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Chiar daca pentru marea majoritatea digitalizarea este perceputa ca

informatizare, este de datoria noastra sa contribuim la realizarea unei strategii colective

inteligente in care nivelele ierarhice ale Tehnologiei operationale (OT=Operational

Technology) sa se intrepatrunda cu cele ale tehnologiei informationale (IT =Information

technology). Pentru o mai clara intelegere prezentam arhitectura ierarhica a sistemelor

incadrate in OT.

Nivelul 1, cel ce realizeaza legatura directa cu procesul si are in

componenta aparatura de camp: traductoare, senzori, detectoare, actuatori, echipamente

analiza, convertizoare de frecventa. Acest nivel functional preia informatiile de la

componentele procesului, de la echipamentele electrice, hidraulice sau pneumatice sau

le comanda pe acestea asigurand functionarea automata a procesului.

Nivelul 2 este compus din microcalculatoare ca automate programabile,

controlere, terminale dotate cu module de intrare/iesire si care transforma informatiile de

proces in informatii digitale si le transmite nivelului de interfata cu componenta umana.

Nivelul 3 este dedicat dialogului cu componenta umana fiind

concretizat prin interfete om-masina precum HMI (Human Machine Interface) sau statii

de operare. Obiectivul principal al acetui nivel este supervizarea functionarii. In aplicatii

mari se adauga statii server, ce asigura depozitarea in baze de date istorice, analitice si

indicatori de performanta

Nivelul 4 este dedicat monitorizarii si controlului procesului.

Monitorizarea functionarii procesului pentru asigurarea calitatii, respectarii

performantelor dar si evaluarea starii de „sanatate” si a capabilitatilor componentelor

procesului. Acest nivel se poate realiza partial sau total la distanta utilizand tehnologii

Web sau Cloud.

Presedinte: Florea 
Gheorghe
Născut: 20 ian. 1949

Studii: Doctor în 
Sisteme de Automa-
tizare Complexă 
Experienţă: 20 ani 
proiectare – dezvol-
tare la IPA Bucureşti; 
De 30 de ani este 
CEO la SIS SA
Hobby: bridge, tenis, 
ski, muzică

Nivelul 5 este nivelul in care

functiile se intrepatrund cu cele

informationale deoarece atat programarea

productiei cat si planificarea acesteia sunt

legate de aprovizionare, desfacere, gestiune.

Managementul va ajusta, reprograma sau

prioritiza productia luand in considerare

factori diferiti ca prognoza cererii, aspecte

logisitice, resurse, posibilitati aprovizionare.

Programarea si planificarea productiei intr-o

piata concurentiala devin componente de

baza al tehnologiei operationale.
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Pentru partea I si a II-a puteti accesa: https://www.sis.ro/wp-content/uploads/2022/01/Tendinte-2022-no-1.pdf

Mentenanța predictivă (MP) este unul dintre principalele instrumente propuse de paradigma

Industry 4.0 pentru îmbunătățirea productivității și optimizarea managementului activelor (assets management).

Îndeplinirea acestor obiective se bazează pe trei piloni: 1) colectarea și prelucrarea primară în timp real a datelor

privind starea procesului de producție și resursele implicate; 2) depistarea precoce a anomaliilor în evoluția

procesului sau a defecțiunilor mașinilor și echipamentelor; 3) predicția precisă a intervalului de timp până la căderea

finală și susținerea deciziei de rezolvare a situației critice din acest interval.

Marele avantaj al PM este acela de a lua decizia in cel mai scurt timp, fără a ajunge la intervalele

prestabilite pentru efectuarea reviziei. Chiar dacă la prima vedere succesul unui program MP depinde de

performanța algoritmului predictiv, în realitate provocarea este de a determina momentul optim în care să se aplice

decizia intervențională. Așadar, pentru un sistem antifragil algoritmii de optimizare sunt de tip multi-obiectiv,

vizând în același timp să asigure robustețea și rezistența procesului de producție, optimizarea managementului

activelor și optimizarea intervenției MP. Principala problemă pentru un astfel de sistem este că îndeplinirea

obiectivelor particulare este adesea conflictuală și, prin urmare, necesită soluții de compromis, care îngreunează

activitatea de decizie.

Pentru sistemele moderne de producție, tendința este de a realiza o Planificare Integrată care

sincronizează planificarea producției și planificarea întreținerii cu capacitatea de mentenanță predictivă, care pe

ansamblu asigură comportamentul antifragil al sistemului.

Descrierea unui concept complex “antifragilitatea şi mentenanţa predictivă”

prezentat de Prof.Dr.Ing. Radu Dobrescu

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Partea a III-a

Echipa SIS derulează în această perioadă un proiect de Cercetare şi Dezvoltare

[PREVENTION], ce are ca obiectiv dezvoltarea unei platforme care va integra tehnologia Digital Twin și

mentenanta predictivă pentru a crește eficiența energetică și pentru a furniza informații contextuale pentru

proiectarea, operarea și reconfigurarea liniei de producție. Noutatea va fi prezentată ca o platformă care va furniza

proceduri pentru creșterea eficienței energetice în domeniul producției, bazate pe întreținere avansată.

Contactaţi specialiştii noştri pentru oferte de modelare-simulare şi licenţă software la sis@sis.ro.

https://www.sis.ro/wp-content/uploads/2022/01/Tendinte-2022-no-1.pdf
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Pactul Verde European are ca scop transformarea UE într-o economie modernă, competitivă şi eficientă din punctul

de vedere al utilizării resurselor.

Tintă – 2050 zero emisii nete de gaze cu efect de seră

Pactul verde este noua strategie de creştere a UE pentru tranziţia economiei UE către un model economic durabil.

Obiectivul general este ca UE să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050, ceea ce

duce la un mediu mai curat, la o energie mai accesibila, la un transport mai inteligent şi la noi locuri de muncă.

Pentru a ajunge acolo, toate cele 27 de state membre ale UE s-au angajat sa reduca emisiile cu cel putin 55%

pana in 2030, comparativ cu nivelurile din 1990.

Pentru a atinge acest obiectiv, sunt necesare actiuni in toate sectoarele economiei, inclusiv:

▪investitii in tehnologii ecologice;

▪sprijin pentru inovare in sectorul industrial;

▪introducerea unor forme mai putin poluante, mai ieftine si mai sanatoase de transport privat si public;

▪decarbonizarea sectorului energetic;

▪imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor;

▪Mecanismul de Tranzitie Justa.

Mecanismul de tranzitie justa - Cel putin 160 miliarde de euro investitii pentru sprijinul si finantarea regiunilor cele mai
expuse provocarilor tranzitiei in toate statele membre

Pactul Verde European 

Partea I

Investitiile din pilonul 2 
si 3 trebuie sa fie in 

beneficiul teritoriilor
identificate in planurile

de tranzitie justa
teritoriale - fara

obligatia ca proiectele
sa fie localizate in 

aceste teritorii

Adoptarea unui 
plan de tranzitie 
corecta permite 
accesul la cei 
trei piloni ai 

JTF

Pilonii 2 si 3 ai 
JTF au un 
domeniu

tematic mai
larg decat JTF

Fond de tranzitie justa ce va genera

finantare de 89-107 miliarde de euro

- Fond de tranzitie justa de 40 de

miliarde euro, Transferuri - pentru

fiecare 1 euro de la JTF 1,5-3 de la

ERDF / CF - Cofinantare nationala

Invest EU Dedicated Trust = Schema
de tranzitie pentru a mobiliza investitii
de pana la 45 de miliarde de euro

Facilitate de imprumut din sectorul

public cu BEI pentru mobilizarea de

investitii de 25-30 miliarde de euro

SIS SA oferă consultanţă gratuită

pe proiectele cu fonduri europene

pentru identificare program,

verificare eligibilitate, scriere

priect, depunere şi urmărirea

proiectului.
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Măsurarea debitelor – Partea a III-a

Măsurarea debitului prin măsurarea presiunii diferențiale

Tipul de 

debitmetru

Orificiu Venturi Duze și tuburi Pitot

Ramură Lichide și gaze, 

inclusiv abur

Lichide și gaze, 

inclusiv abur

Lichide și gaze, 

inclusiv abur

Lichide și gaze

Profil

Presiune

Determinat de 

transmițător

Determinat de 

transmițător

Determinat de 

transmițător

Determinat de 

transmițător

Profil

Temperatură

Determinat de 

materialul din care 

este fabricat

debitmetrul

Determinat de 

materialul din 

care este fabricat

debitmetrul

Determinat de 

materialul din 

care este fabricat

debitmetrul

Determinat de 

materialul din 

care este fabricat 

debitmetrul

Intervalul de 

debit

Începând de la 

0,1cm3/min

Începând cu

1 m3/h;

determinat de 

dimensiunea țevii

Începând cu

1 m3/h

Determinat de 

dimensiunea țevii

Semnal: Electronice 

analogice sau 

pneumatice

Electronice 

analogice sau 

pneumatice

Electronice 

analogice sau 

pneumatice

Electronice 

analogice sau 

pneumatice

Precizie: ± 0,6% din debitul 

maxim necalibrat, 

inclusiv 

transmițătorul; 

dimensiunile mai 

mici de 2" sunt de 

obicei calibrate.

± 1% din debitul 

maxim; 

necalibrat, 

inclusiv 

transmițătorul.

± 1% din întreaga 

scară, incluzând

transmițătorul, se 

recomandă 

calibrarea 

debitului.

± 1% din întreaga 

scară, incluzând

transmițătorul

Conexiuni 

terminale

Se montează între 

flanșe

Cu flanșă Cu flanșă sau 

între flanșe

Cu flanșă sau 

între flanșe

Dimensiuni Determinat de 

dimensiunea țevii

Posibilitate de 

mărire de până la 

72" (1800mm)

3" până la 48" 

(80mm până la 

1200mm).

Lungime

nelimitată

În calitate de distribuitor al Volrek va prezentăm

VORCONE™ FLOW METERS, un debitmetru ce

utilizează două tehnologii diferite de debitmetre în

combinație: vortex și presiune diferențială.

Un exemplu de utilizare este serviciul cu abur saturat,

contorul produce o măsurare fiabilă a calității aburului

și o citire a debitului masic al aburului.
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