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P roblemele şi provocările complexe la nivel de societate pot fi rezolvate, sau se 
poate începe lucrul la rezolvarea lor, dacă ele ajung pe o agendă comună. Agendă 
în spatele căreia să stea perseverent, tenace, neclintit - fără rezerve - grupul care 

doreşte rezolvarea problemelor respective. Aici intervine efortul şi chiar sacrificiul (valoare 
perenă). În cazul nostru, sacrificiul de timp sau alte resurse în căutarea soluþiilor şi efortul 
pentru atingerea obiectivelor. Atât timp cât problemele se află pe agendele fiecăruia, dar 
nu urcă pe agenda unei comunităþi conturate, să nu ne aşteptăm să se rezolve. Indiferent 
cât de acute sunt problemele. Şi indiferent de numărul nemulþumiþilor. 

Apoi, o comunitate, ca întreg, trebuie să fie capabilă să facă sacrificiile pe care orice mem-
bru le-ar face pentru atingerea obiectivelor sale individuale. Şi invers. Fără rezerve. Acesta 
va fi şi barometrul reuşitelor sale. Reuşitele sale vor fi la nivelul sacrificiilor făcute. Aici este 
vorba nu doar de bani. Nu doar de timp. Şi nu doar de numărul celor implicaþi. Numărul 
este o chestiune cantitativă, nu calitativă. Un aspect cheie al reuşitei este competenþa 
participanþilor. Dar şi asta se rezolvă dacă există o energie pozitivă care continuă, indiferent 
de obstacolele întâlnite, să îşi dorească şi să creadă în reuşită. 

De unde vine această energie? Vine dintr-o puternică nevoie, dar şi din sentimentul 
apartenenþei, al comunităþii şi continuităþii. Energia se alimentează cu preþul sacrificiului 
imediat (nu suprem) făcut de tine. Dar fără un sentiment al apartenenþei, al comunităþii nu 
poate fi realizat nimic. Sacrificiul nu are sens. Întregul devine friabil în momentul în care 
sentimentul comunitar, de comuniune, este fragil. Ori este infiltrat sau minat de îndoială. 
Energiile se risipesc, se drenează, se pierd la nivelul la care sentimentul comunitar are 
fisuri. Energiile nu se mai conservă, nu se mai potenþează, compensează sau susþin. Nu 
devin sinergice. 

Sentimentul de apartenenþă este esenþial pentru reuşită. Acolo unde există, acolo reuşiþi 
să vă bucuraþi şi de cea mai mică reuşită. Nu o criticaþi că este prea mică. Insuficientă. Că 
meritaþi mai mult. Acolo SUNTEŢI. În rest doar vieþuiþi.

Gândiþi-vă din câte comunităþi rotunde, funcþionale faceþi parte. La câte participaþi fără 
rezerve. Din proprie iniþiativă. Din tot sufletul. Acolo unde puneþi sufletul, acolo este şi 
împlinirea vieþii voastre. Reuşita. Chiar viaþa.

Vă doresc să descoperiþi cât mai multe comunităþi din care să vă doriþi să faceþi parte. Doar 
aşa aveþi o viaþă cu adevărat împlinită. Pandemia ne-a învăþat că nu putem trăi împliniþi 
separaþi, departe unii de alþii. Şi am căutat împreună soluþii să ne apropiem. Restricþiile 
ne arată şi dau o valoare aparte sentimentului de comunitate şi comuniune. Suntem fiinþe 
sociale. Ne dorim apropierea celorlalþi. Ne este dor de energia lor, de ceea ce ne aduce 
aceasta în viaþa noastră. Ne este dor de acest dar. Atunci să-l folosim cum trebuie atunci 
când ne este permis. Sub orice formă. Apropiaþi-vă şi construiþi împreună! Sunteþi mai 
puternici şi veþi fi mai împliniþi.

Editorial"

Agenda comună

Rãspunderea privind corectitudinea informaþiilor 
prezentate revine în întregime autorilor.

eproducerea totală sau parţială a materialelor 
este interzisă, fără acordul scris al redacţiei.

DATE DE CONTACT
  -  , ucure ti

Telefon  . . . , . .
Email: info@ttech.ro

www.ttonline.ro
ditată de Tehnic edia.

ABONAMENTE
Pentru detalii despre abonamentele la 
re ista tipărită şi la arianta digitală, 

scrieþi la: office@tehnicmedia.ro.

Revista T&T - Tehnicã ºi Tehnologie se poate 
procura doar prin abonament completând 

talonul inserat în revistã sau pe cel  
descãrcat de pe site-ul T&T: www.ttonline.ro.

oto copertă  hutterstoc

DIRECTOR/REDACTOR ªEF
ing. nuţ Iliescu 

ART DIRECTOR
Claudia Costache

TA  D  DA I
ing. Gabriela Atanasiu

REDACTORI
ing. ihaela Iliescu

ing. Corneliu Gornic

ndrei Iliescu 

COLABORATORI
bastien Lu at

(T I II)

hilipp chlor

( U U )

Gabriela Georgescu

ing. ircea ăduţ

( / / L / )

Leonard izoiu

( U  U )

ONUÞ ILIESCU
director Tehnic  i Tehnologie



1/2021    3



4    4/2019

e scurt, despre influenţa I -  asupra pieţei globale                
de maşini-unelte    26

a ino U  . . .T. - maşină de electroeroziune cu fir    30
utomatizare la comandă. eneficiile unei celule de îndoire           

complet automatizată     31
n industria germană de maşini-unelte se ede                        
luminiţa de la capătul tunelului       32
regătirea pentru următorul e eniment impre izibil. um poate     

strun irea oţelului să îi a ute pe producători să facă faţă mai            
bine noilor pro ocări neaşteptate    34

odurile de matrice de date re oluţionează fluxul de informaţii 
despre produs    36

reşterea producti ităţii strun irii oţelului cu noile calităţi din carbură     37
pecialistul pentru filetarea fără aşchii a oţelului. alter T    
upreme stabileşte standardele de durabilitate     39
ontinuare logică      40
ll-in- ne  Ideea din spatele maşinii oundtracer xtreme                

de la ituto o      44
aşini optice pentru analiza  a pieselor axiale     45
istem de măsurare  automat, pentru piese de p nă                     

la x mm      46
naliza conţinutului de carbon la oţelurile inoxidabile                           

şi oţelurile carbon       46

  Transmisii mecanice
K, forţa motrice din spatele      48

hid rapid pentru soluţii constructi e de rulmenţi                             
pentru uz alimentar Sébastien Lukat     50

Lubrifian i
arteneriat pentru o lubrifiere optimă a angrena elor     53

  Tehnologii
oestalpine - oluţii unice prin fabricare aditi ă   54

ştigătoare a remiului ed ot esign ard. oluţia IoT         
ireless TI  de la chaeffler  56
uartz atrix şi saltul către transformarea digitală  57

  Su ur
uduri metalice cu ultrasunete de la ranson   58
udare I / . obipa  - o soluţie ,,plug pla , certificată       

U , pentru integrarea în celule robotizate   59
Instruire de sudare cu irtual elding Philipp Schlor   60

  utomati ri
istem de în ăţare pentru mecatronică şi Industr  . .                   
oul sistem compact   -    61

 

Cuprins

anul 20 I nr. 2/ 2021 (116)

Editorial  Onuþ Iliescu 2
tiri   

Industria auto după un an                              
de la debutul pandemiei 6

om nia trebuie să in estească în propria ei 
identitate competiti ă  8

 pri ire asupra economiei rom neşti.    
rupurile de întreprinderi din om nia în  9

I   barometru de con unctură 
economică. In estitorii îşi recapătă              
încrederea în atracti itatea şi competiti itatea           
economică a om niei  10

alter şi argus îşi unesc forţele în om nia 12

Eveniment 
 T L irtual , a doua ediţie  14

Showroom 
roduse disponibile pe pia ă 18

Opinii 
aşinile-unelte azi...m ine ( )                     

ing. Corneliu Gornic 28

  Maºini-unelte ºi 
SDV-uri

oua clasă master pentru fiecare atelier        
de producţie  20
Thermo- riendl  oncept  sistem de        
compensare automată a deformaţiilor               
termice.         22

aza  - , o maşină cu  axe               
sincronizate, pentru segmentul de piaţă          
,,de intrare    24

32 82

4    2/2021



ontinental dez oltă un ehicul de transport autonom   89
oi norme pentru inteligenţa artificială                                  90

  T&T Plus >>> resurse umane <<<
Inteligenţa umană optimizată de cea artificială (I ). reocupările 
oamenilor, iitorul muncii şi competenţele digitale ale anga aţilor  92 

genţii schimbării. Tehnologizarea resurselor umane         
Leonard Rizoiu 94

Recenzie de carte           95

@  ro u e şi er icii     96

 
PAGINA PAGINA PAGINA

abrica iitorului                                          63
urrele troni  şi alegerea tehnologiei de reţea. 
um pot re oluţiona s itch-urile tehnologia 

industrială de reţea                                     64

  utomati ri >>> robo i <<<
obotul industrial t ubli T  a c ştigat      
ed ot roduct esign ard         65

 îşi îmbogăţeşte portofoliul de preluare     
şi ambalare robotizată                                 66

oul K  T  nano  stabileşte  
un nou standard în producţia automatizată  68

as a a - .  de roboţi industriali           
nduţi                                                    69

   Materiale plastice  
eproiectarea gamei U                    

de la   70
ngel îşi extinde portofoliul de maşini          

pentru ambala e   72
oluţie de curăţare a matriţelor  74
hinaplas  L la Industria .  - 
abrica iitorului 76
lemente de protecţie K T ® realizate      

din material  reciclat    76
pritor de bac cu rolă  77

  CAD/CAM/PLM/ERP
arta area proiectelor în cloud cu              
plan e anage   79
e erse ngineering cu soft are create   

Gabriela Georgescu 80
uto   in . Mircea Băduţ 82

Energie 
rote area tehnologiei operaţionale din       

infrastructura itală 84
 

  T&T Plus
ompaniile din sectorul industrial            

logistic, primii la instalarea sistemelor de                  
control acces                                             86

 dintre executi i mizează pe eficienţă    
operaţională                                               87

raio a, pe harta ehiculelor electrice       88

IN
S

E
R

E
N

Þ
I 

an
ul

 2
0 

I n
r. 

2/
20

21
 (

11
6) sea ro n o eri , , 

bicor inzel 
mari om nia 
osch exroth ales 
stronic Laser 

amp 
hem Trend 
horus ngineering ( epro, rema, 
ellenc, eima, oditec)                     

 , , , , , 
olor- etal 

 I 
namic Instruments 

merson rocess anagement omania 
( ranson) , 

ngel In ecţie , 

esto 
ronius 
ali a Tehnologie şi Utila e Industriale 

(Litz Tech orp) 
reen au Tehnologie ( uma)       

 coperta , , 
exagon anufacturing Intelligence 
omania , 

Iscar Tools contracopertă, , 
Kimet 
Kl ber Lubrication 
Knarr ertriebs 
Ku a obotics om nia 
Leo  , 

ituto o , , 
urrele troni  , 

ormandia ( as a a) 
K 

uartz atrix 
o- ega Trade ( oosan) , 
and i  oromant , , coperta 
chaeffler omania 
eco Tools om nia 
ta bli 

Tim en 
Top etrolog  ( a ino, ici ision, i on) 
 , , , , , 
oestalpine igh erformance etals  
omania   , 
alter Tools  , , insert pag - , 

amaza i aza  

87

90



6    2/2021

Industria auto după un an de 
la debutul pandemiei

C onform datelor publicate de ACAROM Asociația Constructorilor de Automobile din România , pe parcursul anu-
lui 2020, producția de autoturisme din România a ajuns la 438.107 unități, înregistrând o scădere cu 10,67 , 
comparativ cu 2019, când au fost produse 490.412 unități. Statisticile arată un trend descendent și în cazul auto-

turismelor nou înmatriculate în 2020.

În ultimul an, am observat că dealerii auto 
au început să își adapteze activitatea, încer-

când să vină în întâmpinarea nevoilor clienților 
prin simplificarea proceselor de achiziții. În plus, 
pe lângă folosirea instrumentelor online deja 
existente, precum configuratorul mașinii, calcu-
latorul de preț sau programarea unui test-drive, 
portofoliul de servicii oferit de către aceștia 

se extinde, astfel încât reducerea vânzărilor de autoturisme să 
nu îi afecteze foarte mult.

Alexandru STANCIU, Manager, Tax, Mazars România

tiri   

rovocările actuale  trecerea către o mobilitate 
sustenabilă şi măsurile fiscale adoptate de autorităţi

Nici anul 2021 nu aduce vești bune pentru 
industria auto. În luna ianuarie, în România au fost 
produse cu 10, 1% mai puţine unităţi faţă de aceeași 
perioadă a anului trecut. Cei doi mari producători 
din România, Dacia și ord, au înregistrat niveluri 
de producţie similare, realizând aproximativ același 
număr de unităţi în fabricile din Mioveni, respectiv 
Craiova.

Așa cum a fost preconizat încă de anul trecut, 
este dificil de estimat când pandemia de COVID-1  
se va apropia de final, de aceea este prematur să 
luăm în calcul o întoarcere la modul de operare 
iniţial. Cu toate acestea, industria își reia treptat 
activitatea, iar cifrele ne arată că măsurile de 
prevenţie adoptate de producători au fost eficiente. 
Dintre acestea, amintim investiţiile în echipamente 
destinate igienei personale, limitarea deplasărilor 
profesionale, distanţarea la locul de muncă, imple-
mentarea activităţii de telemuncă sau acordarea 
de zile libere pentru părinţi pentru supravegherea 
copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor 
de învăţământ , capacitatea identificării rapide 
a angajaţilor cu risc de infecţie, precum și izo-
larea celor infectaţi sau regândirea proceselor de 
producţie și a lanţurilor de aprovizionare care au fost 
puternic afectate de restricţiile de deplasare.

Clienţii pot apela acum la dealeri pentru întoc-
mirea documentaţiei pentru programul Rabla, înma-
tricularea autoturismelor achiziţionate sau chiar 
livrarea mașinilor direct la domiciliul lor. Ne aflăm 
într-un context în care jucătorii din sectorul auto 
trebuie să identifice oportunităţile industriei și în 
același timp să facă faţă noilor provocări.

Accelerarea cererii pentru autoturisme sustenabile
La nivel global, există o presiune asupra sustenabilităţii sectorului auto 

în sensul limitării emisiilor de dioxid de carbon. eglementările  impun 
producătorilor de echipamente originale ( ) să reducă în medie emisiile la 

 de grame pe ilometru, ast el încât urile sunt supuse presiunilor de 
a și alinia lotele cu reglementările în vigoare pentru a evita amenzile de necon
ormare.”, a menţionat Dr. Christian Back, Global Co-Head of Automotive 

Sector, Mazars, Europa.

Concomitent cu aceste constrângeri, se nasc și oportunităţi comerciale. 
ord, unul dintre cei mai mari producători de autoturisme din România, 

a anunţat deja tranziţia către un viitor 100% electric în Europa. Oficialii 
companiei au declarat că vor realiza o investiţie de peste 1 miliard de 
dolari în modernizarea fabricii din Cologne, ermania. ord estimează că 
până în anul 202 , 100% dintre automobilele vândute pe teritoriul E vor fi 
electrice sau hibrid, iar până în 2030 toate automobile produse în Europa 
vor fi electrice.

Chiar dacă în prima parte a anului 2021, numărul înmatriculărilor de 
autoturisme noi în România a scăzut, observăm că preferinţa consumato-
rilor pentru autoturisme verzi” electrice și tip hibrid  cunoaște o creștere 
importantă cu aproximativ 2 %, comparativ cu anul trecut, conform datelor 
furnizate de Asociaţia Producătorilor și Importatorilor de Automobile - APIA .

Deși consumatorii tind să fie din ce în ce mai 
interesaţi de alternative sustenabile, costul acestor 
automobile este încă un factor decisiv în alegerile 
lor. Vehiculele electrice rămân în continuare semnifi-
cativ mai scumpe decât celelalte tipuri de mașini, 
chiar dacă pe termen lung costurile cu combustibilul 
și întreţinerea contrabalansează această diferenţă. 
Pentru a crește interesul clienţilor pentru auto-
turismele verzi” va fi necesară colaborarea tuturor 
jucătorilor din industria auto pentru a identifica 
soluţii accesibile, astfel încât costul de producţie și 
implicit cel de vânzare al mașinilor să scadă și să 
devină o alternativă reală la autoturismele clasice. 

În același timp, autorităţile întreprind măsuri 
pentru a îmbunătăţi parcul auto din România, care 
este unul dintre cele mai vechi din Europa. Recent, 
reprezentanţii Ministerului Mediului au anunţat 
modificări importante asupra programului Rabla” 
care să sprijine achiziţiile de mașini noi sau elec-
trice. Astfel se majorează prima de casare de 
la .000 lei la .500 lei , în timp ce bugetul pen-
tru achiziţia de mașini electrice sau tip plug-in se 
dublează.   
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Pe lângă stimulentele acordate consumatorilor 
care cumpără astfel de mașini, autorităţile tre-
buie să continue să își îndrepte atenţia și asupra 
îmbunătăţirii infrastructurii de încărcare a mașinilor 
electrice, autonomia fiind una dintre principalele 
preocupări ale acestora în momentul în care iau în 
calcul o migrare către o mașină verde”. 

Achiziţia online a maşinilor prezintă un 
potenţial ridicat 

2020 a fost anul care a influenţat cel mai mult 
piaţa de e-commerce, chiar și atunci când ne 
referim la autoturisme. Producătorii și-au lansat 
site-uri dedicate prin care clienţii își pot alege mașina 
dorită, pot verifica în stocul cărui dealer se află, iar 
după completarea tuturor documentelor, achiziţia se 
poate realiza online, urmând ca livrarea să aibă loc 
la domiciliul clientului sau în sho room. Chiar dacă 
vânzările de mașini noi se confruntă cu o tendinţă 
descendentă, importurile de autoturisme second-
hand continuă să se menţină la un nivel ridicat.

Toate aceste măsuri au fost completate la 
finalul anului 2020 cu cel mai important pachet de 
modificări aduse Codului fiscal și celui de procedură 
fiscală consolidarea fiscală pentru impozitul pe 
profit, relaxarea condiţiilor privind acordarea certifi-
catului de amânare a plăţii TVA în vamă, deducerea 
integrală a ajustărilor pentru deprecierea creanţelor 
începând cu 1 ianuarie 2022 etc. , măsuri de altfel 
solicitate de către mediul de afaceri de mai bine 
de 3 ani. 

Evenimentele din ultimul an ne-au demonstrat 
că autorităţile fiscale și contribuabilii se pot mobiliza 
foarte rapid pentru a continua proiectele de digi-
talizare care până de curând stagnau. Observăm 
iniţiativa ANA  de a implementa bunele practici 
din alte state membre ale E, care au fost deja 
incluse în planul strategic publicat de autorităţi în 
vederea dezbaterii publice. unt măsuri așteptate 
de mediul de afaceri, care au ca scop simplificarea 
atât a colectării veniturilor la buget, cât și a modului 
de derulare a controalelor fiscale. Ne referim aici 
în primul rând la derularea mai facilă a inspecţiilor 
fiscale de la distanţă, dar și la fișierul standard de 
audit A -T, care va asigura schimbul electronic de 
informaţii contabile și fiscale între contribuabili și 
autorităţile fiscale. A -T este prevăzut să intre în 
vigoare la 1 ianuarie 2022 pentru marii contribuabili, 
în timp ce în perioada august  decembrie 2021 
va putea fi utilizat voluntar. Înţelegem că la acest 
moment, ANA  lucrează la actualizarea listei con-
tribuabililor mari și prin urmare, recomandăm tuturor 
companiilor să urmărească cu atenţie publicarea 
acestei liste pentru a se putea pregăti din timp să 
facă faţă complexităţii acestui nou sistem de rapor-
tare.

re it  o nouă provocare pentru industria auto
Începând cu 1 ianuarie 2021, a intrat în vigoare acordul comercial de 

cooperare încheiat între niunea Europeană și Regatul nit, prin care au 
fost agreate regulile generale de colaborare în sectorul auto. Cu toate 
acestea, producătorii de componente auto și autoturisme au fost nevoiţi 
să analizeze și  sau să readapteze cu atenţie modelele de business exis-
tente, ţinând cont de iminentele dificultăţi practice cu care au început 
să se confrunte costuri suplimentare pentru reorganizarea lanţurilor 
de aprovizionare, instruirea personalului, modificările aduse legislaţiei, 
raportări suplimentare etc. .

Măsuri fiscale cu impact asupra optimizării 
flu ului de numerar

Pentru a atenua impactul negativ al pandemiei 
COVID-1  asupra economiei, guvernele din întreaga 
lume au luat măsuri drastice din punct de vedere 
fiscal. În decursul anului 2020, autorităţile române 
au venit în sprijinul mediului de afaceri cu o serie de 
măsuri fiscale, parte dintre ele fiind recent prelungite 
chiar până la începutul anului 2022, cu scopul de 
a atenua impactul negativ generat de pandemie, 
într-un context în care piaţa auto la nivel european 
se afla deja în declin încă dinainte de apariţia aces-
tei provocări globale. Reamintim aici eșalonarea la 
plată a obligaţiilor bugetare, amânarea plăţii taxelor, 
accelerarea rambursărilor TVA, exceptarea de taxe 
în cazul sumelor acordate angajaţilor care lucrează 
în regim de telemuncă în limita plafonului lunar de 

00 lei  etc. 

La nivel declarativ, autoritățile fiscale au 
transmis că prioritatea administrației fiscale 

pentru următorii ani este creșterea gradului de 
colectare a taxelor prin digitalizare. Cu toate că 
experiența ultimilor ani ne-a dovedit că migrarea 
către o administrație fiscală digitală este un obiec-
tiv îndrăzneț, am remarcat că în perioadele de 
criză, pașii spre digitalizare se parcurg mai rapid. 

La un an după declanșarea pandemiei, observăm că derularea 
inspecțiilor fiscale de la distanță a devenit o normalitate, autoritățile 
sunt mult mai receptive în a derula întâlniri prin intermediul plat-
formelor online, iar un acces facil la informațiile solicitate 
reduce costurile administrative atât la nivelul contribuabilului, 
cât și al administrației.

Bianca Vlad, Tax Partner, Mazars România

Despre Mazars
Mazars este un parteneriat internaţional, ce oferă servicii integrate de 

audit și consultanţă contabilă, fiscală, financiară și juridică. Operând în peste 
0 de ţări și teritorii din întreaga lume, se bazează pe expertiza a 2.000 de 

profesioniști  2 .000 în parteneriatul integrat Mazars și 1 .000 prin Mazars 
North America Alliance  pentru a asista clienţi de toate dimensiunile, în 
fiecare etapă a dezvoltării lor. În România, Mazars are o experienţă de peste 
25 de ani în audit, servicii de consultanţă fiscală, financiară, contabilă, HR 
și salarizare. Echipa locală cuprinde  parteneri și 230 de profesioniști. A

Volumele de vânzări online sunt încă 
reduse, dar potențialul de creștere este 

uriaș. România are o reală nevoie de digitalizare și 
a contat enorm faptul că instituțiile publice impor-
tante au avansat în 2020 considerabil la acest capi-
tol. Industria auto poate susține experiențe online 
în achiziționarea, finanțarea și asigurarea mașinii, 
inclusiv în zona de coordonare a flotelor auto. Până 

la realizarea unei întregi infrastructuri digitale mai sunt câteva etape de 
parcurs, iar Porsche Finance Group își dorește să susțină acest 
demers pentru a oferi o experiență 100% online clienților săi.

Andrei CONSTANTINESCU, CFO, Porsche Finance Group România
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om nia trebuie să investească în 
propria ei identitate competitivă
P   ar tre ui a ie o in e tiție n identitatea co petiti ă 

a o niei n conte t european  Aceasta a fost o concluzie 
importantă a grupului de structuri asociative, firme și medii 

academice ale ecosistemelor de transformare digitală și de inovare  
allachia eHub  și Smart eHub .  

tiri   

România are o poziţie unică de poartă estică 
a E, total nefructificată sub aspectul fluxurilor 
comerciale și logistice, dar și a coridoarelor verzi, 
toate axate pe bazinul dunărean și cursul Dunării. 
O investiţie masivă în specializarea europeană și 
macro regională, ţinând cont de aceste avantaje 
teritoriale vezi trategia E pentru regiunea de sud 
a Dunării , ar fi benefică atât pentru România, cât și 

pentru E. De reţinut că, dacă nu ne fixăm această 
ţintă, nimeni nu o va face în contextul în care avan-
tajele de localizare prin Dunăre și portul Constanţa 
pot fi pierdute, dacă nu sunt deja, prin angajamen-
tele de investiţii și de politici publice inteligente 
ale ţărilor vecine cu România. Proiectul naţional 
European ate ay Project a fost abandonat de 
toate guvernările de până acum.

 Dezvoltarea unui standard avansat și a 
unor proiecte de infrastructură și investiţii care 
să atenueze și să elimine paradoxul agricol româ-
nesc, respectiv un potenţial imens nevalorificat 
pe lanţurile valorice naţionale,  este  extrem de 
important. Intervenţia în linie cu obiectivele E va 
fi îndreptată către agricultura de precizie, refacerea 
lanţurilor valorice naţionale, trecerea la certificările 
ecologice extrem de neglijate până acum, com-
baterea și prevenirea fraudei alimentare, siguranţa 
alimentară, export de produse procesate etc.

„Wallachia eHub” și Smart eHub” sunt formate 
din clustere, firme, universităţi, asociaţii profesio-
nale și autorităţi publice locale. Concluziile survin 
ca urmare a unui amplu proces de consultare pri-
vind PNRR și viitoarele programe operaţionale. A

Între PNRR și programele operaționale ar trebui să fie 
complementarități clar precizate. Noi credem că trebuie să 

mizăm pe domenii și proiecte fanion în care putem să sporim iden-
titatea noastră în UE. Astfel, creșterea competitivității internaționale 
a României în context european și internațional printr-un sistem 
modern de instrumente de susținere și promovare a investițiilor și 
exporturilor este vitală și un atribut al statului național. Toate țările 
membre UE au sisteme și mecanisme similare și nu înțeleg de ce nu 
am putea să mizăm pe unul similar prin PNRR. De asemenea, ar trebui 
să capitalizăm pe poziționarea noastră ca poartă estică a UE de fluxuri 
economice internaționale, pentru că astfel putem avea o amprentă 
competitivă cum și alte țări membre UE o fac. 

Dezvoltarea unui ecosistem agricol și agroali-
mentar modern în contextul adoptării rapide 
a principiilor agroecologiei pornind de la 
certificările ecologice unde România este mult 
sub potențial, este de asemenea de mare 
importanță pentru că cererea de astfel de 
produse ecologice va crește exponențial. La 
fel și poziționarea României ca hub energetic 
și dezvoltarea infrastructurii specifice tranziției 
verzi în sectorul energetic. Desigur, digitaliza-
rea este vitală dar nu ca un scop în sine, ci bine 
orientată spre proiecte strategice ca 
cele de mai sus.

Costin LIANU, Președinte Wallachia eHub 
și Director general USH Pro Business
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Grupurile de întreprinderi 
din om nia în 2

O privire asupra economiei rom neşti

Astfel, conform IN , în România, în anul 201 , 
au fost identificate 80.787* de grupuri de întreprin-
deri, din care 5.496 grupuri de întreprinderi reziden-
te i  gr p ri de ntreprinderi m ltinaţionale  

 controlate din interior și  controlate din 
str in tate. 

În anul 2019, din totalul grupurilor de întreprin-
deri multinaţionale controlate din străinătate și 
identificate în România,  s nt gr p ri con-
trolate de persoane ridice str ine, iar 61.169 sunt 
gr p ri controlate de persoane fi ice str ine. 

Din totalul grupurilor de întreprinderi identifi-
cate pe plan naţional, 5140 erau rezidente, peste 

% din total grupuri, dintre acestea peste % fiind 
constituite din două sau mai multe unităţi legale. 

eparti area gr p rilor de ntreprinderi din om nia pe acti it ţi eco-
nomice, arată că acestea î i desfă oară activitatea astfel: 
n3 % - Comerţ cu ridicata i cu amănuntul; Repararea autovehiculelor  

       i motocicletelor secţiunea ; 
n11% - Construcţii secţiunea ; 
n10% - Industria prelucrătoare secţiunea C ; 
n % - Activităţi profesionale, tiinţifice i tehnice secţiunea M : 
n % - Tranzacţii imobiliare - % secţiunea L . 

Grupurile de întreprinderi rezidente activează preponderent în cadrul 
următoarelor domenii: 
n20% - Comerţ cu ridicata i cu amănuntul; Repararea autovehiculelor   

       i motocicletelor secţiunea ; 
n12% - Industria prelucrătoare secţiunea C ; 
n11% - Activităţi profesionale, tiinţifice i tehnice secţiunea M ; 
n11% - Construcţii secţiunea ; 
n10% - Alte activităţi de servicii secţiunea .

epartiţia n m r l i de gr p ri de ntreprinderi pe secţi ni  e  i tip ri de gr p ri

n om nia  n an l  n procent de  din n m r l total de 
salaria i din ntreprinderile acti e și a  desf ș rat acti itatea n ntreprin-
deri ce fac parte din gr p ri m ltina ionale controlate din str in tate  

n ntreprinderile controlate din top  ri, în 
anul 201 , i-au desfă urat activitatea  din 
totalul numărului de salariaţi la nivelul economiei 
naţionale. 

aportat la ponderea n m r l i de salaria i  
ma oritatea s gr p rilor de ntreprinderi din 

om nia s nt controlate din ermania  ranţa și 
Italia. Mai exact, raportul arată că pe primul loc se 
află subgrupurile de întreprinderi controlate de per-
soane juridice sau persoane fizice din ermania cu 
1 , %, pe locul doi sunt cele controlate din ranţa 
cu 12, %, iar pe locul trei sunt cele controlate din 
Italia cu , %. 

În funcţie de ponderea numărului de salariaţi 
în total grupuri de întreprinderi multinaţionale con-
trolate din străinătate, s gr p rile de ntreprinderi 
controlate din ermania predomin  n: secţiunea 
C - Industria prelucrătoare , % , în secţiunea  
- Comerţ cu ridicata i cu amănuntul; Repararea 
autovehiculelor i motocicletelor 3,0%  i în M - 
Activităţi profesionale, tiinţifice i tehnice 2,5% . 

În privinţa s gr p rilor de ntreprinderi con-
trolate din ran a: 5, % se regăsesc în secţiunea C 
- Industria prelucrătoare, iar în secţiunea  - Comerţ 
cu ridicata i cu amănuntul; Repararea autovehi-
culelor i motocicletelor 2, % . 

gr p rile de ntreprinderi controlate din 
Italia domină în secţiunea C - Industria prelucrătoare 
5,3% .

rmătorul comunicat de presă referitor la 
rupurile de Întreprinderi din România va apărea la 

data de 30 aprilie 2022 comunicat de presă .

vezi notele metodologice de pe .insse.ro 

tr ct ra s gr p rilor de ntreprinderi din om nia  
d p  ponderea n m r l i de salariaţi 

P e 5 mai, Institutul Național de Statistică INS  a publicat rapor-
tul referitor la rupurile de întreprinderi din România în 2019, în 
care sunt prezentate date despre numărul companiilor străine 

și autohtone, al activităților întreprinse în funcție de codul CAEN, al 
numărului de angajați etc.
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Investitorii îşi recapătă încrederea 
în atractivitatea şi competitivitatea 
economică a om niei
D upă ce în ultimul trimestrul al anului 2020 România a înregistrat cea mai mare creștere în rândul țărilor Uniunii 

Europene, CCI ER a lansat în rândul companiilor membre un nou barometru de conjunctură economică, pentru 
a evalua percepția investitorilor atât asupra indicatorilor economici transversali, cât și asupra celor sectoriali. 

tiri   

CCI E   barometru de conjunctură economică

Observăm că, în cadrul Uniunii Europene, România trece 
destul de bine de această criză fără precedent (cu excepția 

sectoarelor ospitalității, evenimentelor și transportului de călători), 
înregistrând o scădere mai mică a PIB-ului, o redresare viguroasă și 
o datorie publică la 45% din PIB. Față de ultimul trimestru al 
anului 2020, barometrul înregistrează anticiparea membrilor 
CCIFER a ieșirii din criză.

François COSTE, Președinte CCIFER

arometrul sintetizează indicatori de cadru 
general economic, politic, social, de atractivitate , 
indicatori de cadru specific cifra de afaceri, 
personal, profitabilitate, investiţii  și un indicator 
general de moral. Rezultatele barometrului, care 
a fost realizat în perioada februarie  aprilie 2021,  
au fost prezentate în cadrul Adunării enerale a 
Membrilor CCI ER, care a avut loc pe 1  aprilie.

ercep ia in estitorilor as pra atracti it ii 
om niei este aproape la ni el l record al an l i 

2019, situându-se la un nivel de 3,  din 5. România 
continuă să fie atractivă pentru companiile membre 
CCI ER,  ca releu de creștere pe piaţa sa nesaturată 
din E și ca releu de competitivitate globală prin 
producerea în România a unei părţi a valorii lor 
adăugate în activităţi de producţie sau servicii.

În prezent, moral l in estitorilor france i se afl  
la cel mai nalt ni el din ltimii  ani, situându-se la 
3, 5 pe o scară de la 1-5, după o scădere dramatică 
în 2020, la 2, .

Toţi indicatorii măsuraţi înregistrează o creștere 
semnificativă faţă de nivelul anului 2020,  din 10 

depășind nivelurile maxime din ultimii trei ani eco-
nomic, politic, social, cifră de afaceri, rentabilitate, 
moral și total .

edia t t ror indicatorilor m s ra i dep șește 
ni el l ltimilor  ani, arătând încrederea comunităţii 
de afaceri într-o relansare economică și în ieșirea 
din criză în viitorul apropiat, precum și în nivelul de 
stabilitate socio-economică al României pe termen 
scurt și mediu.

Indicatori privind mediul de afaceri
conomic: în ceea ce ţine de indicatorii privind 

mediul economic în general, aceștia depășesc nive-
lurile din 201  încoace. ituându-se la 3,32, percepţia 
investitorilor asupra mediului economic este una 
pozitivă.

olitic: percepţia asupra mediului politic se 
situează la 3,30. După un an pandemic ce s-a supra-
pus cu alegerile locale și parlamentare, următorii 
patru ani neelectorali din România se prefigurează 
ca etapă importantă pentru ca transformările 
fundamentale necesare pentru relansarea socio-
economică post coronavirus să fie făcute.

ocial: mediul social este evaluat la un nivel 
mai modest, de 3,0 . Acest fapt poate fi explicat prin 
influenţa mai multor factori, precum continuarea 
muncii part time în anumite sectoare, precum și 
a telemuncii care, deși a contribuit la protejarea 
sănătăţii angajaţilor, contribuie la erodarea relaţiilor 
de colaborare și a productivităţii. În plus, schim-
barea excesiv de rapidă a costului factorului uman 
este foarte greu de compensat prin creșteri de pro-
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ductivitate, în timp ce tensiunile cronice de pe piaţa 
muncii persistă, iar poziţiile federaţiilor sindicale 
în dialogul public se consolidează în detrimentul 
organizaţiilor patronale.

Indicatori avansaţi privind companiile
n La 3, , perspectivele privind e ol ia cifrei 

de afaceri sunt cele mai ridicate din ultimii ani, 
cu excepţia sectoarelor încă afectate direct de 
măsurile de izolare.
n ituându-se la 3, 0, renta ilitatea este la 

ni el l ma im din ltimii ani, beneficiind de recu-
perarea cererii și de economii la cheltuieli generale, 
care au făcut posibilă scăderea punctului de echili-
bru al companiilor.
n erspecti a for ei de m nc , la 3,21, reflectă 

reluarea susţinută, deși prudentă, a angajărilor, 
după o îngheţare parţială pe piaţa muncii în 2020.
n Și în ceea ce privește in esti iile, poziţionarea 

la 3,30 reflectă o reluare a acestora, însă una 
precaută, după un an 2020 marcat de amânări ale 
investiţiilor.

ro oc ri:
1. Prima provocare este scăderea temporară 

a activităţii: 2% dintre respondenţi susţin că pan-
demia le afectează mai puţin de 10% din afaceri, 
31% dintre investitori fiind afectaţi în proporţie de 
10-25%, în timp de 15 % dintre aceștia înregistrează 
pierderi între 25 și  0 la sută.  % dintre investitori 
sunt afectaţi în proporţie de peste 0%.

2. Al doilea indicator se referă la revenirea la 
nivelul de activitate considerat normal, respectiv cel 
dinaintea pandemiei. 20% dintre investitori nu au 
înregistrat o scădere în 2020, 25% se așteaptă la o 
revenire la un nivel normal în 2021, 2 % estimează 
revenirea ca fiind posibilă abia în 2022, iar 1  % în 
2023. Numai % dintre respondenţi nu pot să esti-
meze când vor reveni la un nivel al afacerilor similar 
celui din 201 .

 În ceea ce privește principalele dificultăţi în 
afaceri, 1%  dintre investitori menţionează lipsa 
predictibilităţii indusă de criza de sănătate fără 
precedent, 51% scăderea volumelor sau a cotei 
de piaţă, precum și scăderea volumelor din cauza 
constrângerilor de mobilitate sau afectarea supply-
chain-urilor etc.

rincipalele măsuri pentru a face faţă crizei
% dintre investitori recurg la telemuncă atunci când natura funcţiei 

o permite; 2 % dintre aceștia îngheţând angajările. rmătoarea pârghie 
este de a accelera digitalizarea afacerii, însoţită de măsuri pentru a sprijini 
clienţii prin credit comercial și prin digitalizarea ofertei.  Nu în ultimul rând, 
investitorii au luat măsuri și privind sprijinirea furnizorilor.

În ceea ce privește priorit ile pentr  creșterea competiti it ii medi l i 
economic și consolidarea dialog l i p lic, se prefigurează nevoia de 
previzibilitate politică mai puţine ordine de urgenţă, mai multe consultări, 
controale mai puţin abuzive , simplificarea interacţiunii cu autorităţile 
publice și, în al treilea rând, modernizarea infrastructurilor. A
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tiri   

alter şi argus îşi unesc 
forţele în om nia

Societatea mixtă din România este o investiție suplimentară 
în globalizarea și creșterea societății noastre. Alături 

de Vargus, avem de partea noastră un partener puternic și un 
specialist în scule.

Richard HARRIS, Președinte Walter

P e 25 martie, alter A , cu sediul în Tuebingen, ermania și Vargus Ltd., cu sediul în Nahariya, Israel, au 
anunțat înființarea societății mixte VWR Cutting Tools S.R.L. Cei doi producători de scule de precizie dețin 
acțiuni egale în noua afacere. O societate mixtă care produce scule va fi înființată în locația de producție 

Vargus din Ploie ti, România. 

alter și Vargus au semnat contractul de aso-
ciere la data de 2  februarie 2021. e așteaptă ca 
V R Cutting Tools .R.L să înceapă producţia în 
noiembrie 2021 cu aproximativ 20 de angajaţi. 

Vargus Ltd operează fabrica de producţie din 
România încă din anul 201 . Extinderea planificată 
a acestei fabrici va deservi exclusiv producţiei 
de scule pentru Vargus și pentru alter. copul 
noii companii V R Cutting Tools .R.L. este de 
a îmbunătăţi lanţul general de aprovizionare cu 
aceste produse în Europa și A.

Despre alter
alter a fost fondată în anul 1 1 , iar în prezent 

este una dintre cele mai importante firme din lume 
în domeniul sculelor de prelucrare prin a chiere. 
În calitate de furnizor de soluţii specializate de 
prelucrare, alter oferă o gamă largă de scule 
de precizie pentru aplicaţii de frezare, strunjire, 
găurire și filetare. alter lucrează împreună cu 

clienţii săi pentru a dezvolta soluţii personalizate 
de prelucrare utilizate în industria aeronautică și 
aerospaţială, precum și în industria auto, energetică 
și inginerie generală. Demonstrând Engineering 
Kompetenz” pentru fiecare etapă a procesului de 
prelucrare, alter este un partener inovator, capa-
bil să ofere soluţii digitale de fabricaţie pentru o 
eficienţă optimă. Cu aproximativ 3.500 de angajaţi în 
întreaga lume, împreună cu numeroasele sale filiale 
și parteneri de vânzări, alter deservește clienţi din 
peste 0 de ţări. 

Despre argus td
Înfiinţată în anul 1 0, în Nahariya, Israel, 

VAR  reprezintă sectorul de prelucrare al 
NE MO Ehrenberg roup, unul dintre cei mai mari 
producători și distribuitori cu capital privat din 
Europa de produse din oţel inoxidabil și scule de 
tăiere a metalelor. 

VAR  este un lider mondial în producţia 
de scule de filetat, canelat și debavurat de înaltă 
calitate pentru industria metalelor și a materialelor 
plastice. Cu 12 filiale în întreaga lume și specialiștii 
săi locali în scule, VAR  deservește toate indus-
triile de producţie importante. Oferta VAR  de 
scule de frezare și strunjire a filetului este una din-
tre cele mai extinse din lume, împreună cu selecţia 
unică de scule ENius și generarea de programe 
pentru mașini CNC. Dezvoltarea reţelei de vânzări 
asigură un nivel ridicat de servicii și disponibilitate. 
(comunicat de presă) 

Lucrăm cu Walter într-o relație de încredere de peste 20 de 
ani. Odată cu această societate mixtă, facem un alt pas 

împreună pentru o poziție optimă în viitor.

Harry EHRENBERG, Președinte al Vargus Ltd.
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Showroom

EMERSON PROCESS MANAGEMENT ROMANIA
 Tel.: 0758.098.485

Echipamente pentru suduri 
metalice cu ultrasunete 
Branson GMX-W1 Ultrasonic Wire 
Splicer este un echipament flexibil, intu-
iti  şi rapid.  interfa ă I nouă şi 
greutate redusă, cu o proiectare ergo-
nomică, îl fac potri it utilizării în liniile de 
asamblare sau de sine stătător. 

Specificaþii: n rec en ă  K z, utere  n ec iunea firelor 
max. 40 mm² nInterfa ă I de  (Touch apaciti ) n alibrare 

utomată la tart nIndicator L  olor pentru statut maşină nIlu-
minare L  a zonei de lucru n omunicare uperioară ( , K K, 

a chem) nLamă Tăiere utomată ( uduri ot K) n ititor de coduri 
de bare n ăcire cu er n asă de lucru reglabilă - dedicată. n

Comutatoare
u comutatoarele extrem de compacte din 

seria enterra, urrele troni  î i extinde portofo-
liul în domeniul comutatoarelor neadministrate. 

aracteristica sa marcantă este forma plată şi 
robustă. enterra sunt disponibile în ariante 
cu ,  sau  porturi. e poate alege, în func ie de numărul necesar 
de puncte de racordare, s itch-ul optim pentru aplica ie. onta ul se 
poate face cu a utorul şinei de profil, dar comutatoarele pot fi montate şi 
direct pe perete. iteza de transfer la toate comutatoarele enterra este 
de bit/s. Dimensiunile reduse permit folosirea lor n aplicaţii: 
nmontarea uşoară în utila e cu anel-  nadec ate pentru utilizarea în 
cazul sistemelor de transport cu deplasare independentă ( ) - s itch-
urile sunt fixate cu şuruburi direct pe perete npentru utilizarea în cutii de 
borne mici şi tablouri electrice cu ad ncime redusă. n

Vârf schimbabil
  rf schimbabil redefineşte calitatea găurii 

şi fiabilitatea procesului. eometria nouă  
duce la excelentă calitate a găuririi şi proces fiabil în 
oţel slab aliat, dar şi la creşterea productivităţii fără pilotare la raport L/  

 c. ort nou  duce la cea mai ridicată durabilitate în I   
 oţel ne şi slab aliat. ortul este extrem de rezistent la uzură. trat supe-

rior lTi  luminos duce la creşterea eficienţei costului datorită detecţiei 
uşoare a uzurii.P6006-WPP25:n pecialist pentru I    oţel ne/slab 
aliat, e. g.  n entrare foarte bună n u necesită pilotare p nă la 
L/    n uchie ascuţită n coperire lTi - I I  n  . .  
mm. 6006 - Beneficiile clienţilor
WPP25 - ou  AlTiN fără picături şi ou  Substrat  rezistenţă ridicată 
la uzură  cea mai mare durabilitate; P6006  ou  Geometria  cea 
mai bună abilitate de centrare  creşterea productivităţii fără pilotare 
la lungimi mari; ou  strat superior  aspect strălucitor, auriu  îmbu-
nătăţirea eficienţei costurilor datorită identificării uşoare a uzurii. n

WALTER TOOLS
 Tel.  . .   ax  . .

MURRELEKTRONIK  
 Tel.    -   ax    -  

Mașină de măsurat în coordonate 
pentru măsurători de precizie     

aşină de măsurat în coordonate LK ltera  - 
tehnologie de încredere pentru măsurare precisă 
la un preţ accesibil. u o tehnologie superioară, 
caracteristici a ansate şi o mică amprentă la sol, 
echipamentul multi-senzor LK ltera  este ideal 
pentru toate tipurile de măsurători de precizie în 
laboratoare de calitate, zone de producţie şi centre tehnologice.

ate tehnice

curateţe sistem - de la , m L/ mm. n

ABB ASEA BROWN BOVERI 
 Tel.  . .   ax  . . .

Senzor inteligent pentru 
medii explozive

enzorul inteligent  bilit  monitorizează starea 
de func ionare şi performan a maşinilor electrice rota-
ti e ce operează în mediile explozi e. u certificările 
T , I x şi , acestea detectează perturba iile poten iale ale 

motoarelor electrice înainte ca acestea să aibă impact asupra fiabilită ii, 
producti ită ii şi siguran ei în exploatare. lgoritmii  analizează 
datele măsurate de senzorul inteligent şi le transformă în informa ii pe 
baza cărora utilizatorul să poată lua deciziile corecte. Caracteristici 
principale: nprecizie excep ională de măsurare  senzorii de calitate 
superioară integra i permit detec ia şi a celor mai mici anomalii în starea 
de func ionare a echipamentelor ndurată mare de ia ă a bateriei  de 
p nă la trei ori mai mare dec t o solu ie standard n instalare şi acti are 
rapidă pentru monitorizare instantanee nsolu ie de monitorizare at t 
pentru motoarele  c t şi pentru cele de la al i producători. n

CHORUS ENGINEERING
 Tel.  . . .   ax  . . .

Roboți pentru deservirea 
mașinilor de turnare prin injecție    

epro şi-a reproiectat complet Gama Success  cea 
mai bine ndută linie de roboţi care acoperă maşinile 
de turnare prin inecţie de la  la  de tone şi include o ersiune ser o 
cu  axe care adaugă iteză, flexibilitate şi uşurinţă în utilizare în compa-
raţie cu roboţii cu  axe cu braţ pneumatic. ei mai noi roboţi uccess au 
o cursă standard de extracţie din matriţă extinsă şi totodată, pentru prima 
dată, este disponibilă o configuraţie de scoatere din matriţă lungă (L ) care 
adaugă  mm la cursă. n anumite aplicaţii, acest lucru poate permite 
unui robot de o anumită dimensiune să ser ească o maşină de turnare 
prin inecţie cu un tona  mai mare dec t era posibil anterior. pre deosebire 
de articulaţiile pneumatice, ser o-motoarele au senzori de poziţie care 
permit robotului să ştie exact unde sunt poziţionate braţul şi dispoziti ul de 
prindere montat pe acesta. n

TOP METROLOGY 
 Tel.  . .   Fax: 037.810.5808

MITUTOYO ROMÂNIA
 Tel.  . . .   ax  . . .

Sistem avansat de măsurare a 
circularității/cilindricității CNC  

coperind fiecare referinţă în domeniul testării circularităţii, 
noul oundtracer xtreme de la ituto o este sistemul 
a ansat de măsurare a circularităţii/cilindricităţii  pre-
gătit pentru orice sarcină de măsurare. ceastă maşină 
de asigurare a calităţii la ni elul cel mai exigent,  integrează 
funcţiile de măsurare  circularitate, contur şi rugozitate a suprafeţei într-un 
singur dispoziti . istemul este echipat cu tehnologie dez oltată pentru a 
îmbunătăţi eficienţa măsurării sarcinilor în fiecare punct. entru a aborda 
din faţă acest lucru, ituto o a permis măsurarea automată continuă 
prin îmbunătăţirea flexibilităţii cu o axă culisantă motorizată în  trepte şi 
un detector şi suport pentru detector, capabil să schimbe unghiul palpa-
torului. cest lucru face posibil ca utilizatorii să poată măsura cu uşurinţă 
obiecte de orice formă sau dimensiune, e it nd în acelaşi timp interferen-
ţele din piesa de prelucrat. n

ISCAR TOOLS
 Tel.  . . .   ax  . . .

Nouă familie 
de frezare   
ISCAR extinde familia de 
frezare Logiq4Feed. Astfel, 
există acum şi
n  -   capete cu 
adaptare ulti aster, diame-
tre    mm
n  -   capete cu 
adaptare lex it, diametru 

 mm
nFF 4-FD - freze cu prindere pe aleza , diametre 42, 50  52 mm

lăcu e noi (torsionate, de formă ertebră)  
n  U -   inox, Ti, alia e exotice
n  U -T  o el, inox, fonte, o eluri dure. n

odel urse (mm)
X Y Z

7.7.5 700 650 500
10.7.5 1000 650 500
10.7.7 1000 650 650
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n Rigiditatea statică și dinamică ridicată precum și proprietățile perfecte de amortizare 
duc la un proces de prelucrare stabil.

a i i u t

remieră mondială  M   erformanţă de frezare 
remarcabilă şi rigiditate ridicată la un preţ competitiv

De această dată, inginerii de la AMOT din 
Polonia au descoperit un potenţial atractiv de piaţă 
în zona de bază a centrelor de frezare simple, cu 3 
axe. Cu M1, DM  MORI intră într-un nou segment 
de piaţă în care nu s-a mai regăsit până acum. 
Rezultatul a fost premiera mondială de la eveni-
ment-ul digital din Pfronten. 
Numele: M1! 

logan l  oncep t și proiectat pentr  profit l d s

În zilele noastre, cea mai mare provocare pentru 
majoritatea companiilor este reducerea constantă a 
costurilor de producţie pentru a rămâne competitivi 
pe piaţă. DM  MORI a îndeplinit nevoile clienţilor și 
cerinţele pieţei cu noua mașină-unealtă M1. Aceasta 
se potrivește în fiecare atelier de producţie din lume. 

De la companii foarte mici sau start-up-uri, care 
au nevoie de o soluţie eficientă cu costuri reduse, 

C u 45 de linii de produse, DM  MORI oferă clienților săi o 
varietate de mașini-unelte unică la nivel global pentru fiecare 
aplicație de prelucrare a metalelor. Chiar și în această 

impresionantă multitudine de posibilități, există întotdeauna puncte 
de plecare pentru noi dezvoltări cu îmbunătățiri semnificative.

oua clasă master pentru 
fiecare atelier de producţie

până la fabrici mari de producţie, care caută o 
mașină de frezat cu 3 axe simplă și precisă.

Combinaţia de calitate fără compromis DM  
MORI cu preţul imbatabil face ca M1 să fie o soluţie 
perfectă pentru toate piesele cu 3 axe care nu 
necesită proces de prelucrare pe centre de frezare 
mai scumpe și mai avansate tehnologic. 

De aici și sloganul: Conceput și proiectat pentru 
profitul dvs.”
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Autostrada  
iteşti - ucureşti,  

 m , iteşti 
Telefon  . .

ax  . .
.dmgmori.com

 FOTO.  
M1 este soluția perfectă 
pentru toate piesele de 
prelucrat pe 3 axe care nu 
necesită prelucrare pe cen-
tre de prelucrare scumpe 
cu o tehnologie avansată.

Datorită designului unic bazat pe patul mașinii 
monolitic și pe masa fixă, M1 obţine performanţe 
excepţionale în clasa sa. Rigiditatea statică și 
dinamica ridicată, precum și proprietăţile de amor-
tizare perfecte duc la un proces de prelucrare stabil.

Noul M1 asigură o calitate ridicată a suprafeţei 
și o durată de viaţă sporită a sculei, toate aces-
tea combinate cu un preţ extrem de atractiv. 
Capacitatea termică imensă a tuturor componente-
lor face ca M1 să fie mai puţin susceptibil la defor-
marea termică. Mai mult, inline pindle, dezvoltat și 
construit de DM  MORI, a fost deja instalat la peste 
3.000 de mașini-unelte din întreaga lume.

Complet digitalizat cu IoTconnector în standard
Cu noul M1, DM  MORI oferă clienţilor săi o 

comandă numerică IEMEN  2 D ușor de operat 
și de utilizat. Mai important, programele NC pot 
fi transferate cu ușurinţă și rapiditate, deoarece 

iemens 2 D și 0D sunt pe deplin compatibile.

La fel ca orice altă mașină DM  MORI, M1 este 
echipată cu o connector care asigură conecti-
vitatea la nivelul atelierelor de lucru ale clienţilor, 
precum și un acces la viitorul digital. IoTconnector 
le permite utilizatorilor să beneficieze de multe 
soft are-uri DM  MORI și de soluţii digitale precum 
NETservice, ervice Camera sau portalul pentru 
clienţii DM  MORI.

ariante de succes
DM  MORI îndeplinește diferite cerinţe de 

echipare cu cele trei variante perfect coordonate 
- M1 complet, M1 plus și M1 pro. Ceea ce au în 
comun versiunile de echipamente este punerea în 
funcţiune simplă și rapidă. După livrare, mașina 
este gata de funcţionare în doar o zi. 

Variantele M1 pot fi configurate digital și 
comandate direct chiar și mai rapid și mai ușor. 
Cu conceptul de operare intuitiv, configuraţia dorită 
a mașinii poate fi combinată cu doar câteva click-
uri, indiferent de timp și locaţie. În plus, clienţii 
pot comunica direct cu experţii în tehnologie 
DM  MORI în orice moment al sesiunii lor online. 
Configuratorul permite combinaţii holistice din 
tehnologia DM  MORI și din portofoliul de soluţii.

Variantele M1, opţiunile lor suplimentare și por-
tofoliul de produse calificate DM  MORI DM P  
se îmbină în soluţia dorită în cel mai scurt timp. A
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INTERNATIONAL CONFERENCE ON  
MANUFACTURING SYSTEMS -  

ICMaS Bucureşti, 11-12 noiembrie 2021

ICMaS 2021

Universitatea OLIT NI A din Bucureşti, atedra Maşini şi isteme de roducţie
plaiul Independenţei nr. , sector , - , ucureşti, om nia   Tel.  . .  . .   ax  . .

-mail  orgcom icmas.eu                                                     http //conference.icmas.eu

atedra asini şi isteme de roducţie din Uni ersitatea olitehnica   
din ucureşti organizează cea de-a -a ediţie a tradiţionalei 

onferinţe de aşini-Unelte International onference on anufacturing  
stems - I a  în perioada -  noiembrie . onferinţa 

reuneşte specialişti din ţară şi din străinătate cu preocupări în domeniile

unt aşteptaţi reprezentanţi ai firmelor cu acti ităţi în aceste domenii, cercetători ai unor laboratoare şi institute de cerce-
tare-dez oltare, cadre didactice şi cercetatori din uni ersităţi şi facultăţi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, reprezentanţi ai 
forumurilor decizionale în domeniu, reprezentanţi din media.

orpul  al acultăţii de Ingineria şi anagementul istemelor Tehnologice a fi gazda şedinţelor de deschidere şi de 
dezbatere în plen şi pe secţiuni, precum şi a unei expoziţii organizate cu acest prile .
Lucrările conferinţei or fi publicate în re ista roceedings in anufacturing stems, I  - , la ditura  

cademiei om ne.

n Maşini-unelte n obotică n Lo istică industrială 
n Maşini şi ec ipamente 
n isteme de acţionare şi sisteme de comandă 
n Aşc iere şi scule aşc ietoare n isteme flexibile de fabricaţie  
n Te nolo ii avansate de fabricaţie n Te nici AD, AM, A  
n Mana ement industrial şi mar etin
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Y amazaki Mazak a lansat un centru de prelucrare cu 5 axe 
complet sincronizate, destinat segmentului de piață de 
intrare  și dezvoltat special pentru utilizatorii de mașini în 

vederea prelucrării pe 5 axe. 

Yamazaki Mazak CE sro 
Branch Office in Hungary
2038, Sóskút, Bánki D. u. 1.
Hungary
+36 23/920-480
info@mazak.hu
www.mazakeu.hu
www.mazakeu.com
#MazakEurope 
#MazakHungary

Mazak CV5-500, 
o maşină cu  a e 
sincronizate pentru 
segmentul de piaţă 
de intrare  

Mașina CV5-500, care a fost dezvoltată în 
Regatul nit special pentru piaţa europeană, este 
comercializată la un preţ foarte competitiv care o 
face să fie ideală pentru subcontractori, întreprin-
deri nou-înfiinţate și ateliere. 

oarte versatilă, mașina cu 5 axe este unică în 
categoria sa datorită construcţiei sale cu portal de 
mare rigiditate, cu o masă rotativă în consolă care 
se deplasează în direcţia axei  sub portal, livrând în 
cele din urmă o soluţie de prelucrare foarte precisă 
și extrem de compactă. 

rintre caracteristicile mașinii  se 
numără arborele fixat în consolă, nou proiectat, 
pentru a menţine rigiditatea prelucrării chiar și la 
amploarea maximă a cursei pe axa . Mașina este 
echipată cu un arbore de 12.000 rpm, capabil să 
atingă o performanţă maximă de 1 ,5 k  și 11 ,  
Nm, făcând-o astfel adecvată pentru o gamă largă 
de materiale. Pentru aplicaţii de mare viteză este 
disponibil opţional un arbore  de 1 .000 rpm, care 
include răcirea miezului i a șuruburilor cu bile de 
pe axele ,  și  pentru stabilitate termică.

Mașina CV5-500 este dotată cu o masă Sankyo 
cu nivel ridicat de rigiditate, acţionată printr-o camă 
cu mecanism de rulare cu role, care asigură un 
unghi de rotaţie amplu, mai exact 220  pe axa  
și 3 0  pe axa C. Mașina asigură o performanţă 
agilă, cu viteze de avans rapid de 3  m minut pe 
axele ,  și  și poate prelucra piese cu diametrul 
de până la 500 mm x înălţimea de până la 320 mm 
și cu greutate de până la 200 kg. În plus, sistemul 
Thermal Shield menţine stabilă precizia prelucrării 
aplicând o compensare automată pentru a com-
bate fluctuaţiile de temperatură. 

Pe lângă faptul că oferă o performanţă ridicată, 
designul mașinii CV5-500 are ca prioritate accesul 
operatorului și ergonomia, dar fără a compromite 
potenţialul de a integra sisteme automate. Mașina 
poate fi integrată cu ușurinţă cu o varietate de 

soluţii de automatizare, datorită adăugării unei 
uși de încărcare laterale, a unei interfeţe de robo-
tizare și a unor opţiuni cu accesorii hidraulice și 
pneumatice. De extremă importanţă este faptul că 
accesul la partea frontală a mașinii rămâne liber 
de orice echipament de automatizare, însemnând 
că operatorii au la dispoziţie un acces convenabil 
pentru reglaje, beneficiind în orice moment de o 
vizibilitate maximă a operaţiei de prelucrare. 

Cu o  amprentă de 2.300 mm x 2. 0 mm, mașina este cea mai 
compactă mașină cu 5 axe din clasa sa, astfel încât este ideală pentru un 
subcontractor general și pentru ateliere în care suprafaţa utilă este limitată. 
O atenţie deosebită a fost acordată reducerii la minimum a zonei de 
întreţinere din jur, în special în cazul rezervorului de agent de răcire dotat cu 
conveior de șpan, care poate fi scos din partea frontală a mașinii pentru a 
furniza acces convenabil la zonele de întreţinere esenţiale. În plus, partea 
din spate a mașinii poate fi așezată aproape de un perete al clădirii pentru 
a reduce la minimum suprafaţa ocupată. 

Magazia de unelte are o capacitate de 30 de 
unelte, în varianta standard, și dispune de o opţiune 
pentru  dacă este necesar, în timp ce braţul ATC 
dublu oferă un timp rapid de transfer unealtă-la-
unealtă de numai 1,3 secunde. șa de încărcare 
laterală către magazie este standard și permite în 
mod convenabil înlocuirea uneltelor chiar și în ciclul 
automat. 

Mașina este dotată cu SmoothX, versiunea 
CNC specializată cu 5 axe a tehnologiei MOOTH 
de la Mazak.

Despre amaza i Maza
Lider mondial în domeniul fabricării de 

mașini-unelte CNC, Mazak Europe este ramura 
europeană specializată în producţie, vânzare 
și asistenţă a constructorului de mașini-unelte 

amazaki Mazak Corporation  lider internaţional, 
de asemenea. amazaki Mazak Corporation, 
fondată în 1 1 , este cel mai mare producător 
de mașini-unelte de tăiere a metalului cu control 
computerizat, vânzările sale anuale depășind 1,5 
miliarde de euro. Compania își are sediul lângă 
Nagoya, în Japonia, și desfășoară operaţii de 
producţie în Japonia, în A, în ingapore și în 
China, precum și în Regatul nit. A
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C ompania globală de cercetare și consultanță de piață, 
MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd, care realizează rapoar-
te de analiză strategică, a publicat recent un raport despre 

influența pe care a avut-o criza COVID-19 asupra pieței de mașini-unelte. 

Pe scurt, despre 
influenţa CO ID  
asupra pieţei globale 
de maşini unelte
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Opinii

Maşini unelte azi...m ine 
CORNELIU GORNIC  

re edinte FE
Centru de e oltare 
Te nolo i ă D ezvoltările în domeniul calculatoarelor stimulează transformările în toate sistemele 

de producție, management și guvernare. Tehnica de calcul trebuie să asigure că de 
aceste dezvoltări va  beneficia întreaga societate, nu doar cei bogați sau participanții la 

noua economie. Una din cele mai recente realizări o constituie IoT, prin  crearea unei modalități 
prin care toate obiectele pot comunica.

Corneliu 
GORNIC
Inginer, specialitatea 
Ma ini-Unelte i Scule, 
promo ia 1968

Activitate:
n cercetare ma ini-unelte 
din 1968 până în 1992, de  
la simplu inginer la cer ce- 
tător tiin ific principal 
gr. I i director tiin ific, 
în cadrul Institutului de 
Cercetări i Proiectări 
Ma ini-Unelte ICPMUA, 
ICSIT-TITAN, acum 
SIMTE
n marketing, A , CTC,  
proiectare fostul ARMUS
n dezvoltare, tehnologii 
de montaj i reglaj, 
încercări i diagnoză,    
tehnologii de prelucrare 
PRO E  CONSULT

În industrie va exista o perturbare în toate 
sectoarele: de la sectoarele legate de informaţii 
la distracţii, fiind posibile accesorii care înţeleg 
emoţiile, care apar la vederea a ceva, în cazul 
învăţării automate, roboţi care învaţă în timp real, 
ca o funcţie a ceea ce percep un braţ robotic care 
se recon igurează atunci când ceea ce manipulează 
își schimbă forma . e vor modifica graniţele dintre 
sectoare: printarea 3D A  și învăţarea automată 
vor colabora; fabricaţia și corpul uman coboţii  
115 .

Poate nu este lipsită de interes accentuarea 
modificărilor pe care Industry .0  le va aduce în 
multe domenii:

a. Tehnice
n Dispozitive mobile telefoane inteligente, 

tablete etc. ;
nPlatforme de IoT;
n enzori inteligenţi;
nTehnologii de detectare a locaţiilor identificări 

electronice ;
n Interfeţe om-mașină moderne dezvoltate;
nPrintarea 3D;
b. Economice, legislative etc.
nAutentificarea și detectarea fraudelor;
nAnaliza volumelor mari de date și protecţia 

acestora big data analytics ;
n Interacţiunea pe mai multe niveluri cu benefi-

ciarul și profilarea acestuia;
nRealitate augmentată dezvoltată ;
nDisponibilitatea la comandă a resurselor 

sistemului de calculatoare;
nVizualizarea datelor și pregătire de speciali-

tate declanșată în direct.

etc.  sunt afectate TOATE tipurile de activităţi de la 
concepţie proiectare, fabricaţie etc, până la vânzări, 
service post-vânzare, pregătirea profesională la 
toate nivelurile și specialităţile și permanenta 
actualizare a cunoștinţelor, deprinderea de noi 
abilităţi etc. 

Probabil că definirea celor două noţiuni de 
mai jos a mai fost făcută, dar, pentru a înlătura 
eventuale confuzii, neclarităţi, cred că este utilă 
redefinirea celor două noţiuni, care stau pe buzele 
multor factori de decizie din întreaga lume: politicieni, 
administratori, economiști, softiști, specialiști din 
diverse domenii industriale etc. 
nDigitization – digitizare – este procesul de 

transformare de la  forma analogic  la cea digital .
n Digitalization – digitalizare – este utiliza-

rea tehnologiei digitale pentru a modifica modelul 
activită ii și o erirea de noi venituri și oportunită i 
pentru a produce valori.

Deviza târgului EMO Hannovra 201  a fost 
Smart technologies driving tomorow's production 
Tehnologiile inteligente impulsionează producţia 

de mâine . ubiectele principale, îndreptate spre 
viitor, au fost interconectarea digitală a mașinilor-
unelte, Internetul industrial al obiectelor IIoT  și 
interfaţa universală pentru mașini-unelte umati. 
În târg au fost prezentate mașini-unelte interco-
nectate cu ajutorul unor soluţii soft are inovative 
1 1 . 

nul dintre specialiștii cu o experienţă deosebit 
de vastă în cadrul unor companii, în instituţii statale 
etc  și-a prezentat experienţele și propunerile într-o 
culegere de articole 1 0 . Prezentarea lor detaliată 
va fi făcută într-un capitol viitor, dar acum cred că 
ar fi de interes câteva considerente, foarte potrivite 
actualei situaţii. Considerentele sunt făcute pentru 
firme din A, dar sunt valabile pentru companii 
din orice parte a lumii. Dintre aceste considerente
sfaturi câteva merită să fie prezentate în aceste 
consideraţii generale. e pare că există diferenţe 
esenţiale între firme de succes, cele care nu au 
succes și unele în poziţii intermediare. uccesul 
poate fi atribuit unei varietăţi de factori, dar firmele 
de succes sunt, întotdeauna, mai proactive cu 
iniţiative  în dezvoltarea afacerilor și în controlul 
viitorului lor. Cele fără succes par a da vina pe orice 
de la taxe la reglementările privind mediul. La o tre-
cere în revistă a acestor recomandări, de un interes 
general cred că ar fi următoarele:
n iţi mai puţin preocupaţi de serviciile pe care 

le oferiţi de obicei și mai preocupaţi de cele de 

Aceste tehnologii pot fi sintetizate în patru componente majore, 
definindu-le în termeni de Industry 4.0  sau fa ric  inteligent :
n isteme fizico-cibernetice;
n Internetul obiectelor IoT ;
nDisponibilitatea, la comandă, a resurselor sistemului de calculatoare;
nCalcul cognitiv cognitive computing , care semnifică: platforme tehno-

logice bazate pe Inteligenţă Arti icială și procesarea semnalelor. Include: 
învăţarea automată ML , procesarea limbajelor umane, recunoașterea 
vocii, analiza imaginii, interacţiunea om-calculator etc.

Din cele prezentate deja și din cele ce vor 
urma rezultă complexitatea deosebită a acestei 
revoluţii industriale, destinată, iniţial, mașinilor-
unelte și industriilor prelucrătoare, dar extinsă din 
ce în ce mai mult în multe sectoare ale activităţii 
umane. De aici rezultă și dificultăţi de tratare 
sectară individuală a problemelor. În domeniul 
mașinilor-unelte, al prelucrărilor tehnologii, scule 
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care au nevoie beneficiarii. Căutaţi aceste nevoi. 
Este important să cunoașteţi potenţa companiei, 
discutaţi-le inteligent;
nOferiţi servicii extra. Învăţaţi care sunt cerinţele 

beneficiarului. Căutaţi să faceţi întotdeuna mai 
mult decât se așteaptă beneficiarul. Nu faceţi 
niciodată o ofertă pur și simplu fără o întrebare 
specifică sau o sugestie: la ce folosește? asamblaţi 
piesa aceasta în altceva? ce faceţi cu piesa? etc., 
toate pentru a descoperi necesităţile beneficiarului;
nDezvoltaţi o reţea și folosiţi companii partener, 

cu posibilităţi în afara celor proprii, pentru a oferi 
solu ii la cheie beneficiarilor;
nVorbiţi despre succesele pe care le-aţi avut 

cu compania în trecut sau cu alte companii din 
domeniu. Prin demonstrarea că sunteţi un execu-
tant de încredere, făcând totul pentru a satisface 
acest beneficiar și alţii din trecut, puteţi micșora 
sentimentul de risc;
n iţi hotărâţi să abordaţi problemele necon-

forme din companie. Personalul de conducere tre-
buie să vrea să abordeze problemele neconforme. 
Acest fapt cere voinţa întrebării angajaţilor privind 
cazuri specifice  când un program nu este respec-
tat. Atunci când un conducător întreabă de ce ceva 
nu este în ordine sau nelalocul lui, sau nu este 
întreţinut corespunzător, acesta va fi considerat 
îngrijorat de situaţie și de aceea un sprijinitor al 
programului. Dacă un conducător evită sau ignoră 
o situaţie neconformă, aceasta semnalează că pro-
gramul nu este chiar atât de important. Nu cădeţi 
victima percepţiei angajaţilor de tipul nimănui alt-
cuiva nu i pasă, de ce mi ar păsa mie?
n n plan strategic reprezintă mijloacele prin 

care o companie își va aloca resursele pentru atin-
gerea ţintelor. intele se referă la ce, iar planurile 
strategice descriu cum. Planul strategic este rezul-
tatul mai multor întâlniri cu acţionarii principali din 
companie. iecare ar avea ceva de oferit. Planul 
complet va include resurse, sarcini și calendarul 
necesar îndeplinirii ţintelor companiei.
n rearea aștept rilor  Este primul pas critic. 

iecare conducător trebuie să dezvolte o înţelegere 
clară a ceea ce așteaptă de la angajaţi. nul din 
autorii de succes a afirmat că lucrul cel mai bun 
este s  se nceap  c  final l n minte. Dacă nu 
se știe finalul, nu se știe cum să se ajungă acolo, 
și nici dacă se ajunge vreodată acolo. Așteptările 
trebuie să fie rezonabile, astfel încât să motiveze 
angajaţii și măsurabile cuantificabile , astfel încât 
și conducătorii și angajaţii să știe dacă au fost 
satisfăcute.
n om nicarea aștept rilor  Este un pas în care 

conducerea ar putea eșua. nii conducători știu clar 
ce așteaptă de la angajaţi, dar comunică defectuos 
așteptările angajaţilor. Astfel de conducători fie nu 
comunică așteptările angajaţilor în mod clar, fie nu 
le comunică deloc. Angajaţii sunt frustraţi și există 
percepţia că în întreaga companie comunicarea 
este un punct slab. După ce au consumat timp pen-
tru formularea așteptărilor, trebuie investit suficient 
timp pentru a avea siguranţa că acele așteptări 
au fost înţelese de către angajaţi. O așteptare care 
nu este clar comunicată este improbabil de a fi 
realizată.

n Înţelegerea unui conflict și soluţionarea 
acestuia poate oferi o schimbare pozitivă în 
mediul de lucru. Conflictul este benefic oricărei 
organizaţii, dacă este administrat corespunzător. 
Adesea, soluţia cea mai bună reiese din puncte de 
vedere care se combină pentru a forma o opţiune 
nerecunoscută anterior. Conflictele serioase 
necesită o preocupare care rezultă din diferite opinii 
care provin din experienţă, pregătire sau educaţie, 
succese din trecut sau eșecuri și din observarea 
a ceea ce fac alţii. Conflicte serioase pot să apară 
din lipsa de comunicare, din în elegerea greșită a 
comunicării a ceea ce s a întâmplat, așteptări neclare 
și chiar manipulare.

e discută și tehnologii pentru succesul viitor 
în aceste noi  condiţii. Atenţia este concentrată pe 
probleme ca integrarea pe orizontală și verticală a 
lanţului de valori, cu simularea și optimizarea de la 
conceperea unui produs, până la oferirea de service 
și de la nivelul domeniului la cloud. Alte subiecte 
includ soluţii online și de la distanţă, calculul în 
sisteme distribuite edge computing , până la cloud, 
fabricaţie aditivă, comunicaţii 5  și IA 21 .

ele trei re ol ţii ind striale anterioare a  fost 
caracterizate de 10 :
nMecanizare, acţionarea cu motoare cu abur 

anii 1 00
nProducţia de masă, acţionare cu electricitate 

și linii de asamblare începutul anilor 1 00
n Automatizarea, susţinută de calculatoare 

sfârșitul anilor 1 00 .

ea de a patra re ol ţie ind strial , sub numele 
de Industry 4.0, susţine noi versiuni sau noi lansări 
de soft are. Cea mai recentă revoluţie industrială 
este susţinută de aplicaţii soft are  disponibile pe 
Internet și eb, capabile să proceseze fluxuri de 
date de fabricaţie. 

nd str    fa  de o
n Industrial Internet of Things, IIoT, este un termen general care se 

referă la un  mediu de fabricaţie nou și în dezvoltare, în care mașinile și 
procesele sunt interconectate digital, folosind senzori și fiind monitorizate 
de soft are specific, colectând volume imense de date pentru a optimiza 
activitatea în timp și pentru a evita eșecuri ale sistemului.
n Industry 4.0 se referă la dezvoltarea unui mediu descris în termenii IIoT. 

 mai m lte informa ii despre nd str   
om re eni n n m r l rm tor  A

Soluțiile digitale și automatizarea și-au dovedit fezabilitatea în 
timpul acestei crize (pandemia). Companiile care au investit 

deja în digitalizare au fost mai bine dotate pentru a trata noile 
cerințe, cum sunt diminuarea producției (scaling back) (industria auto, 
de exemplu), sau creșterea producției (produse farmaceutice) […] 
Flexibilitatea este următorul pas spre procesele de producție autonome 
[...] Nicio companie nu poate satisface provocările curente prin propriile 
posibilități. Este mult mai important ca firmele industriale să acționeze 
într-un ecosistem. Toți cei interesați – dezvoltatori, utilizatori, 
parteneri și integratori – pot să-și adauge propriile puncte forte 
și, astfel, să mărească valoarea acestor ecosisteme.

Klaus HELMRICH
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N oul model Makino U6 H.E.A.T., mașină de prelucrat prin 
electroeroziune cu fir, redefinește așteptările versatilității și a 
ușurinței în utilizare, ceea ce contează în industria prelucrării 

prin electroeroziune.  

Bd. Iuliu Maniu 7-11
sector , ucureşti,
România
0746.608.707
office@topmetrology.ro
www.topmetrology.ro

a i i u t

Caracteristicile și tehnologiile încorporate în  
H.E.A.T. furnizează o prelucrare prin electroeroziune 
optimă și performantă pentru orice aplicaţie, pe 
lângă faptul că reduce consumul de fir și cerinţele 
de mentenanţă.

istemul revoluţionar de comandă Hyper-i 
oferă intuiţie, funcţii interactive și inteligente ce 
măresc productivitatea și reduc munca opera-
torului. Monitorul de 2 ” cu touch screen” și 
funcţionalitate smartphone tabletă fac operaţiile 
extrem de simple. Cu manualele electronice, pro-
cedurile de mentenanţă și un sistem de training 
video, simplu de accesat din comanda numerică, 
operatorii au la dispoziţie toate resursele necesare 
pentru a fi productivi. 

MAKINO 
U6 H.E.A.T.  
Maşină de 
electroeroziune cu fir

onfig ra ia  
nMasă de lucru întărită cu  părţi
nPompe de spălare cu capacitate mare contro-
late digital
n istem de filtrare cu patru filtre cu sistem Air 
Purge pentru o înlocuire simplă a filtrului
n istem de ghidare a firului V- uide pentru a 
reduce mentenanţa și timp de viaţă mai mare
nTehnologie H.E.A.T. pentru o prelucrare cu 
viteză mare
nTastatură și mouse standard

p i ni ma ore
n n al doilea display
n istem CAD CAM

Makino este lider de piaţă în ceea ce privește 
reducerea consumului de fir. Nu sunt setări spe-
ciale sau butoane part-time” necesare pentru redu-
cerea consumului; parametrii procesului de lucru 
sunt selectaţi automat, proiectaţi și optimizaţi de 
Makino pentru un consum scăzut de fir. Makino 
oferă o soluţie de prelucrare prin electroeroziune 
optimă, cu un mix ideal de viteză, acurateţe și con-
sum de fir, pentru cel mai înalt nivel de eficienţă. 
Doar Makino poate oferi acest nivel de performanţă 
în orice condiţii și pentru orice aplicaţie.

 H.E.A.T. conţine o diversitate de condiţii de 
tăiere într-o bază de date cu peste 2.200 de setări 
pentru orice tip de material și condiţii de spălare, de 
la 0.00 ” la 0.012”  firului 0.1  0.3 mm . Aceste 
setări includ condiţii optimizate pentru firele stan-
dard din alamă, fire învelite pentru viteze mari, fire 
soft”. Versatilitatea parametrilor din baza de date 

a regimurilor de prelucrare asigură optimizarea 
prelucrării în cazul tuturor aplicaţiilor.

Makino a dezvoltat de asemenea și un cir-
cuit unic Pro-Tech ce oferă protecţie electronică 
galvanică a spaţiului de lucru în ideea de a pre-
veni sau minimiza ruginirea și oxidarea. Tehnologia 
unică Makino este standard pe  H.E.A.T. și 
păstrează integritatea spaţiului de lucru fără adaos 
de chimicale. A

Tehnologia de tăiere denumită HyperCut asigură o acurateţe superioară 
a prelucrării și o calitate înaltă a suprafeţei după prelucrare. HyperCut este 
capabilă să genereze suprafeţe cu rugozitatea Rz 3 m cu o prelucrare în 3 
pași, și reprezintă 20% reducere din timpul ciclului de lucru și o economisire 
de fir de 1 % faţă de tehnologiile anterioare. 

Tehnologia Makino H.E.A.T. High Energy 
Applied Technology  asigură un plus de viteză și 
acurateţe de prelucrare a reperelor cu condiţii de 
spălare dificile pentru prelucrarea prin eroziune 
cu fir.

H.E.A.T. este o tehnologie patentată Makino 
pentru mașinile de electroeroziune cu fir, ce reduce 
substanţial timpul de tăiere în timp ce păstrează o 
rectiliniaritate excepţională cu doar una sau două 
treceri.

H.E.A.T. oferă capacitatea de prelucrare perfor-
mantă în special pentru locuri specializate în 
producţia de componente pentru industria medi-
cală, aerospace sau alte industrii cu astfel de nevoi 
exigente.

ersatilitate  
cost ri red se 

și ș rin  
n tili are
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Automatizare la comandă 
eneficiile unei celule de îndoire 

complet automatizată
P ână nu de mult, automatizarea era asociată doar sarcinilor repetitive. Calitatea înaltă și constantă, precum și fiabili-

tatea pe perioade foarte lungi sunt factori decisivi care asigură profitabilitatea automatizării în mediile de producție. 
Cu toate acestea, lucrările mai complexe care necesită un grad ridicat de personalizare în procesul de fabricație 

sunt încă deseori executate manual. Aceasta este în prezent o abordare larg răspândită în sectorul prelucrării tablelor.

S.C. Bystronic Laser S.R.L.
Str. Poienelor Nr. 5

raşo , om nia
T +40 268 322140
F +40 268 322143
info.ro@bystronic.com
www.bystronic.ro

Cu toate acestea, industria noastră a fost mar-
tora unei transformări majore în ultimii cinci ani  
chiar dacă se poate spune că a fost o transformare 
forţată. Presiunea crescândă a preţurilor pe pieţe 
și lipsa personalului calificat sunt doar două din 
motivele care au dus la această transformare, pe 
lângă mediile de afaceri din ce în ce mai dinamice, 
dar și incerte. 

Nu poate fi însă complet respins faptul că 
atât prelucrarea manuală cu ajutorul unui operator 
uman, cât și fabricaţia automatizată au avantajele 
și dezavantajele lor. În consecinţă, fiecare decizie 
în favoarea sau împotriva procesului de automa-
tizare este un act de evaluare, implicând multe 
variabile importante pentru producţie. În plus faţă 
de productivitate și de calitate, flexibilitatea este un 
avantaj competitiv incontestabil al oricărui furnizor 
din industria prelucrătoare, mai ales dacă se au în 
vedere mediile de afaceri cu o dinamică în creștere. 

Aceasta este o dilemă care a condus la întâr-
zieri ale procesului de automatizare, în special în 
industria de prelucrare a tablelor. Însă, atunci când 
utilizatorii nu doresc să accepte niciun compromis 
în ceea ce privește flexibilitatea, productivitatea și 
calitatea constantă de un înalt nivel, cresc cerinţele 
faţă de mașini. 

Mobile Bending Cell - Celula mobilă de îndoire 
de la ystronic abordează aceste cerinţe și le intro-
duce prin aplicarea unei tehnologii inteligente. 

Pe scurt, soluţia este denumită automatizare la comandă. Cerinţele 
utilizatorului sunt deosebit de vaste atunci când este vorba de tehnologia 
de îndoire. Principala provocare cu care se confruntă frecvent companiile 
este capacitatea de a îndoi piese cu geometrii extrem de complexe, în 
loturi mici, dar simultan să poată să soluţioneze și procesarea unor volume 
mari de piese cu geometrii simple. Celula mobilă de îndoire răspunde atât 
cerinţei unei flexibilităţi extrem de ridicate, cât și celei de înaltă calitate și 
productivitate. 

Acest lucru se realizează prin intermediul robotului de îndoire mobil 
Mobile Bending Robot , care poate fi poziţionat în faţa presei de îndoit abkant  

sau separat pentru a permite operarea manuală. Datorită unui sistem de 
măsurare inteligent și complet automatizat, robotul se amplasează singur 
în faţa presei de îndoit, fără a fi necesară intervenţia manuală. enzorii 
cu laser măsoară poziţia precisă a robotului faţă de presa de îndoit și îl 
poziţionează corespunzător. Aceasta permite ca presa de îndoit să fie 
transformată de la îndoirea manuală la una complet automatizată, în mai 
puţin de zece minute. Poziţia relativă a presei de îndoit faţă de robotul mobil 
de îndoire este determinată atât de precis, încât necesitatea calibrării manu-
ale este complet eliminată.

Odată ce piese individuale au fost îndoite 
automatizat în trecut, procesul poate fi repetat fără 
reglaje, pentru că presa de îndoit și robotul mobil 
de îndoire au fost conectate. În funcţie de cerinţe, 
sistemul poate fi operat fie complet manual, fie 
complet automatizat.

Însă mariajul” presei de îndoit cu robotul mobil 
de îndoire nu este singurul factor critic pentru un 
proces de producţie eficient. Pregătirea pieselor 
care trebuie să fie îndoite este un alt proces care 
reclamă costuri la fiecare ciclu de producţie. Pentru 
ca acest concept de automatizare la comandă să 
fie, într-adevăr,  profitabil, procesul de programare 
a automatizării robotului trebuie să fie inovativ și 
rapid. istemul de programare a celulei de îndoire 
mobile este denumit Robot Manager. Mișcările 
robotului sunt programate folosind algoritmi care 
iau în considerare modele complete de coliziune 
pentru fiecare aplicaţie relevantă. Toate acestea 
sunt necesare pentru definirea poziţiei de bază; 
toate celelalte mișcări sunt definite automat 
de către soft are. Acest fapt crește calitatea, 
diminuând, în același timp, timpii de inactivitate ai 
procesului. 

Măsurarea automată a presei de îndoit și siste-
mul de automatizare a îndoirii, în combinaţie cu 
programarea inteligentă a robotului fac din celula 
de îndoire mobilă  soluţia ideală pentru automatiza-
rea la comandă a îndoirii. A
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A sociația ermană a Constructorilor de Mașini-Unelte VD  estimează pentru 2021 o creștere cu 6  a 
producției, până la aproximativ 12,6 miliarde de euro. La conferința de presă anuală a asociației, președintele 
Dr. Heinz-J rgen Prokop a declarat că îmbunătățirea stării de spirit din economie crește dorința de a investi. 

n industria germană de maşini
unelte se vede luminiţa de la 
capătul tunelului

Chiar dacă după câștigarea alegerilor de către 
președintele american Joe iden, A oferă un 
impuls nou economiei globale, totuși principala 
forţă este China. 

În China, industria auto, cel mai mare client 
pentru producătorii de mașini-unelte, se bucură 
de o evoluţie pozitivă. De asemenea, industria 
electronică, logistica și diverse segmente ale 
tehnologiei medicale, care oricum au avut o bună 
evoluţie în timpul crizei, vor continua pe același 
trend ascendent.

Și în Europa se așteaptă ca după această criză 
majoră, investiţiile să crească cu 10%. Din mai 
multe motive, ultimii doi ani au fost foarte dificili. 
Totuși, pentru 2021, Oxford Economics, partenerul 
de prognoză al VD , estimează o creștere puternică 
a comenzilor - cu 35%. emnalele au venit încă din 
lunile noiembrie și decembrie. Cu toate acestea, 
nu va fi ușor să atingem nivelurile pre-corona”, a 
explicat Heinz-J rgen Prokop.

2020  — un an turbulent
Din cauza pandemiei, în 2020 comenzile au 

scăzut cu 30%. De asemenea, toate celelalte cifre 
cheie au avut o evoluţie negativă: producţia a 
scăzut cu 31%, exporturile au scăzut cu 2 %, 
vânzările interne au scăzut cu 33%. 

Încă din 201 , capacitatea de producţie era 
utilizată la %. căderea comenzilor din 2020 a 
făcut ca aceasta să ajungă la puţin sub 2%.

n Dr. Heinz-Jürgen Prokop 
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 Acest lucru este comparabil cu situaţia 
apărută în urma crizei financiare din 200 . După 
cum era de așteptat, criza a influenţat și piaţa 
locurilor de muncă, media anuală a numărului 
de angajaţi scăzând cu ,5%. Având în vedere 
scăderea accentuată a producţiei, este evident că 
firmele încearcă să-și păstreze angajaţii cu înaltă 
calificare. Programul flexibil de lucru rămâne un 
instrument util și necesar. , a spus Prokop.

erformanţă internaţională solidă
În ciuda pierderilor mari, producătorii germani 

au avut rezultate bune în comparaţie cu alte ţări. 
Industria germană reprezintă o cotă de 1 % din 
producţia internaţională, situându-se în spatele 
Chinei, dar înaintea Japoniei. De asemenea, rămâne 
campionul mondial la export, ocupând o cotă de 
20%, fiind urmat de Japonia și China.

Cu un consum de 1  miliarde de euro și cu un 
volum de importuri de 5,  miliarde de euro, în ciuda 
unor pierderi de două cifre, China rămâne cea mai 
mare piaţă și cel mai mare importator din lume. Cu 
toate acestea, evoluţia afacerilor ar putea deveni 
mai dificilă în viitor. Companiile raportează deja o 
presiune puternică asupra preţurilor și a termenelor 
de la clienţii chinezi , a explicat Prokop. În plus, 
acordul comercial RCEP recent încheiat își propune 
să faciliteze comerţul intra-asiatic. Acest lucru va 
intensifica concurenţa cu Japonia și Coreea de ud 
pe piaţa chineză. La acestea se adaugă și faptul 
că guvernul chinez se străduiește să își reducă 
dependenţa de importurile de tehnologie și există 
speculaţii intense legate de realizarea acestui obiec-
tiv pe termen mediu. 

Sectorul maşinilor unelte şi DMA solicită 
o strategie tehnologică pentru mobilitatea 
ecologică

Industria germană de mașini-unelte vede 
oportunităţi atractive în reen Deal și în obiectivele 
de protecţie climatică stabilite pentru 2050. Cu 
standardul Euro , E intenţionează să stabilească 
la zero limita de emisii pentru autoturisme și 
camioane până în 2025. Acest lucru va exclude 
mai mult sau mai puţin motorul cu ardere internă 
și va încuraja Europa să se bazeze pe deplin pe 
mobilitatea electrică. Potrivit experţilor, din punct 
de vedere tehnic nu va fi posibil să se obţină zero 
emisii la motoarele cu ardere internă până în 2025, 
sau poate doar la un cost foarte ridicat , a spus 
Prokop comentând proiectul. De fapt, motoarele 
moderne cu ardere vor fi indispensabile pe termen 
mediu pentru atingerea obiectivelor climatice. Ele 
produc deja valori ale emisiilor care sunt cu 50% 
sub cerinţele legale. În plus, utilizarea e-combus-
tibililor pe bază de hidrogen generaţi cu energie 
regenerabilă  poate contribui la realizarea unor 
reduceri majore suplimentare ale emisiilor, în spe-
cial la vehiculele existente. 

Pentru o perioadă de timp, vehiculele grele, 
utilajele agricole și de construcţii, autospecialele 
de pompieri și navele vor continua să se bazeze pe 
motoarele cu ardere internă, din cauza limitărilor 
tehnice ale electrificării directe. O mai bună com-
patibilitate climatică în aceste domenii de aplicare 
poate fi asigurată numai cu un mediu de cercetare 
funcţional și un lanţ valoric pentru tehnologia 
motorului. n sfârșit brusc al motorului cu com-
bustie frânează progresul tehnic, deoarece Euro  
ar distruge toate investiţiile suplimentare în dez-
voltarea motorului , a explicat Prokop. Pur și simplu 
nu ar fi suficienţi bani. În cazul în care motoarele cu 
ardere ar trebui eliminate, experţii se tem că numai 
în ermania jumătate de milion de locuri de muncă 
ar fi expuse riscului.

Prin urmare, VD  susţine concluziile prezen-
tate în documentul publicat recent de VDMA, ca 
răspuns la iniţiativa E, în care se solicită o 
strategie tehnologică în atingerea mobilităţii eco-
logice. copul este ca organizaţiile să colaboreze 
cu industria pentru a atinge neutralitatea climatică 
și să se bazeze pe punctele forte ale companiilor 
în dezvoltarea de noi tehnologii. Din acest motiv, 
ar trebui utilizate multe tehnologii diferite pentru 
a reduce emisiile de gaze de eșapament și CO2. 
În viitor, acestea vor include utilizarea hidrogenului 
și a combustibililor sintetici în vehicule și, de ase-
menea, o optimizare suplimentară a motorului cu 
ardere, utilizarea tehnologiei pilelor de combustie 
și un număr tot mai mare de vehicule alimentate 
cu baterii.

 Mizând exclusiv pe electromobilitate, aceasta 
ar duce la o creștere extremă a cererii de energie 
electrică, care în prezent nu poate fi acoperită de 
energia regenerabilă”, a spus Prokop. E este 
chemată să lanseze o campanie de modenizare pe 
scară largă și să ofere cadrul necesar , a conchis 
el. A comunicat de presă
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Cum poate strunjirea oţelului să îi ajute pe producători 
să facă faţă mai bine noilor provocări neaşteptate

Scule

A chierea metalului este o tiin ă exactă, care necesită varia ii subtile ale procesului în vederea ob inerii celor 
mai bune rezultate în fiecare tip de material. nsă trăim vremuri incerte, iar anali tii preconizează că industria 
trebuie să se pregătească pentru o imprevizibilitate a pie ei  sau o nouă normalitate   cauzată de actuala 

pandemie COVID-19. Aici, Rolf OLO SSON, manager de produs în cadrul companiei Sandvik Coromant, explică modul 
în care procesul de strunjire trebuie adaptat în func ie de material i cum acesta îi poate ajuta pe producători să facă fa ă 
cu succes vremurilor incerte care ne a teaptă.  

regătirea pentru următorul 
eveniment imprevizibil

Putem spune că, odată cu izbucnirea crizei 
COVID-1 , industria s-a confruntat cu un incident 
imprevizibil i de mare impact, care ne-a bulversat 
pe toţi. 

În era noii normalităţi, producătorii s-ar putea confrunta cu do  sit aţii  
nii prod c tori s a  confr ntat c  cereri mari, i mai multe industrii 

esenţiale, precum cea alimentară i cea farmaceutică, au înregistrat profituri 
considerabile în perioada de izolare. În astfel de cazuri sunt necesare soluţii 
de prelucrare care să contribuie la cre terea vitezelor de îndepărtare a meta-
lului, la reducerea timpilor de ciclu i care să permită schimbări rapide între 
loturile de producţie. 

lţi prod c tori s a  confr ntat c  n ni el sc t de cereri  Ace tia 
necesită scule care să poată produce mai multe piese per muchie i care 
să asigure în acela i timp siguranţa proceselor, mai puţine întreruperi ale 
producţiei, precum i producţia automatizată. În anumite sectoare de 
producţie în masă, de exemplu, procesele de producţie nu au fost absolut 
deloc întrerupte.

În ambele cazuri, cheia către o producţie 
profitabilă în strunjirea oţelului constă în combinaţia 
dintre deţinerea celor mai bune combinaţii de scule, 
de la ma ină i până la muchia a chietoare, precum 

i a cuno tinţelor de utilizare corectă a acestora.

Producătorii trebuie, de asemenea, să menţină 
aceste obiective pe termen lung; aceasta mai ales 
pentru că nu putem anticipa evoluţia unui scenariu 
de tip imprevizibil. În raportul său recent COVID-19: 
Briefing note (COVID-19 – Prezentare pe scurt), com-
pania de consultanţă c inse   ompan  descrie 
viitorul climat al producătorilor ca fiind următoarea 
normalitate”, în cadrul căreia producătorii se pot 
a tepta la apariţia unor schimbări imprevizibile i 
de lungă durată pe pieţele consumatorilor.

Conform acestui raport, producătorii vor tre-
bui să dea dovadă de multă mobilitate pentru a 
putea traversa în mod viabil din punct de vedere 
economic i social această perioadă. De aseme-
nea, raportul companiei rice aterho se oopers 

 COVID-19: What it means for industrial manu-
acturing ( ID  ectele asupra producţiei indus-

triale) recomandă companiilor să î i extindă acti-
vitatea în noi industrii  i să profite de noi surse 
de venituri  fie din cauza pieţelor defuncte sau în 
urma identificării de noi oportunităţi. 

De asemenea, este esenţial ca producătorii i 
atelierele mecanice să dea dovadă de suficientă 
flexibilitate pentru a face faţă nu doar efectelor 
continue ale pandemiei globale, ci i următorului 
eveniment de tip imprevizibil.

le ibilitatea producţiei 
Însă ce înseamnă flexibilitatea pentru 

producătorii de loturi? Aceasta cuprinde mai mulţi 
factori, inclusiv schimbările mai rapide între loturi, 
optimizarea sau reducerea inventarului i reducerea 
la minimum a numărului de opriri ale producţiei 
necesare pentru înlocuirea plăcuţelor uzate. 

Pentru a asigura această flexibilitate, alegerea 
de către producător a soluţiilor de strunjire a 
oţelului  inclusiv a plăcuţelor de prelucrare  
este esenţială în vederea atingerii unor noi nive-
luri de eficienţă a producţiei. În prezent, majoritatea 
producătorilor recunosc importanţa calităţii alese 
pentru plăcuţele lor. Totu i, mulţi dintre ace tia 
nu realizează că, având în vedere întregul concept 
de prelucrare  toate aspectele, de la calitatea 
plăcuţei, portsculă i până la sistemul de prin-
dere  pot cre te randamentul, reduce costurile i 
asigura niveluri mai înalte de siguranţă a proceselor. 

Însă acest lucru trebuie să fie valabil i în cazul 
lucrului cu tipurile de materiale dificile referitor la 
care clienţii andvik Coromant solicită consultanţă. 
Printre acestea se numără i grupele secundare 
de materiale I O P, care cuprind oţelul nealiat i 
oţelul slab aliat, pentru care calităţile C 15 i 

C 25 sunt foarte adecvate. Înţelegerea diferenţei 
dintre fiecare tip de material este esenţială pentru 
obţinerea de rezultate optime. 

n general  fiecare prod c tor dore te s  ating  
cel p ţin trei dintre rm toarele o iecti e  viteze 
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mai mari de îndepărtare a metalului, mai multe 
piese per muchie, timpi de ciclu redu i, reducerea 
la minimum a de eurilor i utilizarea optimizată 
a inventarului. Pentru producători, aceasta presu-
pune de asemenea posibilitatea de prelucrare a 
mai multor componente din oţel utilizând aceea i 
calitate.

Chiar dacă stabilirea obiectivelor este simplă, 
metalele din grupa I O P nu sunt deloc u or de pre-
lucrat. Metalele I O P prezintă mai multe categorii 
de proprietăţi, care pot fi dificil de gestionat în cazul 
unui singur material. pre deosebire de acestea, 
în cazul prelucrării unui aliaj refractar din grupa 

, s-ar produce cel mai probabil o conductivitate 
termică scăzută, ceea ce determină o acumulare 
de căldură în zona de a chiere, care poate duce la 
deformarea sculei a chietoare. Această proprietate 
în sine este relativ u or de contracarat, însă în cazul 
unui material cu proprietăţi multiple din grupa I O P, 
provocarea este mai mare. 

De exemplu, ce se întâmplă dacă un singur material combină proprietăţile 
de aderenţă ale unui oţel slab aliat cu o conductivitate termică neobi nuită, 
conform descrierii din lucrarea Best Practice Guidelines for Structural Fire 
Resistance Design of Concrete and Steel Buildings (Ghid de bune practici privind 
proiectarea de rezistenţă structurală la incendiu a construcţiilor din beton i 
oţel), scrisă de specialistul în materiale Therese McAllister? O singură sculă 
nu poate face faţă întotdeauna ambelor proprietăţi fără a se uza excesiv. 

Aspectul esenţial este acela că a chierea metalului nu se aseamănă cu 
a chierea unui material cu o rezistenţă scăzută  acesta nu este tăiat în 
două de scula a chietoare, ci este aplicată presiune până când materialul 
este îndepărtat sub formă de a chii. Acest proces generează un nivel enorm 
de căldură i fricţiune, precum i reacţii chimice, care pot cauza difuzii i 
cratere. Presiunea în sine poate cauza deteriorări. 

De aceea, chiar dacă majoritatea clienţilor andvik Coromant doresc să 
atingă cel puţin trei dintre cele cinci obiective, simpla aplicare a unor parame-
tri agresivi de a chiere pentru cre terea vitezei nu va asigura atingerea tuturor 
obiectivelor stabilite. Acest lucru poate fi confirmat de orice atelier mecanic 
care realizează componente de înaltă precizie pentru industria aerospaţială 

i cea a rulmenţilor sau de orice producător care încearcă să î i atingă 
obiectivele de reducere a consumului de energie i carbon.

Acestea fiind spuse, este imposibil ca 
toată lumea să fie pe deplin mulţumită, însă ne 
confruntăm în continuare cu o situaţie în care, pen-
tru a traversa cu bine următorul eveniment de tip 
imprevizibil, trebuie să dăm dovadă de flexibilitate. 

Strunjirea profitabilă şi fle ibilă a oţelului
andvik Coromant a investit considerabil în 

activităţi de cercetare i dezvoltare pentru a putea 
face faţă acestor provocări. În consecinţă, compa-
nia va lansa două noi calităţi din carbură P pentru 
strunjire, denumite C 15 i C 25. 

În acest sens, activitatea din cadrul companiei 
andvik Coromant se află în strânsă legătură cu 

tehnologia Inveio® din a doua generaţie. Prima 
generaţie Inveio a fost o inovaţie tehnologică cu 
orientare unidirecţională a cristalelor în strat de aco-
perire din alumină, care conferă plăcuţelor un nou 
nivel de rezistenţă la uzură i durabilitate a sculei.

În cazul tehnologiei Inveio® din a doua 
generaţie, andvik Coromant a îmbunătăţit orien-
tarea cristalelor, ceea ce asigură o rezistenţă mai 
mare la uzură, precum i consecvenţă în ceea ce 
prive te calitatea i performanţa. Aceste carac-
teristici îmbunătăţesc, de asemenea, rezistenţa la 
căldură i tenacitatea, extinzând gama de aplicaţii 

i permiţând atelierelor mecanice i producătorilor 
să contracareze problemele apărute la strunjirea în 
materiale I O P, atingând în acela i timp toate cele 
cinci obiective. Această tehnologie oferă, de ase-
menea, un nivel de flexibilitate inegalabil în cadrul 
industriei  această sculă este ideală atât pentru 
producţia de masă, cât i pentru cea de loturi.

Ca i în cazul aplicaţiilor din domeniul ingine-
riei generale, această evoluţie va aduce numeroa-
se avantaje în cadrul industriei auto, producţiei de 
energie, industriei aerospaţiale, rulmenţilor, petro-
lului i gazelor. În prezent, compania lucrează 
deja împreună cu câţiva dintre primii parteneri din 
a doua generaţie care au utilizat noile calităţi din 
carbură P pentru strunjirea în aplicaţii precum cele 
de prelucrare exterioară i interioară, de la finisare 
până la degro are, cu a chieri continue i întreru-
peri u oare. 

Aceasta a fost testată de un client andvik 
Coromant din industria ingineriei generale, care 
a utilizat plăcuţa din carbură C 25 de la 

andvik Coromant pentru a fabrica role de pre-
sare. C 25 este concepută pentru rezistenţă la 
uzură, rezistenţă la căldură i tenacitate optimizată. 
În plus, are abilitatea de a rula la un regim de 
a chiere mai mare. Plăcuţa a fost utilizată pe un 
material I O-P, această denumire fiind utilizată în 
cazul calităţilor nealiate sau înalt aliate care sunt 
complexe i dificil de prelucrat, cu o duritate rinell 
normală până la o medie de 205 H . 

Piesa de prelucrat a fost supusă prelucrării axiale externe continue 
i semifinisării. Viteza de a chiere vc  a fost de 200 m min, iar viteza de 

avans fn  a fost de 0,  mm rev cu o adâncime ap  de ,0 mm. Plăcuţa unui 
producător concurent a rezistat numai până la producţia a 12 piese înainte 
de a se uza din cauza deformării plastice. În schimb, calitatea de plăcuţă 

C 25 a avut o durabilitate cu 50% mai mare, precum i o uzură stabilă 
i predictibilă. 

Nu tim cu exactitate care va fi noua normalitate 
care va urma pandemiei globale. Însă înţelegem 
care sunt obiectivele clienţilor no tri, precum i 
tiinţa exactă a a chierii metalului. Prin combinarea 

acestor două aspecte, avem posibilitatea de a oferi 
sculele necesare pentru susţinerea strunjirii profita-
bile a oţelului în viitor  utilizăm la potenţial maxim 
tiinţa exactă a a chierii metalului, chiar i în cazul 

unui eveniment de tip imprevizibil. A
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În 201 , Jan, tehnician de cercetare și dez-
voltare în Laboratorul de inovare din Fagersta, 
a observat că, la apariţia erorilor în procesul de 
producţie, era imposibil să se identifice sculele 
individuale afectate, deoarece fiecare sculă putea 
fi identificată numai printr-un număr de lot. Într-un 
lot pot fi 10.000 sau 20.000 de scule și era imposibil 
să se determine care dintre acestea ar fi putut fi 
afectate de o eroare de producţie, deci ar fi trebuit 
să o luăm de la început. Ceea ce nu este deloc viabil 
din punct de vedere economic”, spune Jan.

osibilitatea de identificare individuală
Provocarea a fost de a găsi o modalitate de a 

permite identificarea individuală a fiecărei scule, 
moment în care i-a venit ideea  coduri de matrice 
de date, similare codurilor R răspuns rapid . Am 
ales o serie de zece miliarde de numere pentru 
codurile noastre și putem urmări complet fiecare 
sculă marcată cu acestea folosind soft are-ul în 
care colectăm toate codurile de la echipamentele 
care produc sculele”, explică Jan.

Inventate în 1 , codurile de matrice de date 
sunt coduri bidimensionale utilizate frecvent pentru 
a urmări obiecte în procesele industriale. Codurile 
sunt amplasate pe fiecare sculă Turbo 1 , una 
dintre cele mai populare scule din gama eco 
Tools, utilizând un proces de imprimare cu laser. 
Aplicarea codurilor de matrice de date pe fiecare 
sculă lansată în teren le va permite în viitor atât 
clienţilor, cât și companiei să o urmărească pe par-
cursul duratei sale de viaţă.

C ând Jan Gravningsbråten a venit cu o idee de reducere a deșeurilor în procesul de producție a sculelor, nu și-a 
dat seama de efectul potențial pe care l-ar putea avea asupra activității Seco. După câțiva ani, ideea sa a oferit 
posibilitatea de a urmări zece miliarde de scule care, la rândul lor, pot genera un aport uriaș de informații privind 

modul în care sunt utilizate produsele Seco.

Scule

Codurile de matrice de date 
revoluţionează fluxul de 
informaţii despre produs

tr. T. roză escu nr. , 
ra o

Tel  . .
ax  . .
-mail   

seco.ro secotools.com
.secotools.com

 FOTO.  
Turbo 16 Data Matrix Code.

 FOTO.  
Seco Assistant Scan 

Function.

Codurile sunt, de asemenea, compatibile cu eco Assistant, o aplicaţie 
care conţine o multitudine de informaţii utile pentru clienţi și care le permite 
să facă calcule și să își scaneze sculele direct, pentru a afla mai multe 
detalii despre ele. În mod ideal, clienţii introduc date despre modul în care 
utilizează scula în sistem  ce echipament folosesc, când este instalată, 
durata de utilizare și în ce scop. canarea codurilor de pe sculă determină 
afișarea acestor date, care, practic, reprezintă istoricul sculei”, spune Micael 

audin, specialist în digitalizare la eco Tools.

Coduri imprimate cu laser
Împreună cu Jan și o echipă mică, au găsit o 

modalitate de a utiliza laserul pentru a imprima 
codurile pe scule. Acest lucru este util pentru a 
ajuta un client care are probleme la utilizarea scu-
lei în anumite moduri - putem vedea la ce a fost 
folosită în trecut și, pe această bază, putem încerca 
să găsim o soluţie la problema lui, indiferent unde 
se află clientul”, spune Jan ravningsbr ten.

Datele colectate de la aceste scule pot fi apoi 
reintroduse în procesul de cercetare și dezvoltare, 
îmbunătăţind generaţia următoare de produse. În 
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cazul în care codurile de matrice de date sunt 
încă lizibile, acestea pot fi utilizate pentru a sorta 
produsele returnate, ceea ce face procesul de 
reciclare mult mai ușor. Vom putea sorta rapid 
diferiţi compuși metalici, astfel încât să-i putem 
reutiliza într-o proporţie cât mai mare, ceea ce este 
un mare avantaj în activitatea noastră privind dura-
bilitatea”, continuă Jan.

Până acum, am folosit ideea cu un singur produs și remediem proble-
mele iniţiale, dar am prefera să vedem o situaţie în care clienţii acceptă, 
atunci când cumpără produse de la noi, să ni le returneze la sfârșitul perioa-
dei de utilizare. Când ei procedează astfel, putem scana aceste coduri și 
putem vedea ce s-a întâmplat în decursul perioadei de utilizare”, spune 
Micael audin.

Pentru Jan ravningsbr ten, cel mai mare 
beneficiu constă în durabilitatea proiectului. 
Imaginaţi-vă dacă am putea spune unui client că 

trebuie să ne trimită înapoi sculele atunci când nu 
le mai utilizează  ar putea exista chiar și o situaţie 
în viitor în care nu li se permite să arunce scule 
vechi și că sunt obligaţi să le recicleze. Există o 
mulţime de beneficii, capacitatea de a ajuta clienţii 
imediat, dar automatizarea procesului de reciclare 
și posibilitatea de a sorta diferite metale și straturi 
de acoperire folosind această matrice de date ar 
putea schimba rapid lucrurile în bine”, spune Jan.

Soluţii digitale
tilizarea codurilor de matrice de date are un 

potenţial imens în ceea ce privește transformarea 
modului în care eco Tools își desfășoară activi-
tatea.

 Întrevăd multe oportunităţi bazate pe această 
tehnologie pentru soluţii digitale viitoare, pentru 
remedierea punctelor nevralgice și pentru creșterea 
productivităţii, atât la eco Tools, cât și la clienţii 
noștri”, afirmă Thomas Norstr m, manager senior, 
cercetare și dezvoltare. Este important ca pro-
dusele noastre să devină mai inteligente prin 
conectarea informaţiilor la fiecare articol individual 
pe întreaga durată a ciclului de viaţă al produsului - 
produsele noastre inteligente vor putea răspunde la 
întrebări precum cine ești, de unde vii, cum ar trebui 
să te folosesc și cum ai fost folosit.”

Creşterea productivităţii strunjirii 
oţelului cu noile calităţi din carbură
S andvik Coromant a elaborat calită ile de strunjire a 

o elului C4415 i C4425, care sunt ideale pentru 
producătorii care lucrează cu configura ii de produc ie 

în masă i în serie. C4425 este prima op iune a unui operator 
pentru strunjirea o elului, depă ind concuren a în majoritatea 
aplica iilor de strunjire a o elului. Noua calitate asigură o mai 
bună rezisten ă la uzură, rezisten ă la căldură i tenacitate, 
extinzând considerabil gama de aplica ii. Calitatea C4415 
completează C4425 atunci când este necesară o rezisten ă 
mai mare la căldură.

Pentru a spori utilizarea acestora pentru aplica ii de strun-
jire a o elului în cadrul sectoarelor industriei construc iilor de 
ma ini, energetic i al ingineriei generale, actualizarea include 
mai multe forme ale plăcu ei pentru fiecare calitate. Accesul la 
forma corectă a plăcu ei este esen ial pentru opera ii eficiente 
de finisare i degro are, iar forma plăcu ei ar trebui selectată 
în func ie de accesibilitatea unghiului de atac necesar al sculei.

Plăcu ele C4415 i C4425 au o rezisten ă superioară 
la uzură comparativ cu plăcu ele concuren ei, ceea ce con-
tribuie la ob inerea unei durabilită i extinse a sculei i unei 
performan e predictibile la fiecare utilizare. Astfel, se reduc la 
minimum pierderile de material atât de la piesa de prelucrat, 
cât i de la plăcu ă. Având în vedere aceste avantaje, asigu-
rarea unor forme suplimentare de plăcu ă care sunt compati-
bile cu mai multe portscule înseamnă că mai mul i clien i vor 
putea beneficia de C4415 i C4425 pentru opera iile lor de 
strunjire a o elului.

De asemenea, la degro area unei axe pentru un client 
din domeniul produc iei de energie, C4425 a demonstrat o 
cre tere cu 90  a durabilită ii sculei, oferind prelucrare sigură 
cu o uzură stabilă i predictibilă a flancului i fără crater de 
uzură.

n ciuda faptului că au fost lansate la sfâr itul anului 2020, 
C4415 i C4425 au furnizat deja clien ilor no tri avantaje 

enorme în privin a productivită ii i reducerii costurilor , a afir-
mat Olofsson. Orice producător dore te să ob ină viteze mai 
mari de îndepărtare a metalului, mai multe piese per muchie, 
timpi de ciclu redu i, reducerea la minimum a de eurilor i uti-
lizarea optimizată a inventarului. n cazul C4415 i C4425, 
dovada rezidă în cifre.

Acum, datorită celor mai noi actualizări ale gamei de 
plăcu e, Sandvik Coromant va putea să ajute i mai mul i 
clien i să se bucure de avantajele strunjirii optimizate i efi-
ciente a o elului.  A

Cazurile de utilizare a tehnologiei de matrice de date vor face parte dintr-o 
iniţiativă mai amplă, denumită eco eyond Hard are, iar Thomas își va 
părăsi funcţia actuală de manager senior cercetare și dezvoltare și va prelua 
funcţia de manager de program pentru eco eyond Hard are. unt foarte 
încântat, posibilitatea de a urmări și susţine toate aceste soluţii interesante 
de la un capăt la celălalt, de la idei la produse implementate intern sau la 
clienţii noștri finali, va fi foarte plăcută”, spune el.

Pentru mai multe informaţii despre matricea 
de date, contactaţi un reprezentant local eco. A
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Scule

iscar-romania@iscar.com

Continuare logică
C u câțiva ani în urmă, ISCAR a lansat pe piață linia unică de produse inovatoare LOGIQ. A fost o campanie de 

mare succes, care a adus noi familii de scule în lumea prelucrătorilor prin așchiere. Concepute în mod special 
pentru rezolvarea multor provocări, acestea aduceau soluții extrem de eficiente, de la mărirea productivității și 

până la găsirea unor alternative mai economice spre exemplu de înlocuire a sculelor monobloc cu variante indexabile .

 FIGURA 1. 
NEOFEED – freze pentru 
frezări cu avansuri ridi-
cate, echipate cu plăcuțe 
economice cu 8 mușchii 
așchietoare. 

Astăzi, ISCAR continuă firul logic prin lansarea 
campaniei NEOLOGIQ, ce include o gamă completă 
de produse avansate și soluţii tehnologice pentru 
industria prelucrătoare.

  
Care sunt principalele obiective ale liniilor NEO?

ISCAR a creat produsele NEOLOGIQ cu convin-
gerea că răspund cerinţelor tipice pe care lumea 
prelucrărilor moderne le aduce în faţa utilizatorilor 
de scule. Tehnologiile au suferit modificări impor-
tante, astfel că suntem martorii unor adevărate 
tulburări, cu efecte pe termen lung asupra pro-
ducţiei industriale.

Tendinţa distinctă de achiziţionare a automo-
bilelor electrice și hibride duce inevitabil la aban-
donarea celor tradiţionale, cu motoare bazate pe 
combustie internă. Astfel, multe dintre componen-
tele motoarelor vor înceta să mai fie produse.

e utilizează din ce în ce mai mult metode 
moderne de elaborare a semifabricatelor, precum 
turnările și forjările de precizie, capabile să le 
aducă la forme foarte apropiate de cele ale pieselor 
finite. e diminuează astfel în mod considerabil 
adaosurile de prelucrare. Rezultatul logic este că 
ponderea prelucrărilor prin așchiere în cazul proce-
sului general de fabricaţie scade. Înseamnă oare 
că mare parte a secţiilor de producţie, chiar fabrici 
sau chiar ramuri industriale urmează să își închidă 
porţile? Cu siguranţă nu, dar cerinţele în ceea ce 
privește prelucrările prin așchiere vor fi profund 
modificate. Rolul soluţiilor foarte productive și pre-
cise, cu adaos mic de prelucrare, viteze și avansuri 
extrem de ridicate va crește substanţial. Industriile 
prelucrătoare vor solicita game largi de scule adec-
vate acestor cerinţe, care să fie atât mai precise, cât 
și mai durabile.

Producţia digitalizată, practic dictată de abor-
darea pe scară largă a INDUSTRIEI 4.0, își impune 
de asemenea propriile cerinţe. Este de așteptat ca 
sculele moderne să aibă un alt nivel intelectual”, 
capabil să abordeze prelucrări inteligente.

Ca etapă pregătitoare pentru schimbările pre-
conizate, ISCAR consideră că NEOLOGIQ este 
următorul pas logic către generaţia de scule dedi-
cate uzinelor inteligente.

 
    este practic 

motto-ul produselor NEOLOGIQ-ISCAR. 
 
Cum depășim limitele uzuale ale prelucrării prin 

așchiere? O scurtă trecere în revistă a câtorva din-

tre cele mai noi produse vă va ajuta cu siguranţă să 
înţelegeţi viziunea ISCAR.

rezarea logică
rezarea cu avans ridicat  este 

considerată metoda clasică de prelucrare de eboș, 
atât a suprafeţelor plane, cât și a celor complexe. 
ISCAR a creat o gamă extrem de variată de freze 

, pentru a satisface orice solicitare venită din 
partea clienţilor. Chiar și așa, cu toate că este vorba 
de produse de nișă, noi soluţii inovatoare sunt 
binevenite.

 
, o familie de freze cu avans ridicat, 

echipate cu plăcuţe unice sub formă de vertebră, a 
fost îmbogăţită de curând cu scule de noi dimen-
siuni, echipate cu plăcuţe mai mari. Aceste scule 
noi au câteva caracteristici care îmbunătăţesc 
considerabil performanţele frezării cu avans ridicat, 
în mod special atunci când sunt prelucrate cavităţi 
de dimensiuni mari și buzunare, în piese din oţel.

n alt produs , care furnizează clientului 
un raport rezonabil preţ calitate este . 

amilia de freze, echipată cu plăcuţe pătrate dublă-
faţă, reprezintă și o soluţie sigură de reducere a 
costurilor de producţie ale clientului. Plăcuţa este 
echipată cu  muchii așchietoare și se montează 
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într-un buzunar prevăzut cu mecanism de blocare 
,,coadă-de-rândunică , ce asigură montare precisă 
și stabilitate excepţională, chiar și atunci când 
se dezvoltă forţe mari de așchiere. Este cazul 
regimurilor intensive, care asigură productivitate 
amplificată.

Progresul impresionant realizat în prelucrările 
în 5 axe și domeniul sistemelor  au 
deschis noi orizonturi legate de prelucrarea supra-
feţelor 3D, prin utilizarea frezelor cilindro-frontale 
cu profil ,,butoi . Chiar dacă aceste scule nu sunt 
deocamdată o prezenţă comună în secţiile de 
prelucrare, eficienţa lor este deja recunoscută, iar 
metoda de prelucrare va câștiga teren cu siguranţă, 
datorită acurateţei fără egal. Astfel, dezvoltarea 
sculelor eficiente, cu geometria optimă de tip 
,,butoi  este în prezent una dintre priorităţile ISCAR.

În cadrul gamei de produse NEOLOGIQ, frezele 
tip ,,butoi  sunt realizate în două configuraţii:
nmonobloc din carbură
n capete indexabile tip 

Combinând avantajele  cu geo-
metria precisă a acestui tip de profil, a rezultat o 
soluţie eficientă și fiabilă de finisare a suprafeţelor 
complexe, prin frezarea cu adaos mic de prelucrare.

amilia  a depășit, de aseme-
nea, noi frontiere, prin introducerea unei noi mărimi 
de conexiune filetată - T21 - ce permite amplificarea 
diametrului nominal al capului interschimbabil la 32 
mm 1.25 .

Strunjire inteligentă
În cazul strunjirii interioare, bara-suport reprezintă 

elementul de rigiditate. O consolă mare, în raport cu 
diametrul barei conduce la deformări și vibraţii. Iar 
precizia de realizare a piesei și calitatea suprafeţei 
realizate suferă. 

WHISPERLINE, o familie de bare antivibratoare, 
a fost dezvoltată în mod special pentru prelucrări 
cu raporturi ridicate ,,Lungime Consola Diametru . 

arele sunt prevăzute cu un mecanism interior de 
amortizare, capabil să asigure rigiditate și prelu-
crare până la raportul L D 1 .

arele WHISPERLINE sunt elemente impor-
tante ale noului sistem versatil , care 
asigură o mare varietate de ansambluri de scule 
pentru strunjire. istemul integrează bare suport, 
capsule antivibratoare, capete interschimbabile, 
plăcuţe amovibile. Astfel, ansamblul poate fi realizat 
în funcţie de aplicaţia specifică. arele-suport pot 
avea secţiune circulară, pătrată sau poligonală cu 
interfaţă conică, conformă formă standardului ISO 
26623.

Dacă trecem în revistă produsele dedi-
cate strunjirii, nu putem să nu ne oprim asupra 
plăcuţei . Este o combinaţie unică între 
două geometrii I O consacrate, rombice:  
și , cu unghiuri la vârf de 0 și 55 de grade. 
Din această integrare inteligentă a rezultat plăcuţa 

 cu 0 grade unghi la vârf, cu detalonare și 
posibilităţi de intrare în rampă superioare plăcuţei 

 și cu muchie mult mai robustă decât a 
plăcuţei . Avantajele acestei noi plăcuţe 
sunt vizibile în prelucrările multidirecţionale, unde 
eficienţa ei crește considerabil. Cartușele în care 
se montează plăcuţele , destinate montării 
pe unităţile  sunt de asemenea în stoc.

Debitare profesională
Este domeniul în care ISCAR a început să se 

afirme, a excelat și a demonstrat că este cel mai 
bun. De aceea, toate inovaţiile realizate în debitare 
s-au bucurat de un interes special.

uporţii și adaptoarele s-au bucurat de atenţie 
deosebită și de aceea ocupă un loc proeminent în 
cadrul familiei de produse de debitare NEOLOGIQ. 
Conceptul familiei  se bazează pe un 
adaptor prevăzut cu  buzunare, montat într-un 
bloc ranforsat. Rigiditatea ieșită din comun a unui 
asemenea ansamblu, în combinaţie cu presiunea 
ridicată a lichidului de răcire HPC  oferă posibili-
tatea debitării cu avansuri extrem de ridicate.

La debitare, unul dintre secretele succesului 
îl reprezintă direcţionarea precisă a lichidului de 

 FIGURA 2. 
WHISPERLINE – bare 
antivibratoare, capabile să 
prelucreze în console de 
până la 40xD, în condiții de 
stabilitate excepțională.

 FIGURA 3. 
JETCROWN – accesoriu 
care asigură concentrarea 
jetului de răcire, la presiune 
ridicată.
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răcire, aflat la presiune ridicată. Chiar dacă un 
adaptor nu este prevăzut cu canale interne HPC de 
răcire, problema poate fi rezolvată prin montarea 
unui accesoriu sub formă de coroană. O soluţie 
simplă, dar ingenioasă, care concentrează jetul de 
lichid pe muchia așchietoare și mărește considerabil 
productivitatea operaţiei.

Odată cu modernizarea mașinilor multifunc-
ţionale și a centrelor de strunjire, a fost lărgită 
considerabil paleta strategiilor de prelucrare ce 
pot fi abordate. În mod specific, a fost posibilă 
abordarea metodei eficente de strunjire în lungul 
axei . În câteva situaţii specifice, metoda este în 
mod clar mai avantajoasă în comparaţie cu cea 
tradiţională, în lungul axei . La strunjirea în lungul 
axei ,, ”, distribuirea forţelor generate în așchiere 
este mai favorabilă, iar încărcarea principală este 
direcţionată către suport. 

tabilitatea procesului crește, ceea ce permite 
utilizarea unor parametri superiori de așchiere și 
deci amplificarea productivităţii. Astfel, furnizarea 
de scule adecvate operaţiilor de strunjire în lungul 
axei ,,  a devenit una dintre priorităţile campaniei 
NEOLOGIQ. 

LOGIQYGRIP, un nou sistem modular de debi-
tare pe axa  asigură prelucrare fără vibraţii, extrem 
de eficientă. ama extrem de bogată a adap-
toarelor TAGPAD–T asigură sistemului versatilitate 
excepţională.

Găurire eficientă

na dintre cele mai impresionante linii de pro-
duse, lansate în cadrul campaniei LOGIQ este linia 

, o familie de burghie cu vârfuri amo-

vibile prevăzute cu 3 muchii active. Productivitatea 
acestei soluţii este surprinzătoare, datorită avansu-
rilor foarte ridicate ce pot fi utilizate la găuriri cu 
adâncimi până la 5xD.

Dacă analizăm găurirea adâncă, înţelegem 
cât de importantă este evacuarea așchiilor pen-
tru asigurarea unui proces eficient. Proiectarea 
și realizarea unei geometrii adecvate a capului de 
găurire nu este suficientă. 

Elicea trebuie să asigure alunecarea nestin-
gherită a așchiilor, fără a se produce lipiri. ără 
îndoială, decizia de creare a 3 muchii așchietoare 
a dus la slăbirea corpului burghiului. Comparându-l 
cu corpul unui bughiu cu 2 elice, vom constata că e 
mult mai puţin rigid. 

Odată cu creșterea lungimii găuririi, crește și 
probabilitatea apariţiei vibraţiilor și se reduce astfel 
durabilitatea și mai pot apărea și probleme de pre-
cizie și de circularitate a secţiunii găuririi. Această 
scădere inevitabilă de rigiditate a marcat și limita-
rea lungimii de găurire la 5xD.

n nou concept de corp-burghiu cu 3 muchii 
se bazează pe elice cu unghi variabil de înclinare. 
Acest concept îmbunătăţește substanţial compor-
tamentul dinamic al burghiului și permite abordarea 
unei lungimi de gaură mai mari, care poate atinge în 
acest caz xD.

Lumea prelucrătorilor prin așchiere are parte de 
noi provocări și este nevoită să găsească cea mai 
scurtă cale de ieșire din labirint. 

ISCAR are convingerea că noile soluţii inova-
toare, care împing prelucrările către noi limite, către 
un alt nivel, pot deveni un nou ,,fir al Ariadnei . 

NEOLOGIQ, dezvoltarea logică a unei întregi 
game de scule, a extins în mod neașteptat limitele 
prelucrărilor inteligente. A

 FIGURA 5. 
Produse NEOLOGIQ: scule 
inteligente, care extind 
limitele prelucrărilor. 

n FIGURA 4. LOGIQCHAM – burghiu-suport prevăzut cu elice elicoidale, cu unghi 
variabil de înclinare; comportamentul dinamic se îmbunătățește și lungimea de găurire 
crește la 8xD.
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Preconizat în al doilea trimestru al acestui an, 
Mitutoyo lansează un sistem care consolidează pro-
cesele și îmbunătăţește productivitatea prin combi-
narea mai multor metode de măsurare. Denumită 
Roundtracer Extreme, mașina este capabilă să 
efectueze o varietate de sarcini de asigurare a 
calităţii și de măsurare în tandem cu soft are-ul 
Mitutoyo, deja cunoscut și foarte apreciat.

istemul este echipat cu tehnologie dezvoltată 
pentru a îmbunătăţi eficienţa măsurării sarcinilor în 
fiecare punct. Pentru a aborda din start acest lucru, 
Mitutoyo a permis măsurarea automată continuă 
prin îmbunătăţirea flexibilităţii cu o axă culisantă 
motorizată în 3 trepte și un detector și suport pen-
tru detector, capabil să schimbe unghiul palpatoru-
lui. Acest lucru face posibil ca utilizatorii să poată 

All-in-One: Ideea 
din spatele maşinii  
Roundtracer 
Extreme 
de la Mitutoyo

Calitate/Control

A coperind fiecare referință în domeniul testării circularității, noul 
Roundtracer Extreme este sistemul avansat de măsurare a 
circularității cilindricității CNC pregătit pentru orice sarcină de 

măsurare. Această mașină de asigurare a calității la nivelul cel mai exi-
gent,  integrează funcțiile de măsurare  circularitate, contur și rugozitate 
a suprafeței într-un singur dispozitiv.

ead uarter  lădirea
irport laza,
rumul ării dăi 

Tel  . . .
obil  . .
-mail  office mituto o.ro

.mituto o.ro

măsura cu ușurinţă obiecte de orice formă sau 
dimensiune, evitând în același timp interferenţele 
din piesa de prelucrat.

Pentru a îmbunătăţi repetabilitatea și repro-
ductibilitatea, s-au făcut pași mari în arhitectura 
avansată a mesei sale de centrare pentru a reduce 
orice schimbări de poziţie ale piesei de prelucrat în 
timpul măsurării.

Conceput ca un produs de ultimă generaţie, 
Roundtracer Extreme este destinat să fie standar-
dul în viitor pentru măsurători multiple în depar-
tamentele de asigurare a calităţii din întreaga 
lume. Pregătit pentru aplicaţii care acceptă o mare 
varietate de piese de prelucrat, acesta va oferi 
măsurători eficiente, de înaltă precizie, inclusiv 
suport pentru analize de top. A

Pentru mai multe informaţii, puteţi contacta 
compania la adresa de email: office@mitutoyo.ro
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D ynamic Instruments propune o soluție prin care măsurătorile 
2D devin mai rapide și mai simple ca niciodată. Este atât de 
simplu încât trebuie doar să poziționezi piesa pe masa  a 

echipamentului VCAD, iar măsurarea acesteia durează doar o secundă.

Sistem de măsurare 2D 
automat  pentru piese 
de p nă la   2  mm

Stitching  apid
Cu funcţia stitching  lipire  poţi compune o 

imagine 2D prin care se măsoară cu acurateţe o 
piesă voluminoasă, mai multe piese identice sau 
chiar diferite. Programul aphir MART permite 
programarea VCAD 300 pentru inspecţie multiplă 
într-un mod rapid și eficient, fără a avea nevoie de 
studii de programare. Detalii cu privire la funcţia 
de lipire inteligentă pe www.dynamicinstruments.ro.

Aplicaţii
Poziţionează piesa oriunde pe masa , apasă 

butonul tart Measurement și în câteva secunde 
vei avea un raport de măsurători complet, pentru 
piese de tipul: n Piese plate cu geometrii complexe; 
n Profile din plastic, cauciuc, metal etc.; n Orice 
piesă ștanţată; n arnituri, oring-uri, șaibe; n Piese 
de serie, cu geometrii simple. 

Dynamic Instruments este distribuitor exclusiv 
în România pentru Dr. Schneider Messtechnik. A

Măsurători 2D intuitive cu seria CAD C C
VCAD oferă o masă  generoasă cu dimen-

siuni de până la 500 x 200mm, soft are APHIR 
mart și structură din granit  prin care se asigură 

rigiditate și acurateţe.

Dotare standard CAD 3
n onă de măsurare 300 00 500mm și 200mm; n oom motorizat 
telecentric cu  pași; n  câmpuri de vizualizare pentru măsurători precise; 
n Iluminare transmisă cu LED; n Iluminare incidentă cu inel LED; n Cameră 
CCD  5 megapixel; n oft are aphir MART; n PC Multi-touch; n Certi-
ficat de calibrare din fabrică.

Avantaje
n Recunoaștere automată a geometriilor; nNu este necesară o aliniere a 
piesei; n oom precis pentru vizualizarea celor mai mici repere; n Precizie 
de micron.

tr. ă eni, r. , , ector , 
ucureşti, om nia, Tel     , 
-mail  office d namicinstruments.ro

Analiza conţinutului de carbon 
la oţelurile ino idabile şi oţelurile carbon

M etoda utilizează tehnica spectroscopiei de străpungere indusă de laser HH LIBS . Analizorul SciAps -200 C  
este singurul analizor portabil din lume capabil să analizeze conținutul de carbon din aliaje. -200 utilizează un 
laser pulsatil, de 1064 nm, care funcționează la 5,5 mJ impuls și frecvență de repetiție de 50 Hz.

pectrometrul încorporat acoperă un interval 
de 1 0 nm - 20 nm. n spectrometru dedicat de 
înaltă rezoluţie 0,0  nm HM  acoperă intervalul 
de carbon de 1 3 nm. Analizorul utilizează, de ase-
menea, un gaz de purjare de argon înlocuibil de 
utilizator. Recipientul de argon, amplasat în mâner, 
asigură aproximativ 125-150 analize de carbon 
înainte de înlocuire. Pentru analiza generală a 
aliajului, recipientul de argon asigură efectuarea a 

00 teste.

nali or l orta il   remi m ofer
n Elemente calibrate pentru baza de oţel inoxidabil: 
C, i, Al, Ti, V, Cr, Mn, e, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, e, .
n Elemente calibrate pentru baza de oţel C, i, Al, Ti, V, Cr, Mn, e prin 
diferenţă , Co, Ni, Cu, Nb, Mo, , Pb.
n Carbonul este calibrat în intervalul 0-1%. tilizatorul poate extinde inter-
valul sau poate crea calibrări suplimentare pentru fontă, de exemplu.
n ormule și calcule pentru Echivalenţă de Carbon CE , rapoarte Mn: C și 
sume de elemente reziduale.
n oft are Profile uilder pentru PC și tabletă pentru calibrările de carbon 
generate de utilizatori pe diferite baze sau intervale.
n Verificarea calibrării carbonului și standardele de corecţie a abaterii

Datele privind conţinutul de carbon au fost 
obţinute de la mai mulţi analizatori, pe oţeluri 
inoxidabile și oţeluri slab aliate LA .  măsoară, 
de asemenea, fonta. Pentru materialele șlefuite 
corespunzător, timpul de testare este de -12 
secunde, inclusiv cu pre-ardere. În general, pentru 
oţelurile carbon cu până la 0,1% carbon, este adec-
vat un test de s. Pentru gradele L, timpul de testare 
este de obicei cuprins în intervalul -12 secunde.

Tehnica bună de șlefuire oferă, în general, teste 
de  s pentru clasele L.

regătirea materialului
Metoda de analiză necesită pregătirea probe-

lor cu șlefuitoare specifice și discuri de șlefuire, 
urmată de testarea cu -200 C . Analizorul este 
livrat cu un șlefuitor portabil care funcţionează 
la  5.000 rpm, cu discuri de șlefuire ceramice cu 
granulaţie de minimum 50 Al2O3 sau rO. A

tr. ării r. , T rgu ecuiesc, 
udeţul o asna,  

Tel/ ax  ( ) . .
mail  office imet.ro

. imet.ro
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Transmisii mecanice

S  forţa motrice 
din spatele G
U zina NSK din Munderkingen, ermania, este specializată în producția întregii game de rulmenți cu bile pe două 

rânduri a companiei, din care aproximativ 30  poartă marca N  Neu eg . Rulmenții cu bile pe două rânduri 
se regăsesc în toate tipurile de aplicații industriale, de la motociclete și pompe de vid până la instrumente chirur-

gicale electrice și echipamente de filmare.

 FOTO. 
NSK a dezvoltat acest rul-
ment special cu bile pe două 
rânduri din seria NWG (cu 
flanșă integrată) pentru o 
aplicație de semănătoare.

Producătorii din întreaga Europă care caută 
soluţii de rulmenţi cu valoare adăugată se bazează 
de mult timp pe marca Neu eg pentru performanţă 
și calitate, deoarece aceasta face parte din gru-
pul N K încă din 1 0. Prin urmare, utilizatorii 
rulmenţilor marcaţi N  nu numai că beneficiază 
de produse fabricate în conformitate cu stan-
dardele N K, dar pot beneficia de capacităţile de 
inovare și personalizare ale unui specialist global 
în rulmenţi cu mai mult de un secol de cunoștinţe 
și experienţă.

Rulmenţii cu bile pe două rânduri produși în 
această unitate includ rulmenţi cu auto-aliniere, cu 
contact unghiular și cu canelură adâncă. Cu toate 
acestea, dincolo de gama standard, o specialitate a 
fabricii este capacitatea sa de a produce variante 
de design în termene scurte.

Opţiuni de personalizare
În ceea ce privește inelul exterior, clienţii au 

posibilitatea de a solicita diametrul și lăţimea dorită, 
dar și caneluri sau orificii filetate conform propriilor 
specificaţii. De asemenea, este posibilă selectarea 
unor profiluri speciale, cum ar fi cel sferic, de arc 
gotic, în V și canelură, iar opţiunile de personalizare 
pentru alezajul inelului interior includ diametrul, 
conicitatea, danturare, caneluri sau filetare. 

În plus, sunt disponibile diverse opţiuni speciale 
de etanșare, cum ar fi garniturile cu mai multe ner-
vuri, garniturile labirint și cele triple, împreună cu 
mai multe opţiuni de straturi de acoperire. 

O nouă opţiune în acest sens este stratul de 
acoperire DLC Diamond-like Carbon , un strat ultra-
subţire 1-3 m  care oferă o rezistenţă superioară 
la uzură datorită durităţii sale ridicate 0 HRc .

Printre domeniile majore de competenţă ale 
fabricii N K din ermania se numără industria 
agricolă, care are cerinţe speciale de protecţie 
împotriva prafului, murdăriei și șocurilor.

N K a dezvoltat soluţii care pot face faţă aces-
tor condiţii dificile, care includ nu doar rulmenţi, ci 
și unităţi complet construite, cum ar fi butucii Agri 
Disc. Aceste unităţi de rulmenţi gata de instalare 
oferă o eficienţă ridicată și un sistem de etanșare 
robust, asigurând succesul lor în utilaje precum 
grapele compacte cu discuri.

Păstrând tema agriculturii, N K a dezvoltat 
de-a lungul anilor mulţi rulmenţi speciali pentru 
acest sector solicitant. n exemplu concret a fost 
un rulment special cu bile pe două rânduri din 
seria N  cu flanșă integrată  solicitat de un 
important producător de mașini agricole pentru o 
semănătoare pneumatică de mare capacitate. Pe 
lângă inovaţia în materie de design, performanţa și 
fiabilitatea ridicată au fost printre principalii factori 
care au stat la baza selecţiei.

Pompele și compresoarele reprezintă o altă 
piaţă de interes. Pentru aceste produse, fabrica 
din Neu eg dezvoltă și produce rulmenţi cu bile 
cu contact unghiular pe două rânduri, atât în for-
mat standard, cât și în format special, precum și 

 FOTO. 
Acest rulment personalizat cu 
bile pe două rânduri cu con-
tact unghiular se dovedește a 
fi ideal pentru un ferăstrău cu 
masă mobilă utilizat în prelu-
crarea lemnului.
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rulmenţi J rulmenţi cu contact în patru puncte  
într-o gamă largă de variante.

Pentru a oferi un alt exemplu, un important 
producător de mașini de prelucrare a lemnului 
profită de un rulment cu bile pe două rânduri cu 
contact unghiular pentru o gamă de ferăstraie cu 
masă mobilă. Rulmentul prezintă o canelură în V pe 
inelul exterior, în plus faţă de dimensiunile și jocurile 
axiale personalizate.

Printre produsele suplimentare fabricate 
la Munderkingen se numără rolele de susţinere 
și fuliile utilizate, de exemplu, în cuptoarele de 
temperatură înaltă din industria siderurgică.

Securitatea lanţului de aprovizionare
n avantaj cheie pentru clienţii europeni al 

soluţiilor produse în Munderkingen este livrarea 
rapidă. ituată în sudul ermaniei, fabrica are 
acces excelent la reţeaua de transport din Europa, 
reducând astfel orice risc de întrerupere a lanţului 
de aprovizionare.

Experienţa de producţie a N K a avut o influenţă 
uriașă asupra mărcii Neu eg. Datorită introducerii 
unor strategii și procese moderne de producţie, 
fabrica din Munderkingen poate oferi un nivel ridi-
cat de flexibilitate. Aceasta poate fabrica o gamă 
largă de produse, chiar și în loturi de dimensiuni 
mici și medii începând de la 1000 de bucăţi , ceea 
ce reprezintă un alt avantaj pentru clienţii care 
caută soluţii personalizate.

Pe baza experienţei N K în inginerie și inovaţie, 
proiectele speciale pot trece de la concept la 
producţie în doar 2-5 luni. N K poate cita nume-
roase exemple de soluţii personalizate de rulmenţi 
dezvoltate și fabricate la Munderkingen. Printre 
aceste produse se numără: un rulment cu flanșă 
complet integrat pentru o cutie de viteze de lift și un 
rulment dublu cu bile cu contact în patru puncte cu 
inel interior divizat pentru o macara mobilă. 

Alte exemple de designuri personalizate de 
rulmenţi cu bile pe două rânduri cu contact un-
ghiular includ rulmenţii cu unghi de contact de 
35  și inel interior divizat pentru compresoarele de 
aer condiţionat utilizate pe vehiculele comerciale, 
rulmenţii cu unghi de contact de 25  și inel interior 
extins pentru instrumentele chirurgicale electrice, 
rulmenţii cu flanșă complet integrată și etanșare 
specială pentru pompele de vid și cei cu o etanșare 
TM cu frecare redusă și carcasă din plastic rezis-
tent la temperaturi ridicate, pentru cutiile de viteze 
ale motocicletelor. zina a produs chiar și role de 
susţinere pentru așa-numitele camere aeriene  
suspendate deasupra suprafeţei de joc în timpul 
marilor evenimente sportive.

Este important ca piaţa să înţeleagă că este 
posibil să se propună și să se fabrice rulmenţi cu 
valoare adăugată ridicată în cadrul grupului N K, 
ajutând clienţii să economisească bani prin furniza-
rea de soluţii care iau în considerare costurile pe 
întreaga durată de viaţă a produselor.

 FOTO. 
Aproximativ 30% din-
tre produsele ce ies pe 
poarta fabricii NSK din 
Munderkingen poartă 
marcajul NWG.

Despre S  Europe
N K Europe Ltd. este organizaţia europeană 

a producătorului de rulmenţi N K din Tokyo, 
companie înfiinţată în Japonia în anul 1 1  și 
care în prezent angajează aproximativ 31.000 
de persoane în unităţile sale din toată lumea. 
Produsele și soluţiile oferite în domeniul indus-
trial și al construcţiei de automobile pot fi 
găsite oriunde există lucruri în mișcare. Pe 
lângă aproape toate tipurile de rulmenţi, por-
tofoliul companiei include lagăre cu rulmenţi, 
tehnologie liniară, carcase pentru rulmenţi de 
roată, rulmenţi pentru transmisie și motor, pre-
cum și sisteme de direcţie. Compania vizează 
perfecţiunea în toate domeniile sale de acti-
vitate. copul său este de a atinge poziţia de 
lider în calitate în sectorul său, în acest sens 
depunând eforturi printr-un proces continuu 
de îmbunătăţire, prin dezvoltarea excelentă a 
produselor, prin procese de producţie optimizate 
și prin procese de servicii orientate spre client. 
În anul fiscal 201 , cei peste . 00 de angajaţi 
ai N K Europe Ltd. au realizat vânzări de peste 

20 de milioane de euro. A

n FOTO. Pompele și compresoarele reprezintă o zonă de interes pentru rulmenții cu 
bile pe două rânduri cu contact unghiular.
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Ghid rapid pentru soluţii 
constructive de rulmenţi 
pentru uz alimentar

 FOTO. 
Chiar și o cantitate mică 
de unsoare provenită de la 
rulmenți poate provoca mari 
probleme producătorilor de 
alimente atunci când survine 
contaminarea alimentelor 
procesate.

SÉBASTIEN LUKAT   
Manager Global 
Application Engineering – 
Industria alimentară,
Timken Europe, 
Colmar, Franța

C ondițiile de funcționare din fabricile de procesare a alimentelor pun serios la încercare 
carcasele cu rulmenți (cunoscute și sub denumirea de „rulmenți montați în lagăre”). În 
general, umiditatea și utilizarea substanțelor chimice agresive de curățare și igienizare 

creează un mediu foarte coroziv pentru componentele metalice. În plus, jeturile de apă de înaltă 
presiune pot disloca garniturile de etanșare a rulmenților, oferind astfel posibilitatea agenților 
contaminanți de a pătrunde în rulment sau provocând spălarea sau diluarea lubrifiantului. În astfel 
de condiții, majoritatea rulmenților au o durată de funcționare relativ scurtă.

După cum știu mulţi operatori din fabrici de 
procesare a alimentelor, defectarea rulmenţilor 
poate duce la întreruperi neplanificate a funcţionării 
utilajelor și la riscul contaminării alimentelor: n 
rulment defect poate elibera unsoare în mediul 
alimentar. În cazuri mai extreme, componentele din 
plastic sau metal de exemplu, suportul garniturii 
de etanșare, colivia rulmentului sau elementele 
rulante  pot ajunge să fie eliberate în exteriorul car-
casei și pot contamina alimentele.

Desigur, o întreţinere preventivă adecvată 
poate crește timpul de funcţionare până la apariţia 
unor defecţiuni. De obicei, această întreţinere 
implică lubrifierea periodică a rulmenţilor. ngerea 
periodică acoperă pierderile de lubrifiant datorate 
spălării și, într-o oarecare măsură, elimină contami-
narea. Cu toate acestea, lubrifierea periodică a unui 
rulment este foarte costisitoare având în vedere 
costul forţei de muncă și a lubrifiantului în sine, 
existând totodată riscul unor scurgeri ulterioare 
ale lubrifiantului, deoarece excesul de unsoare va fi 
eliminat atunci când rulmentul se rotește.

Din punct de vedere al siguranţei, carcasele cu 
rulmenţi trebuie curăţate eficient pentru a elimina 
reziduurile alimentare. Cu toate acestea, proce-

sul de curăţare nu acoperă eficient degajările și 
crevasele de la suprafaţa carcaselor sau zonele 
ascunse de pe suprafeţele de prindere, unde bacte-
riile se pot adăposti și se pot dezvolta, creând astfel 
un risc major pentru apariţia unui focar de infecţie 
alimentară. În unele fabrici, se practică utilizarea 
capacelor de protecţie pentru carcase, în primul 
rând pentru siguranţa operatorilor utilajelor, dar și 
pentru a proteja rulmenţii de efectele spălării. Dar 
capacele de protecţie nu pot împiedica complet 
eliberarea în mediu a lubrifianţilor și pot colecta 
reziduuri de unsoare și umezeală unde bacteriile 
se pot dezvolta  chiar și atunci când sunt echipate 
cu un orificiu de drenaj.

Pentru a ajuta operatorii din fabricile de pro-
cesare a alimentelor și constructorii de utilaje ali-
mentare să înţeleagă mai bine opţiunile de rulmenţi 
pentru uz alimentar care le sunt disponibile, Timken 
oferă o privire rapidă asupra diferitelor tipuri de car-
case cu rulmenţi pentru toate etapele de procesare 
a alimentelor, oferind sfaturi despre ce trebuie să 
cunoaștem atunci când este nevoie de o soluţie 
mai puternică:

n rtic la ii sferice din polimer
Carcasele cu articulaţii sferice din polimer sunt proiectate folosind 

diverși polimeri special formulaţi. Acești rulmenţi fără ungere sunt intrin-
sec rezistenţi la spălare și coroziune și tind să depășească performanţele 
rulmenţilor cu bile standard în ceea ce privește durata de funcţionare, 
necesitatea de întreţinere și siguranţa alimentelor, în special în aplicaţii cu 
cerinţe severe de curăţare și igienizare. nele tipuri de articulaţii sferice 
utilizează un polimer albastru, detectabil optic, pentru o siguranţă sporită a 
alimentelor, în timp ce altele folosesc polimeri specific formulaţi pentru a oferi 
performanţe fiabile în aplicaţii cu viteze, sarcini și temperaturi mai mari.

tili are optim : aplicaţii cu viteză moderată și fără încărcări de 
exemplu, benzi transportoare modulare, containere basculante, mixere, injec-
toare, congelatoare, role antrenate pentru cuptoare, palete pentru friteuze

taţi: carcase cu articulaţii sferice, care sunt interschimbabile cu 
carcasele cu rulmenţi cu bile standard din industrie și care oferă o bucșă 
de strângere pentru arbore, din oţel inoxidabil, pentru a bloca axial carcasa 
pe arbore și a oferi o suprafaţă de sprijin optimă pentru articulaţia sferică.
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 FOTO. 
Anumite articulații sferice din 
polimer sunt proiectate într-o 
soluție constructivă igienică, 
pentru a funcționa în contact 
direct cu alimentele.

n lmen i c  ile c  l rifiant solid
Există rulmenţi cu bile prevăzuţi cu un lubri-

fiant solid. Lubrifiantul solid constă într-o matrice 
polimerică microporoasă, impregnată cu ulei, care 
umple complet spaţiul liber din interiorul rulmen-
tului și eliberează continuu o cantitate adecvată 
de lubrifiant. Acest tip de lubrifiere oferă nume-
roase beneficii. În primul rând, umplerea completă 
a spaţiului liber din rulment oferă o protecţie 
suplimentară împotriva pătrunderii contaminării, 
îmbunătăţind astfel fiabilitatea rulmentului. În al 
doilea rând, natura solidă a lubrifiantului evită 
complet riscul de scurgere și, prin urmare, contami-
narea alimentelor. În final, acest tip de lubrifiant nu 
necesită relubrifiere periodică, economisind din 
costurile de întreţinere.

tili are optim : transportoare cu bandă 
plană, utilaje de preparate pane, feliatoare, detec-
toare de metale, agitatoare

taţi: un lubrifiant solid care oferă 
rezistenţă chimică mai mare atunci când spălarea 
implică agenţi de curăţare foarte agresivi; pen-
tru mașinile de copt este recomandat un lubrifiant 
solid care să reziste la temperaturi mai ridicate.

n arcase n constr c ie igienic
Carcasele cu rulmenţi, proiectate conform 

principiilor de proiectare pentru igienă mărită, intro-
duc o soluţie constructivă solidă și cu muchii 
rotunjite, precum și un finisaj neted al suprafeţelor, 
care evită complet zonele în care ar putea apărea 
depunerea alimentelor, contribuind astfel la asigu-
rarea unei curăţări eficiente. Din același motiv, este 
utilizat marcajul cu laser pentru a imprima toţi iden-
tificatorii produsului în mod diferit faţă de standar-

 FOTO. 
Lubrifiantul solid din polimer 
elimină problemele cauzate 
de unsoarea din rulmenții 
cu bile.

dul din industrie care presupune utilizarea literelor
numerelor reliefate sau adâncite . Carcasele din 
polimer albastru, detectabile optic, sunt de ase-
menea disponibile pentru detectarea eficientă a 
corpurilor străine din alimentele procesate.

tili are optim : orice poziţie dintr-o zonă 
de procesare unde igiena este un factor foarte 
important; locaţii critice, conform normelor HACCP, 
în care siguranţa alimentară absolută este o necesi-
tate, cum ar fi arborii transportoarelor situaţi deasu-
pra alimentelor procesate

taţi: o certificare de proiectare privind 
igiena cum ar fi Certificatul de conformitate a uti-
lajului eliberat de Departamentul pentru Agricultură 
din A DA E uipment Acceptance ; carac-
teristici de proiectare, cum ar fi talpa de prindere 
cu supraînălţare integrată, care evită dezvoltarea 
bacteriană între spatele carcasei și cadrul utilajului.

O carcasă solidă pentru rulmenţii de uz 
alimentar

Cât de mult puteţi economisi dacă adoptaţi 
o soluţie de rulmenţi pentru uz alimentar? ă luăm 
ca exemplu o fabrică de procesare a cărnii în care 
spălarea zilnică a cauzat defectarea rulmenţilor cu 
bile rezistenţi la coroziune de pe benzile transpor-
toare modulare, din cauza pătrunderii detergentului 
și coroziunii. A fost necesară înlocuirea rulmenţilor 
de două ori pe an, la un cost de 1. 00 D pentru 
fiecare bandă transportoare inclusiv relubrifierea 
de două ori pe săptămână . În plus, poziţia unor 
rulmenţi aflaţi direct deasupra zonelor cu alimente 
în procesare  a reprezentat un potenţial de contami-
nare cu unsoare sau corpuri străine.

La momentul redactării acestui articol, 
rulmenţii pentru uz alimentar care constau dintr-o 
articulaţie sferică din polimer, cu o bucșă de strân-
gere pentru arbore din oţel inoxidabil  lucrează de 
mai mult de doi ani în această fabrică, fără să fi fost 
nevoie de reparaţii sau de relubrifiere periodică și 
fără să prezinte un risc pentru produsele procesa-
torului de alimente. Întreprinderea de procesare nu 
mai este afectată de rulmenţi defecţi și astfel sunt 
economisiţi 1.1 0 D în costuri de întreţinere per 
bandă transportoare, pe an x  benzi  . 0 D .

Dacă adăugăm folosirea acestui tip de 
rulmenţi și pentru alte aplicaţii critice dintr-o 
fabrică, economiile generate de rulmenţii pentru uz 
alimentar pot atinge cu ușurinţă zeci sau chiar sute 
de mii de dolari anual, reducând, în același timp, 
întreruperile în derularea normală a operaţiunilor 
de procesare.

 FOTO. 
Carcasele în construcție 
igienică ajută fabricile 
certificate conform stan-
dardului ISO 22000 să 
îmbunătățească siguranța 
generală a procesării ali-
mentelor. 
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Alegeţi cu înţelepciune
Indiferent de piaţă sau industrie, majoritatea 

operatorilor de utilaje sunt obișnuiţi să solicite și 
să folosească același tip de rulmenţi cu care au 
fost dotate iniţial mașinile în multe cazuri, acum 
10 sau 20 de ani  și este posibil ca, puţine reziduuri 
de rugină sau unsoare să pară că nu prezintă un 

risc serios pentru operatorii din aceste fabrici, care 
nu s-au confruntat niciodată cu o problemă până 
acum.

Cu toate acestea, deoarece standardele de 
audit privind siguranţa alimentelor devin din ce 
în ce mai stricte, în prezent există multe practici 
care erau acceptabile cu doar câţiva ani în urmă, 
însă acum nu mai sunt permise. na dintre aceste 
practici este ignorarea riscului real pe care îl poate 
prezenta un rulment, inclusiv pericolul de con-
taminare. Chiar și o cantitate mică de resturi ali-
mentare, ascunsă în partea inferioară a carcaselor 
rulmenţilor, poate deveni o mare problemă în timp.

Organizarea unei sesiuni de verificare cu un expert de încredere este o 
modalitate excelentă de a cunoaște mai bine situaţia rulmenţilor. n audit 
pentru utilajele critice și locaţiile rulmenţilor poate dura doar câteva ore și 
poate duce la o listă lungă de recomandări pentru o operaţiune sigură de 
procesare a alimentelor.

Este încă un pas către crearea unei fabrici de procesare a alimen-
telor mai productivă, în care profiturile nu sunt afectate de evenimente 
de întreţinere neașteptate, focare bacteriene sau rechemări de produse 
alimentare.

Compania Timken ajută clienţii de pe majoritatea pieţelor să asigure 
o funcţionare mai fiabilă prin îmbunătăţirea performanţelor rulmenţilor din 
utilajele critice. Mai exact, în industria alimentară sunt necesari rulmenţi mai 
siguri pentru alimente, special proiectaţi pentru medii de operare severe. A

Mai multe detalii pe: www.timken.com/markets/food-and-beverage

 FOTO. 
La utilajele de procesare și 
ambalare, rulmenții pentru uz 
alimentar pot ajuta strategiile 
de conformare cu normele 
HACCP, pot îmbunătăți 
timpul de funcționare și pot 
reduce costurile totale de 
operare.

Lubrifianţi
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cu adevărat superioară și inovatoare. etul de 
specificaţii ce trebuie îndeplinite include prin-
tre altele, o rezistenţă îmbunătăţită la degradare și 
îmbătrânire, valori mai scăzute ale temperaturii de 
operare, o compatibilitate mai mare cu elastomerii 
relevanţi și o protecţie ridicată la uzură și gripare la 
momentul alegerii aditivilor corespunzători. 

nsorile mostră dezvoltate de către Kl ber 
Lubrication au fost testate considerabil de către 
Neugart.

Între timp, operaţiunile intense de dezvoltare 
întreprinse de către experţii din cadrul ambelor 
companii au fost finalizate. În primă fază, la începu-
tul lunii ianuarie 2021, Neugart a efectuat trecerea 
la aplicarea produsului l ers nth   
pentru operarea angrenajelor de tip planetară a 
clienţilor din ermania; iar în cazul în care pan-
demia va permite, această trecere va  putea fi 
posibilă și pentru China și . .A. A

Parteneriat pentru o lubrifiere 
optimă a angrenajelor  

entru satisfacţia clientului final  niciun 
efort suplimentar nu este în zadar  

Klüber Lubrication 
Romania SRL 

trada utogării , ffice , 
ta  ,  ibiu, om nia

Tel     
mail  office ro. lueber.com
ebsite  . lueber.ro 

C ooperarea recentă dintre producătorul de lubrifianți Kl ber Lubrication i producătorul de reductoare Neugart 
scoate în evidență un lucru foarte clar  Când doi specialiști își combină kno -ho -ul și pun bazele unui 
parteneriat de încredere, rezultatul nu poate fi decât un adevărat ,,pas înainte   sub forma lubrifierii optime a 

angrenajelor, lucru care le conferă clienților finali o fiabilitate ridicată și o perioadă îndelungată de operare. 

În calitate de parteneri dezvoltatori, compa-
niile Kl ber Lubrication ermania și Neugart au 
investit un timp considerabil în dezvoltarea unui 
nou tip de unsoare lubrifiantă pentru modelele 
standard Economy Line fabricate de producătorul 
internaţional de reductoare. 

Încă de la început, ambele companii au realizat 
că au un scop similar și ambiţios: să le confere 
clienţilor de cutii de viteze nu doar o soluţie pe 
termen lung, dar și o soluţie care să îndeplinescă 
specificaţiile viitorului, de exemplu ţinând cont 
de cerinţe precum densitatea mare de putere și a 
modificărilor preconizate în prevederile legale ale 
Reglementării REACH referitoare la substanţele 
chimice. Mai mult, compania Neugart a fost foarte 
determinată să folosească oportunitatea acestui 
strâns parteneriat pentru a îmbunătăţi dezvoltarea 
seriei sale de uleiuri de transmisie, conform soluţii-
lor de lubrifiere potrivite, având ca obiectiv să ofere 
clienţilor un dublu avantaj.

În timp ce unsoarea Kl berplex EM 3 -132, 
folosită anterior de către Neugart, îndeplinește 
specificaţiile de bază, și este de fapt încă folosită 
de către Neugart pentru anumite aplicaţii, partene-
rii de proiect au ca obiectiv crearea unei soluţii 

În timp ce ideea de a o lua pe scurtătură când vine vorba 
de aceste procese pare a fi o soluție îmbietoare, Neugart și 

Klüber Lubrication au fost strict împotriva accelerării acestor proce-
dee mai mult decât este de fapt necesar. S-au întreprins toate efor-
turile pentru a se concentra pe cerințele și beneficiul pe termen lung 
al clienților. De cele mai multe ori, acest lucru a avut ca rezultat 
o serie suplimentară de testări și discuții.

Jürgen GEHRIG, Manager Regional de Vânzări,
 Klüber Lubrication Deutschland

Lubrifianţi
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ste ne oie de o sol ie complet  care s  ofere sig ran  s  red c  risc rile 
și s  cond c  spre o prod cti itate ma imi at  astfel nc t diferen ierea fa  de 
prod sele clasice s  se reali e e n  doar anali nd cost l minim de achi i ie  
ci conștienti nd eneficiile financiare clare o in te prin optimi area cicl l i 
de prod c ie și prel ngirea d ratei de ia  Pentru a defini această soluţie 
completă, alături de fabricarea aditivă, punem la dispoziţia dumneavoastră toate 
aceste produse și servicii:
n el ri de sc le  o el ri rapide și alia e speciale 
n ame s port Lăsaţi partea ,,grea” în seama noastră ;
n ratamente termice și termochimice Este obligatoriu ca eforturile de conce-

pere și de execuţie a sculelor sau a componentelor să fie completate de un regim de 
tratament termic adecvat, executat în echipamente de performanţă dotate cu dis-
pozitive periferice de monitorizare și control a parametrilor tehnologici de proces ;
n er icii de coating;
n ons ma ile de s d r : electrozi, sârme, sârme tubulare, vergele, fluxuri;
n rel cr ri mecanice primare

Prelucrările mecanice convenţionale prezintă o 
serie de limitări în relaţie cu optimizarea transferu-
lui de căldură prin imposibilitatea asigurării unui 
sistem de canale de răcire eficient, dar mai ales prin 
obstrucţionarea posibilităţii dezvoltării unui design 
inovativ menit să asigure atât o funcţionalitate 
deosebită, precum și adăugând un plus de eleganţă 
și eficienţa produsului finit. 

Indiferent de sectorul de activitate în care sunt 
utilizate componentele printate 3D injecţia de 
mase plastice, turnarea sub presiune a aluminiului 
sau magneziului, ingineria mecanică etc.  rezul-
tatele obţinute în producţie sunt remarcabile com-
parativ cu cele realizate prin utilizarea produselor 
clasice.

Astfel, în vederea încurajării ideilor dumnea-
voastră și cu obiectivul clar de a vă spori benefi-
ciile, iar relaţiile comerciale să fie stabile, durabile 
și continue, oestalpine igh erformance etals 

omania dorește să ofere partenerilor săi opţiunea 
fabricării aditive Additive Manufacturing .

Tehnologii

A ccesul permanent la informație precum și familiarizarea 
societății cu ultimele tendințe tehnologice au condus către 
dezvoltarea rapidă a capacităților de analiză și selecție ale 

acesteia, astfel încât fiecare membru al societății a devenit un potențial 
cumpărător definit de standarde înalte și criterii stricte în ceea ce 
privește alegerea unui produs sau serviciu. 

Soluţii unice prin 
fabricare aditivă

αΩ

voestalpine High 
Performance Metals 
Romania SRL

tr. tomiştilor, r. -
, ăgurele, ud.Ilfo                      

Tel.  - -   
ax  - -   

hpm-romania oestalpine.com 
. oestalpine.com/high-

performancemetals/ omania

Consumatorul de astăzi este educat și posedă intrumentele necesare 
de a valida, accepta sau refuza ofertele pieţei. Astfel, acesta dorește să 
beneficieze de o calitate superioară a produsului sau serviciului achiziţionat 
în condiţiile unui preţ foarte avantajos. Cunoaștem faptul că a micșora 
costurile prin reducerea calităţii reprezintă o cale sigură spre pierderea 
clienţilor și implicit spre faliment, motiv pentru care diminuarea costurilor 
operaţionale fără a afecta calitatea produsului vândut sau serviciului prestat 
este obligatorie.

În aceste conditii, industria ștanţelor și matriţelor traversează o perioadă 
de încercări continue de optimizare în ceea ce privește perfecţionarea proce-
selor, astfel încât productivitatea să atingă valori excepţionale. 

n DEPLASABIL (matriță turnare 
sub presiune aluminiu) PRINTAT 3D. 
Rezultate: majorarea duratei de viață cu 
peste 600% față de deplasabilul convențional.

 FOTO.  
ECONOMIZOR (matriță 
turnare sub presiune 
aluminiu) PRINTAT 3D. 
Rezultate: reducerea 
ciclului de producție cu 
3 secunde și majorarea 
duratei de viață cu peste 
200% față de economi-
zorul convențional.

Vă așteptăm cu drag în oricare dintre cele două locaţii:

n Punctul de lucru din 
ă urele

Adresa: strada Atomiștilor nr.96-102, 
077125, Măgurele, județul Ilfov

n Punctul de lucru din 
Câmpia Turzii
Adresa: Strada Laminoriștilor nr. 145, 
405100, Câmpia Turzii, județul Cluj

voestalpine

n INSERT (matrița injecție mase plastice) PRINTAT 
3D. Rezultate: reducerea semnificativă a ciclului de 
producție rezultând o productivitate excepțională.
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Clienţii beneficiază de dezvoltare a ată pe 
soluţii 

Cu acest premiu, chaeffler se alătură listei 
câștigătorilor Red Dot Design A ard, care include 
companii de top din întreaga lume. 

chaeffler a lucrat împreună cu LINK Design 
din inlanda, ca membru al reţelei partenere, la 
proiectarea produsului senzorilor OPTIME și la 
experienţa de utilizare a aplicaţiei OPTIME.

rocese de producţie eficiente şi rentabile
Cu OPTIME, chaeffler își urmărește în mod 

constant aspiraţia de a contribui activ la mode-
larea transformării digitale. erviciile digitale care 
generează valoare adăugată pentru clienţi prin 
expertiza chaeffler joacă un rol central în acest 
sens. 

OPTIME este o soluţie IoT ireless care face 
ca monitorizarea stării mașinilor în procesele de 
producţie să fie eficientă și rentabilă. Instalarea și 
punerea în funcţiune sunt atât de ușoare încât câte-
va sute de unităţi pot fi integrate fără probleme într-o 
singură zi. chaeffler a rezumat avantajele oferite de 
OPTIME sub principiul director Plug. Play. Predict.  
Conectează. Acţionează. Anticipează  A

Tehnologii

Soluţia 
IoT wireless 
O TIME de la Schaeffler  

αΩ

S oluția inovatoare de monitorizare a stării OPTIME este  o câștigătoare a Red Dot Design A ard din acest an la 
două categorii. Un juriu compus din designeri, profesori și jurnaliști din diverse domenii specializate a acordat 
premiul soluției OPTIME, la categoriile Produs inteligent  și Design industrial , confirmând astfel designul 

remarcabil al produsului, configurația funcțională și nivelul ridicat de inovație demonstrat de serviciul digital solution de 
la Schaeffler. 

C ştigătoare a remiului 
ed Dot Design Award

Pasiunea noastră pentru tehnologie și inovație este o parte 
cheie a ADN-ului nostru. Faptul că OPTIME primește acest 

premiu dovedește că ne putem extinde cu succes portofoliul 
de servicii digitale care prioritizează beneficiul pentru client.

dr. Stefan SPINDLER, 
CEO Industrial Schaeffler AG

Câștigarea premiului Red Dot Design pentru OPTIME i-a făcut 
pe toți cei implicați în acest proiect foarte mândri. Pentru dez-

voltarea OPTIME, am stabilit un ecosistem de parteneri, care dețineau 
fiecare tehnologii și abilități de vârf în domeniile lor. În același timp, 
am colaborat îndeaproape cu clienții noștri pilot, întrucât principiul 
director al dezvoltării agile a produselor a fost întotdeauna 
obținerea beneficiului maxim pentru clienții noștri.

Rauli HANTIKAINEN, 
Directorul diviziei de afaceri strategice din Industrie 4.0.

În timp ce avansăm cu agenda noastră de digitalizare, este fan-
tastic să vedem că, prin acest premiu Red Dot Design Award, 

câștigăm recunoaștere pe piață. OPTIME este o dovadă a transformării 
noastre și arată că noi, la Schaeffler, nu doar gândim neconvențional, 
ci și dezvoltăm soluții inovatoare de top - într-o echipă diversă, 
agilă, care lucrează deopotrivă cu partenerii interni și externi. 
Acesta este doar începutul.

Denis Wiegel, Director de vânzări și marketing industrial

O TIME  un succes implementat şi în 
Schaeffler om nia

Pentru că predictibilitatea este vitală pentru o 
companie atât de complexă cum este chaeffler, 
locaţia sa din rașov a implementat local sistemul 
OPTIME. Astfel locaţia de producţie este ea însăși 
un exemplu al beneficiilor și eficienţei aduse de 
acest sistem premiat. Acesta se instalează foarte 
ușor, face măsurători o dată la  ore, iar senzorii 
aplicaţi sunt ireless și au costuri foarte mici. 

Datele sunt colectate și analizate într-un cloud 
chaeffler, iar în plus, în aproximativ 30 de zile siste-

mul învaţă modul de funcţionare al echipamentului 
monitorizat. În chaeffler România vor fi montaţi 
1 2 de senzori OPTIME pe 32 de utilaje, în acest an. 
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Q uart  atri  e te o co panie ro nea că de te nolo ie i in inerie pre entă de  de ani pe piața 
u ine to u ine  din o nia  n tot acest timp, a implementat cu succes pe te  de proiecte de 

an er ură în toată România, a creat pe te  de oluții Business-to-Business și a încheiat pe te  de 
parteneriate. Toate acestea împreună cu o echipă minunată și dedicată de aproximativ  an a ați. 

uartz Matri  şi saltul către 
transformarea digitală

iind implicată în tot ceea ce ţine de studierea 
pieţei, de analiza nevoilor și de conturarea produselor 
proprii în funcţie de toate aceste aspecte, Quartz 

atri   acord  o aten ie deose it  conceptelor de 
nd str   și o . Confirmare a acestor afirmaţii 

sunt dezvoltările timpurii de soluţii digitale imple-
mentate încă din 2003, dar și premiile și acreditările 
obţinute în acest sens ce au susţinut parcursul 
companiei până astăzi, fiind însoţiţi de aceeași gân-
dire omogenă, orientată către progres și eficienţă. 

  și risma atri  s nt cele trei pro-
d se marca art  atri  ce or fi pre ente n cadr l 
t rg l i irt al de la emo etal de an l acesta  

ENEF îndeplinește cu succes nevoile de manage-
ment energetic ale unei companii, KMR sprijină un 
management al mentenanţei eficient, iar risma 
Matrix face faţă cu brio provocărilor de comunicare 
digitală cu angajaţii. Acestor produse li se alătură 
și gama de servicii pe care echipa uartz Matrix o 
pune la dispoziţie clienţilor săi. Pe lângă ser iciile 

de a dit energetic și de management energetic  n 
pachet l fiec r i soft s nt incl se ser icii prec m  
cons ltan  instalare  p nere n f nc i ne  training  
mentenan  și s port tehnic. Toate acestea sunt 
susţinute nu doar de experienţa echipei și de 
numeroasele proiecte deja implementate, ci și de 
acreditările obţinute de-a lungul timpului. În acest 
sens, uartz Matrix deţine peste  de acredit ri 
n domeni l management l i energetic emise de 

c tre . 

 Dacă o serie de concepte precum transformare digital   nd str  
 și o  vă sunt de interes și vă doriţi să înţelegeţi cum le puteţi integra 

corespunzător în compania dvs. sau dacă pur și simplu sunteţi interesat de 
ultimele tehnologii din piaţă, de beneficiile lor și de plus-valoarea pe care o pot 
furniza unui business, vă așteptăm pe pagina de expozant a companiei Quartz 
Matrix, din cadrul târgului virtual emo etal  n perioada  mai . A

-dul arol I nr. , Iaşi, 
Tel.  - .  ax  - .
office uartzmatrix.ro  . uartzmatrix.ro
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Sudură continuă
Echipamentul BRANSON Ultraseam® 

este proiectat pentru o integrare ușoară 
în automatizare și pentru a furniza un 
nivel înalt al calităţii, performanţelor și al 
productivităţii. Este ideal pentru sudura 
continuă a semifabricatelor din aluminiu și 
cupru, viteză maximă 22 m min. Parametrii 
programului de sudură sunt monitorizaţi 
cu exactitate pentru rezultate constante. 

recvenţe de lucru, 20, 30, 0 sau 0kHz cu un design inteligent ajută la 
economii de spaţiu în cadrul unităţilor de producţie. 

plicaţii ale: plăci table ţevi de Cu Al din componenţa colectoarelor 
sau a schimbătoarelor de căldură, conectarea anod catod a bateriilor, conec-
tarea continuă a celulelor din panourile solare.

Suduri metalice cu 
ultrasunete de la ranson
T ehnologia sudurii metalice cu ultrasunete este folosită pen-

tru obținerea de conexiuni electrice și termice, ca alternativă 
eficientă costuri și productivitate  la tehnologiile clasice de 

îmbinare sudura rezistivă, lipirea cu amalgam, brazarea, conectori 
mecanici sertizarea și sudura laser .

Avantaje majore ale acestei tehnologiei: nu 
se aplică căldură, nu se transmit curenţi electrici, 
nu sunt folosite consumabile, durabilitate mare a 
sculelor, costuri reduse, riscuri reduse de mediu și 
securitatea muncii, calitate și control superior al 
procesului.

Sudură în puncte şi terminale conectori
Ultraweld L20® un echipament robust, de pre-

cizie, ușor de folosit în cazul aplicaţiilor de putere 
mare. ama ltra eld M  100® oferă peste 1  
configuraţii posibile ale actuatorului, sistemului de 
schimbare rapidă a sculei și a frecvenţelor de lucru. 

plicaţii ale: motoare electrice, dispozitive 
medicale, condensatori, bateriile automobilelor 
electrice EV .

ara erăstrău nr. - , 
o a uilding et. , cod 

, ucureşti 
Tel. . .
ioan.bucerzan emerson.com

.emerson.com

Sisteme de îmbinare a mănunchiurilor de fire 
Splice

ama de echipamente Ultrasplice®, WSX® și 
GMX-W1® realizează suduri ale mănunchiurilor de 
fire din metale și aliaje neferoase. Acestea folosesc 
un sistem cu nicovală retractabil și secvenţe auto-

mate, încorporând totodată sistemul RAN ON de 
vârf reversibil interschimbabil  pentru o durată de 
viaţă maximă a sonotrodei și costuri minime. 

plicaţii ale: pot 
include cablaje auto și 
ale electrocasnicelor, 
perii motor, sigilarea la 
capăt nugget  a fire-
lor de tip multifilament 
împletit.

Sudura ţevilor
Sistemul Ultraseal® 

este utilizat pen-
tru sudura ermetică 
a tuburilor și a ţevilor 
din aliaje de cupru 
și aluminiu. Într-o 
singură operaţie, aces-
ta îndoaie, sudează și 
taie tubul presurizat, 
totul într-o secundă. 
Controlul electronic garantează obţinerea unei 
calităţi constante a sudurilor și care nu ţin de 
îndemânarea operatorilor, ca și în cazul sudurii 
clasice cu amalgam. ntre inţ ri ale  sudura 
ţevilor presurizate de la aparate și instalaţii frigo-
rifice, aer condiţionat, a tuburilor de la senzorii de 
temperatură și a tuburilor capilare.

Totodată clienţii beneficiază de răspuns rapid 
la solicitările tehnice și intervenţiile de service, 
acoperite de personalul ranson în România, cu 
sprijinul reţelei interne de experţi la nivel global.

Pentru mai multe informaţii legate de cele mai 
noi soluţii de sudură ranson, accesaţi Emerson.
com/Branson 

u ură

Despre Emerson 
Emerson N E: EMR , sediul central în t. 

Louis, Missouri A , este o companie lider 
global în tehnologie și inginerie, furnizor de 
soluţii inovative pentru clienţii care activează 
în sectoarele industrial, comercial și rezidenţial. 
Divizia Emerson Automation olutions, ajută 
clienţii să își maximizeze profitul în cadrul proce-
selor de producţie hibride și discrete, protejând 
angajaţii și mediul, în același timp reducând 
costurile energetice și de operare. Divizia 
Emerson Commercial  Residential olutions, 
ajută la îmbunătăţirea confortului și a sănătăţii 
utilizatorilor, protejează calitatea și siguranţa ali-
mentelor, crește eficienţa energetică și creează 
o infrastructură sustenabilă. Pentru mai multe 
informaţii accesaţi Emerson.com A
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O I A   o soluţie 
plug play certificată 

 pentru integrarea în celule robotizate

Sudare MIG MAG

EMERIC SIMON   
Director General
ABICOR BINZEL 
ROMÂNIA

P iața forței de muncă oferă prea puțini sudori calificați. O soluție evidentă o reprezintă 
robotizarea, din nefericire nu totdeauna la îndemână. Roboții industriali, clasici, dedicați 
proceselor de sudare prezintă o serie de inconveniente ce nu îi fac tocmai atractivi pen-

tru firmele mici și mijlocii. Pentru a fi rentabil, un astfel de robot trebuie să fie implicat în producția 
de serie mare pentru a justifica productivitatea, cunoștințele necesare pentru programare sunt 
avansate, iar costurile pentru implementare/integrare ridicate.

În aceste condiţii, celulele de sudare robotizată cu roboţi colaborativi 
coboţi  prezintă o serie de avantaje importante atunci când se urmărește 

compensarea lipsei de sudori calificaţi, respectiv producţia de serie mică 
sau medie. Programarea este ușoară, fără cerinţe de cunoștinţe avansate, 
iar calitatea sudurilor este cu nimic mai prejos decât la rudele mai mari”. 
În plus, datorită cerinţelor mai reduse privind elementele de siguranţă 
suplimentară, implică un efort financiar mai mic și condiţii de amplasare 
mai puţin stricte.

 Compania A ICOR IN EL este preocupată 
în permanenţă de implementarea soluţiilor tehnice 
de avangardă cu efecte cuantificabile nu doar în ce 
privește costurile de exploatare a echipamentelor, 
ci și acordând o atenţie deosebită și aspectelor ce 
ţin de ergonomie, securitate și sănătate în muncă, 
protecţia mediului.

De la apariţia pe piaţă a roboţilor colabora-
tivi și până la integrarea acestora în soluţii pentru 
procesele de sudare nu a fost decât un pas, pe  
care A ICOR IN EL l-a făcut rapid prin lansarea 
pe piaţă a pachetului ROBIPAK, o soluţie gata 
de sudat , certificată R  pentru sudarea MI
MA  cu roboţii R5 R5e și R10 R10e de la 

NIVER AL RO OT .
RO IPAK este disponibil în versiune răcită cu 

aer sau cu lichid, cu componente speciale, cum 
ar fi pachete de furtunuri și capetele de pistolete 
care și-au dovedit performanţa înaltă în celulele de 
sudare cu roboţi industriali, adaptate la caracteris-
ticile roboţilor R. 

Comunicarea Profinet între robot și sursa de 
sudare iROB inclusă în RO IPAK, rulează printr-un 
modul de control special dezvoltat ce  asigură o 
comunicare stabilă și este completată de o dez-
voltare proprie RCap, ce face posibilă crearea 

cu ușurinţă a programelor specifice proceselor de 
sudare cu un cobot R. 

Comenzile  rapide Pornire sudare” și Oprire 
sudare”, precum și funcţia tabiliţi parametrii de 
sudare” vă ajută să programaţi procesul de sudare 
direct din panoul de comandă al robotului.

ursa de sudare iRO , dedicată integrării în 
celule robotizate, pune la dispoziţie linii sinergice, 
procedee și curbe caracteristice pentru o gamă 
completă de materiale și capabilă să livreze un 
curent maxim de 00A la o durată activă de 100%  

 in it m s  ne i ita i n cadr l   
 nde e i g si informa ii s plimentare 

despre aceast  sol ie  și n  n mai
La această ediţie, cu un format 100% digital, 

încercăm să venim în întâmpinarea vizitatorilor și 
clienţilor noștri cu informaţii pe măsura poziţiei noas-
tre de lider de piaţă în domeniul pistoletelor și peri-
fericelor pentru echipamentele de sudare manuală 
sau robotizată, MI MA , I  și Plasmă.

eţi g si informaţii despre prod se de top  
prec m
nPistolete MI MA , M  EVO PRO și A IMI  AT 

L , echipate cu tehnologia lo - eight  ce permite o 
reducere a greutăţii cu până la 50% faţă de versiunile 
uzual existente pe piaţă. n EC 200 3, sistem de 
exhaustoare certificat 3 oţel inoxidabil , cu grad 
de filtrare , %. nA IDRIVE V2, alimentare cu 
sârmă rece. nTH D, senzor laser 3D pentru urmărire 
a rostului în procesele de sudare robotizată sau 
automată. nE R, sistem de economisire și moni-
torizare a gazului de sudare, până la 0% economie 
și reducerea drastică a amprentei de carbon asupra 
mediului. n OLDAMATIC - simulator cu realitate 
virtuală augmentată pentru instruirea sudorilor.

tr. Laboratorului r. , 
loiesti, raho a

Tel.   
ax    
-mail binzel binzel-abicor.ro  

.binzel-abicor.com/ /ron/
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Instruirea viitorilor sudori cu 
Virtual Welding
PHILIPP SCHLOR 
Manager de produs 
Virtual Welding, Fronius 
International GmbH F ără zgomot, fără căldură, fără consum de materiale  Virtual elding de la ronius oferă 

un cadru absolut sigur și sustenabil pentru instruirea viitorilor sudori. Ca la un simulator 
de zbor, cu ajutorul unor ochelari de realitate virtuală și al unei grafici excepționale se 

creează o experiență de sudare foarte realistă. Astfel, se asigură o instruire de calitate superioară, 
cu reducerea simultană a costurilor.

Concept educaţional unitar  Teorie şi practică
Prin Virtual elding, ronius implementează 

un concept educaţional elaborat. Printre altele, 
cunoștinţele teoretice sunt facilitate pe baza pro-
cedeelor de sudare cu electrod învelit, I  și MI
MA , și sunt controlate prin teste de verificare 
a cunoștinţelor. Clasamentul dinamic stimulează 
participanţii la instruire, aceștia întrecându-se între 
ei într-un mediu competitiv.

În planul de școlarizare ronius pentru 
Virtual elding, lucrările practice de sudare sunt 
extrase din curricula Institutului Internaţional de 

udură. Astfel, acestea corespund standardului 
internaţional pentru calificarea sudorilor.

Ghidul virtual Ghost  Instructorul este mereu 
alături

Pentru învăţarea abilităţilor manuale, cursantul 
exersează mai întâi cu un instructor virtual, denumit 

host. Pas cu pas, acesta specifică cu precizie 
viteza de sudare distanţa și unghiul pistoletului de 
sudare în raport cu piesa. Cursantul beneficiază de 
feedback direct din partea ghidului virtual host”. 

radul de dificultate al sarcinilor crește treptat, 
până în punctul în care sudarea se realizează 
independent, fără ghidul virtual host”, în modul 
de simulare realist. istemul Virtual elding 
înregistrează sudurile  astfel, acestea pot fi redate 
ulterior și analizate împreună cu instructorul uman.

Prin această combinaţie între studiul practic 
asistat de ghid și modulele teoretice, cursantul 
poate parcurge multe etape ale instruirii în mod 
independent, la simulatorul de sudare. Astfel, 
cursantul își însușește abilităţile manuale de bază 
înainte de a începe utilizarea sistemului de sudare 
real. Echipamentele pentru instruire pot spori astfel 
calitatea procesului educaţional, reducând totodată 
costurile.

Studiu de caz  Centrul de instruire ohnsdorf
Centrul de instruire ohnsdorf, denumit pe scurt , este una dintre 

cele mai moderne și inovative instituţii de formare profesională din Austria. 
În domeniul tehnicii de prelucrare a metalelor,  utilizează Virtual 

elding deja din anul 2010. Între timp 30 % din instruirea practică a sudo-
rilor se realizează prin intermediul simulatoarelor, care au devenit astfel o 
componentă fixă a procesului educaţional.

n studiu de caz a cercetat care sunt efectele asupra eficienţei proce-
sului educaţional. În acest scop au fost analizate datele de la: n13 cursanţi; 
n2 săptămâni de training cu 30% Virtual elding și 0% sudare reală; nSu-
duri în colţ 135 P  M1  P  ml  și suduri în colţ pe conducte 135 T  

M1  P  sl , care au fost realizate atât în condiţii reale cât și virtual
Pentru a determina eficienţa costurilor la instruirea cu Virtual elding, 

s-a evaluat de asemenea consumul de metal, gaz, sârmă pentru sudare și 
energie electrică la un număr total de 1.5  suduri executate real. A urmat 
apoi compararea cu datele de la 1. 33 suduri virtuale.

O calitate superioară a instruirii  23  mai 
mult timp pentru e ersare

Prin intermediul Virtual elding,  a reușit să 
mărească cu 23% timpul folosit efectiv pentru exer-
sarea abilităţilor de sudare. Astfel, pot fi realizate vir-
tual cu o treime mai multe suduri decât s-ar realiza 
în același interval de timp într-o cabină de sudare. 
Acest rezultat se datorează în primul rând faptului 
că la sudarea virtuală se elimină operaţiunile de 
pregătire a tablelor pentru probe - consumatoare 
de timp, timpul necesar răcirii tablelor și de curăţare 
a sudurilor. O sudură simulată are nevoie doar de 
un clic. Prin urmare rămâne mai mult timp pentru 
învăţarea și exersarea abilităţilor manuale necesare. 

educerea costurilor  23  Euro reducere de costuri pentru materiale
Pe lângă calitatea instruirii, simulatorul pentru sudare crește și eficienţa 

costurilor: economisirea materialelor consumabile precum gazul, sârma 
pentru sudare și foile de tablă sporesc rentabilitatea economică a instruirii. 
Per total, prin utilizarea dedicată a Virtual elding economisim la fiecare 

cursant circa 230 euro din costurile pentru materiale  în ciuda extinderii 
timpului de ardere a arcului electric”, calculează Krempl. Antrenamentul vir-
tual în instruirea sudorilor garantează în plus o eficienţă enormă, cu costuri 
minime pentru resurse. A

n Virtual Welding integrează soluțiile tehnice de divertis-
ment de ultimă generație în instruirea sudorilor.© Fronius 
International GmbH

Însă nu doar timpul de exersare este astfel extins: 
Considerăm utilizarea Virtual elding mai cu seamă 

ca o contribuţie importantă pentru îmbunătăţirea 
calităţii instruirii. Cu ajutorul ghidului virtual host”, 
fiecare cursant beneficiază de asistenţă individuală 
și de un feedback virtual direct  aspecte pe care un 
instructor real pur și simplu nu le poate oferi”, declară 
convins annes rempl  instr ctor pentr  tehnic  de 
s dare transport n cadr l 
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Fabrica 
viitorului
Bosch Rexroth este The Drive & Control Company, cu 
o istorie de peste 200 de ani. Înseamnă peste 29.500 de 
angajaţi în locaţiile de producţie din 20 de ţări, precum 
şi angajați în vânzări în 80 de ţări. În calitate de partener 
global, Bosch Rexroth susţine eforturile constructorilor 
de mașini și instalații din întreaga lume cu ajutorul tehnolo-
giei sale de vârf și a cunoștințelor de specialitate din do-
meniu.

Bosch Rexroth Sales, divizia de vânzări din România, este 
partenerul de încredere de la componente până la soluții 
interconectate. Tehnologia Rexroth pentru automatizări 
industriale și de fabrică, aplicații mobile, pune în mișcare 
utilaje și sisteme de orice dimensiune. Bosch Rexroth 
revoluționează producțiile prin soluțiile 4.0, crescând pro-
ductivitatea, eficiența, calitatea.

Scopul nostru este să ne pregătim clienții pentru Fabrica 
Viitorului - adaptabilă și eficientă, capabilă să producă în 
loturi mici la nivelul de eficiență și nivelul de cost al unei 
producții de serie mare.

Am dezvoltat un concept simplu în șase pași pentru a 
înainta spre Fabrica Viitorului, dar încă din primii paşi se 
pot obține beneficii clare prin creșterea eficienței proce-
sului de producție.

Reamintim ca soluții pentru Fabrica Viitorului, gama 
Active, din care enumerăm sistemul de transport au-
tonom Active Shuttle și robotul colaborativ APAS.

Active Shuttle oferă proceselor intralogistice flexi-
bilitatea și transparența necesare și implementează 
diferite concepte de transport, de la transport planificat 
la solicitări individuale având la bază nevoia generată de 
către procesul de producție. Inima unei fabrici a viitorului 
o reprezintă sistemele de producție flexibile și sistemele 
de asistență mobile care nu se limitează la un singur pro-
ces din producție. Asistentul inteligent pentru producție 
APAS oferit de Bosch Rexroth răspunde exact acestor 
nevoi și asigură buna funcționare între om și maşină, 
acompaniindu-vă în direcția fabricii flexibile.

Însă cea mai nouă soluție o reprezintă platforma de au-
tomatizare ctrlX AUTOMATION. ctrlX AUTOMATION 
face legătura între automatizarea industrială, lumea IT și 
Internetul Lucrurilor. Platforma ctrlX AUTOMATION aduce 
ușurința exploatării și utilizării unui telefon smart în au-
tomatizare, reușind să reducă costurile cu componentele, 
programarea și punerea în funcțiune cu valori între 30 și 
50%. 

În scopul reducerii consumului energetic am continuat cu 
lansarea grupului hidraulic CytroBox, care prezintă tehno-
logia Sytronix și are integrat serviciul CytroConnect, care 
permite monitorizarea și analizarea stării echipamentului 
la orice oră cu ajutorul unui telefon mobil. CytroBox re-
duce consumul energetic cu până la 80% comparativ cu 
soluția cu turație fixă.

Fiecare companie poate decide în funcție de viziune și 
buget, cât de mult dorește să își digitalizeze procesele de 
producție, însă cu siguranță își va îmbunătăți competitivi-
tatea în piața în care își desfășoară activitatea, dacă de-
cide să înceapă să facă pașii descriși anterior.

Bosch Rexroth Romania, partener de încredere, e alături 
de dumneavoastră în crearea viitorului industrial.

Puterea noastră? Punem totul în mişcare.

Cei șase pași sunt:
1. Implementarea principiilor Lean;
2. Integrarea tehnologică cu ajutorul senzorilor;
3. Colectarea datelor;
4. Analiza și vizualizarea datelor;
5. Monitorizarea mașinilor;
6. Inteligența fabricii – mentenanță predictivă.

Bosch Rexroth Sales S.R.L.
Aurel Vlaicu - Str. 2, 515400 Blaj Jud. Alba
Tel.: 0258.807.872, E-mail: sales@boschrexroth.ro
www.boschrexroth.ro
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Murrele troni  şi alegerea tehnologiei de reţea 

Automatizări

Î
n contextul comunicării interumane, uneori pot avea loc neîn-
țelegeri, însă în cazul rețelelor de comunicații industriale, greșelile 
pot avea un impact mult mai dramatic. Cum pot fi aliniate tehno-

logia, procesele și costurile și cum se optimizează rețelele industriale? 
Switch-urile sunt o soluţie practică.

Murrelektronik GmbH
Concorde Business Park 
D2/11, A-2320 Schwechat 
Telefon +43 1 7064525-0 
Fax +43 1 7064525-300
mail@murrelektronik.at
www.murrelektronik.ro

Cum pot revoluţiona switch urile 
tehnologia industrială de reţea

Din ce în ce mai des, oamenii folosesc canale 
digitale pentru a comunica unul cu celălalt. 
Platformele de mesagerie au înlocuit de mult cărţile 
poștale, iar până și apelurile telefonice au loc din 
ce în ce mai frecvent pe Zoom sau pe alte astfel de 
platforme. Mai nou, mii de oameni vorbesc unul cu 
celălalt live pe aplicaţia Clubhouse, din colţuri diferite 
ale lumii, pe diferite teme. ineînţeles, o astfel de 
tendinţă există și în industrie. Echipamentele și 
utilajele comunică din ce în ce mai mult unele cu 
altele, mai ales pe căi digitale. Reţelele lor sunt, 
într-un fel, artera vitală pentru fluxuri de date. 

În concluzie, elementul necesar pentru o comu-
nicare de succes este o digitalizare la fel de înflo-
ritoare. Tehnica de reţea joacă un rol important în 
înfăptuirea acestui lucru.

irmele se confruntă cu provocări privind 
adaptarea rapidă, menţinerea costurilor la un nivel 
scăzut și reconcilierea expansiunii IoT și globalizării 
producţiei. Tehnica de reţea trebuie și ea să fie 
inclusă. O reţea trebuie să fie fiabilă și durabilă. 

Dacă nu este, consecinţele pot fi dezastruoase: 
Conform unui studiu al firmei de consultanţă 

artner, timpii de nefuncţionare a reţelelor ajung, 

în medie, să coste aproximativ 5. 00 de dolari 
peste . 00 de euro  pe minut. Adică mai mult de 

2 0.000 de euro pe oră.

Switch ul către sistem şi orientarea către nevoi
În cazul în care se dorește asigurarea și folo-

sirea cât mai eficientă a reţelei, e cazul să ne uităm 
la detalii. Există factori individuali de care depinde 
topologia corectă a reţelei. itch-urile reprezintă 
o soluţie practică. Este vorba de componente de 
infrastructură inteligente, care citesc datele primite 
și le redirecţionează către portul cu receptorul 
corespunzător. În cazul în care se dorește utilizarea 
s itch-urilor, se poate face un s itch și în cazul 
alegerii lor  fie s itch fără management”, fie 
s itch cu management”. În funcţie de alegere, 
performanţa s itch-urilor și a componentelor, pre-
cum și performanţa s itch-urilor este diferită. 

Astfel, s itch-urile fără management au 
funcţionalităţi de bază. Ele permit aparatelor ether-
net să comunice unele cu celelalte prin interme-
diul legăturilor de reţea și, în calitate de interme-
diari, adaugă porturi suplimentare la reţea. Cu 
toate acestea, nu asigură funcţii inteligente și 
nu pot controla traficul de reţea. Pentru acest 
lucru este nevoie de s itch-uri cu management. 
Când vine vorba de analiza erorilor, diagnosticele 
de reţea și mecanismele de redundanţă, acestea 
preiau funcţii importante. Optimizează transferul 
de date, dar măresc și efortul de configurare și cos-
turile generale. itch-urile cu management au o 
caracteristică importantă, anume posibilitatea de 
a oferi mai mult control în reţea, de exemplu prin 
accesul la distanţă. 

Ce rezultate se doresc? Cablarea ar trebui să 
fie cât mai flexibilă posibil, iar soluţiile de insta-
lare, mai puţin complexe. În plus, conexiunea la 
instrumentele de analiză a reţelelor sau la serverele 

eb integrate ar trebui să fie necomplicată. De 
asemenea, nu există niciun impediment cu privire 
la mutarea nivelului de cuplare în câmp și la redu-
cerea spaţiului din panoul de comandă. 

amurile conectate ale copacului
Dacă tot a venit vorba de reduceri: Din două 

cabluri se poate face un singur cablu numit Po er 
over Ethernet  prescurtat PoE, care transmite 
datele și asigură economisirea energiei electrice. 
Acest lucru are loc în cazul camerelor PoE și în 
cazul panourilor PC PoE. Condiţia necesară pen-
tru aceasta este reprezentată de s itch-urile PoE, 
cum ar fi s itch-ul TREE PoE de la Murrelektronik, 
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care sunt compatibile cu tehnologia de cablare 
care economisește timp. n avantaj enorm al PoE 
este că nu e nevoie de cabluri speciale. Pentru 
instalare sunt suficiente cablurile standard cu opt 
fire, în combinaţie cu conectori RJ 5. În funcţie de 
aplicaţie se pot economisi aparate de reţea.

Mic  dar bun
În plus, prin intermediul s itch-urilor pot lua 

viaţă noi aplicaţii care au dimensiuni deosebit de 
mici. Astfel de modele sunt adecvate pentru utiliza-

rea în cazul sistemelor de transport cu deplasare 
independentă A V , deoarece s itch-urile sunt 
fixate cu șuruburi direct pe perete. Acestea pot fi 
utilizate și în cutii de borne mici și tablouri electrice 
cu adâncime redusă. La Murrelektronik, seria de 
s itch-uri fără management enterra a avut un 
succes răsunător. 

Mai multă eficienţă  mai multă productivitate
implu, rapid, eficient și cu grad maxim de 

productivitate  exact către aceste caracteristici 
aspiră companiile. În acest demers le sar în ajutor 
și structurile de reţele, dacă sunt pe cât posibil de 
eficiente. Reţelele industriale pot deveni extrem de 
disponibile și pot fi puse rapid în funcţiune. Cu aju-
torul s itch-ului elity 10 T  se asigură o comuni-
care fiabilă a datelor, care poate funcţiona descen-
tralizat și fără tablou electric. n management de 
date descentralizat pentru IIoT, de exemplu, poate 
deveni realitate și prin intermediul s itch-ului 10 T  
IP , din seria elity. Cu ajutorul acestui s itch cu 
management, reţelele devin mai fiabile și sunt puse 
la dispoziţie zece porturi într-o carcasă de metal 
IP  foarte mică, dar robustă.

olosirea corectă a s itch-urilor poate duce la 
perfecţionarea reţelei industriale. La fel ca în cazul 
comunicării interumane, totul se reduce la atenţia 
acordată caracteristicilor individuale, identificarea 
nevoilor partenerului și conectarea în cadrul unui 
sistem  chiar și fără cărţi poștale. A

obotul industrial 
St ubli TS2 a c ştigat 

ed Dot roduct 
Design Award 2 2

D ivizia de robotică St ubli a câștigat Red Dot Product 
Design A ard 2021 pentru roboții cu patru axe TS2 
SCARA. Roboții TS2 sunt printre cei mai compacți și 

ușori roboți industriali SCARA din lume.

ri top e oulon eat  ana erul i i iei de ro otică 
din Grupul Stäubli, declară  Suntem foarte mândri să primim 
acest prestigios premiu. Recompensează pasiunea și anga-
jamentul echipelor St ubli care proiectează produse și soluții 
cu performanțe de neegalat, pentru diferite medii de lucru, de la 
medii aspre până la cele sterile.”

Seria TS2  redefinirea roboţilor SCA A de înaltă tehnologie
Revizuirea completă a seriei cu patru axe permite acum cicluri 
ultra-scurte și are un design special care compatibilizează 
cerințele de igienă, extinzând astfel gama de aplicații potențiale 
și în medii sensibile.  
Roboții TS2 SCARA au un design modular și încorporează 
pentru prima dată tehnologia de acționare patentată St ubli 
care a stabilit noi standarde în sistemele cu șase axe. Aceasta 

reprezintă  componenta cheie pentru performanța de neegalat 
a seriei TS2 cu patru axe. Principiul arborelui gol permite un 
design unic al camerei curate, cablurile externe fiind deja 
depășite.

Pentru a oferi beneficii sporite pentru toate aplicațiile, familia 
de roboți TS2 include patru modele, TS2-40 460 mm , TS2-60 
620 mm , TS2-80 800 mm  și TS2-100 cu raza sa de lucru 
impresionantă, de 1.000 mm. Capacitatea de încărcare a tuturor 
celor patru utilaje este de 8,4 kilograme.

Roboții sunt disponibili în versiuni specifice pentru aplicații 
farmaceutice, medicale și alimentare, precum și în variante con-
forme cu UL și ESD pentru electronice. n acest scop, roboții 
standard sunt adaptați să funcționeze în medii de producție 
sensibile, extinzând astfel domeniul de aplicare. Accentul este 
pus pe aplicații care necesită cele mai stricte cerințe de igienă 
și sau cameră curată, de la alimente și produse farmaceutice 
la fotovoltaice. Toate modelele TS2 pot funcționa cu ulei H1 
alimentar fără a fi afectată performanța. A
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N oul IRB 390 FlexPacker™, robotul delta mai rapid, mai flexibil 
și cu o sarcină utilă mai mare, este ideal pentru ambalarea 
personalizată, ambalarea verticală și sortarea de mare viteză, 

cu variație ridicată, și alegerea comenzilor la cerere în centrele de 
logistică și e-commerce.

Green Court
tr. ara erăstrău nr. 
lădirea , eta  

, ucure ti
Tel.     

ax      
.abb.com/ro 

mail  abb.office ro.abb.com

A  îşi îmbogăţeşte portofoliul de 
preluare şi ambalare robotizată
Transformarea procesării comenzilor 
omnichannel şi a logisticii cu amănuntul

Automatizări  >>> roboţi <<<

Creșterea comerţului cu amănuntul omnichannel 
presupune ca centrele de distribuţie și depozitele 
de logistică să-și transforme sistemele pentru a 
manipula atât paleţi, cât și ambalaje destinate raf-
turilor de vânzare cu amănuntul, în timp ce preia și 
ambalează articole foarte variate pentru transpor-
tul direct către consumatorii individuali.

n factor semnificativ pentru schimbare a fost 
creșterea transportului direct către consumator 
D2C  și direct către magazin D2 , care schimbă 

dramatic modul în care consumatorii comandă 
și primesc produsele. Cu aceste noi modele, con-
sumatorii au o gamă extinsă de metode de primire 
a comenzilor în plus faţă de livrarea la domi-
ciliu, care devine din ce în ce mai nesustenabilă din 
punct de vedere ecologic și economic pe măsură 
ce mai mulţi oameni fac cumpărături de la distanţă. 
Aceste metode includ clic și colectare produs, ridi-
care din magazin și mai recent, chioșcuri robotizate 
de stradă, unde cumpărătorii plătesc și primesc 
produsul ales.

Operatorii au nevoie de infrastructura potrivită 
pentru o flexibilitate maximă, care poate alege și 
manipula o mare varietate de bunuri în cea mai 
largă gamă de combinaţii și în cel mai scurt timp 
posibil.

Progresele în tehnologie, inclusiv viteza și sar-
cina utilă a robotului, precum și AI activat de siste-

mele de viziune, vor oferi clienţilor capacitatea fără 
precedent de a recunoaște și manipula o varietate 
mai mare de produse într-un mod mai agil și mai 
flexibil.

Cu robotul său lexPicker® și soft are-ul 
PickMaster®, inclusiv cu PickMaster® T in care 
a fost lansat recent, A  ajută deja operatorii de 
logistică, e-fulfillment și de retail din întreaga lume 
să răspundă revoluţiei cererii consumatorilor.

Această capacitate este îmbunătăţită odată 
cu lansarea lui IR  3 0 lexPacker. Robotul IR  
3 0 lexPacker este disponibil ca variantă delta 
cu patru și cinci axe. Este cu 35% mai rapid decât 
IR  3 0- 1130 lexPicker, cu o creștere de 5% a 
volumului accesibil și a încărcăturii utile de până 
la 15 kg.

Proiectat pentru clienţii din industria alimentară 
și a băuturilor, logistică, industria farmaceutică și a 
produselor ambalate pentru consumatori, IR  3 0 
este ideal pentru ambalaje secundare și aplicaţii cu 
sarcină utilă mai mare, cu viteza și flexibilitatea de 

a sprijini ambalarea pentru rafturi RP  și ambalarea gata pentru vânzare cu 
amănuntul RRP . tilizările posibile includ ambalaje secundare în alimente 
uscate și umede , băuturi, produse farmaceutice, medicale, de îngrijire 

personală, îngrijirea animalelor de companie alimente și multe altele , CP  
bunuri ambalate pentru consumatori  și logistică. IR  3 0 are lubrifianţi de 

calitate alimentară N  H1 și este construit din material conform cu DA, 
potrivit pentru utilizare în medii igienice. O și  H1  sunt utilizate în 
toate cutiile de viteze și rulmenţii expuși.

Producătorii vor putea construi o soluţie completă pentru pre-sortare și 
ambalare pe grupe de produse prin combinarea IR  3 0 lexPacker cu IR  
3 0 lexPicker, care a fost liderul în domeniul colectării și ambalării de mare 
viteză în ultimii 15 ani.

lexPacker este, de asemenea, conceput pen-
tru a funcţiona cu PickMaster T in, lider A  
în materie de soft are pentru roboţii industriali 
pentru aplicaţii de colectare și ambalare aleatorie 
ghidată de camere. PickMaster T in oferă tehnolo-
gie digitală t in, permiţând construirea staţiilor 
de ambalare simulate pentru a optimiza procesul 
de colectare. oft are-ul crește productivitatea 
prin scurtarea dramatică a timpilor de punere în 
funcţiune de la zile la ore și a timpilor de schimbare 
de la ore la minute, maximizând în același timp 
eficienţa generală a liniei. De asemenea, soft are-ul 
dispune de un sistem puternic de identificare a 
culorilor care poate suporta până la 10 camere 
pentru îndrumarea exactă a poziţiei și inspecţia 
caracteristicilor. A
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C u seria KR CYBERTECH nano îmbunătățită, KUKA stabilește 
noi standarde în domeniul tehnologiei roboților pentru 
aplicații cu traiectorii continue în categoria de roboți cu sar-

cini utile reduse.

Noul KR CYBERTECH nano ARC stabileşte 
un nou standard în producţia automatizată

Automatizări  >>> roboţi <<<

Noii roboţi KR C ERTECH nano prezentaţi de 
K KA sunt adevăraţi specialiști pentru aplicaţii cu 
traiectorii continue, cum ar fi sudarea cu arc, lipirea 
adezivă sau aplicarea materialului de etanșare. 
Aceștia oferă performanţe maxime la costuri minime.

amilia de produse KR C ERTECH nano ARC 
stabilește noi standarde: noua generaţie de roboţi 
de la K KA este remarcabil de agilă, extrem de 
rapidă și chiar mai precisă decât predecesorii săi 
în aplicaţii pe traiectorii continue. Designul inovativ 
include o cotă de trecere de 50 de milimetri pentru 
flanșe, fapt care permite o mișcare redusă a axelor 
principale și un timp de ciclu mai redus păstrând 
precizia în timpul mișcării.

Noii roboţi din acestă serie au o capacitate de 
repetare de 0,0  milimetri, chiar și la viteze mari, 
ceea ce face ca roboţii KR C ERTECH nano 
ARC să fie adevăraţi experţi pentru aplicaţii care 
necesită o precizie maximă - cum ar fi sudarea cu 
arc și aplicarea adezivilor sau a etanșanţilor.

Indiferent pentru ce sarcini folosiți KR CYBERTECH nano, 
roboții oferă rezultate remarcabile chiar de la început și pot 

fi adaptați optim folosind sistemul flexibil de alimentare K-PIPE și 
KUKA.Modele de mișcare. Am dezvoltat seria special pentru ultima 
generație de controlere KR C5 de la KUKA, ce valorifică 
întregul potențial al acestui nou sistem general. Un pachet 
global puternic și flexibil.

Markus HOLLFELDER-ASAM, Manager de portofoliu la KUKA

Cerinţe de întreţinere şi costuri generale reduse
În același timp, seria se caracterizează prin durata de viaţă lungă și 

cerinţele cele mai scăzute de întreţinere din categoria sarcinii utile reduse. 
Pentru utilizatori, costul total de proprietate TCO  este redus la minimum. 
Acesta include costuri de operare reduse datorită disponibilităţii maxime și 
a consumului redus de energie în comparaţie cu predecesorul său.

În plus faţă de tehnologia de acţionare și control, cerinţele de service și 
întreţinere au fost, de asemenea, optimizate. Axele individuale, de exemplu, 
nu necesită întreţinere completă, iar piesele de schimb sunt disponibile 
până la 25 de ani.

Amprentă mică  o gamă largă de posibilităţi
Roboţii pot fi utilizaţi pentru un spectru larg de 

aplicaţii: datorită amprentei reduse și a diverselor 
opţiuni de instalare, sunt de asemenea potriviţi 
pentru celule compacte, sarcini complexe și lanţuri 
de proces provocatoare.

lexibilitatea suplimentară este asigurată de 
conceptul inovator de furnizare a energiei K-PIPE-
E ”, cu care clienţii K KA sunt deja familiarizaţi 
de la categoriile de roboţi cu sarcini utile mai mari. 

epararea sistemului și a cablajului aplicaţiei face 
ca integrarea în mediul de producţie să fie și mai 
ușoară și echipamentul sistemului de alimentare 
cu energie mai flexibil. Axe suplimentare și noua 
generaţie de poziţionere pot fi adăugate mai ușor 
la configuraţie.

un venit în familie
eria KR C ERTECH nano de ultimă generaţie 

include nu numai modelele cu hollo - rist ale fami-
liei KR C ERTECH nano ARC focalizare ARC , ci 
și variante de in-line rist care sunt mai flexibile în 
ceea ce privește instalarea.

Modurile digitale K KA.Motion permit ca 
performanţa roboţilor să fie adaptată la diferite 
sarcini prin intermediul controlerului, de ex. Modul 
dinamic” pentru o performanţă dinamică mai 
mare cu timpi de ciclu reduși. Modul traseului” 
vine chiar și standard în roboţii cu hollo  rist, 
împreună cu așa-numita calibrare absolut precisă 
pentru mișcarea continuă a traseului optimizată de 
aplicaţie. Ambele opţiuni sunt disponibile și pentru 
roboţii cu rist standard în linie.

Cele mai bune rezultate chiar de la început

eria de produse prezintă, de asemenea, - ca 
standard - protecţie împotriva prafului și apei în 
conformitate cu IP 5  pentru roboţii cu rist și chiar 
IP 5  axe principale axe pentru rist  pentru 
roboţii de in-line rist. Integrarea KR C ERTECH 
nano este cu adevărat ușoară pentru companii, 
datorită suprafeţelor de montare standardizate 
pentru accesorii și a amprentei identice cu cea 
a predecesorului său”, spune Markus Hollfelder-
Asam. Instalarea echipamentelor de sudură este, 
de asemenea, simplă. Încă o dată, poate fi adoptat 
de la predecesor datorită punctelor de montare 
identice. ” A

Strada W. A. Mozart nr. 5, 
umbră iţa, Timiş

www.kuka.com/ro-ro
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.  de roboţi industriali v nduţi
Î

n luna februarie a acestui an, Yaskawa a atins pragul de 500.000 de roboți industriali vânduți. Acest lucru certifică 
faptul că Yaskawa este unul dintre cei mai mari producători la nivel mondial în domeniul roboților industriali și al 
automatizării. Fondată în anul 1915, Yaskawa s-a extins permanent pe plan internațional, prin know-how de vârf și 

expertiză în producție, din Asia până în Europa. 

Yaskawa

Divizia de Robotică din Europa - askawa 
Europe GmbH - a decis să își întărească poziţia în 
Europa de Est, semnând în anul 2020 un contract 
cu NORMANDIA. NORMANDIA a devenit astfel 
Partener Strategic Yaskawa în România.

Primul model de robot aska a a fost 
Motoman-L10, produs în anul 1977, fiind utilizat 
în industria de fabricare a automobilelor. Mai 
precis, Motoman-L10 de la aska a a răspuns 
cererii tot mai mare de automatizare din fabricile 
producătoare de automobile. 

În anul 1994, controller-ul A NAC MRC a făcut 
posibilă pentru prima dată în industrie, colaborarea 
între mai mulţi roboţi. 

În anul 2003, aska a a trecut de la roboţii 
standard care pot fi utilizaţi pentru o varietate 
de aplicaţii, cum ar fi sudarea sau manipularea, 

la roboţii optimizaţi pentru aplicaţii” application-
optimized robots . Acești roboţi sunt e icientizaţi 
pentru aplicaţii specifice, fiind proiectaţi și adaptaţi 
în permanenţă la nevoile clienţilor.   

Mai mult, aska a a introdus în mod constant 
tehnologii inovatoare, cum ar fi robotul în  axe 
care atinge aceeași rază de acţiune precum un 
braţ uman, sau robotul cu două braţe care poate 
executa munca efectuată de o singură persoană, 
cu ambele braţe. 

În ultimii ani, pe fondul scăderii ponderii 
populaţiei în limita de vârstă de pe piaţa muncii și 
al crizei de forţă de muncă din diverse ţări, cererea 
din sectoarele industriilor alimentară, farmaceutică 
și cosmetică, dar și din piaţa 3C calculatoare, 
echipamente electrocasnice și de telecomunicaţii  
a crescut la fel de mult ca și cea din industria 
automotive. Pentru a răspunde unor cerinţe diver-
sificate, începând cu  anul 2018, aska a a lansat 
mai mulţi roboţi colaborativi din seria HC, care pot 
lucra în fabrică împreună cu angajaţii, aska a 
extinzându-și semnificativ gama de aplicaţii.

e așteaptă ca unităţile de producţie să continue 
automatizarea. Va exista, prin urmare, o nevoie 
tot mai mare de producţie mai inteligentă, prin 
creșterea e icienţei și calităţii producţiei și garantarea 
trasabilităţii. În acest sens, aska a a dezvoltat 
conceptul i -Mechatronics  care adaugă manage-
mentul informaţiilor digitale digital data manage-
ment  la soluţiile sale de automatizare. 

Normandia este o societate înfiinţată la rașov, 
în anul 1 2, specializată în domeniul automatizării 
industriale și în instalarea și servisarea echipamen-
telor și roboţilor. 

În calitate de Partener trategic aska a în 
România, NORMANDIA oferă o gamă largă de 
roboţi industriali aska a, pentru aplicaţii variate 
precum: n ablare n Industria aditivilor n udură 
cu arc electric nAsamblare n Îndoire n isteme 
de mulgere nDebavurare nDozare  etanșare n u-
dare prin fricţiune nPolizare polișare nColaborare 
om-robot nEtichetare marcare nCălire cu laser 
n udură cu laser nRobotizare mașini nMani-
pulare n rezare nAsamblări mecanice nRoboţi 
mobili nVopsire lăcuire nReparare paleţi nPale-
tizare nPick and place nAmbalare nRobotizare 
prese n Inspecţia calităţii nAplicaţii robotice ino-
vatoare nRoluire n udură în puncte n udură cu 
ultrasunete. A 
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D upă ce a prezentat un nou prototip de robot cu 5 axe de uz general Success 22  în cadrul târgului comercial 
K 2019, Sepro Group a finalizat acum reproiectarea întregii game. Aceasta poate deservi mașini de turnare prin 
injecție de la 20 la 700 tone. Trei dintre unități pot fi echipate opțional cu o servoarticulație pe 2 axe dezvoltată 

împreună cu aska a Motoman, în scopul de a crea o construcție carteziană pe 5 axe care aduce pe piață atât flexibilitate 
cât și economii.

Str. Lucian Blaga nr. 3, Bl. J5, 
sc. , ap. , ucureşti
Tel.: 021.322.48.99;
Fax: 021.321.17.15
email: sales@chorus.mc
www.chorusengineering.ro

Reproiectarea gamei 
SUCCESS de la SEPRO
Trei modele oferă funcţionare opţională pe cinci a e

Introdusă iniţial în 2011, Gama Success a deve-
nit cea mai ine nd t  familie de ro o i epro. 
Pentru prima dată, viteza și precizia funcţionării 
servo pe 3 axe au devenit disponibile procesatorilor 
cu aplicaţii simple de preluare și plasare a pieselor 
din matriţă și operaţiuni simple în aval.

În plus, faţă de modificările estetice care includ 
un stil elegant și simplificat, cei mai noi roboţi 

uccess au o cursă standard de extracţie din 
matriţă extinsă. Totodată, pentru prima dată, este 
disponibilă o configuraţie de scoatere din matriţă 
lungă LD  care adaugă 200 mm la cursă. În anu-
mite aplicaţii, acest lucru poate permite unui robot 
de o anumită dimensiune să servească o mașină 
de turnare prin injecţie cu un tonaj mai mare decât 
era posibil anterior.

La unele modele, cursa maximă orizontală a 
fost prelungită și de asemenea este disponibil 
un braţ vertical telescopic pentru a putea extinde 
deplasarea cu până la 200 mm.

Totodată, pentru mișcările liniare ale noilor 
roboţi uccess, inginerii epro s-au întors la uti-
lizarea rulmenţilor tip tachet. Dezvoltaţi și brevetaţi 
de epro în urmă cu câţiva ani pentru a rezolva 
sarcinile utile mari și cursele lungi pe roboţii mari, 
acest tip de rulmenţi sunt standard pentru toţi 
roboţii cartezieni.

 Această tehnologie recunoscută oferă o 
distribuţie mai uniformă a greutăţii și o funcţionare 
mai lină în comparaţie cu rulmenţii liniari și, de 
asemenea, este mai tolerantă la praf și la alţi 
contaminanţi.

inia Success 
Conform celor menţionate mai sus, cei mai mari 

trei ro o i din ama ccess acoperind mașinile 
de turnare prin injecţie de la 0 la 00 de tone  sunt 
disponibili într-o config ra ie  cu 5 axe servo care 
adaugă viteză, flexibilitate și ușurinţă în utilizare în 
comparaţie cu roboţii cu 3 axe cu braţ pneumatic.

Articulaţia complet-servo a roboţilor uccess 
Line  este o caracteristică ce se regăsea anterior 
doar la roboţi mai tehnologici, inclusiv linia epro 
5  de roboţi mici și mijlocii și linia  de roboţi 
mari, ambele având o articulaţie servo pe 2 axe 
dezvoltată în parteneriat cu t ubli Robotics.

pre deosebire de articulaţiile pneumatice, 
servo-motoarele au senzori de poziţie care permit 
robotului să știe exact unde sunt poziţionate braţul 

Printre alte avantaje, articulația complet-servo poate fi adaptată 
cu ușurință prin comenzi digitale simple. Aceasta garantează 

o mai mare flexibilitate și schimbări mai rapide ale producției – abor-
dând metodologia de Schimb De Matriță De Un Minut (SMED). 
Credem că acesta reprezintă viitorul roboților cartezieni.

Claude BERNARD, Director de Marketing pentru Produs
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și dispozitivul de prindere montat pe acesta. De 
fapt, ro ot l se poate deplasa n toate cele  a e n 
orice moment c  n control complet. Acest lucru 
permite robotului să efectueze mișcări complicate. 
Astfel, devine mai ușor să extrageţi o piesă mare, 
complexă, cu o distanţă minimă între jumătăţile 
de matriţă sau între coloanele mașinii, sau să 
poziţionaţi piese pentru operaţiuni secundare. În 
același timp, devine posibilă utilizarea unor dispozi-
tive mai simple la capătul braţului EOAT , deoarece 
articulaţia  servo compensează mai ușor nealinierile 
minore.

Multe dintre aceste sarcini complexe de manipu-
lare ale pieselor au fost atribuite în mod istoric 
roboţilor cu braţ articulat pe  axe. Cu toate aces-
tea, deoarece sunt roboţi cartezieni sau liniari, 
roboţii uccess  cu 5 axe asigură o intervenţie 

mai rapidă în spaţiul matriţei pentru cicluri de timp 
mai scurte. Aceasta oferă în același timp fle i ili-
tate n interior l și n e terior l matri ei, care altfel 
erau asociate cu o unitate articulată. Reglajele și 
funcţionarea sunt extrem de intuitive, iar progra-
marea a fost concepută pentru a se potrivi nevoilor 
unice de turnare prin injecţie.

Despre Sepro
epro este una dintre primele companii din 

lume care au dezvoltat roboţi cartezieni cu grindă 
de rulare pentru a fi folosiţi la mașinile de turnare 
prin injecţie, introducând primul manipulator” con-
trolat prin CNC în 1 1.

În prezent, epro ro p este unul dintre cei mai 
importanţi furnizori independenţi de roboţi din lume, 
oferind o gamă de roboţi mai extinsă decât orice alt 
furnizor din industria procesării maselor plastice. 

ervo-roboţii și roboţii cu 3, 5 și  axe, unităţile cu 
destinaţie specifică și sistemele complet automa-
tizate sunt compatibile cu platforma de comandă 
Visual dezvoltată de epro special pentru mașinile 
de turnare prin injecţie. Acest dispozitiv unic de 
control constituie o componentă cheie, în ceea 
ce compania o numește integrare deschisă”  o 
abordare colaborativă a conectivităţii echipamen-
telor și a interoperabilităţii, care poate fi adaptată 
exact pentru nevoile specifice ale procesatorilor și 
ale producătorilor de mașini de turnare prin injecţie. 
La epro, clienţii eneficia  de control total . A
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Noua mașină de injecţie se bazează pe plat-
forma DUO ENGEL care  se utilizează de 25 de ani 
fiind  adaptată în mod specific cerinţelor industriei 
ambalajelor atât pe partea de prindere, cât și pe cea 
a unităţii de injecţie.

 Cu durate de ciclu uscat între 2,35 și 3,  
secunde, duo speed este cea mai rapidă mașină de 
injecţie cu două platane de pe piaţă.

Tehnologia compactă cu două platane EN EL 
contribuie în continuare la o eficienţă excelentă 
a costurilor în acest domeniu de aplicare. În plus, 
geometria platanului a fost optimizată pentru 
cerinţele speciale din industria ambalajelor.

Deosebit de curat şi eficient din punct de 
vedere energetic

 azat pe servo-hidraulica ecodrive de econo-
misire a energiei de la EN EL, mașina de injecţie 

Materiale plastice

ENGEL INJECTIE s.r.l.  
Str. Valea Oltului nr. 123

ucureşti, 
Tel.   ( )   

ax   ( )   
sales.ro@engelglobal.com
service.ro@engelglobal.com
www.engelglobal.com/ro

N oua mașină de injecție în matriță DUO speed EN EL combină productivitatea și eficiența cu timpi scurți de ciclu 
în gama de forțe ridicate de strângere. Disponibil cu forțe de strângere de la 5.000 la 11.000 kN, noul tip de 
mașină de mari dimensiuni este destinat producătorilor de lăzi și containere de depozitare și transport.

E GE  e tinde portofoliul de maşini 
pentru ambalaje

În special pentru găleți și produse logistice, duo speed extinde 
portofoliul în gama de forțe închidere mai mari.  

Accentul de dezvoltare a fost pe cicluri scurte.

Christoph LHOTA, 
vicepreședinte BU Pakaging ENGEL

este echipată cu o acţionare a melcului folosind un 
motor electric. Acumulatorii optimizaţi sunt utilizaţi 
pentru injecţii deosebit de rapide. Acestea sprijină 
încărcarea bazată pe cerere a acumulatorilor, pen-
tru a îmbunătăţi în continuare eficienţa energetică.

Ca echipament standard, D O are deja un melc 
barieră și o valvă non retur cu inel glisant optimizat 
pentru PP și HDPE.

alorificarea întregului potenţial
Cu această extindere a portofoliului, EN EL 

valorifică în mod optim toate potenţialele de 
eficienţă și calitate, de la ambalaje cu pereţi subţiri, 
capace și închideri, la containere mari cu pereţi 
groși, oferind o soluţie perfect potrivită pentru 
fiecare caz. 

În plus faţă de duo speed, seria de mașini de 
injecţie e-cap și e-speed au fost dezvoltate special 
pentru aplicaţii în industria ambalajelor.

Noua duo speed, adaptată industriei amba-
lajelor și logistică, se bazează pe mai mult de 25 de 
ani de experienţă cu mașini mari cu două platane. 
Peste 10.000 de mașini de injecţie duo sunt utili-
zate în întreaga lume. A

apid şi compact, 
cu forţe mari de str ngere
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ntreţinerea preventivă
O societate de turnare specializată, care pro-

ducea o piesă de 1,  kg din PC și A  ignifug, se 
confrunta cu probleme critice legate de aspectul 
piesei. Durata mare a ciclului, de 55 de secunde, 
a crescut importanţa producerii de piese perfecte 
din punct de vedere vizual. O atenţie deosebită 
s-a acordat manipulării matriţei, o simplă atin-
gere cu mâinile putând conduce la necesitatea 
lustruirii extinse a acesteia. Nu era permisă nicio 
metodă de curăţare abrazivă sau manuală. Textura 
suprafeţei acestei matriţe de mari dimensiuni era 
foarte sensibilă. Metoda de curăţare era limitată 
la curăţarea cavităţilor în secţia de sculărie. Costul 
fiecărei recondiţionări era estimat la 3.000  și 
două zile de muncă. Din cauza depunerilor masive 
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P relucrarea polimerilor conduce treptat la formarea pe matriță a 
unui strat fin de material, aditivi și pigmenți. Un astfel de efect 
generează defecte ale pieselor, costuri mai mari de întreținere 

a matriței și întreruperi ale procesului. 

Soluţie de curăţare 
a matriţelor

 IMAGINEA 2.  
piesă care a fost extrasă 

din matrița care a fost 
pulverizată cu Lusin®.

Efectele depunerilor sunt multiple și unele sunt dificil de urmărit: 
nLiniile de îmbinare, golurile, petele sunt ușor de verificat. Acest lucru 

se poate face direct la utilaj.
nCanalele înfundate parţial de exemplu, canalele de răcire  ar putea fi 

puţin mai dificil de identificat atunci când afectează, de exemplu, umplerea 
cavităţii. 
n uprafeţele texturate de exemplu, partea mată a tabloului de bord  

afectate de luciul din ce în ce mai redus al suprafeţei nu sunt ușor de iden-
tificat.

Instalaţiile de turnare reduc în mod considerabil costurile de întreţinere 
și își scurtează perioadele de inactivitate prin utilizarea regulată a agentului 
de curăţare pentru matriţe Lusin® MC171 . O mică cantitate de produs și o 
aplicare de 2 minute sunt suficiente pentru ca prelucrătorii să economisească 
mult timp, bani și piese irosite prin utilizarea regulată a agentului de curăţare 
pentru matriţe în scopul menţinerii spaţiilor cavitare în condiţii normale.

Chem-Trend, lider mondial în dezvoltarea și pro-
ducerea de agenţi de demulare, compuși de purjare 
și alte produse auxiliare de proces specializate, pro-
pune o soluţie de curăţare a matriţei care combină 
performanţe excelente de curăţare, simplitate de 
utilizare și calitate îmbunătăţită a pieselor. 

În timpul procesării, o fracţiune din polimer, adi-
tivi, precum și pigmenţi se depune încet în spaţiile 
cavitare ale matriţei. Cu timpul, se formează depu-
neri care afectează tot mai mult calitatea suprafeţei 
pieselor, conducând la produse non conforme. 
Depunerea de reziduuri este un proces foarte lent și 
constant. Doar câteva piese defecte pot afecta un 
întreg lot. Acest lot este fie livrat clienţilor, putând 
reduce scorul de performanţă al furnizorului dacă 
defectele sunt identificate, fie lotul trebuie să fie 
sortat pentru a elimina piesele cu defecte identifi-
cabile vizual, ceea ce conduce la creșterea costului 
de producţie.

nii polimeri, aditivi și pigmenţi sunt mai sus-
ceptibili la formarea de depuneri în timpul ciclurilor 
de producţie lungi. Poliamida, PVC-ul, acetalii, pre-
cum și multe altele determină formarea de depu-
neri. Poliolefinele lasă ceară și formează depuneri 
aderente de pigmenţi pe suprafeţele cavitare.

Pentru a evita refuzurile calitative ale pieselor, 
trebuie implementate cicluri regulate de întreţinere. 
Durata ciclului de întreţinere variază foarte mult în 
funcţie de complexitatea matriţei.

 IMAGINEA 3.  
piesă după curățarea 

matriței cu Lusin® 
MC1718.

n IMAGINEA 1. Piese contaminate înainte de curățarea 
matriței.
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pe matriţă, era necesară o recondiţionare la fiecare 
două săptămâni.

 
La mijlocul procesului de producţie, la sfârșitul 

ciclului semi-manual, s-a făcut o încercare iniţială 
prin pulverizarea de Lusin® MC1 1  direct pe partea 
mobilă a matriţei jumătate vizuală . După un timp 
de reacţie de aproximativ 30 de secunde, mașina 
a fost  pornită din nou în modul semi-automat. 

rmătoarele cinci piese injectate au evacuat toate 
depunerile din cavitate. Aceste piese rebutate 
aveau un strat suplimentar de aditivi îndepărtaţi 
pe suprafaţa lor. Metoda permite utilizarea unui 
agent de curăţare fără a atinge suprafaţa cavităţii. 
Acesta a fost un aspect foarte important pentru 
directorul de producţie și directorul general, care au 
cheltuit deja mulţi bani pentru remedierea daunelor 
sau repararea sculelor zgâriate.

eziduuri pe piesă
Performanţa produsului a fost evaluată pe o 

perioadă mai lungă de timp printr-o curăţare de 
întreţinere la fiecare schimb. În timpul producţiei, 
a fost elaborată o schemă de întreţinere preventivă 
folosind doar o cantitate mică de Lusin® MC1 1  
pentru a acoperi ambele părţi ale spaţiului cavitar. 
După un timp de reacţie de aproximativ 30 de 
secunde, mașina a fost din nou pornită și primele 
două piese au fost aruncate. Cu această metodă, 
ciclul de recondiţionare a sculelor a crescut de la 
două la șase săptămâni.

Concluzie
tilizarea preventivă a Lusin® MC1 1  pen-

tru îndepărtarea depunerilor din matriţă permite 
matriţelor de injecţie să prelungească timpul din-
tre două cicluri de recondiţionare a matriţelor. 

tilizarea regulată a acestuia asigură păstrarea în 
stare bună a spaţiilor cavitare. 

Utilizarea Lusin® MC1 1  elimină potenţialele 
deteriorări ale matriţei, înfundarea orificiilor de 
răcire și formarea de depuneri în zonele greu 
accesibile ale matriţei.

Despre Chem Trend
Chem-Trend este, la nivel mondial, cel mai de încredere partener în 

domeniul agenţilor de demulare, compușilor de curăţare și altor produse 
chimice speciale pentru procesele tehnologice. Având o abordare centrată 
pe necesităţile clienţilor și combinată cu cercetarea și dezvoltarea apro-
fundate, Chem-Trend se angajează să ofere expertiză și soluţii inovatoare 
pentru îmbunătăţirea calităţii produselor, a eficienţei producţiei, a reducerii 
deșeurilor și a dezvoltării durabile pentru clienţii săi, în prezent și pe viitor. 

Chem-Trend pune la dispoziţie o reţea integrată la nivel mondial de 
experţi competenţi, bine informaţi, cu o expertiză profundă în dome-
niul producţiei și cel tehnologic, cu facilităţi de cercetare și dezvoltare de 
vârf care susţin numeroase industrii și necesităţi. Chem-Trend satisface 
necesităţile clienţilor săi prin intermediul birourilor din America de Nord, 
America de ud, Asia și Europa și face parte din grupul de firme reudenberg. 
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi RO.CHEMTREND.COM. A
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C um se poate menține în mod constant o calitate ridicată 
a produsului în fața fluctuațiilor materiei prime  Cum pot 
fi asigurate disponibilitatea și productivitatea ridicată a 

mașinilor chiar și în fața restricțiilor de călătorie  - EN EL a oferit 
răspunsuri la aceste întrebări arzătoare în timpul Chinaplas 2021, 
care s-a desfășurat în perioada 13-16 aprilie în Shenzhen, China. 

Producătorul de mașini de injecție și furnizorul de soluții de sis-
tem, cu sediul central în Austria, au participat din nou cu propria 
expoziție la Event Industry 4.0 - actory of the uture din Hala 11.

Covid-19 a accelerat digitalizarea în industria materialelor 
plastice , spune ero ill erot  pre edinte  pentru 
A ia de t i ceania. Clienții noștri investesc din ce în 
ce mai mult în soluții digitale. Serviciile inteligente și asistența 
inteligentă au devenit și mai pregnante în ultimele douăsprezece 
luni.  Aceste tendințe au fost reflectate în expoziția  

a ina de in ecție  e otion  T , complet electrică 
și fără coloane, fiind echipată cu multe produse digitale din pro-
gramul in ect  .

n cele patru zile ale Chinaplast, condițiile de proces fluctuante 
au putut fi simulate pe unitatea de control CC300 a mașinii 

e otion  T  pentru a urmări reajustarea automată de către 
sistemele de asistență inteligente de pe afișajul mașinii.

Simularea unificatoare şi lumea reală
O altă caracteristică nouă este sim link , o dezvoltare comună 
EN EL și Autodesk, furnizorul soft are-ului de simulare 
Moldflo . Cu sprijinul soft are-ului, ambii parametri optimizați 
de Moldflo  pot fi acum convertiți într-un set de date de setări 
de proces și utilizați direct pe mașina de injecție și, invers, para-
metrii procesului și rezultatele măsurătorilor de pe mașina de 
injecție pot fi importate și în Programul de simulare Autodesk. 

Asigurarea productivităţii  şi în perioade de criză
Instrumentul de asistență online și întreținere la distanță, permite 
personalului de service EN EL să se conecteze la mașina de 
injecție dintr-o locație la distanță, astfel încât să poată răspunde 
fără întârziere în toate cazurile de asistență. Paginile ecranului 
unității de control ale mașinii sunt transmise printr-o cone-
xiune securizată la internet. Deoarece datele sunt accesate în 
timp real, se afișează starea curentă a mașinii. Drept urmare, 
operatorii mașinilor de la sol și personalul extern de asistență 
pot vedea aceleași date de producție și își pot oferi sfaturi și 
îndrumări reciproc. A

Chinaplas 2021: 
ENGEL la Industria 4.0 - Fabrica viitorului

Subiectul conservării resurselor este punctul central al 
discuțiilor în rupului P ppelmann în acest an. Divizia 
P ppelmann KAPSTO®, cu experți în elemente de 

protecție din plastic, prezintă, printre altele, serii standard din 
gama sa de produse disponibile și în material 100  reciclat. 
Un alt punct important al grupului P ppelmann este inițiativa 
P PP A  lue®, în cadrul căreia P ppelmann grupează 
numeroase proiecte care sunt dedicate unei bucle închise de 
material. Inițiativa este o componentă importantă a strategiei de 
sustenabilitate a experților din domeniul materialelor plastice.

Dopuri conice G   şi rotecţie universală G  
Materialul 100  reciclat pentru seriile standard asigură o uti-
lizare mai atentă a resurselor. Populara protecție universală PN 
610 poate fi utilizată ca dop sau capac. Etanșează în mod fiabil 
filetele interne, alezajele și filetele externe în diferite diametre de 
la 4,4 la 84,5 mm. Protecția plastică în formă conică asigură un 
excelent grad de toleranță. Dopul conic PN 608 cu prindere 
laterală este acum disponibil într-o versiune reciclată. Ambele 
serii standard sunt disponibile din stoc și, la fel ca seria stan-
dard existentă, au fost produse în aceeași calitate KAPSTO®. 
Alternativele de economisire a resurselor din seria populară 
standard sunt fabricate dintr-o polietilenă post-consum PCR-
PE . 

Iniţiativa E MA  blue®

Noile elemente de protecție realizate din material reciclat 100  
reprezintă eforturile intense ale experților germani în materiale 
plastice pentru conservarea resurselor. Prin urmare, compania 
a lansat inițiativa P PPELMANN blue®, care reunește toate 
activitățile rupului cu scopul de a realiza un ciclu închis în 
procesarea materialelor plastice. Experții în reciclare din toate 
unitățile de producție lucrează în prezent la soluții pentru fabri-
carea cu economie de resurse a unei game largi de produse 
P ppelmann de la elemente de protecție până la produse pen-
tru grădinărit și ambalare . A

Elemente de protecţie A STO®          
realizate din material 
100% reciclat 
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O   mm
Nou la KNARR  Suplimentar la gama anterioară 13 mm, 16 
mm, 19 mm, 22 mm și 28 mm , KNARR oferă acum opri-
torul de bac cu rolă, de asemenea, în 10 mm.        
                                   
Acest tip de opritor oferă a anta e e idente
n O suprafață de contact optimizată și mărită a componentei 
permite o șanfrenare și elimină postprocesarea filetului.
n Comparativ cu alte soluții, rola se dovedește a fi mult mai 
rezistentă la uzură. 
n Extinderea gamei cu rola de 10 mm permite acum utilizarea 
acestui opritor în spații și mai restrânse.

Opritorul de bac este compus, în principal, dintr-un ax acoperit 
DLC, o rolă călită 60 HRC  și arcuri interschimbabile pentru 
diferite sarcini 1  45 kg . Deoarece lubrifierea nu este necesară, 
vom avea o cameră curată totdeauna. Rezistența până la tem-
peratura de 220  C este un alt avantaj în plus.

Pentru diametre mici 10 mm, 13 mm și 16 mm , componenta 
este fixată numai cu un șurub. Sistemul anti-răsucire este reali-
zat de un știft suplimentar pe suprafața de contact. A

Siguranţe bac

Opritor de bac cu rolă
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Partajarea proiectelor în cloud 
cu Eplan eManage 
T ransformarea digitală a ingineriei își continuă progresul. Ca parte integrantă a serviciilor sale în cloud, Eplan 

prezintă un nou serviciu pentru colaborarea inter-proiecte – Eplan eManage – care permite utilizatorilor să încarce 
proiecte de pe platforma Eplan în mediul cloud, precum și să le partajeze și să lucreze la ele aici. Versiunea 

gratuită a fost lansată la mijlocul lunii martie, iar versiunea cu funcții avansate, contracost, îi va urma în august 2021.

erviciile cloud inovatoare și sistemele platfor-
mei EPLAN devin tot mai integrate. Ca prim pas, 
noua soluţie soft are EPLAN eManage ree a fost 
lansată la mijlocul lunii martie. Acest soft are 
gratuit, bazat pe cloud, permite încărcarea facilă a 
proiectelor de pe platforma EPLAN și bro sere eb 
în mediul cloud securizat ePulse. O versiune contra-
cost a soft are-ului, cu funcţionalitate avansată, va 
fi lansată în luna august.

Colaborare inter-proiect
EPLAN eManage permite încărcarea, ges-

tionarea și partajarea facilă a proiectelor în 
cloud. Dat fiind faptul că ecosistemul actual al 
automatizărilor industriale este caracterizat de 
multiple discontinuităţi media atunci când vine 
vorba despre transferul documentaţiilor, avantajele 
acestui sistem sunt clare: sistemele pe platforma 
EPLAN împreună cu acest nou serviciu cloud vor 
interconecta producătorii de dulapuri de comandă 
și fabricanţii de panouri, integratorii OEM și de 
sisteme, precum și operatorii de mașini și sisteme 
de fabricaţie. 

Cu toţii lucrează împreună în cadrul unui proiect 
central ce poate fi sincronizat pe platforma EPLAN 
via eManage în cadrul unei aplicaţii inginerești de 
tip ciclu complet. Drepturile de acces și alocarea 
clară a rolurilor asigură securitatea datelor și permit 
accesarea flexibilă a proiectelor. tilizatorii EPLAN 
Electric P  și EPLAN Pro Panel beneficiază deja de 
aceste proiecte integrate ce le permit încărcarea 
facilă a proiectelor în cloud și retransferarea lor pe 
platforma EPLAN pentru procesare ulterioară.

Transfer de date direct pe EPLAN eView
De asemenea, utilizatorii își pot publica datele 

proiectului cu un singur clic direct în EPLAN 
eVie . Acest lucru oferă celor implicaţi posibili-
tatea de a vizualiza și comenta proiecte întregi. 
În plus, permite implementarea digitală a proce-
selor de evaluare între companii. Iar graţie acestei 
disponibilităţi clare, centrale în cloud, eManage 
susţine participanţii la proiect la căutarea rapidă 
după conţinut specific.

Date curente, sincronizate
EPLAN eManage înseamnă că proiectul EPLAN 

este sincronizat pentru toţi participanţii și cei 
implicaţi în proiect. Modificările la proiect sunt 
vizibile pentru toţi participanţii, iar documentaţia 
acestuia este întotdeauna actuală - pe toată durata 
ciclului de viaţă a proiectului și chiar și în scenarii 
de funcţionare sau de service. A

 FOTO.  
Utilizatorii Eplan Electric 
P8 și Eplan Pro Panel pot 
încărca facil proiecte în 
cloud și le pot retransfera 
pe platforma Eplan pentru 
procesare ulterioară.

CAD/CAM/PLM/ERP
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D e regulă, procesele de reverse engineering (inginerie inversă sau inginerie de recon-
strucție) sunt utilizate pe parcursul proceselor de fabricație și mentenanță. Cu toate 
acestea, în ciuda disponibilității unor sisteme de metrologie de mare capacitate, aceste 

procese pot necesita fluxuri de lucru digitale complexe care iau în considerare tipuri de date și 
tehnologii incompatibile, ceea ce împiedică productivitatea și poate genera erori. În plus, aceste 
fluxuri de lucru necesită foarte multă experiență și acces la mai multe instrumente și specialiști, 
astfel ducând la blocaje în organizație.

Conceput pentru a elimina complexitatea, soft-
are-ul REcreate oferă un singur mediu de lucru 

începând de la scanare până la modelul CAD 
fabricabil.  tilizatorul poate pregăti modele CAD 
și desene pornind de la piesa fizică și norul de 
puncte scanat. ama completă de instrumente 
CAD permite utilizatorilor să creeze modele CAD 
complete și fabricabile, precum și desene de engi-
neering 2D. Instrumentele de analiză REcreate per-
mit profesioniștilor din producţie să interogheze 
acele modele 3D și să valideze dacă acestea sunt 
fabricabile înainte de a le exporta în format CAD 
sau TL pentru procesele de fabricaţie asistată de 
computer CAM  sau de fabricaţie aditivă.

Deși concepută pentru a fi interoperabilă și pen-
tru a fi încorporată în procesele existente ale clien-
tului, soluţia oferă avantaje suplimentare celor care 
utilizează și alte tehnologii Hexagon în fluxul lor de 
lucru precum braţe de măsurare portabile sau sis-
teme de scanare cu lumină structurată. Totodată, 
REcreate este testat riguros cu programele soft-

are de producţie ale Hexagon care sunt utilizate la 
planificarea, optimizarea și programarea proceselor 
de prelucrare. Inginerii proiectanţi pot utiliza soft-

are-ul împreună cu soluţiile soft are de simulare 
Hexagon.

oft are-ul REcreate elimină complexitatea 
reverse engineering-ului pentru a crea un mediu de 
proiectare și producţie mai inteligent, mai rapid și 
mai flexibil pentru a modela produse noi și pentru a 
repara, reconstrui sau înlocui piese.

Simplificarea designului sofisticat
REcreate este un software flexibil ce se 

deosebește de soft are-ul tradiţional de reverse 
engineering prin încorporarea unui sistem CAD 
care poate crea desene 2D, precum și modele 
CAD. REcreate se potrivește oricărui flux de lucru 
de producţie existent și este suficient de versatil 
pentru a putea fi utilizat ca produs autonom, care 
funcţionează cu mașini care nu utilizează date 
CAM sau ca parte a unei soluţii de la CAD la CAM 
end-to-end. Printre alte funcţionalităţi cheie numim 
modelarea directă, utilizatorilor fiindu-le ușor să 
proiecteze forma necesară.

O gamă completă de aplicaţii de reverse 
engineering

șurinţa în utilizare și interoperabilitatea soft-
are-ului REcreate facilitează capturarea datelor de 

către utilizatori, prin conectarea directă la dispozi-
tivele de scanare sau prin importarea de date tip 
mesh, de solide, de suprafeţe sau tip nor de puncte. 

tilizatorii pot modela design-urile într-un singur 
mediu cu ajutorul unei game complete de instru-
mente de modelare și le pot fabrica cu ajutorul pro-
gramului CAD CAM - putând totodată să valideze 
calitatea. Utilizatorii pot începe în oricare moment 
al procesului de reverse engineering, moment care 
se potrivește cel mai bine nevoilor lor.

Cu REcreate producătorii și OEM-urile pot:
n reconstitui piese uzate și fără documentaţie 2D sau 3D existentă
n dezvolta produse inovatoare pornind de la piesele existente
n garanta o asamblare precisă a componentelor noi
n crea un model CAD pentru piese
n actualiza fișiere de proiectare pentru a reflecta modificările survenite în 
timpul fabricaţiei sau al prototipării

REcreate este conceput pentru a funcţiona cu 
o gamă largă de sisteme terţe și poate fi utilizat fie 
ca o soluţie end-to-end de reverse engineering, fie 
ca o completare la tehnologia existentă. REcreate 
realizează un echilibru perfect între capabilităţile 
puternice de reverse engineering și ușurinţa în 
utilizare. 

Capabilităţi CAD complete
REcreate este un sistem CAD complet care 

poate crea desene 2D și modele CAD gata de 
utilizare în fabricaţie și care pot crea modele CAD 
precise chiar și pornind de la date fragmentate. 
Și cum REcreate poate funcţiona cu orice produs 
CAD CAM existent, producătorii îl pot utiliza pentru 
a-și îmbunătăţi procesele și rezultatele actuale de 
reverse engineering, maximizând în același timp 
investiţiile existente în tehnologie.

De la un nor de puncte la un digital twin
Cu soft are-ul REcreate, inginerii pot trece ușor 

de la gestionarea norului de puncte la crearea de 
suprafeţe discretizate mesh , modele de suprafaţă 

CAD/CAM/PLM/ERP
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și solide, toate într-un singur mediu de proiectare 
unic, care include un sistem de modelare directă 
complet activat. Drept rezultat, aceștia își pot opti-
miza utilizarea de date inteligente pentru a crea un 
digital t in complet, gata de fabricaţie.

Conceput pentru piese de reverse engineering 
realizate rapid și eficient, cu instruire minimă, fluxul 
de lucru al REcreate este simplu, curat și intuitiv și 
ghidează utilizatorul prin sarcinile necesare pentru 
finalizarea proiectului. Utilizatorii pot începe pro-
cesul de reverse engineering oriunde doresc, fie 
scanând direct în REcreate, fie importând un nor de 
puncte sau un mesh deja create.

n Surface mesh - suprafață discretizată

n Model CAD reconstruit

Un exemplu de flux de lucru este ilustrat mai jos:

n Point cloud  - nor de puncte

n Validare model CAD

Optimizarea utilizării
REcreate este ușor de configurat, permiţând 

experienţei fiecărui utilizator și fluxului de lucru să 
fie modelate în funcţie de preferinţele acestuia și de 
nevoile respectivei aplicaţii. 

REcreate permite utilizatorilor să optimizeze 
modul în care interacţionează cu produsul prin uti-
lizarea unui motor Javascript încorporat, oferindu-le 
flexibilitatea de a îmbunătăţi eficienţa operaţională, 
cum ar fi derularea operaţiilor repetitive printr-un 
script simplu. iind foarte scalabil, REcreate creează 
legătura esenţială între sistemele de proiectare, 
producţie și control ale producătorului, devenind 
parte integrantă a unui mediu de fabricaţie inteli-
gent modern și agil. 

REcreate poate funcţiona fie ca un sistem 
autonom, fie poate fi încadrat în fluxurile de lucru 
existente și în sistemele terţe, funcţionând cu 
mașini care nu utilizează date CAM sau ca parte a 
unei soluţii de la CAD la CAM end-to-end. A

n Fluxul Digital din fabrică
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E ste de admirat consecvenţa cu care firma Autodesk lansează pe piaţă câte o versiune 
nouă de AutoCAD în fiecare primăvară. Deși software-ul a ajuns la un nivel de maturitate 
și de completitudine care nu prea mai îngăduie apariţia de noi facilităţi, iată că totuși noua 

versiune de AutoCAD mai aduce câteva îmbunătăţiri, și le vom parcurge în rândurile următoare.

Interfaţă şi utilităţi
La AutoCAD 2022 interfaţa grafică cu utili-

zatorul are aceea i aparenţă ca la versiunea 
anterioară. De asemenea, formatul fi ierelor D  
i D  a rămas neschimbat deci nu avem probleme 

de migrare a proiectelor . Dar găsim i câteva 
modificări, după cum urmează:

n i a ,,Start   constituind fereastra cu care ne întâmpină AutoCAD-ul 
după pornire  a fost reproiectată, atât din perspectiva consistenţei lucrului 
cu soft are-ul, cât i pentru o mai directă conexiune cu serviciile Autodesk 
adiacente. Din această fereastră iniţială vom putea imediat:

să continuăm lucrul la ultimul proiect desen;
să începem un proiect nou de la zero sau folosind un ablon  

         predefinit, ori pornind de la un anume conţinut ;
să ne informăm cu privire la o facilitate nouă;
să ne instruim pentru folosirea soft are-ului;
să ne informăm cu privire la modificările platformei sau cu privire la  

           aspecte importante;
să ne angrenăm în comunitatea utilizatorilor AutoCAD, pentru a  

            folosi experienţa altora sau pentru a contribui la rezolvarea de probleme;
să apelăm la sprijin ajutor sau la suport tehnic din partea furnizorului.

nDar cea mai spectaculoasă adiţie a noii ver-
siuni este ,,Floating Drawing Tabs , adică faptul că 
putem trage în afara ferestrei AutoCAD fi a oricărei 
vederi din sesiunea curentă, iar astfel fi ierul-
desen devine fereastră separată i liber-flotantă. 

acilitatea are o spectaculozitate chiar mai mare 
decât cea semnalată în numărul anterior de T T 
la recenzia de olid orks, aceea că putem scoate 

cursorul de mouse în afara ferestrei . Dacă avem 
un ecran destul de mare cu rezoluţie cel puţin 

ull-HD  ne apare evident avantajul posibilităţii de 
a face vizibile simultan mai multe fi iere-desen 
nemainecesitând comutare între tab-uri . 

Mai mult, dacă avem două monitoare la staţia 
PC, atunci apare i avantajul de a pune direct 
fereastra flotantă în cel de-al doilea monitor. 
Variabila de sistem LOATIN  controlează 

starea de andocare a ferestrelor sesiune .

n i încheiem capitolul cu o comandă utilitară: 
Count. Efectul ei este deopotrivă spectaculos i 
util. Comanda numără precis toate instanţele de 
obiecte din desenul curent, i asistă utilizatorul 
la inserarea în desen a unui tabel în care sunt 
contorizate sintetic respectivele entităţi. Caseta 
comenzii Count oferă un control vizual asupra 
rezultatelor, dar permite i aplicarea unor criterii de 
grupare separare a obiectelor. 

În această casetă ne sunt semnalate i eventu-
alele probleme suprapuneri, redenumiri, explodări, 
discrepanţe între criterii, etc , i dacă punctăm 
cu mouse-ul pe simbolul de avertizare triunghi 
galben  vom afla detalii despre acele probleme. De 
reţinut că printre criteriile de separare a entităţilor 
putem angrena i atribute asociate blocurilor defi-
nite de utilizator. Apropo, lista raportată de Count 
poate cuprinde i blocuri incluse în alte blocuri.  

Avem i posibilitatea de a crea i insera în 
desen un câmp de tip text, cu valoarea raportată de 
comanda Count, care se va actualiza ulterior dacă 
respectivul număr se modifică prin modificarea 
desenului.

iind o facilitate complexă, Count are în spate mai multe comenzi 
CO NT, CO NTCLO E, CO NT IELD, CO NTLI T, CO NTLI TCLO E, 

CO NTNAVNE T, CO NTNAVPREV, CO NTTA LE  i variabile de sistem noi 
CO NTCHECK, CO NTCOLOR, CO NTERRORCOLOR, CO NTERRORN M, 

CO NTN M ER, CO NTPA-LETTE TATE, CO NT ERVICE .
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Colaborare în vremuri moderne
n acilitatea ,,Trace  î i propune să rezolve o 

problemă tot mai spinoasă în contextul cre terii 
nivelului de colaborare la proiectele tehnice. etul 
acesta de comenzi ne furnizează un spaţiu sigur 
pentru controlarea modificărilor pe care colabora-
torii le fac asupra proiectului, indiferent că fi ierul-
desen diseminat este accesat prin versiunea PC 
de AutoCAD, sau prin versiunile eb sau de pe 
dispozitive mobile tablete, smartphone-uri . De 
fapt, aspectul îngrijorător  i anume faptul că 
se poate altera desenul existent  este rezol-
vat prin aceea că facilitatea Trace suprapune un 
,,strat  virtual peste desen, pe care colaboratorii pot 
adăuga informaţiile corespunzătoare lor schiţe de 
tip nor, schiţe de tip indicator, note, detalii tehnice, 
detalii administrative, indicaţii comerciale, întrebări, 
recomandări, etc  i care vor fi ulterior procesate i 
eventual integrate în proiect. Adnotările suprapuse 
desenului pot fi create i vizualizate de oricare 
dintre colaboratori inclusiv din versiunile desktop, 

eb sau de pe dispozitive mobile .

Desigur, când unul dintre colaboratori des-
chide un desen în sesiunea desktop de AutoCAD, 
acesta va fi notificat privind adnotările adăugate, 

i le va putea accesa pe rând pentru a decide 
privind reacţia potrivită actualizarea proiectului; 
adăugarea trimiterea unui răspuns; trimiterea unei 
noi notificări către un terţ pentru rezolvare, etc .

i la facilitatea Trace avem un set de comenzi noi TRACE, TRACE ACK, 
TRACE RONT, TRACEPALETTECLO E, TRACEPALETTEOPEN  i de varia-
bile de sistem TRACEC RRENT, TRACEDI PLA MODE, TRACE ADECTL, 
TRACEMODE, TRACEO NAP, TRACEPALETTE TATE, TRACEPAPERCTL .

nCu ajutorul funcţiei ,,Share Current Drawing’’ 
putem transmite colaboratorilor un eb-link către 
un fi ier-desen, pentru a-l vizualiza sau chiar 
edita folosind aplicaţia AutoCAD eb. Comanda 

hare care se găse te pe chiar prima linie a 
ferestrei AutoCAD  lucrează similar comenzii 
ETRAN MIT din versiunea desktop de AutoCAD. 

i ierul astfel diseminat 
include toate referinţele 
externe, imaginile i 
fonturile asociate, toate 
fiind automat aduse 
în cloud-ul Autodesk. 

iecare astfel de eb-
link expiră după apte zile. tilizatorul poate alege 
între două nivele de permisiune: doar pentru vizua-
lizare, i respectiv pentru editare i salvarea unei 
copii a desenului.
n acilitatea ,,Push to Autodesk Docs  permite 

publicarea desenelor digitale în format PD  în 
cloud-ul Autodesk i accesarea lor de către membrii 
echipelor care lucrează pe teren. În fi ierele PD  
se pot include i organiza mai multe compoziţii de 
publicare tipărire ale proiectelor respective.

erformanţă internă şi de afişare
Ca de fiecare dată, versiunea cea nouă de 

AutoCAD include, adesea neobservate, o serie 
de optimizări privind performanţa de procesare 

i de afi are, exploatând fie algoritmi soft are, 
fie sporuri în capacitate ale microprocesoarelor 
sau ale adaptoarelor grafice. De exemplu, până 

i operaţiuni precum publicarea de fundaluri sau 
detectarea limitelor pentru ha urare pot beneficia 
de microprocesoarele cu nuclee multiple. Notăm 
aici i suportul pentru tehnologia grafică Microsoft 
Direct  12 care este angajată acum la afi ările 2D 

i la stilurile vizuale 3D.

Însă în materie de vizualizare, probabil că facili-
tatea ,,3D raphics Technical Previe  este cea mai 
iscusită noutate din AutoCAD 2022. Este de fapt un 
sistem grafic 3D cross-platformă, creat recent pen-
tru AutoCAD, i care valorifică toată puterea P -
urilor moderne și a CP -urilor multi-core pentru a 
oferi o navigare lină în conţinutul desenelor foarte 
mari. În mod implicit, facilitatea este inhibată, iar 
activarea ei  când staţia de lucru PC conţine un 
subsistem grafic performant compatibil Direct3D 
Direct  12   preia afi area vie porturilor în modul 

haded .

De asemenea, apropo de cre terea perfor-
manţei, timpul de pornire al aplicaţiei chiar i în 
versiunea beta  este un pic mai bun decât al ediţiei 
de anul trecut. A
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Protejarea
tehnologiei 
operaţionale din 
infrastructura vitală

A tacurile cibernetice împotriva infrastructurii vitale reprezintă una dintre cele mai grave amenințări cu care se 
confruntă lumea în ultimii ani. O dovadă o reprezintă datele colectate de Institutul Național de Securitate 
Cibernetică (INCIBE) din Spania, care subliniază în cel mai recent raport despre securitate cibernetică în 2019, 

că în anul respectiv s-au primit în total 207 înștiințări despre vulnerabilități legate de diversele sectoare strategice definite 
de Legea pentru protejarea infrastructurilor vitale, printre care energia, apa, administrația, sănătatea sau transportul, 
prima fiind cea mai afectată.

Deși pare că organizațiile se îndreaptă către o convergență 
între tehnologia informației (IT) și operațională (OT), recent am 

asistat la mai multe incidente de securitate cibernetică ce afectează direct 
sau indirect sisteme de control industriale, cum ar fi Wannacry, Triton sau 
BlackEnergy. Acest lucru înseamnă că securitatea cibernetică 
pentru OT trebuie să fie un aspect important în toate strategiile 
de protecție puse în aplicare de organizații.

Marius BURLACU, Manager Vânzări la Eaton

Și Institutul Ponemon indică în studiul său 
ecuritatea cibernetică în tehnologia operaţională, 

că jumătate dintre organizaţii  inclusiv aceste 
medii industriale vitale  au suferit cel puţin un 
atac cibernetic asupra tehnologiei lor operaţionale 
care a dus la perioade de nefuncţionare. Având în 
vedere acest scenariu, nu doar că nu este suficientă 
includerea protecţiei în echipamentele și sistemele 
IT, ci strategia trebuie să ia în calcul toate resursele, 
inclusiv tehnologia operaţională.

Energia în lumina reflectoarelor
În prezent, aproape toate clădirile  și, prin 

urmare, aproape toate companiile  necesită ener-
gie constantă, sigură și fiabilă fără pene, întreruperi 
etc. . Dacă ne concentrăm asupra infrastructurii 
vitale, aici o pierdere de energie nu este doar 
un inconvenient, ci o ameninţare activă la adre-
sa reputaţiei, veniturilor și chiar asupra vieţilor 
omenești. paţii precum spitalele, centrele de 
date, utilităţile și instituţiile financiare trebuie să 
poată garanta că alimentarea cu energie nu este 
întreruptă, indiferent de situaţie.

Această energie este utilizată pentru a alimenta 
tot felul de circuite dintr-o unitate, de la încălzire și 
iluminat până la servere și stingerea incendiilor. 
Pentru ca totul să fie mai ușor de controlat, aceste 
dispozitive sunt adesea gestionate printr-un sistem 
cu un anumit grad de putere de procesare, cum 
ar fi un sistem de automatizare a clădirilor A , 
un sistem de management al clădirilor M , un 

sistem de monitorizare a energiei electrice EPM  
sau o platformă de gestionare a infrastructurii de 
centre de date DCIM .

Toate aceste sisteme contribuie la administra-
rea și gestionarea centralizată a resurselor cerute 
de infrastructurile vitale, dar constituie și puncte de 
intrare suplimentare pe care atacatorii cibernetici 
le pot utiliza pentru a-și atinge obiectivele, chiar și 
atunci când sistemele IT relevante sunt complet 
protejate.

De exemplu, un atac la distanţă reușit în 
craina în 2015 a lăsat 230.000 de locuitori fără 

energie locuinţe, companii, substaţii de alimentare, 
centre de distribuţie etc. . Atacatorii au deschis 
comutatoare fizice din reţea prin sisteme de acces 
la distanţă, au manipulat surse de alimentare neîn-
treruptibile P  pentru a întrerupe alimentarea 
în camera de comandă și au lansat un atac de 
tip blocare a serviciului Do  asupra sistemului 
telefonic.

tilizând tactici care pot fi similare cu atacurile 
cibernetice din infrastructura IT, dar trecând la un 
punct de intrare diferit și abordând ţinte diferite, 
atacatorii pot atinge aceleași obiective pentru a 
obţine o răscumpărare, pentru furtul de informaţii 
și pentru a întrerupe serviciile prin resursele de 
tehnologie operaţională ale unei companii care vor 
afecta tehnologia informaţiilor.

În acest sens, Eaton, companie de top în gestionarea energiei, dorește 
să sublinieze importanţa evaluării și certificării produselor din perspectiva 
unor standarde de securitate cibernetică stabilite în domeniu, pentru pro-
tejarea acestor medii. Marius urlacu declară că atunci când analizăm 
domenii precum infrastructura vitală, este evident că securitatea nu ar 
trebui să fie niciodată pe locul doi în privinţa tehnologiei operaţionale. Iată 
de ce noi, la Eaton, lucrăm pornind de la premisa că produsele noastre nu 
trebuie să fie niciodată veriga cea mai slabă din protocoalele de securi-
tate cibernetică ale unui client, făcând astfel ca mediile de încredere să 
funcţioneze și asigurându-ne că ne preocupă securitatea cibernetică încă 
de la începutul procesului de dezvoltare a produselor noastre”. A
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Când vine vorba de piața de sisteme de control al accesului, 
cca. 30% este asigurată de către segmentul industrial și logis-

tic, în timp ce 20% de sectorul clădirilor de birouri. De asemenea, 
25% dintre vânzări sunt realizate către companiile ce oferă 
servicii esențiale, precum cele de furnizare de energie, apă 
sau a celor din industria telecom sau petrochimică.

Florin TIHULCĂ, Managing Director ASSA ABLOY România

Companiile din sectorul industrial & logistic, 
primii la instalarea sistemelor de control acces 

P otrivit ASSA ABLO  România, filială a grupului suedezo  finlandez cu același nume, dar și unul dintre jucătorii 
de top ai pieței de soluții de acces, principalul sector în care companiile aleg instalarea unui sistem de control 
al accesului este cel industrial și logistic, dar și cel al clădirilor de birouri, atât noi, cât și deja aflate în folosință.  

Potrivit afirmaţiilor sale, ultimul an, marcat de 
pandemia de Covid-1 , a adus o schimbare și în 
ceea ce privește cererea de astfel de soluţii. Deși 
contextul socio-medical a încetinit investiţiile în 
unele proiecte, cererea pentru soluţii de acces, 
mai ales ireless no touch, este la cel mai înalt 
nivel. Această evoluţie este favorizată și de avan-
sarea tehnologiilor de securitate, avantajele oferite 
de soluţiile ireless care le înlocuiesc pe cele 
tradiţionale cu cablu greu de instalat și gestionat, 
dar și creșterea popularităţii modulelor de acces cu 
telefonul dispozitive mobile și chei virtuale.

Principalele motive pentru instalarea unui 
sistem de control al accesului

Accesul controlat a fost văzut, până acum 
câţiva ani, doar ca o soluţie de a limita accesul per-
soanelor din afara organizaţiei în perimetrul aces-
teia. Însă, treptat lucrurile s-au schimbat, nevoia 
de securitate și securizare a crescut și multe 
organizaţii au reevaluat posibilitatea de a avea un 
sistem de control al accesului performant, sim-
plu de utilizat și de configurat, dar în același timp 
sigur”, a mai spus lorin Tihulcă. 

Acesta a subliniat că, în alegerea unui ase-
menea sistem, sunt calculate costurile totale de 
operare, astfel încât soluţiile robuste, inovatoare 
și de calitate devin din ce în ce mai solicitate. 
Credibilitatea producătorului joacă, de asemenea, 
un rol important, deoarece, odată făcută investiţia 
iniţială, utilizatorul dorește să se asigure că acesta 
va continua dezvoltarea soluţiei, și că va beneficia în 
mod constant de update-uri de securitate, garanţie 
și suport local.

Soluţii special adaptate nevoilor clienţilor
Pentru a răspunde nevoilor clienţilor locali, A A A LO  România dis-

pune de o serie de sisteme de acces controlat precum Incedo™, Aperio®, 
SMARTair®  și  CLIQ®. 
n Incedo  usiness este un sistem universal de securitate ce combină 

controlul accesului  hard are-ul pentru securitate cu un soft are ales, într-un 
singur mediu ușor de extins.
n ama Aperio® include încuietori ireless pentru control acces puter-

nic și costuri eficiente. 
n MARTair® este un sistem de control al accesului care oferă mai 

multe elemente de autentificare. Datorită soft are-ului intuitiv, administra-
torii unităţilor pot controla, identifica și actualiza cu precizie persoanele care 
pot deschide fiecare ușă.  
n În cazul CLI ®, compania propune un sistem de control al accesului 

mecano-electronic cu elemente de autentificare cu cheie. A

Când vine vorba de principalele cerinţe pe care le au companiile atunci 
când optează pentru un sistem de acces controlat, un nivel sporit de secu-
ritate și eficientizarea costurilor sunt pe primele locuri. Convenienţa, dar și 
nevoia de acces rapid de pe dispozitivele mobile prin soluţii contactless, se 
regăsesc și acestea printre cerinţele beneficiarilor. 

Sistemele de acces controlat migrează către 
soluţii integral wireless

Potrivit A A A LO , piaţa de acces controlat 
este marcată de o trecere treptată și accelerată 
către sisteme integral irless. Astfel, în acest 
moment, cca. -10% dintre companiile ce au instalat 
o astfel de structură deţin una i i, urmând ca pro-
centul să ajungă la circa 15-20% în următorii 5 ani. 

De asemenea, potrivit studiilor A A A LO  
la nivel global, majoritatea companiilor %  care 
nu utilizează  un sistem de acces controlat sunt 
cele de dimensiuni reduse, cu mai puţin de 50 de 
angajaţi. În cazul companiilor medii, cu 50  250 
de angajaţi, doar 11% nu iau în calcul introducerea 
unui astfel de sistem. 

Același studiu arată că 3 % dintre organizaţiile 
ce deţin un sistem specific au ales unul cu compo-
nente  ireless, în timp ce unul integral i i este 
deţinut de % dintre respondenţi. De asemenea, 
principalele sectoare care accesează sisteme i i 
sunt industria hotelieră, cea a clădirilor de birouri și 
educaţie, datorită nevoii unui acces flexibil și ușor 
de gestionat. 

De altfel, studiul arată că utilizarea unui sistem 
integral i i este foarte important din punct de 
vedere al convenienţei. Din acest motiv, cca. 0% 
dintre respondenţi au subliniat că folosirea unei 
chei virtuale ar fi un lucru benefic. 
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78% dintre e ecutivi mizează 
pe eficienţă operaţională
D irectorii generali din Europa Centrală și de Est ECE  sunt mai conservatori decât omologii lor globali în ceea ce 

privește inițiativele de dezvoltare a afacerilor în următoarele 12 luni, căutând mai degrabă eficiența operațională 
decât creșterea prin fuziuni, achiziții sau parteneriate strategice, potrivit celei de-a 24-a ediții a raportului CEO 

Survey pentru regiunea ECE, realizat de P C.

Liderii de business din Europa Centrală 
și de Est sunt foarte încrezători în șansele 

de revenire economică în 2021 și optimismul 
lor se reflectă în felul în care evaluează perspec-
tivele propriilor companii. Totuși, remarcăm două 
diferențe față de omologii lor la nivel global. Chiar 
dacă ponderea celor din regiunea noastră care se 
așteaptă la creșterea veniturilor în următoarele 12 

luni este similară cu a celor la nivel global, atunci când vine vorba 
de profitabilitate, aceștia sunt mult mai rezervați. Observăm aceeași 
abordare precaută în privința inițiativelor de creștere a afacerilor, pre-
cum fuziunile și achizițiile, parteneriatele sau cedarea unor pachete 
de acțiuni. Concluzionând, executivii din regiunea noastră sunt mai 
conservatori, mai puțini dispuși să-și asume riscuri sau să 
adopte schimbări ca răspuns la amenințări, față de media la 
nivel global.

Dinu BUMBĂCEA, Partener și Liderul Serviciilor pentru 
Consultanță în Afaceri al PwC România

Astfel, în următoarele 12 luni, 53% dintre CEO 
din ECE previzionează creșterea profitabilităţii com-
parativ cu 5% la nivel global. Doar 21% iau în 
considerare noi fuziuni și achiziţii pentru a stimula 
creșterea, comparativ cu 3 % la nivel global, și doar 
20% caută noi alianţe și parteneriate strategice, 
faţă de 35% la nivel global. În același timp, doar 
3% se gândesc să-și vândă afacerea, faţă de 13% 
la nivel global. Dintre cele opt posibile modalităţi 
de stimulare a creșterii incluse în sondaj eficienţa 
operaţională” a fost singura care a înregistrat o 
pondere mai mare în rândul directorilor din ECE, de 

%, versus omologii lor de la nivel global, de %.

Incertitudinea geopolitică  o preocupare 
mai mare în rândul executivilor din Europa 
Centrală şi de Est

Nu este nicio surpriză că atât pandemia, cât și 
criza sanitară se află în topul listei de ameninţări 
în ceea ce privește perspectiva dezvoltării afa-

cerilor atât global, cât și în Europa Centrală și de 
Est, depășind suprareglementarea, aflată în acest 
an pe locul secund.

În contextul digitalizării accelerate, ameninţările 
cibernetice au devenit a doua preocupare la nivel 
mondial, însă directorii est-europeni nu împărtășesc 
același nivel de îngrijorare, acestea clasându-se 
abia pe locul 10 în topul preocupărilor. În schimb, 
CEO din regiune includ în top trei preocupări incer-
titudinea geopolitică. De altfel, 20% dintre executivii 
din ECE s-au arătat extrem de preocupaţi  cu privire 
la viitorul zonei euro, dublu faţă de rata globală de 
10%. Volatilitatea cursului de schimb valutar și 
fiscalitatea se regăsesc de asemenea în topul 
preocupărilor directorilor executivi în următoarele 
12 luni.

Executivii din regiunea Europei Centrale și de 
Est au, după cum rezultă din sondaj, alte îngrijorări 
majore decât cele existente la nivel global. Corelând 
aceste preocupări cu planurile de afaceri mai puţin 
îndrăzneţe, ne putem face o idee care este cauza 
acestei abordări: instabilitatea politică și legislativă 
mai accentuată decât în alte zone ale lumii”, arată 
Dinu umbăcea.

orţa de muncă  o prioritate
orţa de muncă bine pregătită este considerată 

ca fiind prioritară atât pentru guverne, cât și pentru 
mediul de afaceri. Astfel, peste două treimi dintre 
directorii executivi din regiune consideră că forţa 
de muncă calificată, educabilă și adaptabilă” trebuie 
să fie în topul priorităţilor guvernelor, dar și pentru 
mediul de afaceri,  conștientizând rolul pe care com-
paniile îl joacă în perfecţionare și recalificare.

Despre wC
Misiunea P C este de a construi încredere în cadrul societăţii și de 

a contribui la rezolvarea unor probleme importante. Este o reţea de firme 
prezentă în 155 de ţări cu mai mult de 2 .000 de profesioniști ce oferă 
servicii de calitate în domeniul auditului, consultanţei fiscale și consultanţei 
pentru afaceri. A

De altfel, directorii generali din Europa Centrală și de Est sunt mai 
preocupaţi decât omologii lor globali cu privire la disponibilitatea abilităţilor 
cheie, la 2% faţă de 2%. Ca răspuns, își adaptează strategia forţei de 
muncă pentru a îmbunătăţi competitivitatea prin automatizare 0%  și 
implicarea forţei de muncă 3 % .

P C a chestionat  CEO din Europa Centrală și de Est, 1 5 fiind din 
România. 



88    2/2021

Uzina Ford Craiova este recunoscută pentru competitivitate 
și flexibilitate în operațiunile sale de talie mondială. Planul 

nostru de a construi acest nou vehicul comercial ușor în România 
reflectă parteneriatele noastre fructuoase și continue cu furni-
zorii locali și comunitatea, precum și succesul întregii echipe 
Ford Craiova.

Stuart ROWLEY, președintele Ford Europa

Craiova  pe harta producătorilor 
de vehicule electrice
F ord a confirmat că va investi 300 de milioane de dolari pentru a construi un nou vehicul comercial ușor în 2023, la 

uzina sa de la Craiova, inclusiv o versiune complet electrică a acestuia, ce va debuta în 2024. Acesta va fi primul 
vehicul ord de volum, complet electric, construit în România.

„Prin introducerea unei versiuni complet elec-
trice din 202 , Craiova va deveni a treia noastră 
fabrică din Europa unde se produc vehicule com-
plet electrice. Investiţia din Craiova vine în contex-
tul celorlalte investiţii anunţate deja pentru Centrul 
de Vehicule Electrificate ord din K ln ermania  
și pentru uzina Kocaeli a ord Otosan din Turcia și 
trimite un semnal clar în legătură cu promisiunea 
noastră de a le oferi clienţilor din Europa vehicule 
comerciale cu zero emisii”. 

În februarie, ord și-a luat angajamentul ca 
întreaga sa gamă de vehicule comerciale din Europa 
să fie pregătită pentru zero emisii, complet electrică 
sau plug-in hybrid, până în 202 . e preconizează 
că două treimi din vânzările de vehicule comerciale 
ale ord vor fi reprezentate de modelele complet 
electrice sau plug-in hybrid, până în 2030. 

De asemenea, noul vehicul comercial ușor va fi 
echipat cu unele dintre cele mai avansate motoare 
convenţionale ord pe benzină, precum și diesel, 
produse la uzina de motoare ord Dagenham din 
Marea ritanie. Transmisiile vor fi construite la 

ord Hale ood Transmissions Limited, tot în Marea 
Britanie.

ord Craiova   centru de producţie de talie 
mondială

Investiţia totală ord în operaţiunile sale de 
producţie din România  incluzând și investiţia 
anunţată recent  se apropie de 2 miliarde de dolari, 
de la preluarea fabricii din Craiova, în 200 . 

În ultimii ani s-au făcut îmbunătăţiri semnifi-
cative la fabrica din Craiova; peste 00 de roboţi 
au fost instalaţi pentru a îmbunătăţi și eficientiza 
procesele de ștanţare, vopsire sau asamblare a 
caroseriilor și șasiurilor. Aproximativ 000 de per-
soane lucrează pe liniile de asamblare de vehicule 
și motoare din Craiova.  

Primul pas spre un viitor electrificat la fabrica 
din Craiova a fost făcut în octombrie 201 , odată 
cu lansarea producţiei modelului Puma mild-hybrid. 
Anunţul de la finalul lunii aprilie marchează o 
nouă etapă importantă, astfel că ord este primul 
producător auto care anunţă producţia unui vehicul 
complet electric în România. Pe lângă Puma, ord 
Craiova construiește în prezent și V-ul de mici 
dimensiuni, ord Eco port, dar și mult-premiatul 
motor Eco oost de 1.0 litri.

Această nouă investiţie în viitorul fabricii din Craiova demonstrează, 
încă o dată, speranţa companiei ord că guvernul din România va asigura 
toate îmbunătăţirile cheie promise pentru a sprijini un mediu competitiv de 
producţie în regiune, inclusiv în ceea ce privește infrastructura de transport, 
care este esenţială”, a mai spus Ro ley. 

Data de începere a producţiei noului vehicul, 
precum și detaliile suplimentare despre acesta 
urmează să fie confirmate aproape de momentul 
lansării. A
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Optimizarea transportului de materiale 
folosind roboţi autonomi mobili

Vehiculele ghidate automat joacă un rol impor-
tant în fluxul de materiale într-o fabrică digitalizată: 
reduc activităţile manuale, cum ar fi conducerea 
motostivuitoarelor, accelerarea transportului, clari-
ficând exact ce mărfuri sunt disponibile și unde 
sunt în orice moment și fac procesele mai pre-
vizibile în general. În acest moment, singurii roboţi 
de transport mobil de pe piaţă sunt cei care nu 
conduc în mod autonom și se deplasează doar 
pe rute fixe între locurile programate de pornire și 
destinaţie. Orice modificare necesită reprogramare 
complexă, timp și costuri suplimentare pentru 
modificare la faţa locului. Cercetarea de piaţă a 
fost îngrijorătoare: nu am găsit vehicule de trans-
port autonome care să îndeplinească cerinţele 
noastre”, spune chmitt.

În timpul proiectării, producţiei și asamblării 
aA V, echipa de proiect s-a bazat pe experienţa 
acumulată în sectorul auto. Tehnologii precum 
senzorii din zona autoturismelor au fost combinate 
cu tehnologia de control, mecatronică și ingineria 
mecanică de tip convenţional. Doar trenul electric și 
soft are-ul pentru controlul vehiculului se bazează 
pe tehnologiile disponibile pe piaţă. copul este ca 
aA V să fie disponibil la nivel mondial ca tehnolo-
gie de bază pentru utilizare în producţie în toate 
fabricile Continental.

Creșterea eficienței în producție este o contribuție importantă 
la competitivitatea pe termen lung. Din acest motiv, am decis 

să folosim aAGV pentru sarcini grele pentru a dezvolta o soluție care 
să ne ajute să ne modelăm procesele mai flexibil și mai eficient. Prin 
expertiză noastră, combinată cu tehnologii partenere competente, 
dezvoltăm o soluție industrială care ne optimizează secvențele 
de producție și este, de asemenea, o idee de afaceri atractivă.

Alexander SCHMITT, Director segment Actuation & Future 

Products din cadrul departamentului Hydraulic Brake System, ce 

Continental dezvoltă un vehicul 
de transport autonom
C ompania de tehnologie Continental dezvoltă un vehicul de transport autonom, de ultimă generație, pentru a 

continua să crească eficiența producției proprii. n fabricarea de sisteme de frânare, de exemplu, vehiculele 
autonome ghidate aA V  dezvoltate și construite intern pot transporta sarcini grele de peste o tonă. Această 

soluție tehnologică face parte integrantă din strategia Continental cu privire la implementarea industriei 4.0 în locațiile 
sale. Scopul este de a optimiza întregul lanț valoric folosind procese digitalizate și fluxuri de date cu transparență și pre-
dictibilitate ridicate, timpi scurți de producție, stocuri reduse și flexibilitate ridicată.

Continental vede un mare potenţial în dez-
voltarea propriului său aA V. Acest lucru se aplică 
industriei .0, precum și pentru alte zone de activi-
tate, cum ar fi logistica și diferite domenii de apli-
care în care transportul autonom de mărfuri poate 
fi utilizat pentru a crește eficienţa. 

Între timp, aA V își demonstrează performanţa 
și capacitatea de încărcare zi de zi în fabricile 
Continental din volen lovacia  și rankfurt pe 
Main ermania . Primele vehicule robotizate din 
etapa de dezvoltare conduc acum în mod autonom 
între punctul de pornire și destinaţie, transportând 
material pentru producerea frânelor. aA V se 
poziţionează pe direcţia corectă și evită în mod 
flexibil obstacolele. 

Această dezvoltare internă a fost posibilă, prin-
tre altele, printr-un transfer de tehnologie din sec-
torul autoturismelor. Experienţa de la senzori de 
înaltă fiabilitate care urmăresc mediul înconjurător, 
precum radar, cameră, ultrasunete și lidar, precum 
și fuziunea senzorilor și modelul de mediu, a fost o 
componentă cheie în dezvoltarea vehiculelor auto-
nome ghidate.

În România, fabricile Continental de com-
ponente electronice din Timișoara și ibiu, cea 
de anvelope din Timișoara, precum și unităţile 
ContiTech din Carei, Nădab și Timișoara folosesc 
vehicule ghidate automat A V , precum și alte 
tehnologii specifice industriei .0 pentru un grad 
mai ridicat de eficienţă a producţiei.

Pentru a proiecta aA V pentru a fi ușor de întreţinut în etapa de dez-
voltare, echipa își folosește experienţa practică din producţia industrială. 

ineînţeles, concluziile operaţiei de testare în desfășurare în condiţii de 
viaţă reală se revarsă și în versiunea de producţie planificată ca răspuns la 
aceasta. Producţia de volum trebuie să înceapă după faza de testare. De 
asemenea, este planificat să se ofere sistemul în afara Continental la un 
moment dat. A
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Noi norme 
pentru inteligenţa artificială 
C omisia europeană a propus pe 21 aprilie noi norme și măsuri menite să transforme Europa în polul mondial al 

unei inteligenței artificiale IA  de încredere. mbinarea primului cadru juridic privind IA cu un nou plan coordonat 
cu statele membre va garanta siguranța și drepturile fundamentale ale cetățenilor și ale întreprinderilor, con-

solidând totodată adoptarea IA, precum și investițiile și inovarea în domeniul IA în întreaga UE.

Această abordare va fi completată de noile 
reglementări privind echipamentele tehnice, care, 
prin adaptarea normelor de siguranţă, urmăresc 
să sporească încrederea utilizatorilor în noua 
generaţie versatilă de produse.

Datorită noului Regulament privind IA, europenii vor putea avea încre-
dere în oportunităţile pe care le oferă IA. Normele proporţionale și flexibile 
vor aborda riscurile specifice pe care le prezintă sistemele de IA și vor 
stabili cele mai înalte standarde pe plan mondial. Planul coordonat prezintă 
schimbările de politică și investiţiile necesare la nivelul statelor membre 
pentru a consolida poziţia de lider a Europei în dezvoltarea unei IA centrate 
pe factorul uman, durabile, sigure, favorabile incluziunii și de încredere.

Abordarea europeană privind o IA de încredere
Noile norme vor fi aplicate direct în același mod 

în toate statele membre, pe baza unei definiţii a IA 
adaptate exigenţelor viitorului, și urmează o abor-
dare a at  pe risc ri:

isc inaccepta il  or fi inter ise sistemele 
de IA considerate o ameninţare clară la adresa 
siguranţei, a mijloacelor de subzistenţă și a drep-
turilor persoanelor. Printre acestea se numără sis-
temele sau aplicaţiile de IA care manipulează com-
portamentul uman pentru a împiedica utilizatorii să 
își exercite liberul arbitru de exemplu, jucării care 
utilizează asistenţa vocală încurajând un compor-
tament periculos din partea minorilor  și sistemele 
care permit guvernelor să efectueze o evaluare a 
comportamentului social social scoring” .

isc ridicat: unt considerate ca prezentând un 
grad ridicat de risc sistemele în care tehnologia IA 
este utilizată în:
n infrastr ct rile critice de exemplu, transportu-

rile , care ar putea pune în pericol viaţa și sănătatea 
cetăţenilor;
n formarea ed ca ional  sa  profesional , care 

poate determina accesul la educaţie și traiectoria 
profesională a unei persoane de exemplu, sistemul 
de notare utilizat în cadrul examenelor ;

ncomponentele de sig ran  ale prod selor 
de exemplu, o aplicaţie a IA utilizată în chirurgia 

robotică ;
n oc parea for ei de m nc  gestionarea 

l cr torilor și acces l la acti it i independente 
de exemplu, soft are de selecţie a CV-urilor pentru 

procedurile de recrutare ;
n ser iciile p lice și pri ate esen iale de 

exemplu, evaluarea bonităţii care îi împiedică pe 
cetăţeni să aibă posibilitatea de a obţine un împru-
mut ;
nacti itatea de asig rare a respect rii legii 

care poate aduce atingere drepturilor fundamentale 
ale cetăţenilor de exemplu, evaluarea fiabilităţii 
probelor ;
ngestionarea migra iei  a a il l i și a control -

l i la frontiere de exemplu, verificarea autenticităţii 
documentelor de călătorie ;
nadministrarea sti iei și procesele demo-

cratice de exemplu, aplicarea legii în cazul unui set 
concret de date factuale .

Înainte de a putea fi introduse pe piaţă, sistemele de IA care prezintă un 
grad ridicat de risc vor face obiectul unor o liga ii stricte, astfel încât să se 
asigure următoarele:
nsisteme adec ate de e al are și red cere a risc rilor
ncalitatea ridicat  a set rilor de date care alimentează sistemul, pentru 

a se reduce la minimum riscurile și rezultatele discriminatorii;
n nregistrarea acti it ii pentr  a asig ra trasa ilitatea re ltatelor
ndoc menta ia detaliat  care să furnizeze toate informaţiile necesare 

privind sistemul și scopul acestuia, pentru ca autorităţile să poată evalua 
conformitatea sistemului în cauză;
n informa ii clare și adec ate pentru utilizatori;
nmăsuri care să garanteze o s pra eghere man  coresp n toare, în 

vederea reducerii la minimum a riscului;
nun nivel ridicat de ro ste e  sec ritate și preci ie.

În special, se consideră că toate sistemele de 
identificare iometric  la distan  prezintă un grad 
ridicat de risc și fac obiectul unor cerinţe stricte. În 
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principiu, este interzisă utilizarea lor în timp real în 
spaţii accesibile publicului în scopuri de asigurare 
a respectării legii. unt prevăzute câteva excepţii 
limitate, strict definite și reglementate cum ar fi 
utilizarea în cazurile în care este strict necesar 
pentru a căuta un copil dispărut, pentru a preveni o 
ameninţare teroristă specifică și iminentă sau pen-
tru a detecta, a localiza, a identifica sau a urmări în 
justiţie persoane care au comis ori sunt suspectate 
că au comis infracţiuni grave . O astfel de utilizare 
este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii din 
partea unui organism judiciar sau a unui alt 
organism independent și de termene adecvate, de 
acoperirea geografică și de bazele de date în care 
se efectuează căutări.

isc limitat, și anume sistemele de IA care fac obiectul unor obligaţii 
specifice în materie de transparenţă: Atunci când utilizează sisteme de IA, 
cum ar fi roboţii de chat, utilizatorii ar trebui să fie conștienţi de faptul că 
interacţionează cu un aparat, astfel încât să aibă posibilitatea de a lua o 
decizie în cunoștinţă de cauză: fie să folosească în continuare respectivul 
sistem de IA, fie să renunţe la serviciile acestuia.

isc minim: Propunerea legislativă permite utilizarea gratuită a unor 
aplicaţii cum ar fi jocurile video bazate pe IA sau filtrele antispam. Marea 
majoritate a sistemelor de IA se încadrează în această categorie. Proiectul 
de regulament nu intervine aici, întrucât aceste sisteme de IA prezintă doar 
un grad de risc minim sau nu prezintă niciun risc pentru drepturile sau 
siguranţa cetăţenilor.

În ceea ce privește guvernanţa, Comisia pro-
pune ca autorităţile naţionale competente de 
supraveghere a pieţei să asigure respectarea noilor 
norme. Instituirea omitet l i e ropean pentr  
inteligen a artificial  va facilita punerea în aplicare 
a noilor norme și va stimula elaborarea de stan-
darde în domeniul IA. În plus, se propun coduri de 
conduită voluntare pentru sistemele de IA care nu 
prezintă un grad ridicat de risc, precum și spaţii de 
testare în materie de reglementare pentru a facilita 
inovarea responsabilă.

Abordarea europeană privind e celenţa în 
domeniul IA

Publicat pentru prima dată în 201 , cu scopul 
de a defini măsuri și instrumente de finanţare 
pentru dezvoltarea și adoptarea IA, lan l coordo-
nat privind IA a permis dezvoltarea unor strategii 
naţionale dinamice și acordarea de finanţare din 
partea E pentru parteneriatele public-privat și 
pentru reţelele de cercetare și inovare. Actualizarea 
cuprinzătoare a Planului coordonat propune măsuri 
comune concrete de colaborare, care să asigure că 
toate eforturile sunt aliniate la trategia europeană 
privind IA și la Pactul verde european, ţinând seama 
totodată de noile provocări generate de pandemia 
de COVID-1 . Actualizarea menţionată prezintă 
o viziune de accelerare a investiţiilor în domeniul 
IA, care poate contribui la redresare. De aseme-
nea, actualizarea vizează să stimuleze punerea 
în aplicare a strategiilor naţionale privind IA, să 
elimine fragmentarea și să se abordeze provocările 
mondiale.

Planul coordonat actualizat va utiliza fondu-
rile alocate prin intermediul programelor ropa 

digital  și ri ont ropa, precum și prin interme-
diul ecanism l i de redresare și re ilien , care 
prevede un obiectiv de 20% pentru cheltuielile 
din domeniul digital și prin programele politicii de 
coe i ne, în următoarele scopuri:
ncrearea nor condi ii propice pentr  de -

oltarea și adoptarea IA prin schimbul de informaţii 
privind politicile, partajarea de date și investiţiile în 
capacităţile informatice critice;
n promo area e celen ei n domeni l , 

din laborator pe piaţă”, prin instituirea unui 
parteneriat public-privat, construirea și mobilizarea 
capacităţilor de cercetare, dezvoltare și inovare și 
punerea la dispoziţia IMM-urilor și a administraţiilor 
publice a infrastructurilor de testare și experimen-
tare, precum și a centrelor de inovare digitală;
n asig rarea fapt l i c   este n ser ici l 

cet enilor și constituie o forţă pozitivă pen-
tru societate, fiind în avangarda dezvoltării și a 
implementării unei IA de încredere, stimulând 
talentele și competenţele prin sprijinirea stagiilor, 
a reţelelor de studii doctorale și a burselor de studii 
postdoctorale în domeniile digitale, integrând încre-
derea în politicile din domeniul IA și promovând 
la nivel mondial viziunea europeană privind o IA 
durabilă și de încredere;
n consolidarea po i iei de lider strategic în 

sectoarele și tehnologiile cu un impact puternic, 
inclusiv în domeniul mediului, punând accentul pe 
contribuţia IA în ceea privește producţia durabilă, 
sănătatea  prin extinderea schimbului trans-
frontalier de informaţii , sectorul public, mobili-
tatea, afacerile interne, agricultura și robotica.

Abordarea europeană privind noile echipa-
mente tehnice

Echipamentele tehnice acoperă o gamă largă 
de produse de consum și profesionale, de la roboţi 
la mașini de tuns iarba, imprimante 3D, utilaje de 
construcţii și linii de producţie industrială. Directiva 
privind echipamentele tehnice, înlocuită de noul 

eg lament pri ind echipamentele tehnice, a 
definit cerinţele de sănătate și siguranţă pentru 
echipamentele tehnice. Acest nou Regulament 
privind echipamentele tehnice va asigura fap-
tul că noua generaţie de echipamente tehnice 
garantează siguranţa utilizatorilor și a consuma-
torilor și încurajează inovarea. În timp ce noul 
Regulament privind IA va aborda riscurile în materie 
de siguranţă ale sistemelor de IA, Regulamentul pri-
vind echipamentele tehnice va asigura integrarea în 
siguranţă a sistemelor de IA în toate echipamentele 
tehnice. Întreprinderile vor trebui să efectueze doar 
o singură evaluare a conformităţii. 

În plus, noul Regulament privind echipamentele 
tehnice va răspunde nevoilor pieţei prin sporirea 
clarităţii juridice a dispoziţiilor actuale, prin redu-
cerea sarcinii administrative și a costurilor supor-
tate de întreprinderi prin autorizarea formatelor digi-
tale pentru documentaţie și prin adaptarea taxelor 
achitate de IMM-uri pentru evaluarea conformităţii, 
asigurând totodată coerenţa cu cadrul legislativ al 

E pentru produse. A
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tudiul confirmă faptul că, în mijlocul pandemiei 
de COVID-1 , a existat o creștere a adoptării și 
inovării în domeniul IA. Dacă tehnologia poate 
învinge o pandemie globală - și reporni economia 
mondială - cu siguranţă merită un loc în consiliul de 
administraţie și în rândul echipelor de conducere. 

Potrivit unui studiu artner, până în anul 202 , 
50% dintre investiţiile în IA vor fi cuantificate și 
corelate cu indicatori cheie de performanţă speci-
fici pentru a măsura randamentul investiţiilor, 
deci nu este ceva neobișnuit ca un consiliu de 
administraţie să integreze în mod real ROI într-un 
plan de dezvoltare IA.

Inteligenţa umană optimizată 
de cea artificială IA

C ompania internațională de audit i consultanță în afaceri Mazars, împreună cu Board Agenda și în parteneriat cu 
INSEAD Corporate overnance Centre, a publicat un nou studiu, Leadership in AI 2021: boards, barriers and 
new beginnings. Un subiect important, care prezintă un interes deosebit pentru majoritatea oamenilor este cel 

legat de optimizarea procesului de muncă  este acesta un viitor domeniu de aplicare al IA  Chiar dacă această tehnolo-
gie este pregătită să transforme nenumărate industrii în întreaga lume, aceasta vine la pachet cu multă agitație din partea 
oamenilor, care vor trebui să se adapteze.

reocupările oamenilor  viitorul muncii şi 
competenţele digitale ale angajaţilor

Organizațiile ar putea fi predispuse 
la erori costisitoare, cu excepția 

cazului în care factorii decizionali și echipele 
de conducere își îmbunătățesc cunoștințele 
și gradul de înțelegere pentru a se asigura 
că adoptarea IA, în orice formă, oferă o 
rentabilitate clară a investițiilor și o valoare 
adăugată pentru planurile curente și viitoare 
ale companiei. Acest lucru nu este o sarcină 
ușoară pentru nicio organizație care dorește 
să avanseze în umbra pandemiei și să își 
consolideze reziliența și creșterea, 
iar rezolvarea acestei provocări le va 
determina parcursul către viitor.

Anish VENUGOPAL, Head of Data & 
Automation, Mazars UK și Asam MALIK, 

Partener & Head of Technology consulting 
& assurance la Mazars UK

nPână în anul 202 , 50% dintre investiţiile în IA vor fi cuantificate și 
corelate cu indicatori cheie de performanţă specifici pentru a măsura ran-
damentul investiţiilor 
n IA este numai a șasea prioritate pe lista departamentelor de HR într-o 
perioadă în care piaţa își modifică modelul operaţional 
n 0% din eneraţia  aspiră să lucreze cu tehnologie de ultimă oră

Optimizarea proceselor dintr o organizaţie  nu 
înlocuirea angajaţilor acesteia

În timp ce evoluţia IA poate fi binevenită, aceas-
ta nu este neapărat simplă. Theodoros Evgeniou, 
profesor de management tehnologic și știinţe 
decizionale la INSEAD, avertizează: Dacă vor să 
își controleze viitorul tehnologic, organizaţiile trebuie 
să dezvolte noi capacităţi, la toate nivelurile, pentru 
a permite luarea deciziilor bazate pe date, creșterea 
numărului de locuri de muncă bazate pe IA (mai 
degrabă decât înlocuirea lor) și pentru a încuraja 
inovaţia, precum și alte noi practici, procese și struc-
turi organizaţionale.”
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De asemenea, se pare că IA este numai a șasea 
prioritate pentru comunitatea HR într-o perioadă în 
care piaţa își modifică modelul de operare. Noile 
afaceri digitale sunt deschise la fiecare pas, aces-
tea devenind unicorni” într-o perioadă scurtă.

Tinerele generaţii solicită locuri de muncă şi 
funcţii care să îi solicite intelectual

Tinerele generaţii de angajaţi cu experienţă în 
domeniul digital solicită locuri de muncă mai com-
plexe și sunt mai puţin dispuși să accepte sarcini 
prea banale sau de rutină. În schimb, își doresc să 
lucreze în activităţi cu valoare adăugată unde simt 
că pot face o diferenţă. Automatizarea este un ele-
ment esenţial în facilitarea acestei tranziţii.

Cea mai nouă generaţie, eneraţia , a cres-
cut într-o lume digitală. Definită de un centru de 
cercetare ca fiind cea mai educată generaţie din 
toate timpurile, aceștia rămân la curent cu toate 
tendinţele noi, sunt pasionaţi de orice formă de 
comunicare modernă, se dedică sustenabilităţii și 
își doresc cu entuziasm să schimbe lumea, proiect 
cu proiect. A

Pentru modelele 
tradiționale de afa-

ceri, considerăm că astăzi 
este punctul de plecare 
pentru reproiectarea 
organizației pentru viito-
rul său - noi roluri, noi 
abilități, noi moduri de 

lucru. Chiar dacă angajatorii colectează un 
mare număr de date conform obligațiilor 
legale, utilizarea lor este limitată la prelucra-
re în scopuri contractuale. Cu atât de multe 
date disponibile, departamentele HR pot 
adopta cu ușurință decizii de afaceri pentru 
optimizarea muncii. În acest fel, bugetul și 
strategia de învățare pentru anul următor 
pot fi decise, iar companiile pot pregăti, în 
timp real, forța de muncă pentru a aduce 
valoare la prețul potrivit pentru con-
sumatori.

Andreea GEORGESCU, 
Head of HR Consulting, 

Mazars România

Potrivit unui studiu realizat de Dell Technologies, 80% din 
Generația Z își dorește să lucreze cu tehnologie de ultimă 

oră. Când vine vorba de învățare, 57% dintre respondenți consideră 
că educația primită i-a pregătit bine pentru viitoarea carieră, iar 52% 
sunt încrezători că dețin competențele tehnologice pe care le caută 
angajatorii. Trăim într-o lume în care le oferim copiilor un dispozitiv 
inteligent cu care se pot juca, doar pentru a putea avea timp să le 
pregătim prânzul. Deși continuăm să vorbim despre modul în care 
putem limita utilizarea tehnologiei copiilor, trebuie să înțelegem că 
există și avantaje pentru ei, în viitor. Aceștia vor învăța mai 
repede, vor lucra mai bine și, de asemenea, vor găsi soluții la 
probleme pe care adulții, în general, nu le văd.

Andreea GEORGESCU, Head of HR Consulting, Mazars România

În România, IA reprezintă o oportunitate care 
va contribui cu siguranţă la evoluţia economică 
a ţării. Chiar dacă România nu are un plan oficial 
privind utilizarea acestei noi tehnologii, implemen-
tarea sa în sectorul public a fost inclusă pe agenda 
unei instituţii nou înfiinţate  Autoritatea pentru 
Digitalizarea României.

escrierea viitorului muncii prin digitalizare 
şi IA

În ultima vreme, am început să vorbim din ce 
în ce mai mult cu clienţii noștri despre digitalizare, 
automatizare și AI. 

După un an de pandemie, care a afectat și departamentele de HR, se 
pot trage câteva concluzii:

1. Există o întreagă confuzie privind definiţiile digitalizării, automatizării 
și inteligenţei artificiale, foarte mulţi oameni considerând că sunt una și 
aceeași.

2. oarte puţine companii oferă clarificări ale acestor trei concepte 
pentru a înţelege:
nCe înseamnă acestea?
nCe impact pot avea asupra propriei activităţi?
nCare sunt capacităţile și competenţele necesare?
nCare sunt punctele slabe?
nCum pot fi identificate și remediate punctele slabe? 
3. Multe companii caută să-și continue afacerile în același mod, fără a 

fi măcar preocupate să exploreze ameninţările sau chiar oportunităţile care 
provin din utilizarea tehnologiei la scară largă în modul de operare.

În zilele noastre, când capacităţile de urmărire 
rapidă s-au dezvoltat enorm, majoritatea compani-
ilor de pe piaţă nu au niciun plan clar cu privire la 
viitorul lor digital.

tudii recente din România, efectuate de către 
ndeLucrăm.ro, au arătat că, în timpul pandemiei 

de COVID-1 , digitalizarea a fost a treia prioritate 
pentru 2 % din companiile pe care le-au analizat. 
Acesta este un procent mai mare, comparativ cu 
perioada precedentă. Pe de altă parte, mutarea 
atenţiei departamentelor HR de la procese la oameni 
reprezintă numai a opta prioritate pe agenda lor. 
Nu se poate trece către un mod de operare digital 
având aceleași probleme; este necesară o repro-
iectare a procesului pentru a deveni digital într-un 
mod adecvat și nu pentru a muta provocările de la 
spaţiul fizic la cel online.

Având în vedere evoluția diverselor tehno-
logii din ultimii ani, este aproape de necon-

ceput ca organizațiile de toate dimensiunile să 
nu aibă în vedere utilizarea acestora și estimarea 
impactului lor în modelul de afaceri și implicit 
asupra angajaților. Noile tehnologii și-au dovedit 
eficiența în optimizarea proceselor și nu numai; 
au făcut practic posibilă gestionarea mai ușoară 

de către companii a dificultăților generate de distanțarea socială 
generată de către pandemie și vor reprezenta în continuare o oportu-
nitate de a aduce valoare adăugată companiilor și angajaților 
acestora, atâta timp cât ele vor fi înțelese și acceptate într-un 
mod adecvat la toate nivelurile unei organizații.

Răzvan BUTUCARU, 
Partner, Financial Services & Advisory Leader, Mazars România
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Agenţii schimbării 
Tehnologizarea resurselor umane

LEONARD RIZOIU  
Managing Partner 
leoHR/stayIN Î

ntre acapararea câmpului muncii de către mileniali și contextul de digitalizare forțată de 
împrejurările pandemiei Covid-19, tehnologia capătă tot mai mult teren. Astfel, încă de la 
începutul anului am putut observa angajatorii din România îndreptându-și atenția către 

modalități de a recruta, gestiona și angaja, bazate pe tehnologie. Ceea ce înseamnă că ne așteaptă 
un 2021 cu schimbări și inovație.

În ultimii ani, soluţiile tech de HR au schimbat 
semnificativ modalitatea de funcţionare a manage-
mentului capitalului uman și există 2 motive care 
se remarcă în tumultul acesta al schimbărilor. 

Milenialii reprezintă majoritatea
Această generaţie care a crescut cu acces 

la internet și dispozitive mobile se impune ca 
cel mai mare segment al pieţei forţei de muncă. 
Milenialii vin în câmpul muncii cu noi comporta-
mente, așteptări și solicitări. Iar angajatorii știu că 
este momentul să se adapteze și ca atare tehnolo-
gizarea resurselor umane devine o necesitate. 

Evoluţia tehnologică avansează cu rapiditate
Dacă primul deceniu al anilor 2000 a reprezen-

tat utilizarea tehnologiei pentru automatizarea pro-
ceselor de HR, pentru a le face mai rapide și mai 
eficiente, următorul deceniu va marca depășirea 
funcţionalităţii și îmbunătăţirea productivităţii. 
Tehnologiile emergente completează deci reali-
tatea prezentă a funcţiilor resurselor umane pen-
tru a regândi domenii precum people, talent, perfor-
mance management și nu numai.

În tot acest nou context, oamenii, companiile 
și departamentele de HR joacă un rol foarte impor-
tant. Pentru că aceștia sunt agenţii schimbării ce 
vor face ca tranziţia să fie suportabilă și ușoară 
pentru toţi actorii din piaţa forţei de muncă. Exact 
ca și până acum. Și totuși, alte vremuri, alte 
responsabilităţi.

În prezent, una dintre cele mai pregnante 
responsabilităţi este identificarea de trenduri 
din tehnologie, care vor avea impact atât asupra 
activităţii de HR, cât și asupra oamenilor din câm-
pul muncii. Și iată un top 3 al câtorva dintre cele 
mai remarcabile:

1 Inteligenţa artificială
Inteligenţa artificială devine o parte 

integrantă a majorităţii tehnologiilor de resurse 
umane, care schimbă dramatic modul în care 
funcţionează aceste mecanici. AI va fi folosită tot 
mai des nu doar pentru a automatiza task-uri repeti-
tive, ci și pentru a moderniza procesul de ,,employee 
engagement”, pentru a dezvolta managementul 
continuu al performanţei și noi căi de învăţare per-
sonalizate, pentru a face un profiling mai detaliat și 
precis ca niciodată, oamenilor.  

2 Software pentru învăţare şi dezvoltare 
continuă
Pe măsură ce inteligenţa artificială face pro-

grese, natura muncii va suporta modificări cu 
siguranţă. Dacă luăm în calcul previziunea că 50% 
din toate locurile de muncă vor fi automatizate cu 
AI în aproximativ 15 ani, învăţarea și dezvoltarea 
continuă devin obligatorii pentru adaptare. Pentru 
că această automatizare nu înseamnă că nu vor 
mai exista locuri de muncă, ci că va trebui să ne 
adaptăm la noua natură a muncii. 

Loialitatea angajaţilor poate fi câștigată prin 
pregătirea acestora pentru schimbarea care se 
petrece deja sub ochii lor. Iar aici intervine softul 
de resurse umane care personalizează învăţarea și 
dezvoltarea. 

3 Managementul performanţei va deveni un 
proces integrat şi continuu
Tehnologia resurselor umane va fi utilizată 

treptat pentru a dezvolta un ciclu de stabilire a 
așteptărilor și feedback care, la rândul său, va asi-
gura o mai eficientă monitorizare și îmbunătăţire 
a performanţei angajaţilor. Poate încă pare depar-
te, dar era evaluării anuale se apropie de sfârșitul 
inevitabil. Pentru că organizaţiile se raportează la 
analize și rapoarte mai frecvente. 

Organizaţiile au nevoie de feedback în timp 
real. De aceea adoptă din ce în ce mai multe 
intervenţii de feedback. Pentru ca managementul 
performanţei lor să fie cu adevărat holistic. 

De mai bine de un an, lumea întreagă este în 
continuă și foarte rapidă schimbare. Deși multă 
lume pare să creadă că această schimbare va fi 

una temporară, cauzată de contextul pandemic, probabilitatea ca ea să 
declanșeze comportamente ce vor transforma viitorul muncii în moduri 
permanente, este foarte mare. Tocmai acesta este și motivul pentru care 
tehnologia resurselor umane va continua să se dezvolte. Pentru a se adapta 
în mod corespunzător, pentru a face faţă acestui val de schimbări. 

Industria resurselor umane nu prea își face loc în cărţile de science 
fiction și niciun copil nu crește gândind să revoluţioneze tehnologia din 
această piaţă. Și deși pentru mulţi poate părea un domeniu destul de 
static sau plat, trebuie știut faptul că în culise, industria se schimbă și 
încorporează tehnologia într-un ritm rapid.

Mai multe despre toate trendurile din tehnologia resurselor umane 
și despre impactul acestora în activitatea angajatorilor, candidaţilor și 
angajaţilor, într-un articol viitor. A

Leonard RIZOIU
Managing Director, leoHR

n  HR Expert & Managing 
Partner la leoHR și 
ViitorulMeu - o voce 
puternică în zona 
de capital uman și 
Managementul Carierei 
din România, cu peste 
15 ani de experiență în 
business și management  
în diferite industrii.

n  definiția profesionistului 
cu gândire strategică, 
orientat spre rezultate, 
care înțelege în pro-
funzime nevoile aface-
rilor, construind soluții 
complete și persona-
lizate pentru acestea.

n  Promotor al empatiei 
și umanității în piața 
muncii, contribuie 
activ atât la creșterea 
performanței în 
organizații, cât și la 
educarea publicului 
larg prin numeroase 
intervenții TV și în presa 
scrisă.
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Recenzii de carte

În această carte vei găsi:

nprincipalele reguli ale tatălui bogat      
       privind investiţiile;
ncum poţi reduce riscul atunci când  

       investești;
ncele 10 tipuri de control al investiţiilor,  

       conform tatălui bogat;
ncum îţi poţi transforma venitul regulat  

       într-un venit pasiv sigur;
ncum poţi deveni mare investitor;
ncum îţi poţi transforma ideile în afaceri  

       de milioane de dolari;
ncum și de ce mulţi dintre milionarii de  

       azi vor ajunge la faliment.

Robert Kiyosaki a schimbat felul în care 
milioane de oameni din întreaga lume se 
gândesc la finanţe. Opiniile lui contrazic 
adesea învăţăturile clasice, fiind cunoscut 
pentru sinceritate, nonconformism și curaj. 
Este privit la nivel mondial ca un susţinător 
pasionat al educaţiei financiare.

n Autori: Robert T. Kiyosaki
n Traducător: Maria-Melania Sârbu 
n Editura: CURTEA VECHE
n Cod: CVE978-606-44-0771-9
n Anul apariției: 2021
n Nr. pagini: 488
n Preț: 60,00 RON

Ghid de investiţii 

Company of One. De ce vor revoluţiona 
piaţa afacerile mici 

Ce-ar fi dacă adevăratul secret pentru o 
carieră mai bogată și mai împlinită nu ar fi 
să creezi și să dezvolţi un startup nou, ci să 
poţi lucra pe cont propriu, să-ţi faci singur 
programul și să devii o companie minimalistă 
sustenabilă și foarte profitabilă? Ce-ar fi dacă 
soluţia mai bună - și mai inteligentă - ar fi pur 
și simplu să rămâi mic? Această carte îţi arată 
cum să faci exact acest lucru.

Company of One este o abordare nouă și 
proaspătă, axată pe ideea de a rămâne mic 
și de a evita creșterea, pentru afacerile de 
orice dimensiune. Nu ca freelancer plătit la 
bucată și nici ca startup antreprenorial care 
vrea să crească cât mai curând posibil, ci ca 
o firmă mică și hotărâtă să rămână așa. Când 
rămâi mic poţi avea libertatea de a urmări 
plăcerile mai importante din viaţă și poţi evita 
bătăile de cap apărute când ai de-a face cu 
angajaţi, cu ședinţele lungi sau cu extinderea. 
Company of One prezintă această strategie 

unică de afaceri și arată cum o poţi face să 
funcţioneze pentru tine, generând flux de 
numerar permanent.

Paul Jarvis a părăsit lumea corporatistă 
când și-a dat seama că lucrul într-o lume 
cu multă presiune și celebritate nu cores-
pundea ideii lui de succes. Acum lucrează 
pentru sine însuși, din casa lui aflată pe o 
insulă mică și luxuriantă din apropiere de 
Vancouver, și duce o viaţă mult mai împlinită 
și mai productivă. În plus, nu mai trebuie să 
suporte un mediu care cere permanent mai 
multă productivitate, mai multe rezultate 
și mai multă creștere. În Company of One, 
Jarvis arată cum poţi găsi calea potrivită 
pentru a face același lucru, de exemplu 
cum să te pregătești de lansare, cum să-ţi 
stabilești veniturile dorite, cum să gestionezi 
crizele neașteptate, cum să-i faci fericiţi pe 
clienţii tăi principali și, desigur, cum să faci 
toate astea fără ajutorul nimănui.

Comunicarea defectuoasă 
Indiferent de domeniul în care lucrăm, 

toţi trebuie să știm cum să comunicăm 
eficient. Această carte ne deschide ochii 
asupra lucrurilor care ne îngreunează une-
ori comunicarea, împiedicându-ne să avem 
anumite conversaţii și să le gestionăm cum 
se cuvine.

Comunicarea defectuoasă se referă la 
orice problemă pe care nu știm cum să o 
abordăm, de la a solicita o mărire de salariu 
până la a-i cere vecinului să-și potolească 
într-un fel câinele care latră întruna. Pentru 
soluţionarea unor astfel de situaţii, auto-
rii ne propun strategii cu ajutorul cărora 

să aflăm ce gândește interlocutorul, să 
adresăm întrebările potrivite pentru a-i afla 
intenţiile și să cartografiem contribuţia 
celor implicaţi în problema cu care ne 
confruntăm.

n Autori: Douglas Stone, Bruce Patton, 
Sheila Heen
n Traducere: Laura Dana Boga
n Editura: CURTEA VECHE
n Cod: CVE978-606-44-0766-5
n Anul apariției: 2021
n Nr. pagini: 432
n Preț: 50,00 RON
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n Traducere: Raluca Chifu
n Editura: PUBLICA
n Cod: PUB978-606-722-427-6
n Anul apariției: 2020
n Nr. pagini: 296
n Preț: 49,00 RON
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Produse&Servicii@

•    semifabricate din ALUMINIU pentru industrie sau uz general: 
    -   tablă (lisă, striată, rulou), bare rectangulare/rotunde/ 

hexagonale, profile tip L, T, U, ţevi etc, plăci debitate pentru matriţe, table 
de precizie cu folie de protecţie - debitare la dimensiunea dorită

ALUMINIU

AMARI ROMANIA SRL      
Sediul central: ORADEA, P-ta Ignatie Darabant nr 15, cod postal 410235
Tel: +40 259 316 530, +40 259 316 531; Fax: +40 259 316 532
Depozit Bucureşti, Şos. Odăii nr. 50, cod poştal 013601, (Otopeni)
Tel: +40 21 444 1903; Fax: +40 21 444 1904; www.amari.ro

•    sisteme multifuncţionale din ALUMINIU pentru execuţie linii de fabricaţie, 
transfer, manipulare, suport maşini şi echipamente, etc

•    profile din ALUMINIU pentru transport rutier - carosări, KIT-uri pentru 
suprastructuri deschise, închise, izoterme, frigorifice şi accesorii pentru 
caroserii auto (aripi, cutii de scule, sisteme de fixare, etanşări, podele etc.)
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