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Siguranţa în funcţionare a proceselor tehnologice sau manufacturiere a

devenit o problema stringentă pe care proprietarii şi managerii acestora trebuie să o ia in

mod serios şi pragmatic în considerare. Cu toate ca există standarde ce statuează

metodele, mijloacele, metodologiile puşine companii din ţară au hotarat sa fie

compliante.

Desigur că sintagma “gradul de siguranţă în functionare îl fixează

proprietarul” a contribuit la aplicarea graduala a recomandarilor ce derivă din analiza

sigurantei functionale (Functional Safety Assesment) sau din studiile de risc precum

HAZOP sau LOPA. Trendul, bazat pe cresterea concurentei in cateva domenii, este

crescator atunci cand in afara de masuri si mijloace de protectia muncii se adoptă

sisteme cu siguranţă marită.

Aceste sisteme denumite SIS (Safety Instrumented Systems) si

categorisite functie de media timpului de functionare intre doua defectiuni in patru

nivele (1-4) denumite SIL (Safety Instrumented Level) incep sa fie proiectate si

implementate in industrii ca petrol si gaze, rafinare, productie de energie dar si in toate

procesele de productie din industria mijloacelor de transport cu precadere a fabricarii

automobilelor. Exista insa mari lacune in cunostintele participantilor la proiectarea,

analiza, conceptia sau realizarea sistemelor care sa asigure cresterea sigurantei in

functionare si reducerea riscurilor. Aplicare standardelor este deseori incomplete sau

incorecta. Standardele ce trebuiesc aplicate sunt reprezentate de IEC 61508 ce statueaza

cadrul general si prevede cerintele pentru ca elementele componente sa fie certificate

SIL si a familiei derivate si orientate catre domenii:

• IEC 61511 Process industries

• IEC 61513 Nuclear power plants

• IEC 62061 Machinery sector

• ISO 13849 Machinery sector

• IEC 61800-5-2 Power drive systems

• ISO 26262 Automotive sector

Echipa SIS ce de mai bine de 10 ani proiecteaza, realizeaza si intretine

sisteme SIS de tipul Fire& Gas, Emergency Shutdown Systems si SIS va sta la

dispozitie cu o consultatie gratuita
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Faptul ca se adopa masiv dispositive mobile inteligente in lumea profesionala si in cadrul IoT

(Internet of Things) si IIoT (Industrial Internet of Things) aduce noi beneficii, dar si noi provocari. Multitudinea de

senzori si imensa cantitate de date generate de sisteme prezinta problema reprezentarii catre oameni. Datele trebuie

sa fie sintetizate, astfel incat sa fie prezentate doar informatiile relevante, ecranele fiind de dimensiuni limitate.

SCADA este prescurtarea pentru Monitorizare, Control si Achizitii de Date (Supervisory Control

And Data Acquisition). Termenul se refera la un sistem amplu de masura si control. Automatizarile SCADA sint

folosite pentru monitorizarea sau controlul proceselor chimice, fizice sau de transport.

Un utilizator poate avea nevoie de acces de la distanta pentru sistemul de supraveghere pentru a

monitoriza si controla operatiile, sa fie notificat in cazul in care apare un eveniment important si sa poata reactiona

cat mai rapid.

Solutia nu poate fi unica, asa ca SIS in calitate de unic distribuitor in Romania va prezinta PCVUE,

un pachet software ce a dezvoltat o categorie de produse ce aduc utilizatorului o extensie pentru a actiona cu decizia

corecta, indifferent de context.

Solutiile mobile sunt bazate pe EasyMobileTechnology, ce asigura o configurare sigura, usoara si

rapida. Securitatea este data de arhitectura si de comunicatii, dar si de suportul pentru Microsoft Windows Active

Directory. Navigatia este oferita de interfete grafice pentru monitorizare de la distanta si control din cadrul unui

browser web sau ecran de la distanta.

Notificarile au beneficiul de oferi utilizatorului posibilitatea sa acceseze datele de pe diverse site-

uri, sa primeasca informatii si notificari in timp real. Utilizatorul mai poate accesa date arhivate, filtre de date ce

depend de profilul utilizatorului, dar si o lista de variabile ‘favorite’, pentru a le putea monitoriza separat de toate

celelalte.

In numarul urmator se vor prezenta studiile de caz dezvoltate de SIS, utilzand PcVue, iar pentru

oferte va puteti adresa la sis@sis.ro

SOLUTII PCVUE

OPERARE EFICIENTA DE LA DISTANTA

Partea I

Solutiile pentru o extensie naturala a utilizatorului de la

distanta :

•Utilizatorului ii sunt furnizate informatii relevante fara

ca acesta sa le ceara

•Se furnizeaza informatii relevante in concordanta cu

locatia si rolul utilizatorului

•Notificare si procesare de evenimente

•Daca utilizatorul are intrebari, sistemul ii va raspunde

pentru a putea lua cele mai bune decizii

•Se colecteaza date de la orice sursa cu usurinta

•Utilizatorul de mobil se poate baza pe sistem ca o

extensie naturala

Printre beneficiile unui astfel de sistem, putem

enumera:

•Eficienta operatiilor

•Reducerea costurilor de munca si pregatire

•Imbunatatirea calitatii de luare a deciziilor

•Siguranta prin design

mailto:sis@sis.ro
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Investitii finantate:

• investitii productive in IMM-uri, inclusiv microintreprinderi si start-up-uri, care conduc la diversificarea,

modernizarea si reconversia economica;

• investitii in crearea de noi firme, inclusiv prin incubatoare de afaceri si servicii de consultanta, care sa conduca la

crearea de locuri de munca;

• investitii in activitati de cercetare si inovare, inclusiv de catre universitati si organizatii publice de cercetare si

incurajarea transferului de tehnologii avansate;

• investitii in implementarea tehnologiei, precum si in sisteme si infrastructuri pentru energie curata la preturi

accesibile, inclusiv tehnologii de stocare a energiei, si in reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;

• investitii in energie regenerabila in conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European si a

Consiliului, inclusiv criteriile de durabilitate stabilite in aceasta, si in eficienta energetica, inclusiv in scopul

reducerii saraciei energetice;

• investitii in mobilitatea locala inteligenta si durabila, inclusiv decarbonizarea sectorului de transport local si a

infrastructurii acestuia;

• reabilitarea si modernizarea retelelor de termoficare in vederea imbunatatirii eficientei energetice a sistemelor de

termoficare si investitii in producerea de caldura cu conditia ca instalatiile de producere a caldurii sa fie alimentate

exclusiv din surse regenerabile de energie;

• investitii in digitalizare, inovare digitala si conectivitate digitala;

• investitii in regenerarea si decontaminarea zonelor dezafectate, refacerea terenurilor si inclusiv, acolo unde este

necesar, infrastructura verde si proiecte de reutilizare, tinand cont de principiul „poluatorul plateste”;

• investitii in consolidarea economiei circulare, inclusiv prin prevenirea deseurilor, reducerea, eficienta resurselor,

reutilizare, reparare si reciclare;

• perfecţionarea şi recalificarea lucratorilor şi a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca;

• asistenta in cautarea unui loc de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca;

• incluziunea activa a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca;

• asistenta tehnica;

• alte activitati in domeniile educatiei si incluziunii sociale, inclusiv, acolo unde este justificat in mod corespunzator,

investitii in infrastructura in scopul centrelor de formare, al institutiilor de ingrijire a copiilor si a batranilor, asa cum

este indicat in planurile teritoriale de tranzitie justa, in conformitate cu articolul 11.

Alocarea pe tari este inclusa in Anexa la Regulamentul de infiintare a FTJ,

iar Romania va beneficia de o alocare totala de 1.947 milioane de euro (preturi 2018).

Nu vor fi finantate:

• dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

• fabricarea, prelucrarea si comercializarea tutunului si a produselor din tutun;

• o intreprindere in dificultate, astfel cum este definita la articolul 2 punctul (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014

al Comisiei, cu exceptia cazului in care este autorizata in temeiul normelor privind ajutoarele de stat temporare

stabilite pentru a aborda circumstante exceptionale sau in cadrul unui ajutor de minimis pentru a sprijini investitiile

care reduc costurile cu energie in contextul procesului de tranzitie energetica;

• investitii legate de productia, prelucrarea, transportul, distributia, depozitarea sau arderea combustibililor fosili

Pactul Verde European 

Partea a II-a

(Fondul de Tranziţie Justă)

SIS SA oferă consultanţă gratuită pe proiectele cu fonduri europene pentru

identificare program, verificare eligibilitate, scriere priect, depunere şi

urmărirea proiectului.

Preluat de la RomCapital Invest
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Măsurarea debitelor – Partea a IV-a

Măsurarea debitului prin măsurarea presiunii diferențiale

Tipul de 

debitmetru

Orificiu Venturi Duze și tuburi Pitot

Avantaje Ușor de instalat; 

costuri reduse; 

o mare varietate

de tipuri și

materiale

disponibile; 

ușor de 

schimbat.

Pierdere

permanentă

redusă; bun 

pentru

suspensii și

fluide

murdare; 

Construcție

extrem de 

robustă.

Economic, 

pierderi

permanente

reduse; utilizează

un singur

transmițător, 

indiferent de 

dimensiunea

țevii; 

Cost foarte

scăzut; 

utilizează un 

singur

transmiță-tor, 

indiferent de 

dimensiu-nea

conductei.

Limitări Folosește

orificii

excentrice sau

plăci

segmentate

pentru lichide

foarte poluate

sau nămoluri; 

este necesară o 

traiectorie

rectilinie a 

conductelor în

amonte și în

aval.

Cel mai scump 

producător de 

presiune 

diferențială, în 

general se 

limitează la 

aer și apă; 

mari și grele, 

în special în 

cazul țevilor 

de dimensiuni 

mari. Precizia 

este afectată 

de uzură.

Economic, 

pierderi

permanente

reduse; utilizează

un Tuburile de 

debit nu dispun

de date detaliate

în comparație cu 

plăcile cu 

orificiu; Se 

recomandă

calibrarea pentru

o performanță

optimă

Nu preia un 

flux complet

cu precizie

limitată. 

Presiune

diferențială

scăzută

pentru un 

debit 

determinat

În calitate de distribuitor al Vortek va prezentăm

VORCONE™ FLOW METERS, un debitmetru ce

utilizează două tehnologii diferite de masurare a

debitului: 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.
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