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Simpozion A.A.I.R - 2007

Romcontrola 2007

Romcontrola 2008

 � Inițierea și realizarea prin Asociație a primei 
forme de organizare națională profesională 
a specialiștilor din România din domeniile: 
automatizărilor, măsurărilor  (industriale, de 
laborator), acționărilor (electrice, pneumatice, 
hidraulice), achiziției/prelucrării datelor, 
instrumentației virtuale și roboticii.

 � Elaborarea conceptului și a modalităților sale 
de aplicare în România, privind necesitatea 
generalizării contorizării individuale a apei 
(reci, calde) la toți consumatorii casnici (inclusiv 
la apartamentele de bloc), promovându-le 
începând cu anul 1991 prin organizarea 
primului Simpozion național din domeniu 
(cu participarea regiilor distribuitoare de apă 
din țară, a reprezentanților consumatorilor 
de apă, a reprezentanților organismelor 
guvernamentale de resort cât și a unor 
importanți producători de contoare). Au 
urmat alte manifestări ale Asociației cât și 
publicarea de materiale tehnice aferente 
(inclusiv sinteze privind standardizarea 
internațională specifică) în revista 
Asociației,acțiuni finalizate cu redactarea 
primelor prevederi legislative specifice, 
aprobate de Parlamentul României.

 � Elaborarea și promovarea conceptului 
privind necesitatea introducerii generalizate 
la apartamentele de bloc a repartitoarelor 
de costuri pentru energia termică 
consumată, organizând în acest sens primele 
workshop-uri naționale (în 2000, 2001), 
cu participarea regiilor de distribuție a 
energiei termice, a reprezentanților 
asociațiilor de locatari și a reprezentanților 

organismelor guvernamentale de resort.  
În paralel, în revista Asociației s-au publicat 
materialele tehnice aferente (inclusiv sinteze 
privind standardizarea specifică).  
Pe aceste baze s-au elaborat normativele 
naționale.

 � Elaborarea și promovarea (organizând în 
acest sens simpozioane naționale și publicând 
materiale în revista sa) conceptului integrat 
de gestiune optimă globală a resurselor 
(apă, energie termică, gaze naturale) 
prin măsurarea și reglarea automată a 
consumurilor acestora.

 � Abordarea în premieră a problematicii 
conservării mediului ambiant pornind de 
la necesitatea asigurării gestiunii optime 
a acestuia, prin măsurarea paramentrilor 
săi esențiali și a realizării în consecință a 
automatizărilor conexe.    
Acest concept Asociația l-a lansat și promovat 
organizând, începând cu anul 1996, 
Simpozioane tematice și publicând materiale 
în revista sa, asigurând și sensibilizarea 
organismelor guvernamentale de resort, 
prin participarea reprezentanților acestora 
la manifestările Asociației.

 � Organizarea Comitetului Tehnic Român de 
Standardizare a Debitmetriei (CT 109) in  
1990-1991 de către dr. H. M. Moțit, în calitate 
de președinte al acestuia, la propunerea 
Institutului Român de Standardizare (al cărui 
continuator din 1998 este ASRO).Majoritatea 
specialiștilor cooptați ulterior de președinte 
în CT109 sunt membrii Asociației.

Iniţiative ale Asociaţiei în 
premieră naţională
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Simpozion A.A.I.R. – 2008 

Romcontrola 2008 workshop

Romcontrola 2009

Simpozion A.A.I.R. – 2009

Workshop 2009
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Gânduri despre Asociaţie
Ne bucurăm să putem spune că suntem 
membri ai frumoasei familii A.A.I.R..
Vă mulțumim că ne-ați acordat onoarea de a 
face parte din această elită. Felicitări pentru 
cei 25 de ani de realizări și fie ca următorii 
100 de ani să fie și mai plini de împliniri și 
proiecte reușite!
La mulți ani, A.A.I.R.!

Constantin ALEXANDRU
Director General

MIKON SYSTEMS S.R.L

    

Acum la ceas aniversar, 
când ASOCIAŢIA PENTRU AUTOMATIZĂRI ŞI 
INSTRUMENTAŢIE DIN ROMÂNIA împlinește 
25 de ani, observ cu multă mulțumire că rolul 
acestei asociații este îndeplinit, îmbogățindu-
ne atât din punct de vedere profesional cât 
și tehnic.
In acest sens țin să mărturisesc faptul că 
întotdeauna, când răsfoiesc revista Automatizări 
și Instrumentație, revista editată de  Asociație, 
mă bucur nespus de mult, deoarece găsesc în 
cuprinsul acestei reviste articole extrem de 
utile și interesante activității mele și a colegilor 
mei din cadrul companiei.
Găsesc noutăți, soluții, produse noi, informări 
pertinente, cele mai noi trenduri, care, cred că 
sunt folositoare multora dintre  oamenii din 
domeniul energetic.
Automatizări și Instrumentație – prima revistă 
de specialitate din aceste domenii din România 
– este în acest moment cea mai cunoscută 
și apreciată revistă de profil. Conținutul 
editorial bogat în informație și condițiile 
grafice excepționale aduc renumele acestei 
publicații.
Același impact și utilitate le au și manifestările 
organizate de A.A.I.R.: expoziții internaționale, 
simpozioane workshopuri etc.

Doresc să apreciez în mod deosebit seriozitatea, 
competența și realismul colectivului care asigură 
realizarea acestor benefice activități.
Un sincer și călduros „La Mulți și Fericiți 
Ani!”

Dr. ing. Ştefan GADOLA
Vicepreședinte

ENERGOBIT S.A..

    

Agenția Cehă pentru Promovarea 
Comerțului CzechTrade 
a fost înființată de Ministerul Industriei și 
Comerțului al Republicii Cehe în anul 1997 
și principala noastră misiune este aceea de a 
dezvolta comerțul internațional și cooperarea 
reciprocă între antreprenorii străini și cei 
cehi. 
În mai 2012 biroul CzechTrade din București 
în colaborare cu asociația A.A.I.R. a pregătit, 
în spațiul expozițional al Sălii Palatului, toate 
detaliile  participării exportatorilor cehi în 
cadrul evenimentul RAILF 2012, Târg de 
automatizări, instrumentație și echipamente 
de laborator. 
Datorită bunei colaborări cu domnul președinte 
al asociației A.A.I.R., domnul H. M. Moțit, firmele 
cehe din domeniul automatizării au obținut 
informații valoroase, dar și contacte comerciale 
noi și interesante în urma întâlnirilor de afaceri 
din cadrul standului CzechTrade.
Având în vedere abordarea profesionistă  a 
reprezentanților asociației A.A.I.R. și datorită 
interesului continuu al firmelor cehe din 
domeniul automatizărilor față de  piața 
românească, agenția CzechTrade plănuiește 
o nouă participare a exportatorilor cehi sub 
acoperișul standului CzechTrade în cadrul 
târgului RAILF-Romcontrola și în anul 2016.
Cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea 
asociației A.A.I.R. dorim pe această cale să ne 
exprimăm recunoștința pentru colaborarea 

 �  Inițiativele și eforturile repetate ale Asociației 
(începând din anul 2005 și în continuare) 
de convingere a facultăților de profil  din 
țară, de necesitatea ridicării nivelului 
profesional al absolvenților acestora, conform 
rigorilor economiei reale din România. În 
acest sens Asociația și-a oferit permanent 
colaborarea, inițiind și semnând protocoale 
cu facultățile, protocoalele cuprinzând 
programe de acțiuni comune, inclusiv 
propunerile concrete ale A.A.I.R. privind 
îmbunătățirea curriculei de studii și oferirea 
de locuri de practică studențească la firmele 
sale membre. Aceste programe s-au ințiat 
de A.A.I.R. cu  mult timp înaintea lansării 

programelor europene POSDRU.
 � Inițiativa și introducerea efectivă (în anii 2005, 

2006) în programele simpozioanelor anuale 
ale A.A.I.R. a unei secțiuni dedicate lucrărilor 
valoroase elaborate de studenți din anii 
terminali ai facultăților de automatică.

 � Fondarea (în 2010) și organizarea anuală 
(începând cu 2011) a celui mai important 
eveniment național din domeniile de activitate 
ale A.A.I.R., respectiv RAILF (Romanian 
Automation & Instrumentation Laboratory 
Fair), eveniment care din anul 2014 este 
organizat de A.A.I.R. sub denumirea RAILF-
Romcontrola, în parteneriat cu Romexpo.
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Simpozion A.A.I.R. 2009 - participanţi

Simpozion A.A.I.R. 2010 - participanţi

Simpozion A.A.I.R. 2010 

RAILF 2011

de până acum și să vă urăm mult succes în 
viitor.

Ing. Michal HOLUB
Director CzechTrade București

    

Stimate domnule preşedinte, 
Cu ocazia aniversarii a 25 de ani de activitate 
neîntrerupta a AAIR (Asociația pentru 
Automatizări și Instrumentație din România) 
dorim să subliniem rolul și utilitatea seminariilor, 
conferințelor organizate sub egida AAIR, în 
dezvoltarea și îmbunătățirea cunoștințelor 
în domeniile mai sus menționate, schimbul 
de experință între specialiștii din diferite 
domenii de activitate, prezentarea de lucrări 
cu caracter tehnic/științific. 
Sperăm ca pe viitor asociația să continuie 
această bună tradiție! 
Cu stimă, 

Ing. Ştefan TOADER
Director Mentenanță  

OMV Petrom Rafinăria Petrobrazi
Ing. Adrian TĂNASE 

Expert automatizari OMV Petrom

    

Prin grija neobosită a colectivului A.A.I.R., 
revista Automatizări și Instrumentație s-a 
impus în publicistica de informare tehnică 
din România ca un etalon de profesionalism, 
seriozitate și actualitate a informației.
La aniversarea unui sfert de secol de existență 
a A.A.I.R. suntem onorați că îi suntem alături ca 
vechi colaboratori, și îi urăm mult succes și 
LA MULŢI ANI!”

Adriana GOIA
 Director Vânzari și Marketing  

BEESPEED AUTOMATIZARI S.R.L.

    

Îmi face o plăcere deosebită 
să adresez cele mai calde felicitări și urări 
de activitate meritorie și în viitor Asociației 
pentru Automatizări și Instrumentație din 
România cu ocazia împlinirii a 25 de ani de 
la înființare. Aceleași urări le aduc revistei 
A.A.I.R., “Automatizări și Instrumentație”, care 
a fost încă de la început purtatorul mesajelor 
tehnice și științifice ale Asociației.
Este de neimaginat astăzi progresul economic și 
social fără prezența informațiilor și realizărilor 
din aceste două domenii esențiale, în continuu 
progres, domeniul automatizărilor și tehnica 
măsurătorilor.
Efortul permanent  al A.A.I.R. și perseverența 
domnului dr. ing. Horia Mihai Moțit personal 
sunt lăudabile și pot constitui un exemplu 
demn de urmat pentru celelalte organizații 
profesionale.

Provocările viitoare, la care trebuie să existe și 
răspunsul României, cuprind întreaga zonă a 
industriei, sectorului energiei și transporturilor, 
clădirilor etc., sub aspectul modernizării și 
perfecționării continue. Aceste lucruri nu se 
pot realiza fără prezența și suportul domeniilor 
automatizărilor și instrumentației. Va fi meritul 
Asociației să-și aducă în continuare contribuția 
meritorie.

Prof. Emerit Dr. ing. Aureliu LECA
Membru al Academiei de Ştiințe Tehnice 

din România
Director executiv, Asociația Română 

pentru Promovarea Eficienței Energetice

    

AAIR este o asociație profesională, 
care și-a dovedit în cei 25 ani de activitate 
utilitatea, importanța și vitalitatea în peisajul 
automatizărilor din România.
Am avut onoarea să colaborez deosebit de 
fructuos, atât personal, cât și ca reprezentant 
al Filialei SRAIT București, cu AAIR instuțional 
dar și punctual cu entități sau persone afiliate 
organizației. Trebuie însă să subliniez că am 
găsit în persoana Dl.dr.ing. Horia Mihai MOŢIT, 
președinte al AAIR un partener de dialog 
deschis, sincer și eficient în toată problematica 
relațională economie reală – universitate.
Aș trece în revistă câteva din temele dezbătute 
cu AAIR și care au început să-și găsească 
rezolvare: practica industrială/tehnologică 
reală și eficientă a studenților, curricule de 
specialitate, compețentele și cunoștințele 
absolvenților de universitate în domeniul 
automatizărilor, în special, pentru cei de la 
Facultatea de Automatică și Calculatoare.
Aceste teme și multe altele au fost abordate 
în dinamica lor și, în special, prin prisma 
unei abordari practico-inginerești. De un 
real interes este organizarea de către AAIR 
de simpozioane și expoziții și de editarea 
unei reviste ce expune aspecte practice din 
domeniul automatizărilor. Sunt convins că 
parteneriatul AAIR – Universitatea POLITEHNICA 
din București se va adânci și va capăta noi 
valențe în anii ce vin.
La ceas aniversar îi doresc AAIR să se dezvolte, 
atât instuțional, cât și profesional, să rămână 
deschis în colaborarea cu Unversitatea 
POLITEHNICA din București și să-și dezvolte 
activitățile. Îi doresc sănătate și putere de 
muncă și cel puțin tot atâta eficiență Domnului 
Presedinte MOTIT. 

Prof. Emerit Dr. ing. Dr.h.c. 
Sergiu Stelian ILIESCU

Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Președinte Filiala SRAIT București
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RAILF 2011 - Simpozion

Simpozion A.A.I.R. 2011

RAILF 2011

RAILF 2011

RAILF 2011

    

Jubileul Asociației pentru Automatizări şi 
Instrumentație din România (A.A.I.R.) 
Sunt în viață, și în istorie, momente când este 
potrivit să te naști, legate de anumite evenimente 
care descătușeză forțele oamenilor, forțele 
instituțiilor. Un astfel de moment a fost anul 
1990, când, după evenimentele de la sfârșitul 
anului 1989, mai mulți specialiști din domeniul 
automatizărilor și instrumentației și-au propus 
să-și unească eforturile pentru promovarea 
unui domeniu care, în România, avusese de 
suferit în ultimii ani ai dictaturii comuniste, 
dintr-o proastă înțelegere a evoluției și rolului 
automatizării și computerizării economiei 
și societății în general. A.A.I.R. s-a născut la 
momentul oportun!
Am cunoscut direct, din interior, acest fenomen, 
ca participant la Programul Național de Roboți 
Industriali care s-a derulat în România în 
perioada 1984-1988. Acest program era 
coordonat de către Centrala Industrială de Mașini 
Unelte, prin institutul din subordine ICSIT-MU 
Titan. Răspundeam în cadrul acestui program 
de partea de servomotoare și traductoare 
electrice, în numele ICPE București.
Programul ar fi trebuit să continue, dar 
în anul 1988, a fost întrerupt brusc, din 
inițiativa ”Cabinetului 2”, sub ”justificarea” 
că cibernetizarea, robotizarea sunt instrumente 
de implicarea a capitalismului în problemele 
interne ale socialismului și care vor conduce 
în final la creșterea șomajului.
O serie de rezultate tehnice, care apăruseră 
între timp la ICSIT Titan, IPA, ICPE, Institutul 
de Mecanică Fină etc., au fost abandonate. 
Personal, pentru servomotoarele electrice, 
din fericire, am fost sprijinit în cadrul ICPE 
pentru continuarea cercetărilor, găsind niște 
beneficiari din Germania de Est, care au crescut 
după unificarea Germaniei, și care constituie 
și azi o parte importantă din exporturile 
ICPE-SA. 
Intuiția fondatorilor A.A.I.R. a fost desăvârșită, 
pentru că, între timp, au apărut noi domenii în 
care aportul automatizărilor și instrumentației 
este decisiv, precum energia, protecția 
mediului, producția inteligentă, clădirile 
inteligente, transportul inteligent etc. Toate 
domeniile economice, derivate din necesitatea 
dezvoltării durabile și globalizării, se bazează 
pe automatizări și instrumentație modernă.
În domeniul Energie, evoluția spre ceea ce s-a 
conturat deja ca a fi sistemul SMART GRID, 
sau viitoarea rețea internațională de înaltă 
tensiune SUPER GRID, nu sunt posibile fără 
automatizări și instrumentație, în tentativa 
sistemelor energetice naționale de a deveni 
niște uriașe sisteme bazate pe electronică 
de putere.

În final aș vrea să menționez rolul d-lui. dr. ing. 
Horia Mihai MOŢIT, care a știut, și a putut, să 
contribuie prin metode asociative la întărirea 
unui domeniu economic cu o deschidere 
spectaculoasă spre viitor.

Prof. dr. ing. Nicolae VASILE
Președintele Consiliului Ştiințific 

al Comitetului Național Român 
al Consiliului Mondial al Energiei

    

Primul contact cu 
Asociația pentru Automatizări și Instrumentație 
din România l-am avut  în urmă cu peste 10 
ani, în cadrul expozițiilor de profil organizate 
de aceasta.
Cu aceste ocazii am avut posibilitatea să iau 
cunoștință de existența revistei editată de 
această asociație și apoi să consult diverse 
numere ale revistei.
De-a lungul timpului m-am convins că revista 
Automatizări și Instrumentație reprezintă un 
important punct de sprijin atât al inginerilor 
automatiști cât și al firmelor care utilizează 
sistemele automate în realizarea proiectelor 
de investiții.
Revista  Automatizări și Instrumentație constituie 
și un element didactic util în cadrul cursurilor 
de Automatizare a Proceselor Chimice predat 
studenților din Universitatea Petrol – Gaze 
Ploiești.
Cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființare, 
felicit Asociația pentru Automatizări și 
Instrumentație pentru eforturile susținute 
continuu de a contribui la dezvoltarea industriei 
și a învățământului superior din România.

Prof. dr. ing. Cristian PĂTRĂSCIOIU
Universitatea Petrol - Gaze Ploiești

    

La împlinirea a 25 ani 
de activitate A.A.I.R., mă alătur celor care 
doresc o viață cât mai lungă acestei asociații 
a automatiștilor din România și profit de 
prilej pentru a adresa felicitări membrilor și 
colaboratorilor pentru realizările deosebite 
de până acum, pentru creșterea calitativă de 
la an la an a activității A.A.I.R..
 Prin activitatea sa, A.A.I.R. a făcut ca schimbul 
de informații și busness-ul în domeniul 
instrumentației și automatizărilor din România 
să fie menținut și revigorat în permanență.

Ing. Augustin ALDASORO
Consilier I&C ISPE S.A. 

    

Popas la un sfert de veac
Vremea își deapănă șiragul amintirilor, ce se 
scurg ca un vis, ca un sunet și în perindarea 
lor, uimitor de rapid, trec anii, trec secole, 
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RAILF 2012

RAILF 2012

RAILF 2012

Vom continua publicarea, în numerele  
următoare ale revistei şi a altor 
materiale despre Asociația noastră, 
cu ocazia aniversării a 25 de ani de la 
înființarea sa.

La multi Ani !

A . A . I . R .

trec milenii.
Vremea s-a scurs repede și astăzi pe răbojul ei, se 
înseamnă al- XXV-lea an de când cu inima plină de 
bucurie un grup de înpătimiți ai instrumentației 
au pus bazele unei asociații profesionale a 
instrumentiștilor din România.
Astăzi când vreau să vorbesc despre această 
asociație este ca și cum te-ai afla într-un imens 
deșert în care știi că există totuși o oază.
Solicitat să scriu câteva gânduri, voi începe 
prin a afirma că istoria nu reține pe paginile 
ei decât pe învingători. Invinșii nu au loc 
decât în subsolul paginii, dar și acolo cu litere 
mărunte. Cine nu vrea să fie un învins, nu se 
lasă antrenat de valul lamentărilor, iar dacă 
vrea să fie un  învingător, învață să se bucure 
de orice. Victoria apaține sufletului tânăr, 
indiferent de vârstă, care știe să se bucure. 
Iar o bucurie curată nu se împacă deloc cu 
singurătatea, ea impune cu insistență să fie 
împărtășită cuiva.Bucuria curată te obligă la 
o relație de bucurie cu cineva.
Sensul vieții este de a învinge. Iar a învinge 
nu poți decât  să te bucuri curat. Ca om, nu te 
poți bucura decât împreună cu cineva. De aici 
nevoia de a fi împreună cu cineva.
De aici nevoia de asociația A.A.I.R.
A fi împreună bucurându-te, înseamnă a fi 
pe tărâmul prieteniei, un ținut întins cu ape, 
cu  mlaștini în care te poți împotmoli sau 
scufunda, cu râpe, dealuri, câmpii și prăpăstii 
în care poți cădea.
Acum, la un sfert de veac, să ne bucurăm. 
Bucuria noastră să o împărtășim și altora prin 
însăși existența pe mai departe a asociației 
noastre.
La mulția ani A.A.I.R. !

Ing. Aurel POTRA
Administrator METROCOM S.R.L. Oradea

    

Cu prilejul implinirii a 25 de ani 
de la inființarea Asociației pentru Automatizări și 
Instrumentație din România adresez membrilor 
ei , conducerii  acestei valoroase asociații 
profesionale cordiale felicitări și sincere urări 
de prosperitate.
Inființată în anul 1990, ea reunește specialiști 
din România din toate sferele automatizărilor 
și instrumentației. Forța acestei asociații 
este subliniată de cei  peste 500 de membri 
individuali și de  cei peste 50 de membri 
persoane juridice cuprinzând organisme 
guvernamentale, societăți comerciale, institute 
de cercetare și universități tehnice. A.A.I.R. s-a 
afirmat ca o asociație cu merite incontestabile 
în promovarea specialiștilor de înaltă calificare 
pentru sectoare ale economiei românești. 
Asociația pentru Automatizări și Instrumentație 
este una dintre cele mai prestigioase asociații 
profesionale din țară, un promotor consecvent 

al spiritului inovator, combinând într-un mod 
fericit tradiția cu modernismul, trecutul cu 
prezentul. 
In cadrul asociației activează profesioniști 
adevărați, personalități ale vieții, care, 
asumându-și responsabilitatea de a activa 
pe tărâmul automatizărilor și instrumentației 
vor  contribui semnificativ la formarea  în 
România a unui curent favorabil noii revoluții 
industriale. La aniversare, INCDIE ICPE-CA 
Bucuresti urează Asociației pentru Automatizări 
și Instrumentație din România realizări mari 
în această revoluție, tuturor membrilor putere 
de muncă și creație!
La mulți ani!

Dr. ing. Wilhelm KAPPEL
Director General 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Inginerie Electrică, INCDIE ICPE-CA

    
Am avut plăcerea și onoarea ca în urmă cu 2 ani 
firma noastră EURITMIC GRUP SRL să devină 
membru A.A.I.R., ocazie cu care am putut fi mai 
aproape de activitatea Asociației. Apreciem 
acțiunile sale permanente de promovare a 
intereselor specialiștilor care lucrează în 
domeniile “ Automatizărilor și Instrumentației 
din România” și salutăm  reluarea organizării 
RAILF - Romcontrola “Târgul Românesc de 
Automatizări & Instrumentație și Echipamente 
de Laborator” (Expoziție + Simpozion) la care 
am avut ocazia să participăm cu succes.
Impărtașim bucuria acestei aniversări a 25 
de ani de la inființarea A.A.I.R. alături de toți 
partenerii și membrii Asociației și suntem 
mândri că facem parte dintr-o Asociație în care 
profesioniștii din domeniul automatizărilor 
industriale și instrumentației găsesc multe 
motive de succes pentru viitor.

Ch. Ing. Costin DUMITRU
General Manager

EURITMIC GRUP SRL - România
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CHESTIONAR C ĂTRE CITITORII  RE VISTEI

NUME, PRENUME:                                                                                                      FIRMA:

E- MAIL:                                                                                            TEL:

CONSIDER UTIL CA ÎN REVISTĂ SĂ SE PUBLICE ARTICOLE  CARE SĂ PREZINTE PRIORITAR 
(Se bifează opţiunea dorită)

NOUTĂŢILE FURNIZORILOR DE ECHIPAMENTE

APLICAŢII ALE SOLUŢIILOR DE AUTOMATIZARE

SINTEZE

CU REFERIRE LA TEMATICILE:

1.

2.

3.

PROPUN CA ACESTE ARTICOLE SĂ FIE SOLICITATE URMĂTOARELOR:

FIRME:

UNIVERSITĂŢI (FACULTĂŢI):

DORESC SĂ PUBLIC ÎN REVISTĂ ARTICOLUL INTITULAT:

                                                                                                                                                                                Semnătura

Notă:  Chestionarul  se  tr imite completat  către A.A.I .R.  la  adresa de e -mail :  aair@aair.org.ro  sau prin fax la  nr. :  021.210.50.55

Noutăți  A.A.I .R.
Stimați cititori,avem plăcerea să vă informăm pe această cale, asupra unor importante  noutăți privind activitatea A.A.I.R.:

1. Începând cu acest an A.A.I.R. oferă noi facilități privind site-ul său www.aair.org.ro, respectiv:

1.1  Informarea firmelor membre A.A.I.R. asupra licitațiilor din țară, aferente domeniilor de activitate ale Asociației, prin accesarea butonului “LICITAȚII”, 
utilizând parolele transmise acestora.

1.2  Informarea asupra conținutului revistei AUTOMATIZĂRI ȘI INSTRUMENTAȚIE și prin forma ei on line.

2.  Extinderea dialogului cu dumneavoastră, adresându-vă invitația să completați “Chestionarul de comunicare” de mai jos, răspunsurile dumneavoastră 
constituind un mijloc important de orientare permanentă asupra direcțiilor de dezvoltare a revistei.

Facilități A.A.l.R.: 
-Toți membrii A.A.l.R. persoane juridice, care au cotizația plătită la zi, primesc GRATUIT revista AUTOMATIZĂRI și INSTRUMENTAȚIE. - Firmelor prezente cu materiale publicitare în revista 
AUTOMATIZĂRI și INSTRUMENTAȚIE li se ofera o serie de facilități, atât în ceea ce privește adresabilitatea revistei, cât și numarul de reviste obtenabile (Ia cerere, în limita disponibilului).

Prețul abonamentului pentru anul 2015 la revista AUTOMATIZARI și INSTRUMENTATIE este de 90 RON + tva (9%) inclusiv taxe de expediție. Plata se poate face prin ordin de plată în 
contul Asociației pentru Automatizări și Instrumentație din România - cod fiscal RO 13289718 cod IBAN R002RNCB0073049975630001 deschis la BCR -sector 2 sau la sediul Redacției din 
str. Viesparilor nr. 26, ap. 10, sect. 2 București 020643. Va rugam să ne transmiteți la redacție prin fax sau prin poștă datele solicitate mai jos, Însoțite de o copie a ordinului de plată (cu 
ștampila băncii), pentru a vă înregistra ca abonat. 

2015 - TALON ABONAMENT la revista AUTOMATIZĂRI ȘI INSTRUMENTAȚIE

S.C:

Adresa:

obiect de actrivitate:

nr.cont:

deschis la:

nr. Înregistrare la Reg. Com.: CU.I. (Cod fiscal):

Tel.:                                                                                          Fax:                                                                                         e-mail:

Nr. de abonamente:

Nume responsabil (persoana de contact):

Funcția:

Va rugăm să ne comunicați: 

• Coordonatele dumneavoastră complete 
(adresa completă, tel., fax, e-mail) și să 
menționați dacă doriți factură. 

• Sugestiile dumneavoastră privind 
conținutul revistei și dacă doriți să 
publicați materiale în revistă. 

Relatii suplimentare la: Tel/Fax: 
0212105055, 0314056799 de luni pâna 
vineri Între orele 10 -17. 

Adresa Redacției: Str. Viesparilor nr. 26, 
et.3, ap. 10, sector 2 București 020643
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Colectivul de specialişti BEESPEED 
AUTOMATIZĂRI stă la dispoziţia ce-
lor interesaţi pentru implementarea 
industrială a unor astfel de sisteme, 
furnizând consultanţă, proiectare, 
execuţie, punere în funcţiune, service 
complet în perioada de garanţie / 
postgaranţie, precum şi instruirea 
personalului de exploatare.

�� ing. Adriana GOIA; Dr.ing. Alexandru HEDEŞ

Înființată la finele anului 1994, BEESPEED 
Automatizari a împlinit de curând două 
decenii de activitate, dedicata promovării 

de echipamente electrice de înaltă performanță, 
destinate modernizării și eficientizării ener-
getice a proceselor tehnologice.
BEESPEED Automatizari a pornit la drum promo-
vănd echipamente de ultimă oră, de puțin timp 
intrate în programele de studiu ale ingineriei 
electrice și aproape inexistente în industria 
românească - sub 1% din puterea acționărilor 
electrice față de peste 20% în țările vestice: 
convertizoare de frecvență pentru acționarea 
cu turație reglabilă a motoarelor asincrone - o 
componenta esențială în creșterea performanțelor 
proceselor industriale, atât sub aspect energetic 
cât și din punct de vedere al controlului.
Echipamentele de Acționare Electrică Reglabilă, 
brand aparținând 
SC BEESPEED Automatizări, au fost produse 
de-a lungul acestor 20 de ani într-un spectru 
de putere pornind de la 0,18 kW până la 1 MW 
pentru aplicații de joasă tensiune și cu puteri 
mai mari pentru aplicații de medie tensiune, 
printr-o colaborare strânsă și directă cu pro-
ducatorul ABB Oy Finlanda. 
Propunerea noastră de modernizare a 
acționărilor electrice de curent alternativ și 
de retehnologizare (prin înlocuirea acționărilor 
de curent continuu cu cele de curent alternativ) 
a captat interesul diverselor companii de stat și 
private, colaborarea cu acestea având ca rezultat, 
pe parcursul celor 20 de ani de activitate, un 
număr de aproape 1300 echipamente electrice, 
din care peste 75% destinate acționărilor de 
curent alternativ pentru aplicații cu pompe 
în sistemele de distribuție apă rece și caldă, 
acționărilor de ventilatoare pentru turnuri de 
răcire, acționări pentru poduri rulante, acționare 
electrozi la cuptor cu arc electric, acționări 
pentru exhaustoare, acționări electrice pentru 
laminoare și fierăstraie, benzi transportoare, 
mașini de extracție minieră, mașini de bobinat 
din industria textilă.

Structura echipamentelor AER n x P (n = 
numărul motoarelor, P = puterea motoarelor 
electrice) pentru aplicații multi-motor con-
stituie baza patentului deținut de compania 
noastră începând cu anul 1998. Armonizarea 
echipamentelor cu cerințele standardelor 
internaționale referitoare la mașini și acționări 
electrice dar și de compatibilitate electromag-
netică a condus la atingerea unui nivel înalt de 
calitate și performanță a produselor.
Pornind de la identificarea proceselor tehno-
logice, a cerințelor și nevoilor clienților noștri 
exigenți și avizați, BEESPEED Automatizări a 
dezvoltat, ca o completare firească a clasei 
de echipamente AER destinate acționărilor, 
tablouri electrice de distribuție a energiei 
electrice (TGD), de compensare a energiei 
reactive (ECPR), sisteme de automatizare 
conduse de automate programabile (SPC), 
aplicații de dispecerizare și monitorizare de 
proces SCADA, având în prezent capabilitatea 
de a realiza proiecte complexe, la cheie. 
În calitate de antreprenor de lucrări și într-o 
strânsă colaborare cu compania DATCOMP 
pentru proiectarea și execuția de construcții 
civile și instalații hidrotehnice, BEESPEED se 
mândrește cu finalizarea lucrărilor de reabili-
tare a unei stații mari de tratare apă în județul 
Mureș și cu executarea echipamentelor electrice, 
de automatizare și de monitorizare SCADA 
pentru 6 stații de tratare noi; cu automatizarea 
proceselor din stațiile de tratare a apei din 
cadrul Uzinelor din Timișoara și monitorizarea 
parametrilor tehnologici ai acestora.
Considerând cerința globală de exploatare 
judicioasă și economisire a resurselor naturale 
ca o responsabilitate, BEESPEED a proiectat și 
realizat echipamente de tip REGEN, destinate 
producerii energiei electrice din surse alter-
native (solară, eoliană, hidro), care și-au găsit 
beneficiari atât în țară cât și în străinătate.
Cea mai recent dezvoltată ramură a activității 
BEESPEED este dedicată industriei auto, fiind 
orientată pe producerea și testarea de aplicații 
software specifice, la nivelul de exigență și 
perfomanță impus de marile companii din 
domeniu.

Sisteme de reglare a turatiei 

Echipament AER3x90kW

Tablou general de distributie

Statie de filtrare apa realizata de 
BEESPEED - DATCOMP
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Motoarele cu eficienţă energetică permit 
o producţie ecologică folosind sistemul 
de transfer Rexroth TS 2plus. 
În plus, noile unităţi modulare cresc 
flexibilitatea.
Sistemul de transfer Rexroth TS 2plus 
este echipat cu motoare noi şi unităţi 
modulare eficiente energetic

 � Motoarele optimizate economisesc 
energie

 � Noile unităţi modulare oferă posibi-
litatea unor aplicaţii suplimentare

Echipament universal extins, acum mai eficient şi flexibil

Eficienţa în general este un subiect cheie 
atunci când sunt luate în discuție investiţiile 
în sistemele de asamblare, aceasta fiind 
demonstrată prin consumul redus de energie 
şi flexibilitatea mare. Sistemele concepute 
pentru a îndeplini cerinţele pieţei, în 
permanentă creştere, trebuie să facă faţă 
nu numai la dimensiunile în schimbare ale 
loturilor şi la ciclurile de producţie mai scurte, 
ci, şi să îndeplinească obiectivele exigente de 
protejare a mediului. 
Rexroth oferă acum motoare eficiente 
energetic pentru sistemul său de transfer TS 
2plus, precum şi unităţi modulare suplimentare 
pentru mai multe opţiuni de utilizare.
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Economică, precisă, sigură și eficientă din punctul de vedere 
al consumului de energie: tehnologia de acționare și comandă 
de la Bosch Rexroth pune în mișcare mașini și sisteme de orice 
dimensiuni. 

Compania concentrează experiența în aplicații globale pe 
segmentele de piață ale Aplicațiilor Mobile, Aplicații pentru 
Utilaje și Construcția de mașini, Automatizări Industriale 
și Energii Regenerabile pentru a dezvolta componente ino-
vatoare, precum și soluții și servicii personalizate pentru 
sisteme. 

Bosch Rexroth le oferă clienților săi tehnică hidraulică, sisteme 
electrice de comandă și acționare, tehnologie pentru mecanismele 
de acționare și tehnologie pentru mișcare liniară și tehnologie 
de asamblare, dintr-o singură sursă. 

Având locații în peste 80 de țări, aproximativ 36.700 de anhajați 
au generat un venit din vânzări de aproximativ 5,7 miliarde 
Euro în 2013. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați 
 www.boschrexroth.com.

Grupul Bosch este un furnizor de tehnologie și servicii, lider 
la nivel global. Conform cifrelor preliminare, cei aproximativ 

290.000 de asociați ai săi au generat vânzări de 48,9 miliarde 
euro în anul 2014. 

Activitățile sale sunt împărțite în patru sectoare de afaceri: soluții 
de mobilitate, tehnologie industrială, bunuri de consum, energie 
și tehnologia construcțiilor. 

Grupul Bosch cuprinde Robert Bosch GmbH și peste 360 de filiale 
și companii regionale în aproximativ 50 de țări. Dacă includem 
și partenerii de vânzări și servicii, atunci Bosch este reprezen-
tată în aproximativ 150 de țări. Această rețea internațională 
de dezvoltare, producție și vânzare reprezintă fundamentul 
dezvoltării viitoare. 

În anul 2014, Bosch a solicitat aproximativ 4.600 de brevete la 
nivel internațional. Obiectivul strategic al grupului Bosch este 
de a oferi inovații pentru viața conectată. Bosch îmbunătățește 
la nivel global calitatea vieții, iar produsele și serviciile sale sunt 
inovatoare și stimulează entuziasmul. Pe scurt, Bosch creează 
tehnologie care este „creată pentru viață”.

Informații suplimentare sunt disponibile online la adresa  
www.bosch.com, www.bosch-press.com și la 
 http://twitter.com/BoschPresse 

Inovarea şi ciclurile de produse din ce în 
ce mai scurte sunt factori decisivi pentru 
alegerea sistemelor de transfer. În acelaşi 
timp, aspectele legate de mediu devin din 
ce în ce mai importante atunci când este 
vorba despre eficienţa globală. Bosch 
Rexroth se confruntă cu aceste provo-
cări şi le-a contracarat prin extinderea 
sistemului său de transfer TS 2plus cu 
noi unităţi modulare.

Utilizarea eficientă a energiei este principala 
caracteristică a noilor motoare Rexroth 
pentru toate unităţile modulare TS 2plus. 
Motoarele trifazate îndeplinesc deja ce-
rinţele viitoare ale clasei de eficienţă IE3, 
economisind aproximativ 15% din energie 
şi amortizându-se în cel mult doi ani. 

În plus faţă de funcţionarea continuă şi 
conexiunea la convertoarele de frecvenţă 
cu viteză variabilă, noile motoare activează 
şi operaţiunea de pornire – oprire. Acest 
lucru economiseşte şi mai multă energie, 

deoarece segmentul de transfer funcţio-
nează doar când este necesar. 

Conceptul Rexroth pentru Eficienţă Energe-
tică (4EE) are o contribuţie majoră pentru 
a asigura că funcţionarea sistemului de 
transfer TS 2plus este rentabilă şi asigură 
eficienţă energetică. Motoarele trifazate 
sunt certificate în conformitate cu CE, 
cURus şi CCC, şi funcţionează cu tensiuni 
comune la nivel global, astfel încât să poată 
fi implementate în toate ţările industriale 
de importanţă majoră.

Unităţile modulare suplimentare oferă 
sistemului de transfer Rexroth mai multă 
flexibilitate şi versatilitate. Noua unitate 
elevatoare transversală poate transfera 
paleţi cu piese de prelucrat cu dimensiuni 
de 240 x 240 până la 640 x 640 mm şi cu 
greutate totală de până la 130 kg cu secţi-
uni longitudinale şi transversale. Mijlocul 
transportor este un lanţ duplex rezistent, 
silenţios care şi-a dovedit eficienţa în 

condiţii ambientale dure. 

Soluţia specială anterioară a devenit mai 
rentabilă prin integrarea porţii elevatoare 
în oferta standard. Poarta elevatoare susţine 
punctele chingii şi se poate plia fără efort 
prin arcurile de presiune cu gaz. Prin urmare, 
utilizatorul are acces facil la sistemul de 
transfer pentru operaţiuni de întreţinere. 
Noua unitate rotativă cu elevator ridică 
paleţi cu piese de prelucrat de până la 240 
kg de pe sistemul transportor şi îi roteşte 
la 90° sau 180° astfel încât produsele sunt 
transferate către staţiile de prelucrare în 
poziţia corectă.

Sistemul de transfer versatil Rexroth TS 
2plus este fiabil chiar şi în condiţii dificile, 
cum ar fi mediile ESD sau pentru utili-
zări în spaţii curate şi uscate, fiind astfel 
adecvat pentru o varietate de sectoare, 
de la industria auto, la cea electronică şi 
electrotehnică, până la tehnologia medicală 
şi industria optică. 

Bosch Rexroth SRL
Str. Aurel Vlaicu, nr. 2, 515400 Blaj
Tel.: 0356.433.098, Fax: 0356.434.405
info@boschrexroth.ro
www.boschrexroth.ro
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Generalități
Flexy de la eWon este primul router industrial 
modular disponibil pe piață. El a fost conceput 
să satisfacă următoarele cerințe principale:
�� WAN flexibil, permițând unui singur 

produs să se adreseze unor necesități de 
conectivitate pe Internet diferite (Ethernet, 
WiFi, 3G, LTE,...) și să securizeze investiția 
în cazul evoluției tehnologiilor (de exemplu 
deplasarea de la 2G la 3G).
�� Câmp flexibil, furnizând o conexiune la o 

gamă largă de dispozitive externe, incluzând 
protocoale de câmp variate.
�� Aplicații flexibile, alarme incluse, loggare 

date, acces de la distanță, routare și aplicații 
HMI pe web cu ajutorul unei configurări 
bazate pe web și scule de programare 
particularizate.
�� preț flexibil, de la gateway M2M simple 

pentru a adresa ușor facilități/locații, la 
routere M2M complexe pentru acces de la 
distanță la mașini complexe

De asemenea eWon Flexy este complet 
compatibil cu Talk2M, primul serviciu de cloud 
industrial pentru servicii de conectare găzduite 
de eWon și cu eFive, o aplicație de tip server 
VPN pentru aplicații de control în timp real.  

Router industrial modular M2M
eWon Flexy seriile 10X și 20X

ROUTER INDUSTRIAL MODULAR

Caracteristici principale
�� Structura modulară cu un modul de bază și 

4 sloturi pentru module de extensie
�� Interfață WAN flexibilă: LAN, 2G, 3G, WiFi, 

PSTN,...
�� Interfața de câmp flexibilă suportând 

numeroase protocoale PLC
�� Ușor de setat și utilizat prin intermediul 

paginilor web incluse
�� Dezvoltare ușoară utilizând fișiere de 

transfer și card SD
�� Performanță ridicată în procesarea 

datelor
�� Management alarme cu notificare (SMS, 

e-mail, FTP put sau SNMP trap)
�� Înregistrare date (Data Logging) cu până la 

1.000.000 puncte
�� Construcție industrială robustă (alimentare 

24Vdc, montaj pe șină DIN)
�� Temperatura de funcționare -25°C... 

+70°C

Flexy - Componență
�� Module de bază în configurația 2 familii și 

3 variante fiecare, plus module de extensie 
insertabile în sloturile din modulele de 
bază.

�� Module de bază 
•  FlexyX0Y00_00MA, unde: 

•  X = 1 pentru seria Flexy 10X, gateway 
M2M, fără router WAN/LAN/Serial 

•  X=2 pentru seria Flexy 20X, router M2M 
incluzând router WAN/LAN/Serial

•  Y=1, pentru 4xRJ45 Lan Ethernet 10/100, 
switch intergat, 1.5kV izolare

• Y=2, pentru 1xSUBD9 port serial RS232/ 
422/485 + 1xRJ45 Ethernet, 1.5kV 
izolare 

•  Y=3, pentru port izolat MPI/Profibus 
(12Mbiti) + 1xRJ45 Ethernet, 1.5kV 
izolare

�� Module de extensie
•  FLA3301
 Modul 2 porturi seriale, 1xSUBD9 port serial 

RS232/422/485 și 1xSUBD9 port serial 
RS232

•  FLB3202 
 Modul 3G+GSM, modem pentaband UMTS/

HSUPA (800/850, 900, AWS1700, 1900, 
2100MHz) – 7.3Mbiți/s down și 2Mbiți/s 
up și GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 
MHz) 

•  FLX3101 
 Modul Ethernet WAN, 1xRJ45 Ethernet 

10/100, 1.5kV izolare
•  FLB3271
 Modul WiFi, 802.11 b,g,n WiFi/WLAN client 

pentru conexiune la distanță
• FLA3501
 Modul PSTN, modem back-up V.92/56K, 

V.34/33.6K, V.32bis/14.4K și V.22bis/ 
2400bps

•  FLX3401
 Modul I/O, 8xDigital Inputs (0…12/24Vcc), 

4xAnalog Inputs (0…10Vcc), 2xDigital 
Outputs – Releu NO (3A/34Vac/cc)

Funcții și aplicații incluse
�� Gateway Ethernet la Serial 

 MODBUS TCP la MODBUS RTU; XIP la 
UNITELWAY; ETHERNET/IP la DF1; FINS 
TCP la FINS Hostlink; ISO TCP la PPI, 
MPI(S7) sau PROFIBUS(S7); VCOM la 
ASCII.
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�� Protocale de achiziție de date 
 MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, UNITELWAY, 

DF1, PPI, MPI(S7), PROFIBUS(S7), FINS 
Hostlink, FINS TCP, ETHERNET/IP, ISO TCP, 
Mitsubishi FX, Hitachi EH, ASCII.  Memorate 
în 700 taguri interne.
�� Alarme 

 Notificarea alarmelor se poate face pe 
e-mail, FTP put și/sau SNMP traps. Există 
4 praguri de alarmare: low, lowlow, high și 
highhigh plus zona moarată și întârziere la 
activare. Logarea alarmelor se face în http 
și via FTP; ciclu de alarmare este: ALM, RTN, 
ACK și END
�� Loggare date

 Baza de date internă pentru loggarea datelor 
(loggare în timp real sau loggare istorică cu 
până la 1.000.000 puncte). Extragerea din 
baza de date se face cu fișiere transferate 
prin FTP sau e-mail.
�� Router 

 IP filtering, IP forwarding, NAT, Port 
forwarding, Proxy, Routing table, client 
DHCP – doar seria 20X 
�� VPN Tunnelling

 Open VPN 2.0 fie în SSL, UDP sau HTTPS
�� VPN Security

 Modelul de securitate VPN este bazat pe 
utilizarea SSL/TLS pentru sesiunea de 
autentificare și pe protocolul IPSec ESP 
transport pe tunel securizat peste UDP. 
Suporta X509 PKI (public key infrastructure) 
pentru sesiunea de autentificare, protocol 
TLS pentru schimbare cheie, interfața 
cipher-independent EVP (DES, 3DES, AES, 
BF) pentru criptare data pe tunel și algoritm 
HMAC-SHA1 pentru autentificare date pe 
tunel.
�� Programare

 Script interpreter pentru limbaj Basic, 
inclus în mediu Java 2 Micro Edition.
�� Sincronizare

 Ceas de timp real inclus, cu setare manuală 
via http sau automată via NTP
�� File management

 FTP client sau server pentru configurare, 
update de firmware și transfer de date

�� Web site
 Interfață web inclusă cu ghid pentru 

configurare și mentenanță (nu este necesar 
extra software). Autentificare de bază 
(login/password) și sesiune de control 
pentru securitate. Posibilitatea de încarcare 
web GUI utilizator. Compatibil cu viewON3 
web HMI.
�� Flash Disk Utilizator

 30MB disponibil pentru aplicațiile 
utilizator
�� Mentenanță

 SNMP V1 cu MIB2 si/sau via fișiere FTP

Posibilități de conectare
�� Ecacher – Acces la distanță la cerere

 Conexiune VPN sigură pentru a accesa la 
orice dispozitiv serial sau Ethernet pentru: 
încărcare proiecte, acces la HMI, depanare 
programe PLC și dacă este necesar, 
descarcare setări noi sau program.
�� SMS & e-mail

 Adaugă capacități de e-mail și mesaje text 
PLC-ului și mașinii. Este posibilă trimiterea 
de mesaje de alertă via SMS cu sau fără a 
avea un router eWon echipat cu modem 
celular și e-mail-uri via server Talk2M 
SMTP.
�� M2Web – Monitorizare de la distanță

 Acces web sigur de pe dispozitive mobile ca 
de exemplu iPad, iPhone sau orice dispozitiv 
Andriod.
�� M2U – Colectare date de la distanță în mod 

push
 Legătura HTTPS pentru extragere date.
�� M2Web HTTPS API

 Permite cererile fără stare HTTPS către 
dispozitivele de la distanță conectate la 
Talk2M.

 M2Web HTTPS API permite: trimiterea 
de comenzi către locațiile de la distanță, 
proiectarea de aplicații mobile pentru 
monitorizare la distanță, servicii web de 
accesare la distanță, culegerea datelor din 
locațiile de la distanță. 
�� Efive – Control în timp real la distanță

 Incluzând server VPN și fire wall pentru 

conexiunile permanente, eFive este o 
punte perfectă între PLC-ul de la distanță 
și SCADA.

Instrumente ajutatoare 
�� ViewON3 – Web HMI Editor

 ViewON3 este un mediu grafic utilizat 
pentru proiectarea paginilor HMI animate. 
Inclus în Flexy ca pagină web, viewON 3 
transformă eWon Flexy intr-un dispozitiv 
la distanță conținând sinoptica completă și 
diferite obiecte și animații. Funcții incluse: 
alarme, trend grafic, bibliotecă de simboluri, 
simulator, I/O tags, sinoptică.
�� Efive

 eFive este o soluție integrată pentru 
conectarea dispozitivelor remote și SCADA. 
Include un calculator industrial cu sistem 
de operare Windows 2008 sau mai nou, 
ce rulează un software web server de tip 
Apache 2.4/PHP5.5. Include VPN (True SSL/
TLS, Open VPN) și firewall. Comunicația cu 
Flexy se face prin HTTP sau HTTPS. Datele 
achiziționate sunt stocate într-o bază de 
date de tip MySQL 5.6.Retragerea datelor 
din baza de date se face cu un program 
extern.
�� Esync

 eSync este un conector software care 
permite concentrarea și sincronizarea 
datelor istorice și alarmelor de la 
dipozitivele eWon intr-un server de la o 
locație centrală.

Aplicații tipice 
Orice industrie unde este nevoie de:
�� Acces de la distanță
�� Măsurare și monitorizare la distanță
�� Management de la distanță 

Principalele domenii: mașini industriale, 
fotovoltaice, management clădiri, măsurători 
inteligente, alimentare cu apă și apă uzată, 
monitorizare energie, sisteme de irigații etc. 

www.ewon.biz
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Introducere PI SQC
PI SQC este un add-in pentru FactoryTalk 
Historian ProcessBook care extrage datele 
din arhivele server-ului de Historian şi baze 
de date ODBC şi realizeaza calcule statistice 
pentru determinarea comportamentelor 
proceselor tehnologice. 
Modulul de analiză statistică SQC are la bază 
faptul că toate procesele fluctuează. Fluctuaţiile 
pot fi naturale sau nenaturale. Fluctuaţiile natu-
rale sunt în general mici în timp ce fluctuaţiile 
nenaturale sunt mai mari şi sunt introduse de 
factori externi care pot fi identificaţi. 
În termeni simplii:

 � Totul variază: oamenii trăiesc până la vârste 
diferite, toate modelele fluctuează;

 � Cazurile şi evenimentele individuale sunt 
impredictibile: puncte individuale nu sunt 
predictibile;

 � Un grup de cauze constante tind să fie 
predictibile: actuarii (persoanele care fac 
analiza de risc pentru mediul de afaceri) pot 
folosi datele culese de la populaţie pentru 
a determina statistic speranţa de viaţă 
utilizată apoi de companiile de asigurari; 
o serie de puncte din cadrul unui proces 
constant tind să urmeze un tipar;

O serie de măsuratori efectuate asupra unui 
parametru de proces nu va genera rezultate 
identice. Dar se pot folosi metode statistice 
pentru a determina limitele de control folo-
sind datele denumite generic „condiţii bune 
de funcţionare”.
Limitele de control statistice conturează 
potenţialul comportament al procesului şi 
permit diferenţierea între fluctuaţii întâmplă-
toare ale datelor şi schimbările reale 
în proces. O limită de control poate fi definită ca 
un număr specific (linia centrala +/- 3 deviaţii 
standard) sau în termeni de model (4 puncte 
succesive mai mari de 1,5 deviaţii standard de 
la linia centrală pe aceeaşi parte a liniei). 
Metoda primară de evaluare a proceselor o 
reprezintă graficul de variaţie al parametrilor, 
un grafic de comparaţie al datelor de proces 

Analiza statistică a calității producției 
industriale în cadrul LAROMET S.A.
�� Dr. ing. Sorin BROTAC, ing. Sandu MARIUS - S_IND Process Control

cu limitele de control calculate.  Se poate fo-
losi un grafic de control pentru a determina 
variaţiile de proces care au cauze care pot 
fi determinate prin evidenţierea instantelor 
unde datele de proces nu se încadrează în 
limitele de control. 
SQC este o metoda de a menţine şi de a îm-
bunătăti calitatea. SQC identifica instantele 
fluctuaţiilor nenaturale astfel încat cauzele 
pot fi determinate şi corectate. Graficele de 
control sunt folosite de o serie întreagă de 
industrii şi agenţii ca un mijloc de monitorizare 
şi stimularea îmbunătăţirii în toate tipurile de 
procese. În foarte multe industrii, SQC a fost 
aplicat pentru a beneficia de îmbunătăţiri pe 
partea economica. 

Analiza calităţii producţiei 
industriale în cadrul Laromet S.A
Pentru studierea procesului de presare în 
cadrul Laromet S.A. s-a ales ca parametru 
pentru analiză temperatura din cuptorul de 
încălzire bilet. În funcţie de aliajul care se 
presează temperaturile setate pentru cuptor 
sunt între 750 si 950°C cu o abatere posibilă 

de +/- 20°C.
Biletele care sunt supuse presării sunt introduse 
în cuptorul cu inducţie unde sunt încălzite la o 
temperatura prestabilită de către operator şi care 
depinde de tipul de aliaj folosit. Pentru exemplul 
prezentat în Fig. 1 s-au ales ca parametrii:

 � USL (upper specification limit ): 825°C;
 � LSL (lower specification limit): 775 °C;

Pentru procesul specificat valorile statistice 
calculate sunt:

 � Sigma (deviaţia standard): 6,01;
 � CPK (process capability index): 1,38;

CPK este o măsură a capacităţii procesului 
de a se încadra în limitele specificate. Pentru 
procesele existente o valoare de peste 1,33 
a acestui parametru este recomandată. De 
asemenea din histograma valorilor reiese o 
distribuţie normală a valorilor între valorile 
specificate pentru procesul analizat. Valorile 
care sunt sub USL reprezintă temperaturile 
măsurate în momentul în care bilet-ul este 
eliberat din cuptor şi în incinta acestuia pa-
trunde un bilet nou care trebuie încălzit la 
temperatura prestabilită.
Folosind analiza statistică se pot identifica 
anumite probleme referitoare la proces ca de 
exemplu: defectarea traductoarelor, defectarea 
mecanismelor de încalzire etc). De asemenea 
se pot gasi soluţii pentru menţinerea unor 
temperaturi constante în cadrul cuptorului 
pentru trasabilitatea biletelor dar şi pentru 
fiabilitatea echipamentelor.

Fig. 1 - Diagrama SQC
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Ghidul online de alegere a sistemelor de 
manipulare (Handling Guide Online = HGO)
Realizarea proiectelor de sisteme de manipulare poate fi un proces foarte 
anevoios, din punct de vedere timp, efort și complexitate: chiar și sistemele 
simple precum portalurile liniare pot reprezenta un întreg și complex proces 
de proiectare. În plus, în eventualitatea în care aveți cerințe speciale pentru 
sistemul de manipulare, procesul poate deveni chiar mai laborios. 
Festo a creat un program de proiectare și de selecție (Handling Guide Online 
HGO) cu care puteți obține soluția potrivită de manipulare, într-un mod rapid 
și intuitiv. Ghidul online de alegere a sistemelor de manipulare deschide noi 
orizonturi pentru sistemele de manipulare standardizate, reducând timpii 
de configurare, asamblare și livrare, în timp ce noile produse standard reduc 
timpul necesar parametrizării sistemului și al punerii în funcțiune. Astfel, 
producătorii de mașini și utilaje pot reduce cu până la 70% durata de livra-
re, datorită sistemelor de manipulare integrate. Prin utilizarea ghidului on-
line, inginerii proiectanți câștigă timp valoros, putându-și folosi creativita-
tea în ariile lor de expertiză tehnologică pentru procesele de planificare și 
proiectare  din cadrul companiilor lor, nemaifiind necesar să efectueze că-
utări obositoare prin diverse cataloage și furnizori sau comandând compo-
nente individuale de sistem și construcții complexe pentru sarcini de mani-
pulare, fără să fie nevoie să își bată capul cu calcule mecanice de încărcare 
statică și dinamică, calcule de împerechere sau compatibilitate pentru anu-
mite repere din componența sistemului.

Software intuitiv

Acest software HGO nu necesită cunoașterea produselor în detaliu, iar uti-
lizarea lui elimină o mare parte din costurile de proiectare. Este un software 
cu interogare de date structurată, care asigura selecția intuitivă de compo-
nente potrivite într-un sistem modular de manipulare.  

Obținerea sistemului adecvat de manipulare, în numai trei pași
Utilizatorul poate obține sistemul de manipulare necesar aplicației sale par-
curgând doar trei pași. În cadrul primului pas, inginerul introduce în Ghidul 

online datele aplicației sale. Software-ul analizează aceste date și afișează câte-
va propuneri de sisteme de manipulare adecvate, inclusiv prețul fiecăruia.
În cadrul celui de al doilea pas, utilizatorul selectează cel mai potrivit sistem 
de manipulare din sugestiile date de software și obține imediat fișele de date 
tehnice și modelele CAD, corect configurate, putându-le descărca și integra 
în mai multe tipuri de formate electronice, direct în propriul sistem de pro-
iectare. În cadrul celui de al treilea pas, inginerul configurează sistemul se-
lectat cu opțiuni suplimentare conform propriilor necesități.

Sistemul de manipulare selectat este, 
apoi, transferat către coșul de pro-
duse. Un ultim click transmite co-
manda către Festo. Personalul Festo, 
specializat în sisteme de manipulare 
va crea și livra direct la beneficiar 
un sistem gata de instalare, inclusiv 
documentația necesară, în conformi-
tate cu directiva privind echipamen-
tele tehnice CE. 

Sisteme de manipulare cu cerințe specifice utilizatorului
Ca o completare la sistemele stan-
dard, Festo dezvoltă și sisteme de 
manipulare bazate în întregime pe 
cerințele individuale, specifice di-
verselor ramuri industriale, de ex-
emplu definirea liberă a geome-
triei axelor pentru timp de ciclu 
mai scurt sau pentru integrarea 

pe mașini cu spațiu disponibil minim – inclusiv soluții individuale perfect 
potrivite pentru prindere, mișcare circulară și vacuum, procesare imagine cu 
sisteme compacte de camere inteligente pentru inspectarea calității și mon-
itorizare benzi de transport, pornind de la sisteme cu o singură axă până la 
portaluri 2D și 3D și cinematică paralelă de tip delta (tripod).
Dacă sistemele de manipulare propuse de Handling Guide Online nu întru-
nesc exact cerințele specifice, în ciuda varietății foarte mari de opțiuni, in-
ginerul proiectant nu trebuie decât să transmită datele aplicației deja in-
troduse în sistem către experții noștri în sisteme de manipulare, obținând 
printr-un simplu click o ofertă personalizată.

Sisteme de manipulare adaptabile
Pachetele de comandă adaptabile individual leagă sistemul de manipulare 
Festo cu întregul sistem de automatizare al clientului. Pachetul de coman-
dă CMCA este valabil în particular pentru sisteme de manipulare cu dina-
mică ridicată. Aceste pachete de comandă descentralizate pot fi montate pe 
plăci sau integrate în dulapuri de automatizare, asigurând astfel o punere 
în funcțiune foarte ușoară și siguranța în funcționare.

Despre Festo:
Festo este o companie germană de familie, de sine 
stătătoare, cu prezență la nivel global, sediul prin-
cipal fiind situat în Esslingen am Neckar, Germa-
nia. Compania furnizează tehnologii de automa-

tizare cu pneumatică și electrică către 300.000 
clienți și automatizări de procese în peste 200 de 
industrii. Produsele și serviciile Festo sunt dispo-
nibile în 176 țări. Anual, 7% din cifra de afaceri 
realizată este investită în activități de cercetare 
și proiectare, iar 1,5% este investită în activități 

de training de bază și avansat. Activitățile de for-
mare și dezvoltare profesională sunt oferite nu 
doar angajaților Festo – divizia de didactic dez-
voltă pentru clientii săi programe de training, 
de baza și avansat, în domeniul tehnologiilor de 
automatizare.
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Stațiile de comprimare gaze naturale cu tur-
bocompresoare sunt destinate asigurării flu-
xurilor de gaze prin rețeaua de transport 
națională  atunci când este necesar un aport 
suplimentar de debit pe anumite direcții de 
consum.
Sistemul de monitorizare și control prezen-
tat facilitează comanda și controlul auto-
mat, precum și monitorizarea și operarea 
centralizată de la camera de comandă, a 
unei stații de comprimare echipată cu unul 
sau mai multe turbocompresoare. Aces-
ta conține o interfață grafica sub formă de 
schemă sinoptică tridimensională afișată pe 
un display cu diagonala de 30”, care prezin-
tă în timp real informații despre poziția și 
starea tuturor robinetelor acționate elec-
tric de pe claviatura mașinilor și a parame-
trilor tehnologici (presiune, temperatură, 
debit) ai stației de comprimare în ansam-
blu, oferind posibilitatea de comandă a ro-
binetelor cu acționare electrică de către 
un singur operator prin intermediul cal-
culatorului de proces și a unui panou tac-
til amplasat pe panoul frontal al tabloului 
de automatizare.
Achiziția parametrilor tehnologici, afișarea 
lor precum  și comanda acționărilor electri-
ce este realizată prin intermediul unui con-
troller de automatizare (PAC), de tip Com-
pactRIO, produs de National Instruments, 
care aduce avantajele tehnologiei FPGA îm-
preună cu performanțele procesorului de 
timp real încorporat. Sistemul CompactRIO 
permite conectarea diferitelor module de 
achiziție semnale (digitale, analogice, por-
turi de comunicație RS485), iar împreună cu 
un panou tactil cu diagonala de 15” formează 
un sistem de monitorizare și control în timp 
real, independent de calculatorul de proces. 
În acest mod controlul procesului de compri-
mare se păstrează chiar și în situația în care 
calculatorul de proces devine inoperabil.
Orice manevră efectuată asupra robinete-
lor acționate electric sau asupra compreso-
rului prin intermediul celor doua interfețe 
cu operatorul este memorată împreună cu 
momentul execuției și numele utilizatoru-
lui. Astfel se pot genera rapoarte cu istoricul 

Program de monitorizare şi control -Vedere generală-

Grafic în timp real / Istoric parametrii

Sistem de monitorizare 
şi control al unei staţii de 
comprimare gaze naturale 
cu turbocompresoare 
utilizând controllere cu FPGA
�� Dr. Ing. Alecu Sorin HUIDAN 

�� S.C. Hasel Invent S.R.L.

evenimentelor pe intervale de timp selecta-
bile. Datele achiziționate se înregistrează în-
tr-o bază de date MySQL, care este instala-
tă pe calculatorul de proces și comunică cu 
programul dezvoltat. Aplicația de timp real, 
programul de monitorizare și control pen-
tru panoul tactil și cel pentru calculator de 
proces au fost dezvoltate în mediul de pro-
gramare LabVIEW. 
Parametrii măsurați pot fi vizualizați atăt 

prin afișarea în timp real a valorilor aces-
tora, cât și prin intermediul unor diagrame, 
care conțin evoluția procesului din ultima 
oră. Istoricul parametrilor tehnologici se vi-
zualizează de asemenea cu ajutorul unui in-
dicator grafic, prin itermediul căruia se pot 
exporta diferite imagini ale variației para-
metrilor sub formă de  fișiere ce pot fi utili-
zate pentru analiza ulterioară a desfășurării 
procesului de comprimare .

Formular de monitorizare şi comandă acţionare de robinet
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Sistem de monitorizare 
şi control stație de 
comprimare gaze cu 
gazomotocompresoare
�� Dr. Ing. Alecu Sorin HUIDAN 

�� S.C. Hasel Invent S.R.L.

Stațiile de comprimare gaze naturale cu 
gazomotocompresoare sunt destinate ridicării 
presiunii gazelor  din rețelele de extracție 
în vederea injectării acestora în rețeaua 
națională de transport, sau a gazelor provenite 
din rețeaua de transport în vederea injectării 
acestora în depozitele de înmagazinare 
subterană.
Sistemul de monitorizare al stației de com-
primare gaze naturale cu gazomotocompre-
soare are rolul de a centraliza, monitoriza 
și controla toate informațiile provenite din 
procesul de comprimare cum ar fi parame-
tri de funcționare ai agregatelor de com-
primare, valorile parametrilor proveniți 
de la instrumentația de câmp a stației, pre-
cum și alarmele provenite de la sistemul de 
detecție foc și atmosferă explozivă în hala 
mașinilor.
Acesta utilizează interfețe grafice tridimen-
sionale realizate cu programe de modela-
re spațială și este alcătuit din două compo-
nente principale, respectiv una care asigură 
funcționarea normală a stației de compri-
mare, monitorizând și controlând valorile 
parametrilor relevanți ai procesului tehno-
logic, iar a doua care asigură securitatea în 
funcționare a stației, monitorizînd parametrii 
esențiali de securitate și stările echipamen-
telor electrice din componența sistemului de 
automatizare. Aceasta este partea din sistem 
care declanșează oprirea de urgență a stației 
în cazul depășirii pragurilor de siguranță pre-
cum și în cazul apăsării butonului de opri-
re de urgență.
Accesul la manevrarea sau schimbarea para-
metrilor de reglare ai robinetelor de pe clavi-
atura stației este condiționat de introducerea 
unei parole și a numelui utilizatorului. Astfel 
sunt înregistrate într-o bază de date toate ma-
nevrele executate de operatori în instalația 
tehnologică, toate modificările făcute în se-
tări precum și pragurile de alarmă atinse de 
diverși parametri tehnologici, împreună cu 
momentul fiecărui eveniment. 
Sistemul de securiate la explozie și detecție 
incendiu este de asemenea  integrat în pro-
gramul de monitorizare și control al stației 
de comprimare, folosindu-se pentru interfața 
cu operatorul  modele tridimensionale ale 
stației si agregatelor de comprimare, precum 

Fig. 1. Program de monitorizare şi control - General staţie-

și diverse casete de prezentare a valorilor 
concentrației de atmosferă explozivă, ampla-
sate în punctele de măsură din instalația teh-
nologică, așa cum se prezintă în Fig. 2.
Fig. 3 prezintă modul în care se afișează alar-
mele și evenimentele înregistrate. Alarmele 
se afișează prin două pagini diferite, una pen-
tru alarme actuale și cealaltă pentru istori-

Fig. 3. Lista de evenimente

Fig. 2. Sistemul de detecţie foc şi atmosferă explozivă în hala masinilor

cul de alarme. Fiecare comandă dată de ope-
rator prin formularul de comandă acționări, 
se înregistrează ca un eveniment în tabelul 
din baza de date aferentă.
La fel se înregistrează momentul de autenti-
ficare a unui operator și momentul închide-
rii programului de monitorizare.
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ipoteze s-au construit schemele echivalente din 
Fig. 1 pentru baza de calcul (dmax fiind diametrul 
maxim al știftului, δrs și δra - deformațiile radiale 
ale știftului și respectiv alezajului în care acesta 
se presează, Fp - forța de presare).

Fig. 1

II) ipoteza menținerii tensiunilor interne din 
piesa cuprinzătoare în limita de elasticitate a 
materialului din care aceasta este confecționată 
(deformațiile produse în piesa penetrată nu ating 
domeniul de plasticitate).
Practic, forța de presare Fp = F (vp, h, δr, Ra1, 
Ra2, μ, E1, E2) este dependentă de mai multe 
variabile, "vp" reprezentând viteza de presare, 
"h" adâncimea de presare, "δr" deformația 
radială totală (deformația radială a alezajului, 
conform primei ipoteze de calcul), "Ra1" și "Ra2" 
rugozitățile suprafețelor știftului și alezajului, "μ" 
ține seama de faptul că presarea se face cu sau fără 
lubrefiere (presările cu lubrefierea prealabilă a 
alezajului sunt indicate numai în anumite condiții, 
alteori sunt contraindicate), "E1" și "E2" sunt 
modulele de elasticitate ale materialelor din care 
sunt confecționate știftul și corpul cuprinzator în 
care acesta este presat. În condiții date de presare, 
cu elemente bine definite și cunoscute, se poate 
alege una sau alta dintre variabilele de interes, în 
funcție de care forța de presare să fie studiată și 
reprezentată funcțional.
Având în vedere că strângerea realizată prin 
presarea unui știft într-o gaura (alezaj), care 
străbate parțial sau total un perete metalic al unei 
construcții mecanice oarecare, nu poate fi calculată 
cu relația lui Lamé, aplicabilă în cazul ajustajelor 
tubulare cu suprafețe cilindrice netede (în aceasta 
relație facându-și prezența și coeficienții lui 
Poisson), vom calcula forța de presare utilizând 
însă relațiile (1) pentru calculul deformațiilor 
elastice, dar pe care le vom prelucra 

Fig. 2
astfel încât acestea să țină seama de cele doua 
ipoteze pe care le-am menționat mai sus ca 
fiind baze ale modelului de calcul prezentat în 
continuare. 
Δd1 = 2 p d1 d2 / E1 (d2 - d12), respectiv 
Δd2 = 2 p d2 d2 / E2 (d22 - d2) (1)

În aceste relații, d1 reprezintă diametrul interior 
al tubului interior, d2 este diametrul exterior al 
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Proiectarea utilajelor pentru presarea organologiei de 
asamblare cu rol funcţional sau poziţional; determinarea 
forţelor de presare în cazul presării ştifturilor de orientare  
şi a penelor-disc în arborii diverselor transmisii mecanice 

�� Ing. Gabriel ANDREI, Director Ştiinţific, East Electric S.R.L.

1. Considerente generale
Problematica presării organologiei de asamblare 
și/sau de funcționare (știfturi, pene, bucșe diverse 
etc.) este destul de laborioasă. Prin urmare, 
abordarea ei în această revista va fi făcută restrictiv 
și direcționat, orientând prezentarea pe probleme 
legate de subiect, care au fost studiate insuficient 
sau deloc până în pezent. De aceea, ne vom ocupa 
în acest număr al revistei de determinarea forțelor 
rezistive în procesul de presare a știfturilor pentru 
asamblările orientate, iar în numărul următor vom 
aborda aceeași problemă în cazul presarii penelor-
disc în fusurile arborilor din transmisiile mecanice 
de orice fel. 
Preocupările existente în literatura de specialitate în 
ceea ce privește calculul știfturilor din asamblările 
demontabile (atât în cursurile de organologie a 
asamblării, cât și în cele de rezistența materialeelor) 
vizează calculul de dimensionare și/sau de 
verificare a știfturilor ca elemente organologice de 
asamblare, stabilindu-se solicitările care acționează 
asupra lor și consecințele exercitării acestor acțiuni 
în timpul funcționarii sistemelor asamblate din 
care acestea fac parte. Nu există metodologii de 
calcul pentru determinarea forțelor de presare 
a știfturilor în alezaje special practicate pentru 
cazul asamblării produselor în cadrul producției 
de serie, când operațiile de presare se fac cu mașini 
automate, care au unități de presare specializate 
și sisteme automate de alimentare/evacuare 
a pieselor. Aceeași problemă este valabilă și în 
cazul presării industriale, în producția de serie, a 
penelor-disc, pentru care voi prezenta soluționarea 
în numărul urmator.
Se va exemplifica deci, pentru o tipodimensiune 
de știft, modul de calcul al forțelor rezistive care 
apar în procesul de presare la rece a știfturilor 
de orientare. Lucrarea vine să umple un gol 
existent în literatura de specialitate, în care 
calculul elementelor organologice de acest fel este 
îndreptat aproape exclusiv către dimensionarea 
și/sau verificarea acestora din punctul de vedere 
al rezistenței lor mecanice în timpul funcționarii. 
Mai puțin sau deloc, au existat preocupări în sensul 
determinării treoretice și verificării experimentale a 
forțelor și cuplurilor rezistive care apar în procesul 
de presare, ele fiind absolut necesare pentru 
proiectarea sistemelor de bazare și de fixare (a 
pieselor care se asamblează) pe utilajele de presare, 
precum și pentru dimensionarea corespunzătoare 
a capacității fizice de presare a utilajelor destinate 
acestui proces, fie ele automate sau nu.
În tehnologia asamblarii, tehnica presării este 
deseori utilizată, iar în acest domeniu societatea 
East Electric a realizat zeci de utilaje speciale 
sau specializate, semiautomate sau automate, 
care sunt integrate în fluxuri tehnologice de 

asamblare la beneficiari diverși, din țară și din 
străinatate. O mașină automată, care presează 
în arborele cotit pentru motoare de automobile 
pana-disc din fusul de capat și știftul din flanșa 
de la celalalt capăt (pentru montarea orientata 
a volantului), a fost concepută și realizată în 
premieră națională de East Electric și se află 
în prezent în etapa de integrare funcțională în 
fluxul de fabricație a arborelui cotit la fabrica 
de automobile DACIA S.A. din Mioveni – parte a 
grupului RENAULT- NISAN.

2. Presarea știfturilor în alezaje
Considerăm cunoscute de către cititorii avizați 
tipurile de știfturi utilizate în tehnică fie pentru 
asamblările demontabile cu rol de poziționare 
reciprocă a elementelor care se asamblează, fie 
cu rol funcțional de transmitere a forțelor și/
sau cuplurilor în transmisii mecanice diverse. 
În prezenta lucrare ne vom referi strict la 
presarea știfturilor de orientare, care asigură 
asamblarea în poziții reciproce bine definite a 
părților componente ale unui subansamblu (sunt 
știfturi care nu transmit sarcini de legătură). 
Vom evidenția și vom determina forțele de 
presare pentru cazul presării știftului de Ø 8 
+0,050/+0,025 x 20 mm (executat din oțel cu 
gr. 6-8 de material) în alezajul de Ø 8+0,020 
practicat în flanșa arborelui cotit (executat din 
fontă specială cu gr. 7 de material), pe o adâncime 
de presare de 11,5 mm. Rugozitățile suprafețelor 
știftului și alezajului în care acesta se presează 
sunt: Ra1 = 0,4 µm și respectiv Ra2 = 1,6 µm, iar 
viteza de presare este vp = 500 mm/min.
Fac precizarea ca nu ne referim aici la stifturile 
tubulare (elastice) și nici la presari discontinue, 
cu lovituri de ciocan (presari dinamice succesive, 
cu soc). De asemenea, nu se are în vedere presarea 
la cald ca în cazul fretarii.

3. Calculul fortelor în cazul presarii 
stifturilor pentru asamblare orientata
Așadar, presarea se execută la rece, continuu, cu 
viteză constantă bine definită, pe mașina de presat 
automată sau semiautomată, caracteristicile 
geometrice ale pieselor și cele de proces fiind 
cele menționate mai sus, la punctul 2.
Pentru corectitudine, modelul fizico-matematic este 
constituit pe baza a două ipoteze simplificatoare: 
I) ipoteza micilor deformații în elementul 
penetrant, conform căreia contracția transversală 
operează preponderent în elementul cuprinzator 
(deformația transversală difuzează în masa de 
material penetrat), iar presarea se execută 
continuu, cu scula care preghideaza știftul și îl 
conduce către interiorul alezajului fără ca acesta să 
sufere deformații longitudinale (de compresiune) 
sau flexionale (de încovoiere); în baza acestei 
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tubului exterior, d este diametrul comun de 
îmbinare și E1, E2 sunt modulele de elasticitate 
ale materialelor din care sunt confecționate tubul 
interior și cel exterior.
Așadar, dacă introducem în relețiile (1) variabilele 
geometrice q = d1/d și k = d2/d, acestea devin:
Δd1 = 2 p d q / E1 (1 - q2) și respectiv 
Δd2 = 2 p d k / E2 (k2 - 1) (2)

Pentru d1 = 0, rezultă q = 0 și respectiv Δd1 = 0, 
ceea ce corespunde primei ipoteze de calcul.
Introducerea coeficientului "k" permite luarea în 
considerare a unui diametru exterior, echivalent al 
corpului în care se presează știftul. Am determinat 
practic experimental acest coeficient pentru cazul 
de arbore cotit prezentat și am obținut expresiile 
care dau informații despre valorile forțelor 
necesare efectuării presării în condițiile cerute 
de aplicație. 

Fig. 3
Coeficientul "k" ține seama de caracteristicile 
mecanice ale piesei cuprinzătoare, de geometria 
acesteia și de poziția găurii (alezajului) în 
care se presează știftul. Ȋn Fig. 1 sunt înscrise 
expresiile (k = k (t/Ø)) care dau valorile acestui 
coeficient pentru cazurile studiate (a, b și c), iar 
"t" reprezentă distanța de la marginea găurii de 
diametru Ø până la cea mai apropiată margine a 
piesei inconjurătoare (în cazul aplicației curente 
t = 14 mm).
Cum Δd2 = 2δr (deformația diametrală a găurii 
este dublul deformației radiale), din relația (1), 
care dă dimensiunea acestei deformații, rezultă 
presiunea exercitată de alezaj asupra știftului 
presat, a cărei expresie este: 
p = δr (k2 - 1) E2 ∕ kd (3)
Totodată, forța de presare necesară presării 
știftului pe adâcimea "h" în alezajul "Ø", care în 
urma presării devine "d", are expresia: Fp = μπdhp 
în care, daca inlocuim expresia presiunii (relația 
3), rezulta:
Fp = μδr (k2 - 1) E2h ∕ k (4)
Dacă reprezentăm grafic dependența funcțională 
a forței de presare de variabila "h", se observă că 
aceasta are o variație liniară pe toată adâncimea de 
presare, exceptând o zonă foarte mică de inițiere 
a presării. În această zonă a micilor deformații, 
când știftul se angajează pentru a penetra alezajul, 
variația "forței de presare" în raport cu variabila 
"adâncime de presare" este dată de o altă relație, 
pentru determinarea căreia trebuie considerate 
ipoteze de calcul specifice. Această dependență 
funcțională (ascendent parabolică și convexă), 

care se petrece pe zona începutului de presare, 
poate face obiectul unui studiu separat, dar 
domeniul acesta de început al presării [h ≤ (0,1 - 
0,2)d] nu prezintă interes pentru ceea ce ne-am 
propus să determinăm în prezenta lucrare, adică 
forțele maxime de presare. Așadar, nu vom lua în 
considerare forțele mici de la începutul presării și 
nici fenomenele fizice care apar în această zonă, 
cu consecințele lor geometrice. Cum arătam mai 
sus, la începutul acestui capitol, forța de presare 
depinde de foarte mulți parametri. În funcție 
de aplicație, dar și de ceea ce ne propunem să 
studiem, stabilim dependența funcțională care 
interesează. În cazul de față, în relația (4) "μ" 
reprezintă coeficientul frecării echivalente pe 
care o întâmpină știftul din partea alezajului în 
care se presează (pentru aplicația în cauză μ = 
0,1), iar celelalte mărimi au valorile cunoscute 
(sau determinate): 
δr = 0,025 mm; (k2 - 1)/k = 2,7; 
E2 = 1,5 ∙104 daN/mm2. 
Relația (4) devine în acest caz: 
Fp ≈ 100 h (daN), cu h în [mm] (5)
În Fig. 2 sunt prezentate doua scheme echivalente 
(a și b), cu caracteristicile geometrice ale presării, 
iar schema din Fig. 2,b servește drept bază de calcul, 
conform primului principiu enunțat mai sus.
Formulele pentru calculul forțelor de presare pot 
fi exprimate în funcție de una sau de mai multe 
variabile, dupa cum se stabilesc particularitățile 
aplicației. În cazul de față, variabila funcțională 
este adâncimea de presare "h", iar celelalte 
caracteristici de material și de proces rămân 
constante.
Pentru determinarea cât mai exactă a valorilor 
forțelor de presare, se pot aplica corecții de 
rugozitate (cu creșterea rugozității suprafețelor 
în contact cresc forțele de presare) și corecții 
pentru compensarea dilatărilor și a contracțiilor 
termice. Pentru aceste compensări, în literatura 
de specialitate sunt prezentate metodologii de 
calcul pe care nu le voi dezvolta aici, ele fiind bine 
cunoscute. Fac însă precizarea că pentru cazuri de 
presare, în care diferența de temperatură dintre 
piesa în care e practicat alezajul și știftul care 
urmează sa fie presat în acesta, este cuprinsă între 
10° - 14°C, iar raportul rugozităților este: Ra alezaj/
Ra stift = 3 - 5, cu Ra în [μm], forța de presare poate 
înregistra o creștere de (5 - 7)%. În cazul aplicației 
curente, Δt = talezaj - tștift ≈ 12°C (arborii vin pe 
fluxul de uzinaj la temperatura de 32° - 34°C, iar 
știfturile sunt în sistemul de alimentare automată, 
la temperatura mediului ambiant de aprox. 20° 
- 22°C), așa încât se poate aplica forței teoretice 
de presare o creștere de 6%. Valorile exprimate 
procentual în cadrul aplicației curente pentru 
creșterile datorate rugozităților și diferenței de 
temperatură sunt adoptate în baza unor calcule și 
determinări experimentale realizate în acest scop, 
pe care însă nu le prezentăm, pentru a încadra 
această lucrare în spațiul de prezentare alocat.
De asemenea, dacă se au în vedere atât abaterile 
de la forma dată a profilului pentru suprafețele 
conjugate care vin în contact în timpul procesului 
de presare, cât și imprecizia de aliniere (abaterea 
de la coaxialitate dintre știft și alezaj) indusă de 
mașina care execută presarea, acestea generează 
strângeri și frecari (neuniforme) suplimentare. 
În cazul unor abateri de formă corespunzătoare 

claselor de precizie a VIII-a pentru alezaj și a 
VII-a pentru știft, și a unei imprecizii de aliniere a 
știftului cu alezajul încadrabilă în clasa a VIII-a de 
precizie, creșterea procentuală a forței de presare 
este de (3 - 5)%. Și aceste valori procentuale se 
bazează pe calcule și experimentări, pe care din 
aceleași considerente de spațiu limitat nu le putem 
prezenta.
Adoptând așadar o creștere procentuală de 6%, 
datorată stării (rugozității) suprafețelor în contact 
și diferențelor termice dintre știft și alezaj, la care 
se adaugă o creștere de 4%, datorată abaterilor de 
formă și necoaxialității dintre știft și alezaj, rezultă 
o creștere totală a forței de presare cu aproximativ 
10%, așa încât relația (5) devine:
Fp = 100 h + 120; cu h în [mm]  
și Fp în (daN) (6)
sau: 
Fp = h + 1,2 ; cu h în [mm] și Fp în (KN) (7)
Se face precizarea că această creștere se calculează 
în funcție de forța maximă a presării, care se 
obține pentru adâncimea maximă de presare a 
știftului în alezaj (în cazul de față hmax =11,5 mm 
și deci creșterea calculată este 115 = 100 x 11,5 
x 10/100, pe care, din considerente de siguranță, 
am majorat-o la 120).
În Fig. 3, curba roșie, continuă și ascendentă, 
reprezintă variația forței de presare exprimată de 
relația (7) pentru h > 0,2d = 1,6 mm. Am menționat 
anterior că nu ne ocupăm aici de variația parabolică 
a aceleiași forțe pentru zona de început al presării 
(0 ≤ h ≤ 0,2d), interesându-ne, de fapt, valorile 
maxime ale forței de presare pentru o anumită 
adâncime a presării știftului în alezaj.
Tabelul forțelor de presare
Adâncimea de 

presare (h)  
[mm]

Forţa de presare (Fp) 
[daN]

Eroarea de 
calcul  

[%]Măsurată Calculată
2,0 330 320 −3,00
2,5 374 370 −1,07
3,0 428 420 −1,87
3,5 483 470 −2,70
4,0 511 520 +1,76
4,5 564 570 +1,06
5,0 624 620 −0,64
5,5 667 670 +0,45
6,0 715 720 +0,70
6,5 771 770 −0,13
7,0 829 820 −1,08
7,5 853 870 +1,99
8,0 923 920 −0,33
8,5 974 970 −0,41
9,0 1011 1020 +0,89
9,5 1072 1070 −0,19

 10,0 1087 1120 +3,00
 10,5 1165 1170 +0,43
 11,0 1222 1220 −0,16
 11,5 1263 1270 +0,55

4. Comentarii și evaluări privind caracteristica 
forței de presare astfel obținută

 � Se constata că variația forței de presare este 
liniară pe adâncimea de presare, exceptând un 
interval foarte mic al începutului de presare. 
Pentru trasarea acestei drepte (vezi Fig. 3), se 
fixează ordonata la origine [Fp(0) =1,2] și se caută 
un al doilea punct, care reprezintă valoarea forței 
de presare pentru o anumită adâncime de presare 
h ≤ hmax. De regulă, se consideră al doilea punct 
dat de coordonatele (hmax , Fp max). Se unesc apoi 
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aceste două puncte și se obține dreapta variației 
forței de presare în funcție de adâncimea presării, 
valabilă pentru 0,2d ≤ h ≤ hmax (în cazul prezentat 
d=8 mm și hmax=11,5 mm).

 � Constatam totodată că, dacă se pastrează 
aceleași condiții de material și aceleași clase de 
precizie pentru toleranțele dimensionale, de formă 
și de poziție reciprocă a suprafețelor care ajung 
în contact în timpul presării, valorile forței de 
presare se înscriu pe drepte cu pante diferite, care 
cresc sau scad, după cum diametrul de asamblare 
"d" crește sau scade, iar faptul acesta este ilustrat 
grafic de dreptele (2) și (3) din Fig.3, care au și 
ordonate la origine diferite (sunt marcate cu roșu 
și cu linie intreruptă).

 � Se constată, de asemenea, că față de valorile 
calculate, care definesc dreapta reprezentată grafic 
în Fig.3 și numerotată (1), valorile măsurate se 
situează în imediata vecinatate a dreptei valorilor 
calculate, într-o marjă de ± 3%, ceea ce reprezintă 
eroarea de calcul a valorilor determinate teoretic, 
față de cele efectiv măsurate (vezi Tabelul forțelor 
de presare).

 � Conform diagramei (4) din din Fig.3, când 
presările generează deformații în domeniul elastic, 
forța maximă de depresare este superioară forței 
maxime înregistrate la presare și se diminuează 
până la anulare în procesul depresării totale. Dacă 
deformațiile s-au produs în domeniul elasto-
plastic, depresarea se va iniția înregistrând o forța 
maximă aproximativ egală cu forța maximă de la 
presare (curba numerotată 5). Dacă deformațiile 
s-au produs în domeniul solicitarilor plastice, 
depresarea se face după curba (6), forța maximă 
de depresare devenind inferioară celei maxime 
de la presare. Este posibil ca forțele de depresare 
(curbele 4, 5 și 6) să prezinte și paliere de relativă 
constanță, pe care nu le-am reprezentat, dată 
fiind apariția lor aleatoare de-a lungul cursei de 
deplasare. Trebuie menționat însă faptul că, dacă 
presările se fac cu solicitări în domeniile plastic 
sau elasto-plastic, valorile teoretice ale forțelor 
de presare nu mai ascultă de relațiile de calcul 
determinate prin prezenta metodologie, pentru 
calculul acesta fiind necesară elaborarea unei alte 
metodologii bazate pe noi ipoteze, care conduc la o 
noua modelare fizico-matematică a procesului.

 � Curbe similare cu cele numerotate (2) și (3) 
din Fig. 3 se obțin și în cazul reprezentării grafice a 
forțelor de presare în funcție de viteza de presare; 
o creștere a vitezei de presare presupune scăderea 
pantei dreptei ce reprezintă forța de presare 
(exemplu dreapta nr. 3), la fel cum scăderea vitezei 
de presare conduce la creșterea pantei dreptei ce 
reprezintă forța de presare (exemplu dreapta nr. 2). 
Deapta nr (3) din Fig. 3, care reprezintă variația forței 
de presare dată de relația (7), a fost determinată 
pentru viteza de presare: vp = 0,5 m/min.
Alte dependențe funcționale ale forței de presare 
pot fi stabilite în raport cu variabile diverse, dar 
nu asta ne-am propus de fapt, ci am considerat că 
cel mai util este sa putem ști cum variază forța de 
presare în funcție de adâncimea presării. 

5. Dimensionarea capacității de presare la 
presele care execută asemenea operații.
Caracteristica dinamică a unei mașini automate 
de presat, care execută operații de presare într-un 
alezaj a unor elemente organologice de tip cilindru 

plin (cum este cazul presării știfturilor, de pildă), 
este ilustrată în Fig. 4. Pentru dimensionarea 
capacității sale energetice de lucru este absolut 
necesar să se cunoască această caracteristică, 
mai exact să se poată determina pe baza de calcul 
elementele sale constitutive.
Pentru un sistem mecanic bine construit, cu frecări 
interne în limite normale, cu jocuri funcționale 
corecte în cuplele sale cinematice, cu rigiditate 
corespunzătoare și antrenat cu un regim dinamic 
de intensitate potrivită (medie), energia necesară 
antrenării în gol (fără sarcină rezistivă de proces) 
nu trebuie sa depășească 20% din energia 
consumată de proces. În funcție de regimul dinamic 
adoptat pentru procesul tehnologic de lucru, uneori 
această valoare procentuală este depașită, ajungând 
în anumite situații să atingă pragul de 50% din 
energia consumată de proces, ceea ce presupune 
o supradimensionare a acționării presei în cauzaă 
care va trebui să funcționeze sub monitorizare 
de protecție, spre a nu periclita integritatea și 
funcționalitatea anumitor elemente organologice 
din structura sa cinematică.
Dimensionarea acționării presei, concepută și 
realizată de East Electric în vederea presării 
automate (în arborele cotit al motoarelor de 
automobile) a știftului pentru montarea orientată 
a volantului și a penei-disc pentru transmiterea 
cuplului motor, s-a făcut având la bază ecuația 
de echilibru energetic (8), în care: Ea reprezinta 
energia necesara actionarii; Ef este energia 
consumată de frecări (statice și dinamice); Ei 
reprezintă energia inerțială a maselor acționate; 
Ede este energia consumată de deformațiile elastice 
ale elementelor care compun lanțul cinematic de 
acționare și Ecp reprezintă energia consumată 
de proces:
Ea = Ef + Ei + Ede + Ecp (8)
Dacă pentru determinarea energiilor Ef , Ei și 
Ede există metode de calcul bine cunoscute, în 
baza cărora s-au putut efectua aceste calcule, 
determinarea energiei consumate de proces 
pentru presa menționată mai sus s-a putut face 
aplicând metodologia originală, prezentată în 
această lucrare pentru calculul forțelor rezistive 
care apar în timpul procesului propriu-zis de 
presare și sunt reprezentate în Fig. 4.

Fig. 4
Practic, dacă privim la caracteristica mașinii din 
Fig. 4 (curba albastra), am determinat pe bază de 
calcul (și am verificat experimental rezultatele) 
zona din diagrama aferentă procesului de presare, 
adică deplasări pe abscisă între h4 și h5 (cursa 
presării efective) și variații ale forțelor de presare 

(pe ordonată) între F4 și F5. Această curbă a 
presării, care vine sa completeze caracteristica 
de lucru a mașinii, am translatat-o mai jos (până 
la intersecția cu axa deplasărilor), pentru a o 
evidenția separat și am aproximat-o liniar (intr-o 
marjă de eroare de ± 3%) cu dreapta reprezentată 
în culoare roșie. Această curbă, care se regasește 
printre diagramele din Fig. 3, este dreapta presării 
numerotata cu (1) și reprezentată continuu tot cu 
culoare roșie, în vederea identificării facile.
Calculele privind determinarea forțelor rezistive 
ale mașinii (Fr m = F4 din Fig. 4) au condus la un 
rezultat care reprezinta 18% din valoarea forței 
maxime de presare a știfturilor pe adâncimea 
maximă de presare, așa încât acționarea presei 
pentru presarea știfturilor asigură o forță capabilă 
de presare F5 = 1500 daN ≈ 1,18 ∙ 1270 daN. Există 
și o rezervă de energie care generează o forță 
activă suplimentară de aprox. 200 daN = F6 - F5 
(vezi Fig. 4) atunci când unitatea de presare este 
reținută în tamponul mecanic la atingerea cotei 
de poziție (h5 = h6) pentru știftul presat. 

6. În loc de epilog
În esență, această lucrare are rolul de a fundamenta  
o bază de calcul pentru energia consumata strict 
de procesul presării unui știft într-un alezaj, 
cu o anumită strângere predefinită, în condiții 
geometrice, de material și de stare a suprafețelor 
care vin în contact bine determinate. Asta permite 
completarea, cel puțin din punct de vedere teoretic, 
a unei zone necunoscute din caracteristica dinamică 
a mașinilor de presat care execută astfel de operații, 
și anume partea ei cea mai importantă, atât de 
necesară pentru dimensionarea capacității de 
presare a preselor în cauză.
Și pentru că nu încheiem, ramâne deschisă această 
lucrare așa încât, în numarul urmator al revistei, 
vom prezenta o altă metodologie (o nouă modelare 
fizico-matematică) pentru calculul forțelor 
rezistive la presarea penelor-disc în locașuri 
adecvate practicate în arbori de orice fel, în speță, 
presarea penelor-disc în fusul de capat al arborilor 
cotiți pentru motoare de automobile, care se 
execută succesiv pe aceeași mașină automată de 
presare a știftului necesar montării orientate a 
volantului. Această mașină a fost concepută și 
realizată de East Electric tocmai pentru efectuarea 
în ciclu automat complet a acestor doua operații: 
presarea știftului și presarea penei-disc.
Prin realizarea mașinii s-a soluționat o problema 
de asamblare care se execută în cele mai 
bune condiții de tehnicitate, de calitate și de 
productivitate. Totodată, cu ajutorul acestei mașini 
automate de presat, s-au putut verifica practic 
și confirma experimental rezultatele teoretice 
obținute prin metodologia de calcul prezentată, 
dat fiind faptul că mașina în cauză este echipată 
cu cele mai moderne sisteme de monitorizare și 
control, în ceea ce privește măsurarea forțelor și 
a deplasărilor, așa încât pe display-urile acestor 
echipamente se pot vizualiza direct caracteristicile 
de lucru (diagramele de forță în variabila 
deplasare) pentru fiecare ciclu de presare în parte 
și se pot memora, până la un numar prestabilit de 
cicluri, într-o arhiva de date destul de utilă pentru 
analize de proces, pentru determinari statistice 
și optimizări, pentru trasabilitatea rezultatelor 
proceselor tehnologice de asamblare, care se 
realizează pe această mașină.
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Acţionarea motoarelor asincrone 
de turaţie ridicată de uz general cu 
utilizarea convertizoarelor de frecvenţă

Dr. ing. Lucian PĪSLARU-DĂNESCU, Dr. ing. Mihail POPESCU,

Drd. ing. Rares-Andrei CHIHAIA, Dr. ing. Sergiu NICOLAIE,

INCDIE ICPE-CA, Bucureşt

Introducere
Echipamentul pentru acţionarea motoarelor electrice asincrone de 
mare turaţie de uz general este conceput să realizeze o gamă extinsă 
de turaţii, n = 0–24000 rpm, precum şi un număr foarte mare de re-
gimuri de funcţionare,  programabile software. Există două moduri 
principale de funcţionare, modul U/f constant, respectiv vector con-
trol. În regimul vector control, se poate realiza o turaţie prestabilită 
constantă, pentru o gamă extinsă de variaţie a cuplului motor. 
Aplicaţia prezentată în lucrarea de faţă utilizează convertizorul în 
regimul U/f constant. Motorul electric este realizat utilizând o car-
casă a unui motor electric din fabricaţia curentă a SC Electroprecizia 
Săcele, bobinajul statoric este realizat astfel încât impedanţa inter-
nă să fie redusă, iar rulmenţii sunt aleşi în concordanţă cu cerinţele 
acţionării de mare turaţie.

Actionarea motor-convertizor
Convertizorul de frecvenţă monofazat, alimentat la tensiunea de 1 x 220 
V~, f = 50 Hz furnizează la ieşire o tensiune trifazată de 3 x 220 V~, 
f = 50 Hz, aplicată motorului asincron trifazat cu rotorul în scurtcircu-
it şi înfăşurarea statorică conectată în stea. Frecvenţa tensiunii alter-
native de la ieşire poate fi variată în limitele f = (0 – 400) Hz. În cazul 
de faţă, motorul funcţionează la turaţia nominală n = 24.000 rpm, co-
respunzătoare unei frecvenţe de f = 400 Hz. Formula care descrie tu-
raţia la axul motor, [1], este:

n = 60 f / p                                                     (1)

unde:
- f este frecvenţa de lucru;
- p este numărul de perechi de poli ai motorului asincron. 
Pentru p = 1 şi f = 400 Hz se obţine nmax = 24000 rpm. 
Convertizorul este alimentat prin intermediul unui disjunctor (între-
ruptor) Q1, şi a unui contactor MC1, Fig. 1. conectate în cascadă. Co-
menzile logice ale convertizorului sunt: STF, STR, RH, RM, RL, JOG.
Schema de încadrare pentru convertizorul de frecvenţă, [4], se pre-
zintă în figura 1. Prin apăsarea butonului pornit BP, Fig. 2, este ac-
tivată bobina contactorului MC1. Astfel, dacă întreruptorul Q1 este 
închis, invertorul este alimentat cu tensiune alternativă. Întrerup-
torul Q1 realizează atât protecţia la suprasarcină de lungă durată 
prin blocul termic, cât şi protecţia la scurtcircuit, prin declanşatoa-
rele electromagnetice, [2-3]. 
Decuplarea convertizorului de la reţea se realizează prin apăsarea 
butonului oprit, BO, Fig. 2. Turaţia motorului trifazat asincron este 
reglată în limitele (0–24000) rpm cu ajutorul unui potenţiometru 
multitură P1, Fig. 1. Printr-o parametrizare software specifică, se rea-
lizează regimul de funcţionare a maşinii electrice în regim de motor, 
astfel încât se pot prestabili: panta de accelerare la pornire, panta de 
decelerare la oprire, startul rotaţiei reversibile, modul JOG, selecta-
rea modului STOP etc. 
Lista principalilor parametrii adaptaţi pentru funcţionarea motoru-
lui cu turaţie ridicată este sintetizată în Tabelul 1.

Aplicaţia specifică a acestei acţionări impune ca timpii de accelera-
re /decelerare să fie de 40 s/5 s.

Fig. 1 - Schema de încadrare pentru convertizorul de frecvenţă  
FR - D720S - 014SC – EC.

Fig. 2 – Schema de comandă a circuitului de forţă.

Tabelul 1. Parametri actualizaţi ai convertizoarelor Mitsubishi Model 
FR-D720S-014SC-EC, [4]

Para-
metru

Denumire parametru
Valoare 
initiala

Valoare 
actualizata

0 Torque boost [%] 6/4/3 1

1 Maximum frequency [Hz] 120 400

3 Base frequency [Hz] 50 400

7 Acceleration time [s] 5/10 40

8 Deceleration time [s] 5/10 10

9 Electronic thermal O/L relay
Rated current 
of the motor

1

12 DC injection brake operation voltage [v] 6/4 6

18 High speed maximum frequency [Hz] 120 400

19 Base frequency voltage[v] 8888 230
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Para-
metru

Denumire parametru
Valoare 
initiala

Valoare 
actualizata

20
Acceleration/deceleration reference 

frequency [Hz]
50 400

29 Acceleration/deceleration pattern selection 0 2

44 Second acceleration/deceleration time [s] 5/10 5

55 Frequency monitoring reference [Hz] 50 400

56 Current monitoring reference
Rated current 
of the motor

1,4

72 PWM frequency selection 1 15

75
Reset selection/disconnected PU detection/

PU Stop selection
14 1

77 Parameter write selection 0 2

79 Operation mode selection 0 1

83 Rated motor voltage 200/400 200

161
Frequency setting/ keylock operation 

selection
0,1,10,11 0

557
Current average monitor value  signal 

output reference current
Rated current 
of the motor

1,4

882
Regeneration avoidance operation 

selection
0,1,2 0

883 Regeneration avoidance operation level
400VDC/
780VDC

400

Convertizorul de frecvenţă FR - D720S - 014SC – EC, figura 3, pre-
zintă următoarele caracteristici: Pn=2,2 kW; In: 1 x 230 V, 50/60 Hz; 
Out: 3 x 230 V, 0,2 - 400 Hz; 10,0 A;  boost: 150%,  60s; 200%-0.5s; 
50°C. Alte caracteristici sunt, [4]:
�� aplicaţii în gama 0.1 ÷ 2.2kW în clasa 200V cu alimentare mono-

fazată, 0.4 ÷ 7.5kW în clasa 400V cu alimentare trifazată; dome-
niul frecvenţei de ieşire 0.2 ÷ 400Hz;
�� capacitate de suprasarcină de 200% pentru timp de 0.5 sec, 150% 

pentru timp de 1 min, caracteristică inversă în timp la o tempe-
ratură a mediului ambiant de 50°C;
�� U/f constant, control vectorial, compensare alunecare, regulator 

PID, autotuning, tehnologie “soft PWM”;
�� chopper de frânare încorporat, posibilitate de conectare pe ma-

gistrala DC, funcţie de prevenire supratensiune pe circuitul inter-
mediar de curent continuu;
�� gabarit ultra compact, pierderi reduse, posibilitate de montare 

unul lângă altul;
�� conexiuni rapide, terminale de control şi monitorizare 

reconfigurabile;
�� comandă cu semnale externe, din unitatea de parametri, prin co-

municaţie sau combinaţii;
�� funcţii de optimizare a accelerării, decelerării, excitaţiei, econo-

mie de energie, contori de mentenanţă;
�� consolă pentru parametrizare, interfaţă RS485 şi protocol Mod-

bus incluse;
�� funcţie Safety Stop în conformitate cu standardul EN 954-1 Cat 3.

Fig. 3. Convertizorul de frecvenţă 
Mitsubishi  

FR - D720S - 014SC – EC.

Reperele utilizate pentru construcţia motorului asincron de mare tu-
raţie de uz general sunt preluate de la un motor asincron standard 
cu turaţie nominală de 750 rpm la 50 Hz a cărui cote de gabarit sunt 
redate în figura 4. Bobinajul statoric a fost conceput astfel încât tu-

raţia nominală să fie de 3000 rpm la 50 Hz. Utilizând convertizorul 
de frecvenţă se poate atinge turaţia de 24.000 rpm corespunzătoare 
frecvenţei de 400 Hz. De asemenea s-au înlocuit rulmenţii standard 
cu o pereche de rulmenţi de mare turaţie tip SKF 61802.

AD LA LB M N P S T
110 10 175 100 80 120 4 xø6 3
Fig. 4. Forma motorului, dimensiuni de gabarit şi cote de montaj.

Motorul electric asincron de mare turaţie de uz general, figura 5, pre-
zintă următoarele caracteristici:
– Tensiunea nominală a motorului: 3x230 V;
– Curentul nominal al motorului: 0,8 A;
– Frecvenţa nominală a motorului:  400 Hz;
– Turaţia nominală a motorului: 24000 rpm;
– Puterea nominală a motorului: 150 W;
– Curent maxim absorbit pe fiecare fază: 1,5 A.

Fig. 5. Motorul  electric asincron de mare turaţie de uz general,  
concepţie INCDIE  ICPE-CA.

Deoarece motorul este acţionat cu o frecvenţă mărită (de până la 400 
Hz) aceasta determină apariţia forţelor electrodinamice ce au ca re-
zultat vibraţia conductoarelor bobinajului statoric la frecvenţa tensi-
unii de alimentare, [2-3]. Dacă două conductoare alăturate vibrează la 
frecvenţa tensiunii de alimentare este posibil ca emailul izolator depus 
pe acestea să fie înlăturat rezultând zone în care bobinele se scurt-
circuitează. Efectul net poate fi distrugerea părţii electrice a maşinii 
electrice şi posibil a echipamentului electronic de acţionare.
Pentru consolidarea conductoarelor în bobinaj s-au utilizat răşini 
bicomponente de tipul DIAPOL 508 + C500 cu polimerizare la tem-
peratura camerei. S-a utilizat acest tip de răşină deoarece prezintă  
următoarele caracteristici: o bună conductibilitate termică, un as-
pect cauciucat, permiţând dilatarea/contractarea datorită încălzi-
rii conductoarelor, este suficient de dură pentru a reduce amplitu-
dinea vibraţiilor care apar şi nu intră în reacţie chimică cu emailul 
sau conductoarele de cupru. 
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Fig. 6. Spectrul de temperatură al motorului electric obţinut cu camera 
de termoviziune Fluke TI-20,  realizat de-a lungul carcasei. 

Fig. 7. Spectrul de temperatură al motorului electric obţinut cu camera 
de termoviziune Fluke TI-20,  realizat pentru evidenţierea temperaturii 

din zona rulmenţilor de mare turatie.

S-au efectuat testări cu camera de termoviziune TI-20 Fluke, după 
o oră de funcţionare în gol asupra acţionării electrice: motor elec-
tric asincron concept INCDIE ICPE-CA de mare turaţie de uz general 
– convertizor de frecvenţă FR-D720S-100-EC. Se observă  că tempe-
ratura la nivelul carcasei exterioare s-a stabilizat în jurul valorii de 
74oC , figura 6, respectiv 76 oC în zona rulmenţilor, figura 7.

Concluzii
În lucrarea de faţă, se prezintă modul de realizare al unei acţionări 
electrice motor-convertizor, în care motorul electric este de tip asin-
cron de turaţie ridicată şi uz general, iar convertizorul de frecven-
ţă este de tipul Mitsubishi FR - D720S - 014SC – EC cu tensiunea de 
intrare monofazată. 
Motorul electric este de concepţie INCDIE ICPE-CA şi funcţionează 
la turaţia nominală n = 24000 rpm. Parametrizarea convertizorului 
de frecvenţă FR - D720S - 014SC – EC s-a realizat în concordanţă cu 
parametrii nominali motorului în regimul U/f constant. 
Regimul termic al motorului este adecvat unei funcţionări de lungă 
durată în sarcină, la turaţia nominală de 24000 rpm. 
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Controlul asistat de 
calculator al cantităților 
de produse solide din 
silozuri sau buncare
�� ing. Octavian ANDRONIC, ROMVEGA S.R.L.

Introducere
Determinarea cantității de produs aflată într-
un siloz sau buncăr este importantă atât din 
punct de vedere al procesului tehnologic ce 
utilizează produsul ca materie primă ori ca 
produs finit ce urmează a fi ambalat dar și din 
motive economice.
Măsurarea corecta a cantității de produs dintr-un 
siloz trebuie să includă în formula de calcul 
toți parametrii ce pot influența într-o măsura 
semnificativă rezultatul măsurării. În același 
timp, valorile parametrilor ce variază în timp 
precum nivelul trebuiesc măsurate în interiorul 
rezervorului iar poziția traductorului trebuie 
aleasă în așa fel încât să nu fie direct influențată 
de jetul de umplere sau eventualele construcții 
interioare silozului. 

Prezentarea hardware
Control complet al cantității de solide din siloz tre-
buie să dispună de urmatoarele informații:

 � Nivelul din siloz (măsurat non-contact cu 
traductor radar VEGAPULS 69)

 � Densitatea produsului (numai în cazul în care 
se dorește afișarea în unități de masă)

 � Tabelul de calibrare al rezervorului 
(pentru identificare corespondenței nivel-
volum) – se introduce în sistem la punerea 
în funcțiune

a.  În cazul în care un asemenea tabel nu există, 
calibrarea se poate face prin introducerea 
unor cantități cunoscute de produs în 
rezervor, determinate pe altă cale, de ex. 
prin cântărire. 

b.  Calibrarea rezervorului se poate face și 
utilizând metoda geometrică bazată pe 
planurile desenate ale vasului corelate cu 
măsurători ale acestuia.

Echipamentele componente ale sistemului de 
masura sunt:

 � Echipamentele de câmp (traductor de 
nivel)

 � Aparatele de tablou (bariere Ex de separație 
- dacă este cazul, automat programabil și sursă 
de alimentare sau procesoare de semnale). 
Barierele de siguranță tip VEGATRENN 149 
A Ex realizează separația circuitelor electrice 
între Zona Ex și zona normală astfel încât 
intensitatea curentului pe circuitele din zona 
Ex să nu depașească 22 mA (U între 17... 25 
Vcc). Automatul programabil este de tip ILC 
150 sau VEGASCAN/VEGAMET, in functie 
de numărul punctelor de măsură. 

 � Server bază de date; un server de capacitate 

mică-medie produs de DELL, HP etc.
 � Un computer pentru citirea datelor

Prezentarea software-ului de 
vizualizare
Soluția software permite vizualizarea grafică 
pe monitorul stațiilor de lucru a parametrilor 
măsurați și calculați, cu afișarea în timp real a:

 � Nivelului în mm
 � Volumului în mc
 � Volumului în %
 � Cantității în tone
 � Tipului de produs

La nivel de rapoarte se pot genera situații pe mișcări 
de stocuri cu selectarea silozului (sau silozurilor) 
ce se interoghează și oricare din câmpurile Data, 
Ora, Denumire, Tip produs, Nivel, Densitate produs, 
Volum, Greutate totală produs.
Accesul la program se face din browser web 
(IE, Chrome, Firefox etc.) cu Javascript activat. 
Aplicația suportă teoretic un număr nelimitat 
de utilizatori ce se pot conecta de pe orice 
dispozitiv cu conexiune la rețea (telefon mobil, 
tableta, laptop, desktop etc.)

Mod de funcționare
Funcționarea sistemului de măsură și control 
implică citirea de către automatul programabil/
procesorul de semnal a valorilor măsurate de 
traductoarele din câmp și transmiterea acestor 
valori către serverul bazei de date, unde acestea 
sunt procesate și rezultatul determinarii este 
servit într-o pagina web. Comunicația între PLC 
și server este efectuată prin rețeaua LAN locală 
prin protocol Ethernet (TPC/IP). După primirea 
valorilor de la PLC, serverul execută calculele 
necesare determinării cantității de produs în 
rezervor și scrie valorile în baza de date. Citirea 
valorilor de către operator sau orice altă per-
soană autorizată se face de la orice computer 
conectat la rețeaua locală prin web browser. 
În cazul în care rețeaua locală este conectată la 
internet, accesarea paginilor web cu rezultate 
se poate face de oriunde, după ce utilizatorul 
s-a identificat prin nume și parolă.
La nivel de programare există trei aspecte ce 
trebuie acoperite:

 � Programarea PLC-ului/procesorului de 
semnale în așa fel încât să furnizeze la ce-
rere valorile măsurate la acel moment de 

senzorii din câmp și eticheta de timp
 � Soft-ul de prelucrare a datelor instalat pe 

server ce trebuie să citească valorile sen-
zorilor din PLC și să calculeze cantitatea de 
produs din siloz/buncăr

 � Realizarea dinamică a paginilor prin care 
operatorul citește valorile măsurate și 
securizarea acestora

Realizarea programului pentru automatul pro-
gramabil se efectuează în mediul de programare 
specific echipamentului și producătorului. 

Concluzii
Particularitățile acestui sistem de măsură și 
control al cantităților din silozuri/buncăre 
sunt:

 � Precizia foarte bună a determinarii cantității 
din siloz sau buncăr

 � Evidențierea distinctă a parametrilor 
măsurați

 � Obținerea de rapoarte particularizate pe 
fiecare siloz sau tip de produs în parte

 � Scalabilitatea sistemului de măsură și 
control

 � Programul de calcul este instalat pe o singură 
mașina (serverul de date) 

 � Vizualizarea datelor se poate face de pe 
orice mașina conectata (computer, tabletă, 
smartphone etc.) la rețea cu un browser 
web instalat și independent de sistemul 
de operare (Windows, iOS, distribuție 
Linux etc.)

 � Accesul de la distanță asupra serverului 
(prin internet, dacă este disponibil) pentru 
efectuarea actualizărilor, particularizărilor 
și întreținerii sistemului de calcul

 � Posibilitatea centralizarii valorilor măsurate 
în timp real, din mai multe silozuri situate în 
zone geografice diferite, într-un singur loc, 
de ex. la sediul principal al beneficiarului, 
și generarea de rapoarte și grafice

 � Accesul la internet din rețeaua locală nu este 
obligatoriu pentru funcționarea sistemului 
dar permite mărirea funcționalității

 � Multiple domenii de aplicabilitate

Schema sistemului de masura si control cu masurarea nivelului si a altor parametri din vas

ROMVEGA S.R.L.
www.romvega.ro
tel. 0721-331358
fax.0232-260360
info@romvega.ro





Bosch Rexroth S.R.L.
Str. Aurel Vlaicu nr. 2, 515400 Blaj, Jud. Alba
Tel.: +40 258 807 680, Fax: +40 356 434 405
E-mail: info@boschrexroth.ro
Website: www.boschrexroth.com


	01
	02
	03
	4,8
	09
	10
	11
	12,13
	14,15
	16
	17
	18,19
	20,21,22
	23,24,25
	26
	27
	28



