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Curățăm zăpada la -20° C și recoltăm po-
rumbul la +40° C, producem componente 
de înaltă precizie, punem în mişcare porți 
de ecluză cu o greutate de câteva tone și 
cele mai renumite scene din lume, realizăm 
alinierea optimă a paletelor de rotor din 
instalațiile eoliene în raport cu direcția vân-
tului și utilizarea optimă a energiei valurilor 
oceanului.

În calitate de partener global, Bosch 
Rexroth susţine eforturile constructorilor 
de mașini și instalații din întreaga lume 
cu ajutorul tehnologiei sale de vârf și a 
cunoștințelor de specialitate din domeniu. 
Peste 36.500 angajați la nivel global dez-
voltă soluții individuale, sigure, cu un con-
sum optim de resurse. Inovaţiile noastre 
oferă îmbunătăţiri multidimensionale pentru 

producătorii de maşini şi pentru utilizatorii 
finali. De exemplu, acestea ajută la redu-
cerea emisiilor nocive de dioxid de carbon, 
sporind, totodată, şi productivitatea.
În plus, facilităm utilizarea soluțiilor din 
mai multe domenii tehnologice cu ajuto-
rul unor funcții predefinite și a unor instru-
mente de inginerie integrate.
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA

 INCDIE ICPE-CA
Nr. Registrul Comertului J40/3800/2001
Cod Fiscal RO 13827850
Capital Social: 381.108 Lei

Trezorerie M.B.: RO24TREZ7005069XXX002740
Cont : ROL RO52RNCB0076029424690001
BCR SMB, Bucuresti

Splaiul Unirii nr. 313,
sector 3 Bucuresti
030138, Romania

office@icpe-ca.ro
marketing@icpe-ca.ro

Tel: +4021.346.7231
 +4021.346.8297
Fax: +4021.346.8299

Descriere activitate:
a) cercetare fundamentală și aplicativă în sectorul ingineriei electrice;
b) asistență tehnică și consultanță în domeniul ingineriei electrice;
c) informare, documentare și pregătire de personal în domeniul ingineriei electrice.
Domeniul de specialitate al INCDIE ICPE-CA
a. conform clasificării CAEN: 

Activitatea principală conform codificării: 
7219 - Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și 
inginerie 
Activități secundare conform codificării: 
7211 - Cercetare - dezvoltare în biotehnologie 
7220 - Cercetare - dezvoltare în științe sociale și umaniste 
3250 - fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente 
medicale stomatologice.

b. conform clasificării UNESCO: 
3306 - Ingineria și Tehnologia electrotehnică 
3312 - Tehnologia materialelor generator electric 1,5 kW

DIRECŢII DE CERCETARE ŞI ACTIVITATE 
ÎN DOMENIUL INGINERIEI ELECTRICE
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Controlați axele cu ajutorul telefonului dvs. inteligent
Tehnologia cu interfață deschisă oferă oportunități pentru producția 
dispozitivelor inteligente

Implementați programe de aplicații cu Java sau Objective-C ca aplicații 
native: Interfața Open Core suportă cele mai importante două sisteme de 
operare pentru dispozitive inteligente, Apple iOS și Google Android. Astfel, 
producătorii de utilaje pot dezvolta aplicații pentru telefoane inteligente 
și tablete în mod separat și independent de platforma dispozitivului.  

Aplicația serviciului pentru manipularea aplicațiilor: Rexroth prezintă 
o interfață completă pentru utilizator pentru un sistem de comandă ca 
o aplicație pe o tabletă PC cu sistem Android.
Deși popularitatea telefoanelor inteligente, a tabletelor PC și a aplicațiilor 
corespondente a crescut pe piața de consum în ultimii ani, aceste dis-
pozitive au ratat la limită intrarea în halele de producție. Deși operarea 
utilajelor prin dispozitive mobile nu este nouă, nu există suficiente 
tehnologii de interfațare universale între sistemele de automatizare și 
cele informatice pentru integrarea eficientă a tehnologiilor informatice. 
Prin Tehnologia Open Core, Rexroth deschide calea către producerea 
tehnologiilor informatice mobile. 
Aplicațiile mobile și dispozitivele inteligente au pătruns pe piața de 
consum și vor constitui un imbold de durată pentru inovațiile din 
tehnologia de automatizare. Tehnologia software folosită în dis-
pozitivele mobile moderne (tablete și telefoane inteligente) oferă 
noi oportunități pentru producători și utilizatori pentru prelucra-
rea informațiilor provenite de la utilajele și sistemele de producție.  
Ținând cont de sistemele din ce în ce mai complexe și de presiunea 
competitivă din ce în ce mai mare din domeniul tehnologic, dispozitivele 
inteligente cu softul lor de aplicații (aplicații mobile) își fac apariția 
chiar la timp. Folosirea tehnologiilor software cunoscute din domeniul 
automatizării informatice oferă un potențial inovativ și de diferențiere 
interesant pentru producători și operatori. 

Interfața deschisă leagă domeniul informatic de cel al 
automatizării 
Prin tehnologia Open Core, Rexroth combină domeniile tehnologice de 
automatizare și cel informatic, separate în mod tradițional. Pe lângă 
standardele, instrumentele software și pachetele funcționale deschise, 
această abordare aduce o nouă tehnologie de interfațare care creează 
o legătură între automatul programabil PLC și programarea în limbaj 
de nivel înalt. Rexroth oferă Interfața Open Core pentru sistemele sale 
motion-logic IndraMotion MLC și IndraLogic XLC. Aceasta include un kit 
de dezvoltare software (SDK) pentru diferitele medii de programare, 
sistemele de operare și dispozitivele finale ale aplicațiilor inteligente, 
precum și pentru alte aplicații de automatizare informatică. Prin inter-
mediul acestei interfețe, aplicațiile cu limbaj de programare de nivel 
înalt au acces la sistemele motion logic din diferitele dispozitive finale. 
Aplicațiile bazate pe C/C++ sunt executabile direct în timp real în mediul 
mecanismelor de acționare. 

Domenii de aplicare și beneficii ale dispozitivelor inteligente în 
mediul de producție
Ca rezultat al integrării crescânde pe orizontală și pe verticală în mediul 
de producție, precum și în urma îmbinării cu domeniul informatic, au 
apărut mai multe domenii de aplicare în care informațiile trebuie furni-
zate și prelucrate la momentul oportun și în locul potrivit. Dispozitivele 
inteligente oferă o platformă cu o soluție interesantă în acest scop.  
Operarea și depanarea utilajului se află printre principalele cazuri de 
utilizare cu aplicare preponderent locală. Accesul local la informații 
privind utilajul oferă multe scenarii noi de aplicație în beneficiul ope-
ratorilor utilajului, cum ar fi conceptele pentru operarea simplificată a 
utilajului, achiziția de date, depanare, diagnosticare și întreținere. Este 
de așteptat ca dispozitivele mobile puternice să înlocuiască parțial ter-
minalele staționare. Acest lucru este parțial adevărat pentru zonele în 
care cererile din mediul industrial nu cresc. Aplicațiile ca monitorizarea 
de la distanță a condiției, gestionarea energiei și sistemele de execuție a 
producției sunt utilizate la un nivel mai înalt în întreaga zonă de producție. 
Dată fiind complexitatea crescândă a utilajelor și sistemelor, dispozitivele 
inteligente oferă o asistență semnificativă prin intermediul aplicațiilor 
și prin operarea lor intuitivă cu ajutorul simbolurilor și atingerilor 
multiple. Aceleași beneficii care justifică vânzările importante ale dis-
pozitivelor inteligente în sectorul de consum vor duce, de asemenea, 
la apariția unor noi opțiuni de operare a utilajelor și echipamentelor: 
operarea intuitivă, controlată  prin gesturi, precum și informațiile 
adaptate aplicației specifice, cu simboluri cunoscute la nivel global.  
În plus, tehnologia integrată în dispozitivele inteligente – de la camere și 
WLAN la GPS – oferă beneficii pentru întreținere, depanare și colectare 
a datelor de operare. În special în zona de depanare, camerele și GPS-ul 
oferă noi oportunități, cum ar fi transmiterea informațiilor vizuale și 
prezentarea informațiilor specifice locației. În acest context nu trebuie 
trecuți cu vederea senzorii de mișcare integrați care oferă moduri noi 
de operare a utilajelor, ca în cazul executării mișcărilor utilajului. 

Aplicații native sau aplicații bazate pe web
Cu ajutorul Interfeței Open Core, producătorii de utilaje pot dezvolta 
aplicații pentru telefoane inteligente și tablete în mod separat și inde-
pendent de platforma dispozitivului. Aceasta suportă cele mai importante 
două sisteme de operare pentru dispozitive inteligente, Apple iOS și 
Google Android. Producătorii de utilaje o pot folosi pentru implemen-
tarea programelor de aplicații cu Java sau Objective-C ca aplicații native.  
Acestea folosesc caracteristicile sistemului de operare respectiv, 
precum și arhitecturile și interfețele softului. Prin urmare, aplicațiile 
adecvate suportă în întregime operarea dispozitivului, pot folosi în 
mod optim funcțiile specifice dispozitivului (cum ar fi senzorii) și 
pot oferi o gamă de funcții complet independente. Crearea acestor 
aplicații are loc în mediul de programare oferit de producătorul 
sistemului de operare, care oferă extensii specifice în acest scop.  
În opoziție, aplicațiile bazate pe web funcționează în browser-ul co-
respunzător al fiecărui dispozitiv, fiind, prin urmare, independente de 
sistemul de operare și de dispozitiv. În mod normal, programarea are loc 
cu standardele Web HTML, CSS și Javascript care (acesta fiind un avantaj) 
sunt disponibile pentru toate dispozitivele mobile. Dezavantajele pot fi 
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observate în special în privința conceptului interfeței native, neadaptate, 
a dispozitivului respectiv, precum și în ceea ce privește lipsa accesului 
la anumite funcții ale sistemului de operare și ale dispozitivului. În plus, 
performanța aplicațiilor bazate pe web  nu ține pasul cu cea a aplicațiilor 
native, iar legătura de comunicare bazată pe HTTP necesită un server 
de date adecvat pentru informații. 

Diagnosticare prin intermediul telefonului inteligent
Ca un exemplu, Rexroth a dezvoltat o aplicație nativă pentru o diagnos-
ticarea completă a sistemului bazat pe Google Android. În cazul unei 
erori, aceasta poate ajuta operatorul utilajului să simplifice semnifica-
tiv diagnosticarea în contrast cu abordarea anterioară convențională. 
Pentru diagnosticarea specifică a mecanismelor de acționare și a comenzilor 
electrice este necesară o gamă largă de date: de la numărul de serie la 
detalii privind componentele și versiunea softului integrat al automatului 
programabil PLC. Pentru acest lucru, operatorul utilajului trebuie să des-
chidă panoul de comandă, să citească numărul de serie (printre altele) de 
pe plăcuța indicatoare și trebuie să găsească versiunile softului integrat și 
a softului unității de comandă prin folosirea unui caiet de depanare. Apoi 
acesta trimite datele respective departamentului de depanare prin telefon 
sau e-mail. Pe lângă faptul că această metodă necesită diverse elemente 
– caiet de depanare, cheie pentru panou, pix – este, de asemenea, predis-
pusă la erori. Erorile de citire sau de notare nu sunt neobișnuite pe teren.  
Este mult mai eficient pentru operatorul utilajului să folosească o aplicație 
de diagnosticare pe un telefon inteligent. Cu ajutorul acesteia, operatorul 
scanează codul QR care conține adresa IP a unității de comandă care, de exem-
plu, poate fi amplasat în exteriorul panoului de comandă. După realizarea 
conexiunii cu unitatea de comandă, operatorul poate citi apoi toate datele 
necesare cu ajutorul telefonului inteligent și le poate trimite direct prin e-mail.  
Aplicația de diagnosticare afișează informații privind sistemul și oferă 
o privire generală asupra versiunii componentelor hardware/softului 
integrat care pot fi trimise de operatorul utilajului, dacă este cazul. Pentru 
aceasta, operatorul trebuie doar să aleagă conținutul relevant, precum și 
serviciul adecvat de pe telefonul inteligent, cum ar fi serviciul de e-mail. 
Pentru identificarea unei erori sau a unei probleme, operatorul poate citi 
întregul jurnal de înregistrări al unității de comandă, poate filtra intrările 
după necesități și poate citi descrierile erorilor. Aplicația afișează, de 
asemenea, o privire generală asupra mecanismelor de acționare conec-
tate la controler. Pe lângă diagnosticarea detaliată cu afișare în timp 
real, operatorul poate, de asemenea, să aducă în prim plan mesaje de la 
mecanismele de acționare. Timpii de răspuns de la unitatea de comandă 
în cazul solicitărilor de informații sunt foarte scurți în comparație cu 
timpii unei aplicații care trebuie să se conecteze la un server web. Pe lângă 
plăcuța electronică, operatorul utilajului poate vedea parametrii setați și 
poate adăuga parametri noi. Operatorii de utilaje pot asigura securitatea 
datelor prin diverse metode. O opțiune o reprezintă conectarea numai 
a anumitor dispozitive inteligente la utilaj sau la sistemul de comandă. 
Diagnosticarea cu un dispozitiv inteligent este mai confortabilă pentru 
operatorii de utilaje și permite o privire generală rapidă asupra stării 
utilajului în orice moment. Cu ajutorul conceptului inovator de dia-
gnosticare producătorii de utilaje le pot oferi clienților lor un beneficiu 
suplimentar interesant. 

Manipularea sistemului prin folosirea gesturilor tactile 
Prin intermediul IndraMotion pentru aplicația Handling HMI, Bosch 
Rexroth oferă utilizatorilor o interfață completă pentru utilizator în 
combinație cu unitățile sale de comandă. Utilizatorii pot comuta între 
până la patru procese cinematice pentru un sistem de manipulare și au 
acces la diagnosticarea și la jurnalul de înregistrări al unității de comandă, 
precum și la diferitele stări de operare. Aplicația este integrată în mod 
armonios în sistemul de operare al tabletei. Manipularea este intuitivă, 
iar designul atractiv. Prin derularea de la stânga la dreapta utilizatorul 
comută între diferitele ecrane de operare, iar la atingere sunt afișate 
informații. Prin câteva gesturi tactile operatorii de utilaje pot opera un 
întreg sistem de manipulare. Toate funcțiile necesare pot fi afișate pe un 
dispozitiv mobil final. Prin dezvoltarea Interfeței Open Core, Rexroth a 
oferit condițiile și spațiul creativ pentru ca producătorii de utilaje să-și 
implementeze propriile aplicații. În definitiv, aceștia dețin expertiza 
privind procesele utilajelor lor și știu cel mai bine modul în care pot 
utiliza dispozitivele inteligente pentru a se diferenția pe piață. 

Producătorii de utilaje folosesc aplicații pentru a se diferenția 
Societatea Glaub Automation & Engineering GmbH a dezvoltat o aplicație 
pentru operarea și diagnosticarea unui sistem cu trei axe, pe baza Interfeței 
Open Core. Prin intermediul unei bare de instrumente amplasate la 
marginea ecranului utilizatorul poate accesa direct meniurile principale 
utilizate cel mai frecvent. Aceasta include operarea manuală, operarea 
automată, prima pagină, revenirea la prima poziție și setări. În fiecare 
meniu principal respectiv pot fi alese diferite submeniuri. În operarea 
manuală utilizatorii pot alege între modurile Manual, Vizual sau Senzor 
pentru a deplasa axele într-o poziție definită. Modul Senzor utilizează 
senzorii de înclinare integrați în tabletele PC. Dacă utilizatorul își așază 
ambele degete mari pe cele două amprente aflate în marginea de jos a 
ecranului, axele se deplasează în direcția în care este înclinată tableta. 
În acest mod, cu cât este mai abrupt gradul de înclinare, cu atât se de-
plasează mai repede axele. Mișcarea transversală se oprește de îndată 
ce utilizatorul ia degetul de pe o amprentă. Chiar și învățarea ciclurilor 
complete de mișcare este simplă și intuitivă cu ajutorul tabletei PC.  
În antetul aplicației există un buton de diagnosticare. Cu ajutorul acestui 
buton, utilizatorul poate accesa stările axelor și ale unității de comandă 
și, de asemenea, poate afișa parametrii individuali ai mecanismelor de 
acționare sau poate citi jurnalul de înregistrare a erorilor unității de comandă.  
Cu ajutorul acestei aplicații integratorul de sistem își poate ajuta clienții 
să economisească timp și bani, datorită faptului că pregătirea unui coleg 
– care este necesară în mod obișnuit pentru operarea unui sistem – poate 
fi omisă, deoarece utilizatorii știu deja cum să folosească dispozitivele 
inteligente din viețile lor private.

Concluzie
Integrarea dispozitivelor inteligente în automatizare oferă producătorilor 
de utilaje mai multă libertate pentru idei creative în vederea optimizării 
diagnosticării, operării și dării în exploatare a utilajelor. Drept urmare, 
aceștia pot deja să dezvolte în prezent scenarii de aplicații legate de mo-
durile în care pot profita de aceste dispozitive. Ca rezultat al experienței 
pozitive cu dispozitivele inteligente pe piața de consum, a fost observată, 
de asemenea, o tendință ireversibilă în domeniul automatizării, deoarece 
operatorii de utilaje, în special, au acordat întotdeauna o importanță 
mare operării simple a utilajelor și echipamentelor. 
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Economice, precise, sigure și eficiente din punct de vedere 
energetic: soluțiile tehnologice de acționare și control 
de la Bosch Rexroth pun în mișcare utilaje și sisteme 
de orice dimensiune. Compania reunește experiența 
globală pe care o deține în domeniul aplicațiilor mobile, 
aplicațiilor pentru utilaje, tehnologizării, automatizării 
unităților de producție și energiilor regenerabile pentru 
a dezvolta componente inovatoare, precum și soluții și 
servicii adaptate în funcție de sistem. Bosch Rexroth oferă 
clienților săi componente hidraulice, sisteme electrice 
de acționare și control, componente pneumatice, teh-
nologii de angrenare și mișcare liniară și tehnologii de 
asamblare, toate dintr-o singură sursă. Cu reprezentanțe 
în peste 80 de țări, aproximativ 36.700 de parteneri au 
generat venituri din vânzări de aproximativ 5,7 miliarde 

de euro în 2013. Pentru a afla mai multe, accesați  
www.boschrexroth.com
Grupul Bosch este lider global în furnizarea de tehnologii 
și servicii. Cei aproximativ 281.000 de angajați au generat 
vânzări de 46,4 miliarde de euro în anul 2013 (NB: În 
urma unor modificări ale politicilor contabile, cifrele 
din anul 2013 pot fi comparate doar într-o anumită 
măsură cu cele din anul 2012). Activitatea societății 
este împărțită în patru domenii de activitate: tehnologia 
auto, tehnologia industrială, tehnologia bunurilor de 
consum și tehnologia energiei și de construcții. Grupul 
Bosch include Robert Bosch GmbH și aproximativ 360 
de filiale și companii regionale în peste 50 de țări. Dacă 
includem partenerii săi de servicii și vânzări, atunci 

Bosch este reprezentată în aproximativ 150 de țări. 
Această dezvoltare și rețeaua de fabricație și vânzări la 
nivel mondial reprezintă fundația pentru o dezvoltare 
ulterioară. În anul 2013, Bosch a depus documentațiile 
pentru peste 5.000 de brevete la nivel global. Produsele și 
serviciile grupului Bosch sunt concepute pentru a fascina 
și îmbunătăți calitatea vieții oferind soluții care sunt atât 
inovatoare cât și benefice. În acest fel, compania oferă 
tehnologie la nivel mondial ce este “Inventată pentru viață.” 
Pentru informații suplimentare, accesați paginile de 
internet www.bosch.com, www.bosch-press.com și  
http://twitter.com/BoschPresse

Date de contact:  
info@boschrexroth.ro, Tel: 0356 433098
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Rotork s-a impus ca lider mondial în domeniu prin cele cinci divizii 
principale: Rotork Controls, Rotork Fluid Systems, Rotork Gears, Rotork 
Instruments și Rotork Site Services. Rotork Controls fabrică acționări 
electrice pentru robinete ce lucrează în cele mai grele condiții, acționări 
de mare precizie pentru controlul proceselor industriale și sisteme 
de automatizare și control. Echipamentele sunt apreciate de clienți 
pentru fiabilitatea, precizia și rezistența lor. Rotork Fluid Systems 
este specializată în producția acționărilor pneumatice și hidraulice, 
precum și a sistemelor de control pentru aceste acționări bazate 
pe cele mai noi tehnologii, calitate ireproșabilă, design inovativ și 
performanțe superioare. Rotork Gears fabrică reductoare atât pentru 
folosirea în combinație cu acționări, cât și pentru operarea directă a 
robinetelor. Unitățile de producție Rotork din întreaga lume furnizează 
ansambluri complete de reductoare, switch boxes, poziționere sau 
accesorii de adaptare pentru orice aplicație. Rotork Instruments este 
divizia specializată în controlul și măsurarea debitului și presiunii 
pentru aplicații ce impun o precizie și fiabilitate ridicată. 

Înființată în anul 2013 pentru a reprezenta interesele companiei Rotork în România, 
Controltech Solutions SRL s-a impus ca un furnizor şi partener de încredere pentru 
întreaga gama de acționări electrice, pneumatice, hidraulice, reductoare, kituri de 
montaj, piese de schimb, precum şi ansambluri complete MOV, robinete ON-OFF, 
robinete fail-safe, robinete de reglare şi control, având toate autorizațiile şi calificările 
necesare furnizării de suport tehnic, comercial şi service.

CONTROLTECH SOLUTIONS – Acționări ROTORK şi robinete acționate

În parteneriat cu fabrici de robinete consacrate din Anglia, Germania, 
Italia, Spania sau Cehia, Controltech Solutions livrează toate tipurile 
de robinete impuse de aplicațiile clienților, cum ar fi robinete cu sferă, 

robinete sertar-pană, robinete cu ventil, robinete de reținere, robinete 
fluture, filtre, supape de siguranță, accesorii sau produse speciale. Pen-
tru toate acționarile livrate, atât individual, cât și ca ansamblu robinet 
acționat, Controltech Solutions asigură montajul, testarea și punerea în 
funcțiune, precum și automatizarea necesară la cererea clientului.

De peste 50 ani, inginerii din toată lumea se bazează pe cele mai 
inovative și sigure soluții Rotork pentru acționarea robinetelor și 
controlul debitului lichidelor, gazelor sau pulberilor. Prin fabricile 
sale din Anglia, Italia, Suedia, Olanda, Statele Unite ale Americii și cele 
peste 180 de birouri din 95 de țări, Rotork asigură o prezență globală 
pentru companiile din industria de petrol și gaze, industria apei și 
tratamentului apei, industria energetică, industria navală, industria 
minieră, industria alimentară, farmaceutică și chimică.

CONTROLTECH SOLUTIONS SRL | Șoseaua Naționala nr. 74A, 905900 Ovidiu, Jud. Constanța   

Tel.: 0722514836 / 0744520904 | Fax: 0341445352 | E-mail: solutions@controltech.ro | Web: www.controltech.ro
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Divizia Rotork Site Services este dedicată furnizării de suport tehnic 
și service cu promptitudine către clienți, atât pentru proiecte noi, 
cât și pentru intervenții de service și mentenanță preventivă prin 
intermediul rețelei globale de centre de service cu echipe formate 
din tehnicieni experți și ingineri calificați și instruiți la fabricile 
Rotork din Bath, Anglia și Lucca, Italia. Controltech Solutions este 
parte a acestei rețele globale de service pentru Romania, Bulgaria 
și Republica Moldova.

În completarea gamei de acționări electrice inteligente IQ3 cu noua 
interfață intuitivă și control non-intruziv prin tehnologia Bluetooth, 
Rotork a lansat Remote Hand Station pentru acționările instalate în 
locații greu accesibile. Practic, echipamentul oferă operatorului o 
replică exactă a sistemului de monitorizare și control al acționării, 
dar la o distanță de până la 100 metri de robinet cu alimentare direct 
din acționare, inclusiv în varianta pentru mediu potențial exploziv.

Cu ocazia celui mai mare eveniment de profil din Europa, Valve World 
Conference & Expo Düsseldorf, Rotork a lansat a treia generație de 
acționări electro-hidraulice independente Skilmatic SI care combină 
simplitatea unei acționări electrice cu precizia acționării hidraulice 
și siguranța sistemului mecanic de operare fail-safe prin revenire 
cu arc. Aceste acționări complexe sunt folosite în aplicații critice de 
siguranță cum ar fi ESD (Emergency Shutdown) sau ROSoV (Remotely 
Operated Shutoff Valve). Noul Skilmatic este disponibil în patru dimen-
siuni (SI³-1, SI³-2, SI³-3 și SI³-4) care oferă operare pentru momente 
de la 65Nm până la 600.000Nm cu asigurarea funcției de fail-safe. 
Modelul SI³-3 permite acum dezvoltarea unor momente de până la 
20.000Nm, față de 4.000Nm la cât era limitată versiunea anterioară 
SI-2 pentru modele standard. Gama SI³ permite posibilități multiple 
de configurare pentru viteza de operare, funcționalitate, control, 
monitorizare, data logging, semnale ESD programabile, opțiuni de 
siguranță pentru aplicații SIL2 și SIL3, precum și flexibilitate prin 
integrarea în sistemul Pakscan dezvoltat de Rotork sau Foundation 
Fieldbus®, DeviceNet®, Profibus®, Modbus® și HART®, PST (Partial 
Stroke Testing) pentru testarea completă a robinetului și componen-
telor ansamblului de acționare fără afectarea procesului tehnologic, 
certificări IP68, ATEX, INMETRO, IEC, FM, CSA, GOST.

Prin profesionalismul și experiența solidă în 
domeniu a echipei, în numai un an de la înființare, 
Controltech Solutions a devenit furnizor în proiecte 
majore pentru clienți importanți cum ar fi Transgaz, 
Romgaz, OMV Petrom Rafinare, OMV Petrom 
E&P, Rompetrol, Rominserv, Nuclearelectrica sau 
Complexul Energetic Hunedoara. De asemenea, 
numeroase produse livrate de Controltech Solutions 
au fost exportate ca parte a skidurilor realizate de 
contractori români pentru proiecte externe.
În anul 2014, Controltech Solutions a participat în 
parteneriat cu Rotork la ExpoEnergiE din cadrul 
Târgului Tehnic Internațional București, iar din 
anul 2015 s-a alăturat membrilor Asociației pentru 
Automatizări și Instrumentație din România.
Specialiștii Controltech Solutions sunt pregătiți să 
ofere soluții complete pentru acționarea robinetelor 
industriale, începând de la suport tehnic, ofertare, 
asistență la proiectare și până la faza de livrare 
acționări sau robinete acționate, montaj, service 
și asistență tehnică în teren.

Follow us on  /controltechsolutions

Informații tehnice detaliate despre gama extinsă de produse Rotork sunt 
disponibile pe pagina web www.rotork.com, precum și prin intermediul 
Controltech Solutions, reprezentanța Rotork din România.
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Obiectivul Dvs: automatizări eficiente, sigure și igienice
Soluția Festo: produse, sisteme și servicii pentru întregul proces de producție

Producția industrială alimentară  trebuie să respecte cele mai înalte standarde de igienă și, în același timp, să își 
mențină productivitatea. În mod evident, aceleași cerințe severe și aceleași performanțe ridicate se cer și  din 
partea componentelor care intră în construcția echipamentelor de producție,  mai ales în zonele  de contact cu 
alimentele și zonele ce pot fi stropite, care necesită condiții aseptice. Fiind un partener cu experiență îndelungată 
și bogată în domeniul tehnologiilor de automatizare, Festo are competența necesară și o înțelegere aprofundată 
a tuturor proceselor implicate în industria alimentară, oferind un portofoliu complet de produse, sisteme și 
servicii pentru automatizările de proces și de fabrică.

Igienă şi productivitate în industria alimentară

Siguranța 
alimentară 
obținută  
cu ușurință

Standardele și directivele în domeniul siguranței alimentare 
asigură consumatorul că alimentele pot fi consumate cu 
încredere. Implementarea acestor standarde și directive 
în procesele de producție reduce încă de la început riscul, 
atât pentru producător, cât și pentru consumator.

Festo contribuie la implementarea eficientă a normelor de 
siguranță alimentară prin produse și soluții igienice care 
protejează consumatorul și renumele producătorului. 

 � Sistem de amortizare auto-reglabil la poziția de capăt PPS
Amortizare pneumatică auto-reglabilă PPS: fantele longitudinale permit eliberarea aerului, 
obținând o amortizare lentă în poziția de capăt, chiar și sub sarcini dinamice. În plus, PPS nu 
necesită șuruburi de reglare a amortizării unde ar putea să se acumuleze resturile alimentare 
și  murdăria, evitând astfel potențialele surse de infestare.

 � Sistem modular de etanșare
Pentru componentele care vin în contact cu alimentele, ar trebui folosite garnituri și materiale 
de ungere care respectă normele FDA. Sunt disponibile garnituri pentru curățare normală 
sau pentru curățare intensivă  cu spumă. Garniturile nelubrifiate asigură o funcționare fiabilă 
chiar și pentru componentele mașinii al căror ulei de lubrifiere este spălat prin curățare 
frecventă.

Disponibilitate 100% a mașinii:  
Întreținere productivă  

(Total Productive Maintenance = TPM)
Eficiența energetică Siguranța@Festo

Cea mai sigură producție nu este obținută printr-o 
întâmplare: TPM oferă toți indicatorii necesari astfel 
încât să fiți întotdeauna cu un pas înainte.
Procesarea la timp a aluatului, legumelor, cărnii 
sau laptelui este o necesitate obligatorie. În caz 
contrar, există riscul opririi producției și chiar 
al pierderii materiilor prime care urmează a fi 
procesate. Cu TPM și sprijinul produselor adecvate 
de la Festo, vă concentrați încă de la început pe 
asigurarea fiabilității, evitând riscuri și clienți 
nemulțumiți.

Eficiența energetică în automatizări necesită un 
concept complex care cuprinde patru aspecte:

 � Dimensionare inteligentă
 � Produse și soluții eficiente energetic
 � Servicii
 � Training și consultanță

Conceptul Festo, perfect coordonat, ține cont de 
toate punctele esențiale în producția clienților, de 
la considerentele proiectării inițiale și sistemele 
eficiente energetic până la procesele ulterioare 
vânzării.

Reducerea riscului, gândire preventivă: cu teh-
nologia Festo conformă normelor de siguranță, 
puteți implementa măsurile de siguranță conform 
Directivei CE privind echipamentele tehnice, 
care specifică obligativitatea efectuării analize-
lor și evaluărilor de risc ale mașinilor. Ulterior, 
acestea sunt folosite ca bază pentru definirea 
obiectivelor de siguranță. De exemplu, o colizi-
une sau o repornire necontrolată dupa o oprire 
de urgență pot fi prevenite și astfel  riscul este  
redus considerabil.

 � Valoare adăugată: Totul de la o singură sursă!
Experiența largă câștigată de Festo, ajută producătorii din industria alimentară să-și pună în valoare întregul 
potențial de producție de care dispun, prin utilizarea de servicii suplimentare cu valoare adaugatăa.

Mai jos vă prezentam două caracteristici inovatoare pentru o producție sigură și eficientă



a u t o m a t i z ă r i

Automatizări şi Instrumentaţie 1/2015  |  19

Produse pentru automatizările de proces

 � Cilindrul liniar DFPI
Cu traductor de deplasare integrat, placa de ventile, 
poziționer și conectare robustă. Protecție conform IP65, 
IP67 și IP69k și rezistență mare la coroziune datorită 
carcasei compacte și robuste.

 � Ventil tip VZXF
Ventil universal, robust, perfect pentru toate sarcinile 
care includ controlul fluxurilor de lichide, chiar dacă 
sunt foarte vâscoase

 � Actuator DFPB
Cu simplă sau dublă acțiune? Rotire la stânga sau la 
dreapta? Actuatorul DFPB le poate face pe amândouă. 
Pentru o economie maximă și adaptare optimă la 
ventilele de proces.

 � Ventil acționat direct VZWD
 Potrivit la presiuni mari și pentru aplicațiile de dozare 
cu debite scăzute. VZWD acționează fără presiune 
diferențială până la 90 bar, chiar în circuite închise 
de lichide.

 � Ventile proporționale VZQA
Instalare rapidă. Întreținere ușoară. Durată lungă 
de viață în medii abrazive: ca si ventile 2/2, VZQA 
controlează debitul de lichide de orice tip, fără riscul 
de înfundare.

 � Ventile pilotate VZWM sau forțate VZWP
Economice și ideale pentru controlul fluidelor. VZWM 
acționează cu o presiune diferențială de la 0.5 la 10 bar, 
în circuite deschise. VZWP lucrează la presiuni de la 0 
la 10 bar în circuite închise.

Produse pentru zona de contact cu alimentele

 � Cilindru rotund din oțel inoxidabil CRDSNU/-B
Extrem de curat datorită suprafeței foarte netede. 
Doar de la Festo: amortizare auto-reglabilă la poziția 
de capăt PPS și sistem modular de etanșare. Mai rapid, 
mai ușor și mai flexibil!

 � Insule de ventile cu design customizat
Adaptate cerințelor beneficiarului: de la modificări minore 
ale unui produs până la noi dezvoltări complete.

 � Cilindru rotund din oțel inoxidabil CRHD
Optimizat pentru necesități exacte: rezistent la corozi-
une și design ușor de curățat. Agent de ungere NSF-H1, 
conformitate cu normele FDA pentru ungere și etanșare 
în versiunea standard.

 � Unități de preparare aer MS
Asigură un aer comprimat extrem de curat în clasa de 
calitate 1.4.1 și 1.2.1. (DINISO 8573-1) pentru contactul 
cu alimentele umede și uscate.

 � Combinație tub/conector PFAN/CRQS
Rezistență la toți agenții de curățare și dezinfectare. Per-
mite chiar transportul acizilor și alcalinilor. Tubul PFAN  
aprobat FDA pentru uz în industria alimentară.

Produse pentru zona de stropire

 � Cilindru standard DSBF, Clean Design
Protecție sporită la coroziune și dimensionare con-
form ISO 15552. Conformitate FDA pentru ungere și 
garnituri în versiunea standard. Opțional: garnituri 
neunse, amortizare auto-reglabilă PPS.

 � Combinație tub-conector PLN-NPQP
Rezistență la agenții de curățare și cu un grad mare de 
protecție la coroziune. Sigur de utilizat în contact cu 
alimentele conform declarației producătorului.

 � Axa cu ghidaj DGRF
Utilizată întotdeauna la manipularea pieselor. Design 
ușor de curățat și durată lungă de viață datorită gar-
niturilor opționale, neunse. Conformitate FDA pentru 
ungere și garnituri.

 � Insula de ventile/ventile individuale CDVI
Curat și modular: tehnologie dovedită IP66/67 pentru 
curățare ușoară, chiar și în aplicațiile din zonele cu 
stropi – fără un dulap de comandă. Conform FDA.

 � Cilindru Clean Design CDC
Unic în clasa de cilindri compacți, conform ISO 21287, 
cu design ușor de curățat. Conformitate FDA pentru 
ungere și garnituri.

 � Seria ventile universale VB
Foarte economice în aplicații universale. Se remarcă 
prin flexibilitatea mare, manipularea ușoara și raport 
remarcabil preț/performanță.

 � Cilindru electric ESBF
Un cilindru puternic, dar și rapid și precis. Design 
curat cu caracteristici opționale precum clasa de 
protecție IP65, protecție crescută la coroziune și agent 
de ungere NSF-H1.

SC FESTO SRL
Tel: 021.3000.720

Fax: 021.310.24.09
www.festo.ro

festo@festo.ro
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1. Arhitectura sistem FactoryTalk 
Historian
FactoryTalk Historian este o colecţie de software-
uri ce permit colectarea, stocarea şi analiza 
sintetică a datelor dintr-o intreprindere. FTH 
colectează datele în timp real din orice locaţie 
şi folosind o serie de instrumente de analiză şi 
raportare prezintă evoluţia actuală şi istorică 
a intreprinderii. FTH conectează toate sursele 
de informaţii din procesele industriale pentru 
a crea un set de date relevant, accesibil tuturor 
persoanelor care au nevoie să îl vizualizeze şi 
să îl utilizeze. 
Este un sistem în timp real care păstrează toate 
informaţiile importante sub forma unor baze 
de date (păstrează timestamp-ul datelor în 
permanenţă). Datele colectate sunt înregistrate 
pe un server de date capabil să stocheze 
sute de mii de variabile disponibile imediat 
pentru o analiză amplă şi detaliată cu scopul 
imbunătăţirii continue a proceselor. Folosind 
datele acumulate se pot evita pierderi financiare, 
se poate eficientiza consumul, se pot constată 
deficienţele de producţie şi se pot îmbunătăţii 
toate operaţiile ce au loc în procese.
Datele din proces sunt preluate de interfeţele 
Historian. Nodul de interfeţe preia datele şi le 

transmite server-ului de Historian. Utilizatorii 
preiau datele din serverul de Historian şi le pot 
vizuliza folosind clienţi. Arhitectura sistemului 
este de tip client-server.
Principalele componente ale unui sistem PI 
sunt:

 � Sursele de date: sunt instrumentele 
care generează datele. Pot proveni de la 
orice dispozitiv care se poate conecta şi 
comunica cu nodul de interfeţe (server-ul 
de interfeţe) ;

 � Nodurile de interfeţe (servere interfeţe 
comunicaţie): aceste servere rulează 
interfeţe de comunicaţie Historian (Modbus, 
OPC etc.). Fiecare sursă de date are nevoie 
de o interfaţă diferită care să o poată 
interpreta.;

 � Server-ul Historian: Acest server stochează 
datele istorice şi funcţionează ca un server 
de date pentru clienţi. De asemenea server-ul 
Historian poate interacţiona cu date care nu 
sunt stocate în server-ul de Historian (alte 
sistem care conţin servere de date);

 � Clienţi: operatori, ingineri, manageri şi 
oricare altă persoană autorizată poate 
utiliza o serie de aplicaţii pentru a vizualiza 
datele stocate;

2. Componente Sistem FTH
Există numeroase module care pot prelucra 
datele înregistrate în FTH dintre care putem 
menţiona:

 � PI Alarm: pentru recepţionarea alarmelor 
din sistem se pot crea anumite puncte 
speciale cu rol de alarmare;

 � PI Batch: pentru analiza unor evenimente 
repetitive: loturi de produse, schimburi 
de ture etc.;

 � PI ACE: modul de calcule matematice 
complexe uşor de scris şi interpretat ;

 � PI Totalizer: modul specializat în creearea 
unor puncte pentru afişarea unor indicatori 
complecşi: total valori, min/max, deviaţie 
standard, medie aritmetică, numărare de 
evenimente etc.;

 � PI SQC: modul specializat pentru calcularea 
indicatorilor statistici de calitate;

 � PI Notifications: modul specializat pentru 
emiterea de alerte prin email pentru 
utilziatori sau grupuri de utilizatori;

 Clienti FTH
 � ProcessBook: permite creeare de interfeţe 

grafice avansate pentru reprezentarea 
fluxului tehnologic, afişare valori istorice 
şi actuale, grafice de valori;

 � DataLink: este un plugin pentru Excel ce 
permite creearea de rapoarte complexe, 
grafice cu valori etc.;

 � ActiveView: permite aceesul la interfeţele 
grafice create în ProcessBook în orice mediu 
de vizualizare care acceptă plugin-uri 
ActiveX (ex: Browsere Web, HMI-uri etc.); 
se poate creea un server web care să ţină 
webpage-uri accesibile oricui; 

3. Managementul energetic la 
Isovolta România
Pe baza studiului realizat am propus o arhitectură 
a sistemului care a presupus separarea completă 
a reţelei de proces de reţeaua de clienţi. Astfel 
au fost realizat două reţele virtuale pentru 
integrarea dispozitivelor existente.
Reţeaua de proces de tip Ethernet integrează 
următoarele componente:

 � Automate programabile de tip Siemens 
S300/S400;

 � Automate programabile de tip Vipa;
 � Controller REGIN EXO Flex (centrală termică): 

Endress+Hauser RMS621, Endress+Hauser 
RH33, Schneider PM800;

Pentru preluarea datelor din automatele 
programabile Siemens/Vipa s-a folosit un OPC 
Server de la Kepware şi citirea în server-ul de 

FactoryTalk Historian suport pentru analiza 
funcţionării sistemelor industriale
�� Dr. Ing. Sorin BROTAC, Ing. Sandu MARIUS

�� S_IND Process Control
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Historian din nodul de interfeţe se face cu o 
interfaţă de tip OPC.
Pentru interconectarea cu dispozitivele RMS 621 
de generaţie mai veche care aveau implementat 
ca modul de comunicatie M-BUS/RS232 s-au 
folosit convertoare de la serial la Ethernet. 
Astfel fiecre dispozitiv RMS621 a fost conectat 
la un convertor serial/Ethernet de la Moxa şi 
mai departe au fost cablaţi până la reţeaua de 
servere. Citirea în server-ul de Historian se 
face folosind o interfaţă OPC conectată la un 
Server OPC de la Endress+Hauser.
Dispozitivele RH33 şi PM800 au fost achiziţionate 
după începerea implementării FTH astfel 
că s-a preferat folosirea unei interfeţe de 
comunicaţie unitare. S-a optat astfel pentru 
folosirea Modbus RTU pentru uşurinţă în 
implementare dar şi pentru faptul că investiţia pe 
partea software era zero. FactoryTalk Historian 
are o interfaţă de comunicaţie Modbus TCP/
IP. Astfel folosind dispozitive de tip Modbus 
Gateway s-au preluat toate datele din reţelele 
Modbus RTU construite.
Sistemul implementat la Isovolta România are 
următoarele caracteristici:

 � Server-ul FactoryTalk Historian este licentiaţ 
pentru 5000 puncte;

 � Intervalul de citire a datelor este setat la 1s 
pentru fiecare variabilă;

 � Fiecare variabilă este configurată individual 
astfel încât toţi parametrii sunt optimi 
pentru comunicaţie;

 � Din licenţa de 5000 de puncte sunt folosite 
aproximativ 3500 de puncte. Folosind 
setările particularizate pentru fiecare 
variabilă obţinem o rată de umplere a 
spaţiului de stocare de aproximativ 120MB 
la fiecare două zile. 

 � S-au realizat rapoarte în excel privind 
consumurile energetice astfel s-au realizat 
diverse bilanţuri energetice;

 � S-au construit un număr de 54 ecrane 
de vizualizare folosind datele furnizate 
de client. 

Principalele beneficii ale acestei solutii software 
sunt:

 � Vizualizarea echipamentelor şi 
maşinilor industriale folosind interfeţe 
prietenoase;

 � Integrarea tuturor datelor de proces într-
un singur sistem; compresia şi stocarea 
acestor pe perioade mari de timp;

 � Mentenanţa echipamentelor, realizarea 

de rapoarte complexe, bilanţuri masice, 
bilanţuri energetice, timpi de funcţionare, 
număr de proniri/opriri etc.

 � Analiza loturilor de producţie şi a 
schimburilor;

 � Analiza costurilor materiale şi energetice 
şi planificarea acestora;

 � Realizarea de calcule complexe (număr 
nelimitat )pe baza datelor din procese;

Principalele benefici obţinute în urma 
implementării acestei soluţii sunt:

 � Scăderea costurilor şi creşterea eficienţei 
energetice prin analiza consumurilor 
specifice;

 � Mentenanţă: detectarea sintetică a 
decalibrării senzorilor, scăderea opririlor 
accidentale datorate întreţinerii defectuoase, 
creşterea timpilor de funcţionare ale 
echipamentelor;

 � Planificarea costurilor;
 � Gestionarea facilă a stocurilor de 

materiale;
 � Maximizarea producţiei folosind resursele 

disponibile.
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Introducere
În prezent, sarcinile electrice, monofazate 
sau trifazate, neliniare şi variabile în timp 
sunt utilizate pe scară largă atât în zonele 
industriale, cât şi în cele rezidenţiale sau 
comerciale. Simultan cu creşterea explozivă 
a numărului şi varietăţii echipamentelor 
generatoare de perturbaţii electromagnetice, 
se înregistrează şi apariţia unor echipamente 
foarte sensibile la acest tip de perturbaţii, fapt 
care complică problemele legate de calitatea 
energiei electrice [1-4].
Deteriorarea calităţii energiei electrice se produce 
sub acţiunea unor perturbaţii electromagnetice 
tranzitorii (goluri de tensiune, întreruperi, su-
pratensiuni temporare sau în impuls etc.) sau 
staţionare (armonici, interarmonici, dezechilibre, 
flicker). Studiul perturbaţiilor electromagne-
tice tranzitorii se face în domeniul timp (prin 
intermediul factorului de creastă CF, factorului 
de vârf şi a valorii efective RMS), iar studiul 
perturbaţiilor electromagnetice staţionare se 
face în domeniul frecvenţă (folosind factorul 
K pentru curent, distorsiunea armonică totală 
THD etc.) [5], [6]. 
Distorsiunile armonice nu au impact imediat, 
ca şi perturbaţiile electromagnetice tranzito-
rii, dar pot cauza o serie de efecte negative: 
funcţionarea necorespunzătoare a echipamen-
telor electrice, erori ale aparaturii de măsură, 
declanşarea nedorită a întreruptoarelor (mai 
ales RCD-uri), creşterea rezistenţei electrice a 
conductoarelor (datorită efectului pelicular) 
şi supraîncălzirea acestora, supraîncălzirea 
transformatoarelor, suprasolicitarea conden-
satoarelor pentru corecţia factorului de putere, 
supraîncărcarea conductorului de nul de lucru, 
pierderi de putere, creşterea consumului de 
energie electrică, perturbarea sistemelor de 
comunicaţie şi a celor de control, rezonanţe, 
reducerea duratei de viaţă a maşinilor electrice 
rotative şi a generatoarelor [7].
Controlul efectiv al distorsiunii armonice necesită 
nu numai cunoaşterea nivelului perturbaţiilor, 
ci şi cum variază acestea în funcţie de timp, 
locaţie şi sarcinile conectate în reţea. Aceste 
aspecte impun identificarea rapidă a surselor 
de curenţi armonici şi adoptarea unor metode 
eficiente de reducere a emisiei acestora.
Dacă distorsiunea armonică totală a tensiunii 
(THDU) în reţeaua de joasă tensiune depăşeşte 
10% se impune utilizarea filtrelor electrice 

Analiza calității energiei electrice în cazul 
unor aparate de sudură 

Dr. ing. Angela IAGĂR, Dr. ing. Gabriel Nicolae POPA, Dr. ing. Corina Maria DINIȘ 
Universitatea “Politehnica” Timişoara

(pasive sau active) pentru reducerea nivelului 
armonicilor conform standardelor CEM. 
Întrerupătoarele, condensatoarele şi transforma-
toarele care se caracterizează printr-un curent 
cu THD mai mare de 25% şi sunt încărcate peste 
75% din capacitatea lor, trebuie verificate dacă 
temperatura lor de funcţionare este sub limita 
admisibilă. În caz contrar durata de funcţionare 
a acestora va fi scădea substanţial [6].
În această lucrare se analizează influenţa 
modului de funcţionare a unor aparate de 
sudură asupra calităţii energiei electrice, în 
special a poluării armonice. 

Măsurători experimentale
Măsurătorile au fost efectuate cu analizorul 
portabil de reţele electrice trifazate CA 8334B. 
Acest echipament a furnizat o imagine instan-
tanee a principalelor caracteristici privind ca-
litatea energiei electrice pentru echipamentele 
electrice analizate. 
Principalele mărimi măsurate de către analizorul 
portabil CA 8334B au fost: valoarea efectivă 
(TRMS) a tensiunii de fază şi a curentului absorbit 
din reţea; puterile activă, reactivă şi aparentă; 
ponderile armonicilor din semnalele măsurate 
(până la armonica de ordinul 50). Frecvenţa de 
eşantionare a fost de 12,8 kHz pe canal. 
Analizorul portabil CA 8334B furnizează nu-
meroase valori calculate în conformitate cu 
standardele europene în vigoare (EN 50160, 
IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-30, IEC 61000-
4-7). Pentru echipamentele electrice analizate, 
valorile calculate de către analizorul CA8334B 
au fost: distorsiunea armonică totală a tensiu-
nii şi curentului, respectiv factorul de putere 
şi factorul de deplasare (pentru armonica 
fundamentală) [8].
Analizorul portabil CA 8334B asigură şi urmă-
toarele funcţii adiţionale: analiza fenomenelor 
tranzitorii, alarme, stocarea datelor măsurate, 
interfaţă optică de comunicaţie; un software
specializat, Qualistar, permite transferul datelor 
direct pe un PC şi reprezentarea acestora (în 
mediul WindowsTM ) în timp real [8]. 
Aparat de sudură TIP TS 150 A
În cadrul experimentărilor s-a utilizat un aparat 
de sudură clasic, TIP TS 150 A, cu diametrul 
maxim al electrodului de sudură de 3,2 mm. 
În continuare se prezintă rezultatele măsu-
rătorilor în cazul unui electrod de sudură cu 
diametrul de 2,5 mm.

Fig. 1 Tensiunea şi curentul absorbit de aparatul de 
sudură TIP TS 150 A, în gol.

Fig. 2 Spectrul armonic al tensiunii de alimentare  
(în gol) la aparatul de sudură TIP TS 150 A.

Fig. 3 Spectrul armonic al curentului absorbit în gol 
de aparatul de sudură TIP TS 150 A.

Tabelul 1 - Aparat de sudură în gol

Puterea activă, [W] 101
Puterea reactivă, [VAR] 791,8
Puterea aparentă, [VA] 798,2
Factorul de putere, PF[-] 0,127
Factorul de deplasare,  DPF[-] 0,134

La funcţionarea în gol a aparatului de sudură 
TIP TS 150 A, se constată că forma de undă a 
tensiunii de alimentare este aproape sinusoida-
lă, dar curentul este nesinusoidal. Armonicile 
tensiunii de alimentare nu depăşesc limitele 
CEM [9,10], iar distorsiunea armonică totală a 
tensiunii este foarte mică (THDU=1,8%). Spec-
trul armonic al curentului absorbit din reţea 
arată că armonicile de ordin 3, 5 şi 7 depăşesc 
limitele impuse de standardele CEM [9,10], 
iar distorsiunea armonică totală a curentului  
este mare (THDI=28,9%).
Se observă (Tabelul 1) că la funcţionarea în 
gol a aparatului de sudură puterea reactivă 
este de peste 7 ori mai mare decât puterea 
activă absorbită de la reţea. Din acest motiv 
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factorul de putere real (PF) şi factorul de putere 
pe fundamentală (DPF) au valori foarte mici 
(PF=0,127 inductiv; DPF=0,134). Poluarea 
armonică a curentului este cea care determină 
diferenţe între DPF şi PF (PF<DPF).  

Fig. 4 Tensiunea şi curentul absorbit de aparatul de 
sudură TIP TS 150 A în sarcină (140 A).

Fig. 5 Spectrul armonic al tensiunii de alimentare 
la funcţionarea în sarcină (140 A), a aparatului de 

sudură TIP TS 150 A.

Fig. 6 Spectrul armonic al curentului absorbit în 
sarcină (140 A), de aparatul de sudură TIP TS 150 A.

Tabelul 2 - Aparat de sudură în sarcină (140 A)

Puterea activă, [W] 1530
Puterea reactivă, [VAR] 3205
Puterea aparentă, [VA] 3552
Factorul de putere, PF[-] 0,431
Factorul de deplasare,  DPF[-] 0,425

Fig. 7 Tensiunea şi curentul absorbit de aparatul de 
sudură TIP TS 150 A în sarcină (150 A).

Fig. 8 Spectrul armonic al tensiunii de alimentare 
la funcţionarea în sarcină (150 A), a aparatului de 

sudură TIP TS 150 A.

Fig. 9 Spectrul armonic al curentului absorbit în 
sarcină (150 A), de aparatul de sudură TIP TS 150 A.

Tabelul 3 - Aparat de sudură în sarcină (150 A)

Puterea activă, [W] 3331
Puterea reactivă, [VAR] 3696
Puterea aparentă, [VA] 4975
Factorul de putere, PF[-] 0,670
Factorul de deplasare,  DPF[-] 0,676

Dacă aparatul de sudură TIP TS 150 A funcţi-
onează în sarcină (140 A, 150 A), se constată 
că forma de undă a curentului absorbit din 
reţea este mai puţin deformată comparativ 
cu funcţionarea în gol, iar valoarea efectivă 
a acestuia creşte de aproape 7 ori (Fig. 4). 
Analiza spectrului de armonici din tensiunea 
de alimentare arată că toate armonicile se 
încadrează în limitele CEM [9,10], iar distor-
siunea armonică a tensiunii este apropiată 
de cea corespunzătoare funcţionării în gol 
(THDU=2,1%, respectiv 1,9%).   
La funcţionarea în sarcină (140 A) armonicile 
curentului absorbit din reţea au pondere 
mult mai redusă faţă de funcţionarea în gol. 
Armonica de ordin 3 depăşeşte limitele CEM 
[9,10], iar distorsiunea armonică a curentului 
este în acest caz THDI=12,7%. Factorii de 
putere (PF=0,431 inductiv; DPF=0,425) cresc 
comparativ cu funcţinarea în gol (PF=0,127 
inductiv; DPF=0,134), dar au valori mult sub 
valoarea neutrală (0,92).
Dacă sarcina aparatului de sudură TIP TS 150 
A creşte (150 A), distorsiunea armonică a cu-
rentului scade (THDI=10,1%), iar  consumul 
de putere activă creşte; în acest caz puterea 
reactivă este puţin mai mare faţă de puterea 
activă, iar factorii de putere (PF şi DPF) sunt 
mai mari (PF=0,67 inductiv; DPF=0,676) de-
cât la funcţionarea în gol, sau la sarcină mai 

redusă (140 A). Datorită poluării armonice 
mai reduse a curentului, PF diferă foarte puţin 
faţă de DPF în acest caz.  
Aparat de sudură cu invertor XENTA 90
Al doilea aparat de sudură analizat a fost cu 
invertor XENTA 90, având următoarele date 
tehnice: puterea aparentă maximă 2,1 kVA, 
factorul de putere 0,82, curentul reglat 5÷90 
A, tensiunea de alimentare 230 V, diametrul 
maxim al electrodului de sudură de 2,5 mm. 
În continuare se prezintă rezultatele măsură-
torilor efectuate în primar.

Fig. 10 Tensiunea şi curentul absorbit de aparatul 
de sudură cu invertor XENTA 90, în gol, fără filtru de 

reţea.

Fig. 11 Spectrul armonic al tensiunii de alimentare 
în gol la aparatul de sudură cu invertor XENTA 90, 

fără filtru de reţea.

Funcţionarea în gol a aparatului de sudură 
cu invertor XENTA 90 (fără filtru de reţea), 
se caracterizează printr-o formă de undă a 
curentului foarte deformată, în timp ce tensi-
unea de alimentare este aproape sinusoidală 
(THDU=5,3%). 

Fig. 12 Spectrul armonic al curentului absorbit în gol 
de aparatul de sudură cu invertor XENTA 90, fără 

filtru de reţea.

Distorsiunea armonică a curentului se dato-
rează în acest caz invertorului, şi mai puţin 
neliniarităţii arcului electric. Spectrul armonic 
al curentului absorbit din reţea arată că toate 
armonicile impare depăşesc cu mult limitele 
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impuse de standardele CEM [9,10] (armonicile 
de ordin 3 şi 5 au pondere peste 50%, armo-
nica 7 are o pondere peste 30%, armonica 9 
are o pondere peste 25%, iar armonicile 11 
şi 13 au pondere peste 10%), iar distorsiunea 
armonică totală a curentului  este extrem de 
mare în acest caz (THDI=85,8%).

Fig. 13 Tensiunea şi curentul absorbit de aparatul 
de sudură cu invertor XENTA 90, în sarcină (90 A), 

polarizare pozitivă, fără filtru de reţea.

Fig. 14 Spectrul armonic al curentului absorbit în 
sarcină (90 A) de aparatul de sudură cu invertor 

XENTA 90, polarizare pozitivă, fără filtru de reţea.

La funcţionarea în sarcină (90 A) a aparatului 
de sudură cu invertor XENTA 90, polarizare po-
zitivă, fără filtru de reţea, se constată o creştere 
de peste 13 ori a valorii efective a curentului 
absorbit din reţea. Distorsiunea armonică a 
curentului este mai mare decât la mersul în 
gol (THDI=90,6%), iar armonicile impare din 
curent au pondere mult mai mare decât limitele 
impuse de standardele CEM [9, 10].

Fig. 15 Tensiunea şi curentul absorbit de aparatul 
de sudură cu invertor XENTA 90, în sarcină (90 A), 

polarizare negativă, fără filtru de reţea.

Pentru aceeaşi sarcină (90 A) a aparatului de 
sudură cu invertor XENTA 90, dar polarizare 
negativă, fără filtru de reţea, curentul absor-
bit are o valoare efectivă mai mică decât la 
polarizarea pozitivă. Distorsiunea armonică a 
curentului este puţin mai mică (THDI=89%), iar 
armonicile pare scad semnificativ, comparativ 
cu funcţionarea la polarizare pozitivă.

Fig. 16 Spectrul armonic al curentului absorbit în 
sarcină (90 A) de aparatul de sudură cu invertor 

XENTA 90, polarizare negativă, fără filtru de reţea.

Concluzii
Regimul deformant şi armonicile reprezintă 
cel mai important şi mai dinamic domeniu al 
perturbaţiilor electromagnetice. 
Susceptibilitatea unui sistem electric la armo-
nici este indicată de coeficientul de distorsiune 
armonică totală (THD), dar şi de amplitudinea 
armonicilor şi de spectrul acestora.
În cadrul lucrării au fost analizate două tipuri 
de aparate de sudură, care au funcţionat indivi-
dual. Cercetări ulterioare vor avea ca şi obiectiv 
analiza funcţionării simultane a mai multor 
scule electrice. 
Aparatele de sudură analizate se caracterizează 
prin forme de undă nesinusoidale ale curentului 
electric absorbit din reţea, cu un nivel ridicat al 
distorsiunii armonice. 
Distorsiunea armonică a curentului este influenţată 
de modul de funcţionare (în gol sau în sarcină), 
dar depinde şi de caracteristicile constructive 
ale aparatelor de sudură.
În cazul aparatului de sudură TIP TS 150 A, la 
distorsiunea armonică a curentului contribuie 
caracterul neliniar al arcului electric. La mersul 
în gol distorsiunea armonică totală a curentului 
este THDI=28,9%, iar factorul de putere este 
extrem de mic (PF=0,127 inductiv). Dacă sarcina 
aparatului de sudură TIP TS 150 A creşte (150 
A), distorsiunea armonică a curentului scade 
(THDI=10,1%), iar factorul de putere este mai 
mare (PF=0,67 inductiv) decât la funcţionarea 
în gol, dar sub valoarea neutrală.
Cea mai mare distorsiune armonică se constată 
în cazul aparatului de sudură XENTA 90, cauza 
fiind invertorul din structura acestuia. În sarcină, 
distorsiunea armonică totală este de 9 ori mai mare 
decât în cazul aparatului de sudură clasic. 
Toate armonicile impare depăşesc cu mult limi-
tele impuse de standardele CEM, iar armonica 3 
are o pondere mai mare de 50%. La polarizare 
negativă scad semnificativ ponderile armoni-
cilor pare din curentul absorbit de la reţea, iar 
distorsiunea armonică totală (THDI=89%) este 
mai mică comparativ cu polarizarea pozitivă 
(THDI=90,6%). Aparatele de sudură generează 
de asemenea interarmonici şi fliker.
În aceste condiţii poate apare o supraîncălzire 
a conductorului neutru, datorită armonicilor de 
ordin 3 care se însumează prin acesta, fiind un 

risc important de incendiu.
Echipamentele analizate au un factor de utilizare 
redus. Durata operaţiilor individuale de sudare 
este de la o secundă până la zeci de secunde, în 
funcţie de tipul instalaţiei. Acest aspect îngre-
unează studiul impactului pe care îl au aceste 
echipamente electrice asupra calităţii energiei 
electrice.
Spre deosebire de consumatorii din dome-
niul industrial, cu puteri absorbite de valori 
mari, aparatele de sudură, şi în general 
sculele electrice, se caracterizează prin 
puteri absorbite de valori mult mai mici, 
însă sunt în număr foarte mare comparativ 
cu consumatorii industriali. 
Efectul cumulativ produs de un număr mare de 
aparate de sudură poate fi substanţial, deoarece 
coeficientul total de distorsiune armonică a cu-
rentului (THDI) atinge valori de până la 90%, la 
bornele acestor consumatori, generând pierderi 
suplimentare de putere şi de energie în reţeaua 
de alimentare.
Datorită distorsiunii armonice mari, aparatele 
de sudură cu invertor ar trebui utilizate numai 
cu fitre de reţea. 
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Obiectivul principal al proiectului a fost  construcția 
unei stații noi de epurare a apelor uzate (SEAU) 
în municipiul Alba Iulia, în condițiile în care stația 
veche era complet deteriorată și depășită, iar 
calitatea efluentului nu corespundea normelor 
în vigoare. I.C.P.E. Bistrița S.A. a avut rolul de 
a proiecta și executa instalațiile electrice și 
de automatizare, împreună cu dezvoltarea și 
implementarea  software-ului de automatizare 
și SCADA.

Imagini de ansamblu a staţiei de  
epurare – Alba Iulia

1. Descrierea procesului tehnologic
Apa uzata intră în stația de epurare prin căminul 
influent, unde se măsoară debitul și se contorizea-
ză apa uzată cu un debitmetru electromagnetic. 
Odată trecută de căminul influent, apa uzată 
intră în camera grătarelor pentru a fi supusă 
unui proces mecanic de tratare. Automatizarea 
grătarelor a fost realizată cu ajutorul senzorilor 
de nivel diferențiali ultrasonici. În camera gră-
tarelor sunt amplasate și spălătoarele de nisip. 
Echipamentele spălătoarelor de nisip au un ciclu 
de automatizare complex, în funcție de starea 
echipamentelor din deznisipatorul amplasat 
în aval de camera grătarelor. Podul raclor din 
componența deznisipatorului se deplasează 
împreuna cu un grup de pompe, care sunt active 
pe durata deplasării podului și pompează apă 
cu nisip in spălătorul de nisip. Din deznisipator 
apa trece în decantoarele primare. Nămolul 
din decantoarele primare este adus în aval cu 
2 poduri racloare longitudinale. Nămolul este 
scos din decantoarele primare, prin intermediul 
vanelor electrice, este mărunțit cu un macerator 
și este pompat cu pompe cu șurub în îngroșătorul 
gravitațional și în bazinul de stocare nămol.
Apa tratată mecanic ajunge în bazinele biologice. 
Cu ajutorul mixerelor apa circulă în bazinele 

biologice, în care alternează zone aerobe și 
zone anoxice. În aceste bazine, sunt  instalați 4 
senzori optici pentru măsurarea concentrației 
de oxigen dizolvat în apă. Instalația de insuflare 
a aerului, compusă din suflante de aer și vane 
proporționale este comandată în funcție de 
senzorii de oxigen și de un senzor de presiune 
și unul de temperatură montați pe țeava de 
refulare a suflantelor de aer. Prin acest sistem 
automat de aerare, se obține randament foarte 
mare și consum mic de energie raportat la 1 m3 
de apă epurată.

Bazinele de aerare şi controlerul SC1000  
(Hach Lange)

Apa din bazinele biologice trece în două decan-
toare secundare circulare. Funcționarea  optimă 
a procesului biologic este realizată printr-un 
sistem de control în buclă care asigură recir-
cularea și evacuarea nămolului secundar. Din 
decantoarele secundare, apa iese din stația de 
epurare printr-un canal de măsurare.
Nămolul din îngroșătorul gravitațional ajunge 
în bazinele de fermentare unde este îngroșat 
gravitațional și prin sistem centrifugal, iar nămolul 
final este deshidratat cu sistem centrifugal și, 
apoi, cu ajutorul transportoarelor automate, este 
evacuat. La procesul de îngroșare și deshidratare 
se folosește dozarea de polimeri, iar pentru 

dezinfecția nămolului deshidratat se folosește 
var. Nămolul și reactivii folosiți sunt contorizați 
cu debitmetre electromagnetice. O parte din 
apa epurată este utilizată ca apă tehnologică în 
stația de epurare.
Stația de epurare are în componența sa și o 
instalație pentru generarea și captarea biogazului, 
folosit pentru cogenerarea de energie electrică 
și termică. Generarea biogazului se produce 
în bazine de fermentare. Biogazul produs este 
stocat în două gazometre, de unde, cu ajutorul 
compresoarelor, se pompează în rețeaua de 
biogaz a stației. Aceste zone sunt cu atmosfera 
explozivă, iar echipamentele și instrumentația 
folosită este de tip antiex.

2. Sistemul SCADA
Sistemul SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition) al Stației de Epurare Ape uzate Alba 
Iulia se compune din:

 � rețeaua de telemetrie
 � sistemul de control distribuit (DCS)
 � rețeaua de instrumentație
 � sistemul de interfață om-mașină (HMI)
 � sistemul de arhivare date de proces

Rețeaua de telemetrie
Rețeaua de telemetrie se compune dintr-o rețea 
ethernet de mare viteză bazată pe cabluri de fibră 
optică interconectate cu smart-switchuri și routere 
capabile de  viteze până la 1 Gb/secundă.
Rețeaua are o topologie stelară, în centrul căreia 
se află un router de mare performanță cu funcții 
de administrare la distanță, fiind capabilă de 
transportul diferitelor tipuri de date de proces 
în deplină siguranță. 
Sistemul de control distribuit (DCS)
Conceptul de bază a sistemului de control este 
de tip DCS (Distributed Control System). Astfel, 
sistemul de control al stației de epurare a fost 
împărțit în centre de control și comandă, denumite 
MCC-Motor Control Center. Aceste unități de 
control înglobează unul sau mai multe automate 
logice programabile (PLC) și împreună cu soft-
ware-ul adecvat asigură conducerea procesului 
tehnologic. Centrele de control și comandă (MCC) 
sunt interconectate prin rețeaua de telemetrie, 
acest lucru permițând culegerea de date din 

Soluții privind automatizarea stației de epurare 
a apelor uzate - Alba Iulia

Ing. BARTHA Csaba, Ing. TÓKOS Attila, Ing. George COTOC, Ing. Gabriel CHIȘ, Ing. Alex BRENDEA,   
I.C.P.E. BISTRIȚA S.A.

Arhitectura reţelei de telemetrie 
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rețeaua de instrumentație și schimbul de date, 
atât între ele cât și cu sistemul de interfață om-
mașină (HMI) și, în final, cu sistemul de arhivare 
a datelor de proces.
Automatele logice programabile utilizate sunt din 
gama  S7-1200 (Siemens). Software-ul de control a 
fost dezvoltat în limbaj Ladder, cu ajutorul interfeței 
de dezvoltare integrate TIA Portal.

Tabloul de automatizare a sistemului de 
aerare

Rețeaua de instrumentație
Rețeaua de instrumentație este formată dintr-o 
largă varietate de detectoare, traductoare și sen-
zori analitici necesari pentru controlul automat 
și supravegherea procesului tehnologic. Aceste 
echipamente furnizează date prin semnale digitale, 
semnale unificate 4-10 mA, semnale seriale RS485, 
în funcție de caz, și sunt procesate mai departe de 
către automatele programabile (PLC). Datele sunt 
folosite atât pentru controlarea echipamentelor 
tehnologice, cât și pentru afișarea și arhivarea 
parametrilor de proces în sistemul HMI. Astfel, 
pentru determinarea nivelelor din  rezervoare 
s-au utilizat, în funcție de natura lichidului și a 
cerințelor de proces, detectoare cu flotor, traduc-
toare de nivel ultrasonice și traductoare de nivel 
hidrostatice fabricate de Nivelco Process Control 
Co. Aceste instrumente asigură o  precizie bună 
și  flexibilitate în exploatare, furnizând semnale 
unificate 4-20 mA și HART.
Pentru măsurarea debitelor de apă și nămol din 
conducte, s-au utilizat debitmetre electromagne-
tice de tip ISOMAG, fabricate de Isoil Industria, 
iar pentru măsurarea debitului de apă în canal 
deschis s-a utilizat o combinație de canal Parshall 
și traductor de nivel ultrasonic produs de Nivelco 
Process Control Co.
În cazul măsurătorilor analitice: conductivitate, 
pH, concentrație de oxigen dizolvat, concentrație 
de amoniu și nitrați și concentrație de fosfați, 
s-au utilizat echipamente de înaltă precizie, 
produse de Hach-Lange. Semnalele  furnizate 
sunt centralizate de către mai multe controlere 
multiparametru de tip SC1000, care, pe lângă 
trimiterea informațiilor spre PLC-uri în format 
serial RS485, permit afișarea locală a valorilor 
măsurate și  calibrarea și configurarea senzorilor 
cu ajutorul unei interfețe de tip “touch-screen”.
Pentru monitorizarea parametrilor calitativi ai 
apei pe canalul influent, respectiv canalul  efluent 
al stației de epurare, s-a instalat câte un prele-
vator automat de probe. Aceste echipamente au 
rolul de a colecta probe de apă pentru analiza și 
stabilirea parametrilor fizico-chimici în cadrul 
laboratorului chimic din incinta stației de epurare. 

Prelevatorul este integrat în sistemul SCADA al 
stației de epurare, permițând colectarea probelor 
combinate de apă în funcție de debitul de intrare 
sau într-un interval de timp prestabilit.
Sistemul de interfață om – mașina (HMI)
Sistemul de interfață om-mașina (HMI) cuprinde 
ecrane sinoptice (conform schemelor tehno-
logice) cu echipamentele sistemului, baze de 
date în care sunt stocate valori ale procesului, 
cum ar fi: informații provenite de la senzori, 
debite, contoare, elemente de calitate a apei, 
etc., trenduri grafice.
In componența HMI intră panourile operator din 
cadrul fiecărui MCC și cele două stații de supervizare 
aflate în camerele de control CC1 și CC2.

Staţia de supervizare SCADA din camera de 
control CC2

Rolul acestora este afișarea valorilor, stărilor 
și alarmelor de proces într-un mod prietenos 
și permit modificarea setărilor algoritmilor de 
control sau chiar controlul direct al echipamen-
telor de proces de către operator.
Panourile operator din cadrul centrelor de 
control motoare sunt marca Siemens, din seria 
Simatic HMI Basic. Aceste panouri sunt de tip 
“touch-screen” si sunt conectate direct în rețeaua 
de telemetrie prin intermediul unei interfețe de 

tip Ethernet.
Stațiile de supervizare constau din echipamente 
de tip server produse de Fujitsu, rulând Siemens 
WinCC 7.2 în configurație complet redundantă. 
Această configurație permite supravegherea 
procesului tehnologic în mod independent, iar, 
în cazul avarierii unei stații, supervizarea proce-
sului poate continua neîntrerupt. De asemenea, 
la repornirea stației defecte, datele sunt complet 
resincronizate. Această funcție este asigurată de 
componenta Redundancy a pachetului WinCC.
Sistemul de arhivare date de proces
Sistemul de arhivare date de proces are rolul 
de stocare a informațiilor culese din procesul 
tehnologic, pentru a da posibilitatea accesării lor 
pe o perioadă de timp îndelungată. Valorile astfel 
colectate se pot afișa în format grafic sub formă 
de trenduri grafice (în care sunt reprezentate 
intuitiv anumite tendințe ale procesului) sau 
sub formă de rapoarte, care se utilizează pen-
tru optimizarea funcționării stației de epurare. 
Aceasta funcție este asigurată de componența 
User Archive a pachetului WinCC.

Concluzii
Având în vedere experiența și capabilitățile 
firmei în domeniul tratării și epurării apelor, 
cât și rețeaua de parteneri (contractori electrici, 
distribuitori), soluția implementată la SEAU 
Alba Iulia asigură un program de lucru fiabil și 
eficient al echipamentelor, precum și optimizarea 
costurilor energetice. Datorită modularității și 
flexibilității sistemului, soluția poate fi utilizată 
și la alte stații de epurare, fiind ușor adaptabilă 
la cerințele altor aplicații.  

Imagine de 
ansamblu 

a staţiei de 
epurare, în 

sistemul SCADA

Trenduri pentru 
diferiţi parametri 

din proces
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Utilizarea metodelor fuzzy pentru 
controlul nivelului de lichid dintr-un 
generator de abur al unei CNE

Conf. Dr. Ing. Daniela HOSSU, As. Dr. Ing. Vasile CALOFIR, 
Conf. Dr. Ing. Ioana FĂGĂRĂSAN, Prof. Dr. Ing. Sergiu Stelian ILIESCU,
Ș.l. Dr. Ing. Nicoleta ARGHIRA, Ș.l. Dr. Ing. Iulia STAMATESCU, 
Ș.l. Dr.  Ing. Grigore STAMATESCU
Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare

1. Modelul procesului
Articolul propune o metodă de control predictiv pe model fuzzy în 
cazul procesului de control al nivelului într-un generator de abur. 
În proiectarea sistemului de control propus s-au identificat factorii 
care determină complexitatea ridicată a procesului:
Neliniaritatea procesului 
Caracteristica de sistem cu fază neminimă
Pentru generarea curbelor de răspuns s-a utilizat un model al 
procesului identificat de Irving, având parametrii funcţie de puterea 
de operare. Curbele de răspuns prezentate reflectă comportamentul 
intrare-ieşire al procesului în buclă deschisă.

Fig. 1 Răspunsul nivelului de apă în generatorul de abur la diferite puteri 
de operare (indicate prin %) la a) variaţie treaptă a debitului de apa de 

alimentare, b) variaţie treaptă a debitului de abur

Datorită caracteristicilor procesului, un model matematic care să 
descrie comportamentul real al procesului este foarte complex, 
conducând la dificultăţi în proiectarea controlerului. Se propune 
un model de convoluţie fuzzy.

Model de convoluţie fuzzy
Pornind de la răspunsul sistemului în buclă deschisă la semnal treaptă, 
procesul se descrie printr-un model de convoluţie fuzzy care constă 
dintr-un număr de implicaţii fuzzy cvasi-liniare.

(1.1)

i
jA  mulţime fuzzy corespunzătoare ieşirii y(n-j) din proces în 

implicaţia i

i
jB  mulţime fuzzy corespunzătoare intrării u(n-j) în proces în 

implicaţia i
T orizontul modelului

i
jh  coeficient de răspuns la semnal treaptă la intrare în implicaţia i

Du(n) diferenţa dintre u(n) şi u(n - 1)
Comportamentul procesului este caracterizat de suma ponderată a 
tuturor implicaţiilor fuzzy cvasi-liniare. 

(1.2)

În cazul procesului considerat, procedeul de identificare şi control 
devine mult mai complex la puteri mici de operare unde caracteristica 
de răspuns invers este accentuată. Se partiţionează comportamentul 
procesului în două regiuni: prima regiune se realizează prin 
compunerea fuzzy a două subsisteme y1 şi y2, a doua regiune se 
realizează prin compunerea fuzzy a subsistemelor y3 şi y4. Pentru 
trecerea de la o regiune la alta s-a propus comutarea în funcţie de 
gradient. 

Fig.2 Răspunsul procesului 
la variaţie treaptă a 
debitului de apă de 

alimentare la un nivel de 
putere de 5%

Fig.3 Descompunerea sistemului în 4 subsisteme:  

Model de convoluţie fuzzy 
Orizontul modelului se alege T=200. 

a) b)
Fig. 4 Definirea mulţimilor fuzzy pe a) regiunea de gradient negativ  

b) regiunea de gradient pozitiv
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(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

2. Control predictiv pe model fuzzy
Obiectivul de proiectare pentru controlerul predictiv pe model fuzzy 
(FMPC) este să minimizeze eroarea de predicţie dintre măsură şi o 
traiectorie de referinţă specificată în paşii următori Ny (orizontul 
de predicţie) prin selectarea unor paşi Nu (orizontul de control) de 
control optimal. 
Problema de optimizare poate fi formulată astfel:

(1.7)

(1.8)

iµ si iν  factori de ponderare pentru eroarea de predicţie şi u
)(ˆ iny +   predicţia ieşirii din proces în pasul i
)( iny r +  traiectoria de referinţă în pasul i;
)( inu +∆  variaţia intrării în proces în pasul i

Funcţia obiectiv se aplică modelului de convoluţie fuzzy. 
Suma ponderată a comenzilor locale, )( inu j +∆ , determină strategia 
de control globală.

(1.9)

rezultă:

(1.10)

Se propune o funcţie obiectiv alternativă:

(1.11)

(1.12)

Se propune o arhitectură structurată pe două nivele:
la nivelul inferior, sunt implementate startegii de optim local prin 
minimizarea erorii de predicţie în fiecare subsistem. 
la nivel superior este implementată (prin coordonarea subsistemelor) 
strategia de optim global în scopul obţinerii unei erori de predicţie 
globale minime. 
Strategia de trecere de pe un controler local pe altul nu se face pe 
un punct fix ci în funcţie de tendinţa de variaţie a curbei. 

Acordarea parametrilor
Parametrii de acordare în cazul unui FMPC sunt: Nu, Ny şi factorii 

pondere jW1  si jW2 , j = 1,2,…,p. 
În selectarea parametrilor Nu şi Ny 
trebuie realizat un optim pe baza 
răspunsului dinamic şi a efortului de 
calcul. Crescând Ny rezultă o acţiune 
de control “mai conservativă” care 
are un efect de stabilizare dar de 
asemenea creşte efortul de calcul. Pe 
de altă parte, efortul de calcul creşte pe 
măsură ce Nu creşte. O valoare mică a 
lui Nu conduce la un controler robust. 
Pentru determinarea factorilor jW1  şi 

jW2  se propune următoarea abordare 
euristică:
- Se selectează o valoare pentru W1 şi 
se trimite tuturor controlerelor locale. 
Se determină jW2  independent pentru 
fiecare controler local astfel încât să 
minimizeze funcţia obiectiv în cazul 
fiecărui subsistem. 
- Se identifică cel mai mare W2 şi se 
trimite aceasta valoare controlerelor 
locale.
- Se examinează performanţele siste-
mului în buclă închisă. Dacă nu sunt 
satisfăcătoare, se va reduce W2 gra-
dual până când se identifică acea va-
loare care conferă răspunsul dinamic 
cel mai bun.Fig. 5 Arhitectura sistemului de control
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Simulări

Fig.6 Răspunsul sistemului la variaţia rampă a puterii de operare  
pentru trei seturi de parametri:  

(W1=1, W2=0,1, Ny=7, Nu=2; W1=1, W2=0.1, Ny=7, Nu=4; W1=1,  
W2=0.1, Ny=7, Nu=6)  

patru seturi de parametri: (W1=1, W2=0,1, Ny=11, Nu=2; W1=1,  
W2=0.1, Ny=11, Nu=4; W1=1, W2=0.1, Ny=11, Nu=8; W1=1,  

W2=0.1, Ny=11, Nu=10)

3. Arhitectura controler FMPC
S-a dorit obţinerea unui sistem care să răspundă cerinţelor de 
timp real ale procesului. Pentru aceasta s-a adoptat un sistem de 
operare multitasking şi s-a ales WINDOWS. Arhitectura propusă este 
o arhitectură Client/Server. Clientul este o aplicaţie EXE Windows 
care este responsabilă cu crearea Serverului şi a întreţinerii interfeţei 
cu utilizatorul. Serverul este o aplicaţie ActiveX EXE, compusă 
dintr-o colecţie de obiecte. Aceste module sunt responsabile cu 
comunicaţia cu aplicaţiile de intrare/ieşire de date şi cu procesarea 
acestor date – formând nucleul Fuzzy MPC. Aplicaţia Client nu 
este capabilă de multithreading real (fire de execuţie multiple): ea 
va avea o arhitectură de tip Thread Pool. Cea capabilă de un real 
multithreading este aplicaţia Server, fiecărui obiect fiindu-i alocat 
propriul său fir de execuţie. Aplicaţia Server este o aplicaţie pe două 
nivele: În nivelul superior se află situat Controlerul FMPC de nivel 
înalt şi cele două Clase de comunicaţie iar în nivelul inferior sunt 
situate Controlerele FMPC de nivel inferior.

Concluzii:
Articolul propune o metodă originală de control predictiv pe model 
fuzzy în cazul procesului de control al nivelului într-un generator 

de abur. În proiectarea sistemului de control propus s-au identificat 
factorii următori care determină complexitatea ridicată a procesului 
şi s-a propus o metodologie de modelare bazată pe logica fuzzy. 
Pornind de la răspunsul sistemului în bucla deschisă la semnal 
treaptă procesul se descrie printr-un model de convoluţie fuzzy 
care constă dintr-un număr de implicaţii fuzzy cvasi-liniare. Strategia 
de trecere de pe un subsistem pe altul nu se face pe un punct fix 
ci se urmăreşte tendinţa de evoluţie a curbei. În cazul procesului 
considerat, caracteristica de răspuns invers este accentuată la 
puteri mici de operare. Se utilizează debitul de apă de alimentare 
ca variabilă de comandă pentru a menţine nivelul în generatorul 
de abur în limite normale, ca urmare a modificărilor în cererea de 
abur rezultate din modificarea cererii de putere electrică. Obiectivul 
de proiectare pentru controlerul predictiv pe model fuzzy (FMPC) 
este minimizarea erorii de predicţie; traiectoria de referinţă fiind 
specificată în orizontul de predicţie Ny prin selectarea unor paşi Nu 
de control optimal. Pentru implementarea controlerului s-a elaborat 
o arhitectură structurată pe două nivele. La nivelul inferior, a fost 
implementată o strategie de optim local bazată pe minimizarea erorii 
de predicţie. La nivel superior, este implementată strategia de optim 
global în scopul obţinerii unei erori de predicţie globale minime.

Fig. 7 Arhitectura Client/Server FMPC
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Despre nişele chimice 
echipate cu tehnologia 
Secuflow

P reocuparea permanentă a firmei germane   
Waldner Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG de a îmbunătăți 
echipamentele de laborator dovedește că statutul lor de lider 

în inovații in domeniu nu este o coincidență.
Waldner a dezvoltat tehnologia Secuflow în continuarea gamei dedicate 
mobilierului de laborator, SCALA, nișele chimice Secuflow respectând 
cele mai înalte cerințe ale utilizatorilor.
Nișele chimice sunt disponibile cu servicii montate în pereteții laterali 
sau în panoul posterior, oferind un design nou și un spațiu intern de 
lucru mai mare, astfel, investind în Secuflow beneficiați de avantaje 
semnificative: am redus consumul de energie al nișelor chimice. Echipate 
cu un sistem de alimentare optimizat și instalație pentru exhaustare, 
nișele chimice Secuflow necesită un volum de aer extras de numai 
270 m3/h/lfm pentru utilizarea în siguranță. Această reducere sem-
nificativă a consumului de energie face ca operațiunile din laborator 
să fie mult mai economice. 
Modificarea detaliilor, precum panoul de control înclinat către utilizator, 
sistemul de blocare al sasului, tehnologia fluxului bicameral, sistemul 
de recirculare a fluxului de aer montat în cadrul sasului și în pereții 
laterali, panoul de control cu tehnologia Soft Touch, minicuva integrata 
în panoul posterior al nișei chimice, și multe alte componente asigură 
o utilizare sigură și comfortabilă.

De ce nișele chimice Secuflow stabilesc noi standarde 
pentru viitor?
Deoarece compania WALDNER se află într-o continuă dezvoltare a 
produselor si asigura poziția de lider pe piața dedicată mobilierului 
de laborator și a nișelor chimice. Pentru realizarea acestui obiectiv am 
îmbinat cunoștințele inginerilor noștrii cu noile descoperiri științifice 
din tehnologia fluxului de aer. Am obținut ca rezultat inovatoarea 
tehnologie Secuflow pentru susținere continua a fluxului de aer. Cu 
Secuflow, aerul susținut este direcționat către spațiul intern de lucru 
prin profilul aerodinamic din pereții laterali și de-alungul blatului de 
lucru. Acesta tehnologie previne apariția turbulențelor și stabilizează 
perfect aerul introdus în nișă.
Extracția este realizată, în siguranța, prin panoul posterior al nișei 
chimice, montat deasupra blatului de lucru, în jurul panourilor cu 
servicii, dar și prin plafonul nișei chimice.
Standardul EN 14175 definește criterii stricte pentru tehnologia 
fluxului de aer. În special, noul test de robustețe stabilește cerințe 
ridicate pentru valorile de izolare a nișelor chimice. Datorită fluxului 
optimizat în noile nișe chimice, acum, este necesar mai puțin aer pentru 
a asigura funcționarea în condiții de siguranța. Utilizarea nișei chimice 
cu sasul închis nu este întotdeauna posibilă pe parcursul operațiunilor 
din laborator. 

Deseori, este necesară modificarea setărilor pentru experimente sau 
procese desfășurate în interiorul nișei chimice. Astfel, pot aparea 
turbulențe la deschiderea sasului, în cazul în care sasul este complet 
deschis, sau atunci când se lucrează în spațiul intern de lucru, având 
ca rezultat acumularea gazelor în interiorul nișei chimice.
Setările experimentale complexe sau deplasarea personalului pe lângă 
nișa chimică va intensifica efectul datorat acumulărilor, punând astfel 
în pericol utilizatorul nișei chimice. Din acest motiv, standardul EN 
14175 pune mult accent pe factorul de izolare a nișei chimice, atunci 
când sasul este deschis. Valorile de izolare, din standardul nișelor 
chimice convenționale, pot fi reduse prin creșterea volumului de aer 
extras. Aceasta soluție are drept consecință cresterea consumului de 
energie și un nivel de zgomot mai ridicat.
Noua tehnologie Secuflow oferă mai multă siguranța în exploatare 
și necesită mai puțină energie. În cazul în care spațiul de lucru intern 
este intens echipat sau prin fața nișei chimice este o continuă mișcare, 
are drept consecință, un consum de energie semnificativ mai mic. În 
seria extinsa de teste, am definit un nou standard care depășește, din 
nou, cerințele standardele EN 14175 și ASHRAE 110/1995, stabilind 
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un standard pentru viitor.
Nișa chimică Secuflow a fost supusă unui număr considerabil de teste, 
în toate etapele de dezvoltare. Forma aerodinamică a fost determinată 
cu atenție, precum și funcționalitatea ergonomică a conexiunilor pentru 
alimentare sau a elementelor de instalare modulare. Blatul de lucru 
profilat contribuie, astfel, la distribuția ingenios proiectată pentru 
extragerea aerului din nișa chimică, precum și circulația stabilă în jurul 
pereților laterali, reduc volumul de aer extras din nișele noastre, mai 
mult de cât atât, garanteaza, în același timp, funcționarea în condiții 
de siguranță, în orice moment. 
Debitul de aer controlat prin tehnologia de susținere a fluxului în zona 
deschiderii sasului se potrivește perfect cu întreaga distribuție a nișei 
chimice spre panoul posterior și din spațiul intern de lucru. 

Au fost testate toate influențele fizice cu privire la domeniul aerodinamic 
al nișelor chimice, iar zgomotul a fost redus prin tehnologia Secuflow. 
Astfel, am obținut cele mai mici valori posibile în conformitate cu o 
gamă largă de condiții de operare. 
Rezultatul reprezinta un produs perfect, coerent, care a promovat toate 
testele finale EN 14175 și ASHRAE 110/1995, cu rezultate excelente. 
Dincolo de cerințele standardului EN 14175, au fost efectuate, de 
asemenea, teste pentru o înălțime de deschidere egala cu 900 mm. 
Nișa chimică Secuflow convinge cu rezultate remarcabile în bene-
ficiul siguranței utilizatorului. Nișele chimice au o rețea de lungimi 
de până la 2400mm, oferind astfel o gamă cuprinzătoare de produse 
diponibile pe piață. 
Pereții subțiri ai nișei chimice oferă o zonă de lucru interna majorata 
cu 10 %, astfel pentru experimentele efectuate în nisele chimice pot 
fi utilizate obiecte si echipamente voluminoase.

Materiale/suprafețe de lucru
Blaturi din ceramică, polipropilenă, oțel inoxidabil sau epoxy. Captușala 
interioară poate fi confecționată din rășină melaminică, rașină fenolică 
sau ceramică.

Scopul utilizării nișelor
Dispozitiv pentru protecția utilizatorului, testat conform EN 14175; 
Extragerea fumului, aerosolilor și a prafului din spațiul intern de lucru 
împiedică acumularea unor cantități periculoase de poluanți în laborator; 
Pentru a preveni formarea unor medii cu potențial exploziv în spatiul de 
lucru intern; Protecția utilizatorului la stropirea cu substanțe pericu-
loase; Protecția utilizatorului la particule sau corpuri zburătoare ce ies 
din spațiul de lucru intern; Nișele chimice generale construite conform 
cu EN 14175 nu sunt în mod normal recomandate pentru a fi utilizate 
cu substanțe radioactive sau microorganisme; Nu sunt adecvate pentru 
descompunerea substantelor chimice; Panouri de servicii în panoul 
posterior, în spațiul intern de lucru; Unitățile de control sunt montate 
în exterior, pe suportul nișei.
Nișele chimice, opțional, depind de următoarele cerințe și reglementări:

1)  Toate specificațiile cu privire la volumul de aer se referă la o 
înalțime de deschidere a sasului de 500 mm (deschidere testata în 
conformitate cu EN 14175), precum și valorile măsurabile maxime 
de gaz recomandate de BG Chemie.

2)  În scopul minimizării zgomotului și a pierderilor de presiune, pentru 
volum de aer >1000 m³/h, Waldner recomandă utilizarea colectorului 
de extracție cu un diametru de conectare egal cu 315 mm.

3)  Viteza la deschiderea frontala se referă la o înălțime de deschidere 
a  sasului de 500 mm și o valoare a gazului cuprinsa intre 0,01 și 
0,1 ppm, prin testul de robustete. Presiunea maximă admisă este 
de 600 Pa pentru nișele chimice echipate cu amortizor reglabil.

Condițiile de testare specificate în standardul EN 14175-3 stabilesc ratele 
de schimb ale aerului. Pentru dimensionarea sistemului de ventilație, 
aceste rate minime de schimb al aerului trebuie să fie, de asemenea, 
adaptate. În cazul în care sunt utilizate sisteme pentru monitorizarea 
aerului extras sau amortizoare pentru fluxul de aer, volumele de aer 
necesare pot fi diferite. Limitările de operare trebuie să fie convenite 
împreună cu Waldner.

Avantajul nișei chimice Secuflow
Pe parcursul operațiunilor din laborator, o nișa chimică standard con-
sumă aproximativ aceeași cantitate de energie pe an asemenea unei 
locuințe de familie. Așa dar, nu este surprinzator faptul că sistemul 
de ventilare al clădirii de laborator reprezintă cea mai mare parte a 
costurilor de operare ale unui laborator. 
Debitul de aer condiționat pentru alimentare și dimensionarea sis-
temului de ventilație depind, în mod cert, de nișele chimice utilizate. 
La 270 m3/h/lfm, nișa chimica Secuflow va scădea ușor sub valorile 
maxime pentru detectarea gazelor prevăzute în regulamentele ger-
mane (BG Chemie), precum și numeroase alte tari din întreaga lume. 
Nișele chimice convenționale necesită cel puțin 400 m3/h/lfm pentru 
aceasta. În acest fel, tehnologia Secuflow reduce volumul de aer cu 
33% comparativ cu nișele chimice convenționale. Acest lucru înseam-
nă economii semnificative nu doar pentru costurile de energie, cât și 
pentru costurile de investiții pentru întregul sistem de ventilație, dar, 
de asemenea, în dimensionarea întregii clădiri. 
Investiția în tehnologia Secuflow va fi recuperată de la sine. Eficiența 
energetică, ergonomia perfectă și un spațiu intern de lucru mai mare face 
ca noile noastre nișe chimice să fie mai sigure și mai convenabile. 

Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactați: 
EURITMIC GRUP S.R.L.
Str. Economu Cezarescu, Nr. 31B, 
Sector 6, 060757, București ;
www.euritmicgrup.ro; 
0213167352
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Traductoarele radar de nivel au scris o poveste 
de succes şi în mare parte au înlocuit principiile 
de măsurare anterioare, cum ar fi sistemele de 
măsură electromecanice sau instrumente cu 
ultrasunete, în multe sectoare ale industriei. 
Domeniile de aplicaţie au fost extinse treptat, 
pe măsură ce a crescut accesul utilizatorilor la 
această tehnologie. Cu toate acestea, în opinia 
unanimă a experţilor, un instrument universal 
de măsură a nivelului care acoperă într-adevar 
toate aplicaţiile nu a fost creat încă. Datorită 
bandei de frecvenţe înalte şi a posibilităţilor 
tehnologice VEGAPULS 69 se apropie foarte 
mult de acest ideal.
VEGA prezintă traductorul radar VEGAPULS 
69, cel mai apropiat de ideea unui instrument 
universal de măsură a nivelului pentru materiale 
solide vrac (pulberi, granule, chipsuri, aşchii). 
Frecvenţa de lucru de 79 GHz permite o mult 
mai mare focalizare a semnalului de emisie. 
Mai ales în vase înalte cu instalaţii interioare, 
ranforsări sau îmbinări, focalizarea semnalului 
ajută la realizarea unei mai bune separări 
a semnalului de măsurare efectivă faţă de 
semnale de interferenţă. Încorporând cele 
mai noi componente electronice din domeniul 
microundelor, chiar şi cele mai mici semnale 
de reflexie pot fi măsurate. Nivelul la produse 
cu proprietaţi slabe de reflexie care anterior 
au fost dificil de măsurat, cum ar fi pulberi 
de plastic sau aşchii de lemn, poate fi acum 
evaluat în mod fiabil.
VEGAPULS 69 dispune de o gama mult mai 
largă de aplicaţii. Cu un domeniu de măsură 
de pană la 120 m si o precizie de +/-5 mm are 
rezerve suficiente de energie chiar şi pentru 
misiuni neobişnuite, cum ar fi măsurări de nivel 

în puţuri de mină sau măsurarea distanţelor 
în sisteme cu benzi transportoare.
 VEGAPULS 69 funcţioneaza la o frecvenţă de 
emisie de aproximativ 79 GHz şi o dimensiune 
a antenei de 75 mm. Aceasta realizează un 
con de emisie cu unghiul de doar 3,5° ceea ce 
înseamnă  că fasciculul radar de 79 GHz este 
suficient de îngust pentru a evita instalaţiile 
din vas sau depunerile de pe peretele vasu-
lui şi face măsurarea mai exactă şi fiabilă. O 
altă aplicaţie care beneficiază în special de 
unghiul de deschidere îngust este măsura-
rea de nivel în containere segmentate sau 
silozuri de mixare din industria cimentului 
şi a materialelor de construcţii. Focalizarea 
mult mai bună din prezent conduce la re-
zultate mai precise şi mai presus de toate la 
măsurarea nivelului în condiţii de siguranţă.  
Dimensiunea intervalului dinamic la senzorii 
radar contureaza spectrul de aplicaţii la care 
aceştia pot fi utilizaţi; adică diferenţa dintre 
cel mai mare si cel mai mic semnal ce poate fi 
prelucrat de instrument. Cu cat mai mare este 
domeniul dinamic, cu atat mai mare este gama 
de aplicatii a senzorilor. Datorită intervalului 
dinamic mare de 120 dB al noului VEGAPULS 
69, chiar şi cele mai mici ecouri de la produs pot 
fi măsurate. Siguranţa şi fiabilitatea măsurării 
cresc şi mai mult cand se măsoară nivele la 
materiale cu proprietaţi reflective bune cum 
ar fi carbune, minereu şi roci. Produsele cu 
proprietaţi reflective slabe, cum ar fi pulberi 
de plastic, cenusă sau rumeguş de lemn uscat, 
pot fi măsurate mult mai precis şi sigur de 
noua tehnologie.
Domeniul de măsură de 120 metri este, de 
asemenea, un indicator de performanţă al sis-

temului complet. Sistemul este proiectat astfel 
încat senzorul operează în aceiaşi parametri 
şi la domenii mici de măsurare. Acest lucru 
vine ca un avantaj pentru utilizatorii de benzi 
transportoare, de exemplu, care trebuie să facă 
măsurători de distanţă în condiţii foarte dure. 
Aici este necesară o măsurare rapidă din cauză 
că poziţia benzilor transportoare se schimbă 
foarte repede. Timpul de răspuns al noului 
VEGAPULS 69 este mai mic de o secundă, cu 
o precizie a măsurătorii de 5 mm.
Noile traductoare radar de nivel VEGAPULS 69 
sunt disponibile în două versiuni, o versiune 
simplă, cu o antenă uşoară de plastic (PP) şi o 
versiune cu antenă  lentilă integrată în flanşă. 
Antenele sunt insensibile la depuneri de material 
şi asigură funcţionarea fără probleme chiar şi 
în condiţii dificile. Versiunea flanşă are integrat 
un pivot inteligent realizat din oţel inoxidabil 
de înaltă calitate, cu care antena poate fi ori-
entată în mod convenabil, astfel încat senzorul 
să fie aliniat în mod optim într-un interval 
de +/- 10° faţă de axul stuţului de montaj.  
 
Inginerii VEGA au venit cu ceva special: ei 
au dezvoltat o aplicaţie pentru Smartphone 
care poate fi folosită pentru a seta unghiul de 
înclinare la instalarea aparatului de măsurare. 
Pentru aceasta, Smartphone-ul este pur şi sim-
plu plasat pe instrument, astfel încât senzorul 
poate fi aliniat rapid şi în mod optim. 

 
ROMVEGA SRL
www.romvega.ro
tel. 0721-331358
fax.0232-260360
info@romvega.ro

Măsurare de nivel cu radar VEGA - Focus pe esenţial!

VEGAPULS 69







S.C. HASEL INVENT S.R.L.
Sediul social: 547125 Bogata nr. 332, jud. Mureş
Tel.: 0265-264225, 0365-882210, Fax: 0265-220882, 0365-882209
Mobil: 0744-503792, E-mail: office@hasel.ro
Punct de lucru: str. Dezrobirii nr. 13, Târgu Mureş 540240
www.hasel.ro

PROIECTARE - EXECUŢIE - MONTAJ - MENTENANŢĂ

H.C. Hasel Invest S.R.L. activează în domeniul automatizărilor pentru medii cu 
pericol de explozie, din anul 2005, realizând lucrări de integrare sisteme, proiectare, 
asistenţă tehnică, montaj şi mentenanţă, pentru instalaţii şi echipamente electrice 
destinate industriei de petrol şi gaze naturale. În perioada 2007-2014 a dezvoltat, 
mai multe produse destinate exclusiv conducerii automate a proceselor din 
industria  de gaze naturale. În acest domeniu firma are o serie de realizări tehnice 
remarcabile, unele dintre acestea  constituind obiectul  unor brevete de invenţie ce 
sunt aplicate cu succes în industria de petrol şi gaze naturale. Cele mai importante 
lucrări în domeniu sunt automatizarea unor staţii de comprimare gaze naturale, 
automatizarea nodurilor tehnologice de transport gaze naturale şi automatizarea 
unor staţii  de măsurare gaze naturale pe conducte de import-export şi tranzit. 



Căutați un partener care să înțeleagă obiectivele Dumneavoastră?
Aveți nevoie de facilități de producție cu o eficiență sporită?
Suntem soluția pentru automatizările Dumneavoastră de proces!

Creșteți productivitatea și rezistența sistemelor de producție! Cum? Beneficiind de expertiza și experiența noastră în domeniul automatizărilor 
de proces, încă din stadiul de proiectare. Obțineți astfel, soluții de automatizare care sporesc siguranța sistemelor și reduc costul total de 
operare pe parcursul întregului proces de producție – pornind de la fabricarea ingredientelor active până la umplere și ambalare. 

www.festo.com/
biotech

WE ARE THE ENGINEERS 
OF PRODUCTIVITY.
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