În plus, putem analiza în zona energiei

regenerabile finanţări de 2.500.000 până la 7.500.000 Euro.

Urăm tuturor partenerilor dar şi potenţialilor colaboratori să ni se alăture pentru un

an nou cu realizări remarcabile.

https://multiscale.ro/
https://smartmicrogridcontroller.com/
http://lifemultiad.eu/5th-newsletter-life-multi-ad-4-agrosmes/
http://www.sisfireandgas.com/
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Pentru a urmări stadiul proiectului SmartMicrogridController accesaţi link: https://www.sis.ro/documentatie/revista-

tendinte/

Pe final de an, echipa formată din Teodora Mîndra, Gelu Florea, Oana Chenaru, Radu Dobrescu şi Toma Lucian au

pregătit lucrarea “Optimal operation of a microgrid for energy-aware buildings by decision-based algorithm” şi care

a fost prezentată în cadrul comferinţei Computational Science & Computational Intelligence (CSCI’21) şi care va fi

ulterior accesat din IEEE Xplore Digital Library.

Principalul beneficiu asociat implementării unui microgrid este dat de creșterea independenței energetice a unității

pe care o deservește (centru medical, clădire de birouri, centru de date, spațiu de producție etc.), permițând

alimentarea din surse multiple, atât regenerabile cât și bazate pe combustibili fosili, independente de rețeaua

națională. Utilizarea unui controller pentru gestionarea resurselor de energie simplifică modul de integrare al

acestora în rețeaua comună cu consumatorul.

Simulările efectuate și prezentate au fost înregistrate în perioada 1 mai - 14 mai 2020. Consumul de energie din

locația microrețelei a fost măsurat cu un contor inteligent, cu intervale de prelevare de 15 minute.

Rezultatele simulărilor prezentate în acest raport sunt concentrate pe echilibrarea puterii. Analiza suplimentară ar

trebui să evalueze starea de funcționare a microgridului la fiecare interval de timp pentru regimul de insularizare.

Aceasta presupune, de asemenea, identificarea soluțiilor care implică descărcarea sarcinii.

Algoritmul de simulare presupune ajustarea puterii generatoarelor ca o necesitate de a prioritiza puterea panourilor

și puterea de echilibrare a bateriilor, astfel încât să se potrivească cu sarcina. Variația puterii generatorului este

necesară din cauza capacității mici a bateriilor, în special în timpul orelor de creștere și scădere a generației

fotovoltaice. Generatorul pe gas rămâne principala entitate de echilibrare în această microrețea. Orice ajustare a

setării puterii panourilor fotovoltaice înseamnă pierderea energiei disponibile.

Conferinţă IEEE Xplore în domeniul microreţelelor

“Optimal operation of a microgrid for energy-aware buildings by decision-based 

algorithm”

https://www.sis.ro/documentatie/revista-tendinte/
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Proiectul LIFE Multi-AD, in vederea industrializarii, a realizat un reactor anaerob multifazic de înaltă performanță,

care generează biogaz bogat în metan, conceput special pentru tratarea apelor uzate generate în întreprinderile mici și

mijlocii din industria alimentară; vinuri si produse din fructe.

Obiectivul principal reprezintă dezvoltarea, optimizarea și automatizarea sistemului de control pentru a maximiza

stabilitatea procesului anaerob și a-l face robust față de schimbările în compoziția apei uzate sau în condițiile de

funcționare. Sistemul de control va regla automat variabilele de ieșiri controlabile (T, pH, debit), utilizând algoritmi si

funcții logice. Principalele funcții ale sistemului de automatizare sunt: monitorizarea nivelului, temperaturii și pH-ului

în rezervoare, afișarea parametrilor și alarmarea operatorului la depășirea parametrilor limitelor normale de funcționare.

Proiectul LIFE Multi-AD a încheiat cu succes etapa de dezvoltare a sistemului de control avansat pentru automatizarea

parametrilor procesului. În această etapă, pe baza rezultatelor acțiunilor anterioare s-a construit o unitate de lucru

demonstrativă 1:1 a reactorului Multi-AD la scară industrială de 100 m3 pentru a valida performanța acesteia.

Funcționarea cu succes a reactorului anaerob depinde de menținerea factorilor de mediu aproape de gama de confort a

microorganismelor. De exemplu, variația temperaturii, modificările substraturilor sau concentrația substratului pot

duce la oprirea producției de gaz. Parametrii importanți în acest proces sunt: temperatura, pH-ul, alcalinitatea,

potențialul redox, rata de încărcare organică (OLR), concentrația solidă și substanțele nutritive.

Interfata cu operatorul realizată cuprinte zece ecrane: ecranul principal, patru ecrane de detaliu, ecranul de pompe,

ecranul de electrice, ecranul de timere și ecranul de alarme. Ecranul principal prezintă schema completa a sistemului si

permite navigarea prin intermediul butoanelor spre celelalte ecrane. Ecranele de detaliu au scopul de a urmări fiecare

zona a sistemului cu toate elementele și parametrii asociți acestora. În ecranul de limite sunt vizibile toate valorile

extreme ale sistemului pe fiecare element cu posibilitatea de ajustare de catre operator. Lista mesajelor de alarmă a

sistemului este disponibilă în ecranul de alarme.

Unitatea demo Multi-AD realizată este instalată și in faza de testare in ansamblu cu posibilitatea de reproiectare,astfel

putandu-se optimiza modelul și parametrii operaționali ai acestuia. Faptul că reactorul Multi-AD este complet

automatizat cu algoritmi de control avansat, se incadreaza in conceptul Industry 4.0, deoarece sistemul nostru utilizează

un număr mare de senzori și implementează mașini de calcul inteligente, impreuna cu alte tehnologii.

Proiectul LIFE Multi-AD a încheiat cu succes etapa de dezvoltare a 

sistemului de control avansat pentru automatizarea parametrilor 

procesului. 

Sistemul de automatizare a fost

realizat pe baza unei scheme

tehnologice inovative, ce include

detalii despre modul în care apa

uzată de la cramă este furnizată la

stația de tratare a apelor uzate pentru

a fi alimentat reactorul Multi-AD și

modul în care biogazul rezultat este

procesat pentru a permite o

valorificare ulterioară.
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Cum să alegi cele mai bune elemente de măsură debite pe 

principiul termic

Elementele de măsură cu dispersie termică, sunt dispozitive precise pentru

monitorizarea debitului și a temperaturii.

Acestea sunt considerate mai fiabile, deoarece nu au părți mobile. Sunt fabricate

din oțel inoxidabil, sunt compacte și pot fi utilizate pentru o gamă largă de țevi de

diferite dimensiuni.

Ce industrii se bazează pe elementele de măsură pe principiul termic?

Sunt utilizate în industria deșeurilor și a apei, în industria chimică, energetică, în

producția de oțel, în producția de semiconductori, în industria minieră, în

industria metalurgică, alimentară și a băuturilor. De asemenea, sunt utilizate

frecvent în industria farmaceutică, textilă, precum și în industria hârtiei și a

celulozei.

Cum acționează elementele de măsură debite?

În general, elementele de măsură debite detectează debitul pentru a controla

procesul în aval. De asemenea, acestea asigură funcționarea sigură a utilajelor

prin detectarea debitului lichidului de răcire. Principiul de functionare se bazează

pe masurarea cantității de căldură într-un fluid și măsurarea diferenței de

temperatură.
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