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Am trecut într-un an crucial pentru evoluția economiilor influențate de pandemie, dar și

de evoluții contradictorii în prețurile energiei sau ale materiilor prime, cu speranța

orientării a cât mai multor companii către digitalizare. Investițiile cu ritmul cel mai

ridicat de rentabilizare sunt legate direct de viteza și acuratețea deciziilor. Cum să

adaptezi algoritmii, strategiile sau procedurile de comandă sau control de informații

introduse de componenta umană în sisteme când este unanim recunoscut că situațiile de

risc sau hazard sunt datorate într-un procent ce depășește 90%, de eroarea umană? Este

evident că evoluțiile tehnologice în direcțiile IIoT și Industria 4.0 oferă șansa ca

informația ce contribuie la decizie să fie în timp real, sigură și cu grad ridicat de

precizie.

Informația de care avem nevoie nu mai este de mult cea clasică, rezultată din munca

comună a inginerului de proces cu automatistul și concretizată prin schemele

P&Id(Process and Instrumentation diagrams) furnizată de instrumentația de proces.

Anul 1996 a consemnat un salt uriaș prin standardizarea cerințelor pentru sistemele SIS

(Safety Instrumented Systems) ce deschid fluxul pentru alegerea instrumentatiei pentru

sisteme cu siguranță mărită. Studiile de analiză a riscului și hazardului ca HAZOP,

HAZID, LOPA devin etape obligatorii în dezvoltarea de instalații cu grad ridicat de

periculozitate.

Trendul ultimilor ani către eficiența mărită a instalațiilor și logisticii a condus la

progrese importante către managementul resurselor. Mentenanța avansată a devenit un

mijloc de a crea diferența între procese similare prin reducerea opririlor accidentale,

scurtarea perioadelor de revizie a instalațiilor, precum si reducerea consumurilor. A

devenit naturală orientarea către stabilirea unei metodologii de analiză a siguranței

funcționale. În aceeași perioada SIS a lansat conceptul de instrumentație pentru resurse

tehnologice (asset instrumentation) menită să ajute la evaluarea stării de sănătate a

componentelor, elementelor sau proceselor de producție sau distribuție.

Lansat cu peste 10 ani în urmă conceptul de staţie de operare remote HELP Center

implementat, ca urmare a unui proiect de cercetare dezvoltare este astăzi un mijloc

eficient de a folosi informația la sediul SIS pentru analiză, interpretare dar și diagnoză

sau intervenție, fiind unul din mijloacele trecerii rapide la exploatarea valorii informației

că resursă (asset).

Invit pe toți cei care sunt interesați în procesul de digitalizare cu orientarea clară către

eficientă economică sau energetică să ne contacteze pentru a face împreună argumente

pentru Un an nou mai bun!
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Antifragilitatea este un concept introdus și dezvoltat de Nassim Nicholas Taleb în cartea sa

„Antifragile: Things That Gain from Disorder”, publicată în 2012. Desigur, antifragilitatea este opusă fragilității,

dar este fundamental diferită de antonimul obișnuit pentru fragilitate, care este robustețea. Potrivit lui Taleb,

antifragilitatea este mai mult decât robustețea (capacitatea de a depăși condițiile adverse și, prin urmare, de a se

recupera după un eșec) și mai mult decât rezistența (capacitatea de a rezista la eșec). Prin definiție, antifragilitatea

este acea caracteristică a unui sistem care duce la creșterea rezistenței sau robusteții sale ca urmare a efectelor

dăunătoare ale unor acțiuni stresante: disfuncționalități, șocuri, erori, zgomot, greșeli, perturbații, atacuri, sau

defecțiuni. Altfel spus, se numesc antifragile acele lucruri (sau procese, sau persoane) care își pot îmbunătăți

performanța și devin mai puternice atunci când sunt supuse unor factori de stres.

De regulă, industria preferă soluții eficiente, profitabile, dar caracterizate și prin faptul că nu

presupun riscuri semnificative. În mod ideal, ar fi de dorit să se obțină prin antifragilitate un sistem sau proces care

să producă o performanță ridicată, reducând în același timp expunerea la risc, însă aceste două dorințe sunt greu,

dacă nu imposibil, de îndeplinit simultan.

Problema de rezolvat este evitarea efectului negativ al incertitudinilor care apar în timpul

operațiunilor, în special datorită schimbărilor de mediu (numit în continuare, în sens mai larg, context). Sistemele

moderne monitorizează permanent starea unei instalații tehnologice în funcțiune și încearcă să detecteze eventualele

anomalii în raport cu starea normală de funcționare. Pentru ca starea de „sănătate” a sistemului să fie menținută, se

fac verificări periodice, se schimbă piesele uzate, se reconfigurează parametrii de lucru pentru a obține performanța

optimă.

Această operațiune se numește întreținere (mentenanță) preventivă și asigură robustețea

sistemului. Limitele întreținerii preventive sunt date de lipsa de cunoștințe despre evoluție, mai ales din cauza

incertitudinilor. Dar dacă am fi capabili să anticipăm neajunsurile, atunci sistemul ar fi mai mult decât robust, ar fi

antifragil. Am menționat că pentru întreținerea preventivă sunt planificate controale periodice cu scopul de a

verifica și corecta abaterile de la starea normală și de a anticipa detectarea eventualelor defecțiuni. Momentele în

care sunt efectuate aceste intervenții sunt stabilite prin statistici bazate pe înregistrări de date istorice. Dar pe măsură

ce complexitatea proceselor de producție crește și implicit crește gradul de incertitudine al schimbărilor de context,

soluțiile de întreținere preventivă folosind scenarii predefinite au fost treptat înlocuite cu soluții de întreținere

(mentenanță) predictivă, bazate pe examinarea în timp real a stării activelor, pentru a detecta anomalii

comportamentale care pot duce la eșecuri, dar care nu au avut o cauzalitate evidentă.

Descrierea unui concept complex “antifragilitatea şi mentenanţa predictivă”

prezentat de Prof.Dr.Ing. Radu Dobrescu

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Partea I

În ultima decadă, lucrările de

proiectare a unor sisteme antifragile s-au extins și

au oferit diverse soluții de implementare.

Majoritatea rezultatelor se referă însă la situații

particulare, în special în domeniul social și

economic, pornind de la simpla idee că se poate

obține un câștig substanțial doar asumând riscuri

semnificative. Această abordare nu pare a fi

compatibilă cu managementul proceselor

industriale.
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Societatea de Inginerie Sisteme SIS SA cu sediul in Bucuresti, Sos. Electroncii, nr 22, telefon:

021/2525577, email: sis@sis.ro, a finalizat la data de 31.01.2022 implementarea proiectului „Smart Micro Grid

Controller <Smart-µGC>” proiect co-finantat in cadrul programului „SME’s Growth Romania”, domeniul de interes

„Green Industry Inovation, Blue Growth and ICT” conform contractului de finantare nr. 2020/505837, încheiat cu

Innovation Norway în calitate de operator al programului.

In cadrul acestui proiect s-a dezvoltat o metodologie de proiectare si calcul al indicatorilor de impact

pentru soluțiile de tip microgrid și s-a implementat la sediul companiei Monsson ALMA din Constanta, o solutie

inteligenta de control al microgridului propriu. Soluția înglobează panouri fotovoltaice cu o putere instalată de 120 kW,

două sisteme de stocare de diferite capacități (40 kWh si 56.3 kWh) și un generator pe gaz de 120 kVA. Microgrid-ul

deservește clădirea de birouri a firmei Monsson. Controller dezvoltat de SIS pe o platformă Siemens redundantă S7-

1500 asigura monitorizarea și controlul elementelor astfel încât să se utilizeze eficient resursele de generare si stocare

disponibile și să se optimizeze în funcție de cost cantitatea de energie preluată din rețeaua națională.

Utilizarea controller-ului implementat de SIS SA pentru gestionarea resurselor de energie simplifică

modul de integrare al acestora în rețeaua consumatorului. Acesta distribuie și controlează fluxul de energie între rețeaua

publică de energie electrică, sursele de energie, sarcini și elementele de stocare ale energiei. Microgrid-ul balanseaza

între aceste resurse astfel încât să se obțină o reducere a costurilor și chiar venituri suplimentare în cazul în care

energia generată este în exces. Utilizatorul devine astfel prosumer, actor activ pe piața de energie, având posibilitatea

de a decide cât, când și la ce cost produce, consumă sau stochează această resursă. În funcție de curba de consum a

utilizatorului, importanța consumatorilor, prețul energiei electrice, prețul gazului și prognoza meteorologică se poate

optimiza utilizarea surselor de energie pentru a lua deciziile optime.

În urma implementarii acestei solutii, s-au înregistrat reduceri semnificative ale costurilor ca urmare a

economiilor realizate prin reducerea consumului de energie și prin reducerea emisiilor de CO2 astfel:

- energie electrică produsă din alte surse regenerabile: 120 MWh / an

- reducerea anuală estimată a emisiilor de CO2: 475 kg CO2 / an

- capacitate instalată de producere a energiei din alte surse regenerabile de energie: 127 kWp

- venit suplimentar din vânzarea surplusului de energie

Cheltuielile totale eligibile ale proiectului sunt de 263.225 euro, din care grantul de la Innovation

Norway este de 115.000 euro iar valoarea cofinanțăta de SIS SA este de 148.225 euro.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: dr. ing. Gheorghe FLOREA, Manager Proiect; e-mail: gelu.florea@sis.ro;

https://smartmicrogridcontroller.com/.

Anunţ privind finalizarea proiectului:

Solutie inteligenta de controller pentru microgriduri, într-un proiect de 

Cercetare & Dezvoltare cu fonduri norvegiene
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Flow Meter Applications - Natural Gas Pressure Reduction 

Stations – Partea I

De ce este esențială măsurarea debitului? Debitul este un factor

important al sistemelor pneumatice şi hidraulice şi de aceea sunt monitorizate

atent evoluţiile în timp ale acestui parametru pe tot parcursul procesului

Debitmetrele sunt utilizate pe scară largă pentru a măsura

cantitatea de fluid care curge prin țevi în instalații de ardere, boilere, în industria

petrolului și a gazului, în procese chimice, centrale termice, industria celulozei si

hartiei, industria constructoare de masini, etc. Măsurarea debitului apelor uzate

este, de asemenea, esențială pentru conservarea și stocarea apei curate. În fiecare

aplicație, se utilizează tipuri de debitmetre adecvate si care asigura acuratea

necesara.

Elementele pentru măsurarea debitului în funcție de parametru se

impart în:

a) Debitmetre care au la bază măsurarea presiunii diferentiale : debitmetrul cu

diafragmă, cu tub Venturi, cu ajutaj, cu tub Pitot, V Cone, etc.

b) Debitmetre care au la bază măsurarea vitezei: debitmetrul cu turbină,

debitmetrul Vortex, debitmetrul electromagnetic.

Masurarea presiunii diferentiale reprezinta o masuratoare

universala pentru lichide, gaze si vapori. Debitul masurat prin presiune

diferentiala ofera intodeauna rezultate exacte chiar si cand conditiile de masura

presupun diametre mari, temperaturi ridicate sau presiuni extreme. Acestea sunt

realizate in conformitate cu standardele DIN EN ISO 5167 pentru masuratori de

debit masic si volumetric si pot fi utilizate atat pentru lichide, vapori si gaze non-

corozive cat si pentru cele corozive.
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