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Editorial

În 20 de ani: adaptare, noi
începuturi şi N IN I A

A

m făcut 20 de ani. Anul trecut. ľi nu am apucat să ne bucurăm de longevitate (pentru o
companie mică, românească). Vremurile nu ne-au dat posibilitatea să sărbătorim. Amintesc
acum: 20 de ani. I-am parcurs zi cu zi încercând să ne ducem la bun sfârĿit misiunea în fiecare
dintre ele.
Cum am început, cum am reuĿit să continuăm, cum am ajuns până aici?
Lumea era diferită în 1997, când ne-a venit ideea să facem o revistă adresată celor ce lucrează în
industrie. În 1999 am făcut-o, dar online! Print era prea scump. Ne-am adaptat.
Paradoxal, pentru a ajunge la mai multă lume, în 2001 am investit, din propriile salarii de tineri ingineri,
să o tipărim. Să ajungă la mai multă lume interesată. Ne-am adaptat iar. Internetul era limitat Ŀi
informaţia din revistă nu ajungea la toţi cei care aveau nevoie, dar care aflau totuĿi de ea de la colegi,
cunoĿtinţe Ŀi o solicitau.
Ce anima întreprinderea noastră? O singură nevoie.
Să facem o revistă care să răspundă nevoilor Ŀi preocupărilor celor din industrie, pe care le aveam Ŀi eu
Ŀi colegii mei ingineri, legate de noile tehnologii. Preocupări legate de viitor. Viitorul meseriei noastre.
În acei ani, industria, în forma ei veche, se dezagrega, prinsă în frământările interne ale proprietarului:
statul. Sau din ciocnirile cu interese exterioare.
Nevoia de noi tehnologii, soluţii moderne sub formă de echipamente sau software, începea să se
simtă. Cei ce au avut sau aveau contact cu exteriorul Ŀtiau că se poate produce Ŀi altfel. Mai eficient.
Aveau informaţia Ŀi simţeau nevoia să o comunice Ŀi altora.
Mentalitatea novatoare se ciocnea de inerţii Ŀi asperităţi ideologice. Antreprenori, pionieri ai domeniului, aduceau atunci echipamentele brandurilor internaţionale pe piaţa din România, unde multe
erau necunoscute. Know-how-ul evoluţiei însoţea echipamentele vândute de ei. Cei ce le aduceau
erau ingineri cu experienţă, specialiĿti, cu abilităţi de traineri, dar Ŀi comerciale - de vânzători. Sau
aveau relaţii.
În partea cealaltă erau alţi specialiĿti, chiar foĿti colegi ai primilor, care asimilau tehnologia. Aveau
pregătire fundamentală temeinică, aveau experienţă.
Lucrurile s-au schimbat. Au evoluat. Vă întreb, cum se face acum transferul de cunoĿtinţe? Nevoia
există în continuare. Informaţia este peste tot. Cât foloseĿte? Cine o asimilează? Cum? Care sunt
sursele pe care te poţi baza? Care sunt sursele receptate cu adevărat? Cine ajută pe cine?
Acum, într-o nouă eră (SF pentru 1997), nevoia care a generat revista T&T acum 20 de ani, este
încă valabilă. Doar forma în care se concretizează răspunsul este diferită. Investiţiile noastre sunt
continue. ľi rezultatele. Cifrele arată că T&T este cea mai importantă sursă de informare pentru
cei din industrie. Acum, internetul având altă acoperire Ŀi altă funcţie în răspândirea informaţiei
Ŀi cunoĿtinţelor, celor ce citesc doar revista tiparită li se adaugă Ŀi cei peste 171.000 de utilizatori
unici ai site-ului ttonline.ro, transformat într-un ecosistem digital al industriei. Adaptat prezentului
Ŀi viitorului.
Noi ne urmărim misiunea iniţială. Cu tenacitate. Urmărind permanent să acoperim cât mai mult
din nevoia de evoluţie, Ŀi de actualizare a cunoĿtinţelor, a tuturor celor din industrie. Răspândirea
revistei, calitatea distribuţiei ei Ŀi în paralel penetrarea online au fost o preocupare permanentă.
20 de ani. Doar aĿa am generat oportunităţi Ŀi am ajuns aici. Nu am coborât standardul niciodată.
Indiferent de obstacole. Pentru că înţelegem că nevoia de a cunoaĿte viitorul este pretutindeni Ŀi
este continuă.
ľi, privind spre viitor, vor mai urma transformări care să ţină pasul cu nevoile reale ale celor din
industria românească.
Mulţumim companiilor Ŀi colaboratorilor care ne-au fost alături în toţi aceĿti ani! În aceĿti 20 de ani
am construit branduri pe piaţa românească. S-au dezvoltat companii, s-au creat locuri de muncă.
Longevitatea noastră este o reuĿită colectivă pentru care suntem recunoscători. Am evoluat împreună
20 de ani. Vom continua împreună. Viitorul este al celor ce îndrăznesc, iar unitatea ne face mai
puternici. Întotdeauna.
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PwC Global CEO Survey: Nivel record de optimism

76% dintre directorii generali cred
că economia îşi va reveni în 202

L

a un an de la declanșarea pandemiei COVID-19, directorii generali manifestă un nivel record de optimism în ceea
ce privește redresarea economiei globale, 76 dintre aceștia estimând îmbunătățirea evoluției Produsului Intern
Brut PIB global în 2021, reiese din cea de-a 24-a ediție a raportului P C CEO Survey.

După un an de incertitudini și dificultăți
economice, în care au fost nevoiți să-și
regândească activitatea, directorii generali sunt
foarte încrezători în evoluția economiei. Deși criza
sanitară rămâne în topul amenințărilor, ponderea
celor care au previziuni optimiste a atins, la această
ediție CEO Survey, cel mai înalt nivel din ultimii
nouă ani. De exemplu, în 2020, doar 22% estimau
perspective pozitive pentru economie, iar în 2019, 42% aveau astfel
de așteptări. Totuși există și o serie de îngrijorări, iar cea pe care am
remarcat-o se referă la volatilitatea politicilor fiscale care, influențate de
viteza de acumulare a datoriilor publice pe fondul pandemiei,
ar putea duce la o majorare a taxelor pe termen scurt.
Ionuț SIMION,
Country Managing Partner PwC România

evine încrederea că vor creşte veniturile
companiilor
Directorii generali sunt mai optimiști și în ceea
ce privește perspectivele afacerilor lor. Aproximativ
36% dintre cei chestionaţi au declarat că sunt
„foarte încrezători” în perspectivele organizaţiei
lor de creștere a veniturilor în următoarele 12 luni,
faţă de 27% în 2020. În timp ce încrederea globală
este în creștere, există variaţii semnificative între
industrii, reflectând modul diferit în care comportamentul consumatorilor a fost afectat de pandemie.
Astfel, directorii generali din sectoarele tehnologiei
și telecomunicaţiilor prezintă cele mai ridicate niveluri de încredere, de 45% și, respectiv, 43%.
La polul opus, se află cei din transporturi și
logistică (29%), respectiv din ospitalitate și agrement (27%), care sunt printre cei mai pesimiști în
ceea ce privește capacitatea lor de a crește veniturile în următoarele 12 luni.

Preocupări mai mari pentru securitatea
cibernetică, politicile fiscale şi dezinformarea
Nu este surprinzător faptul că pandemiile și crizele de sănătate sunt în fruntea listei de ameninţări
la adresa perspectivelor de creștere, depășind
teama de supra-reglementare, care a fost principala
preocuparea pentru directorii generali la nivel global
din 2014 până anul trecut.
De asemenea, digitalizarea crește riscurile
generate de ameninţările cibernetice. Acest lucru,
coroborat cu creșterea semnificativă a incidentelor
de securitate cibernetică din 2020, inclusiv atacuri de tip „ransomware”, a propulsat ameninţările
cibernetice pe locul doi în topul preocupărilor, fiind
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menţionate de 47% dintre directorii executivi, comparativ cu 33% în 2020. Întrebaţi despre cheltuielile
lor pentru transformarea digitală, aproape jumătate
dintre directorii executivi (49%) spun că acestea vor
crește cu 10% sau mai mult.
O altă preocupare este răspândirea dezinformării (28%, în creștere faţă de 16% în 2020), care
a avut un impact asupra alegerilor, reputaţiei și
sănătăţii publice - contribuind la scăderea încrederii
în întreaga societate.
Dacă în 2020, incertitudinea politicii fiscale s-a
clasat în afara primelor zece preocupări ale directorilor executivi, în 2021 importanţa sa a crescut
rapid, ajungând până pe locul șapte (31%), având
în vedere îngrijorarea privind acumularea datoriilor
guvernamentale care ar putea conduce la majorarea taxelor.
Schimbările climatice se situează încă pe locul
nouă printre ameninţările la adresa creșterii, fiind
menţionate de aproape o treime dintre respondenţi
(faţă de 24 în 2020).

A îşi măreşte avantajul faþă de hina
Rezultatele sondajului arată că 35% dintre directorii generali doresc
să crească afacerile companiei pe piaţa din SUA în următoarele 12 luni,
în timp ce China este vizată de 28% dintre aceștia. În 2020, SUA erau doar
cu un punct procentual înaintea Chinei. Noile evoluţii politice și tensiunile
existente au avut un impact asupra percepţiei directorilor americani care
mizează mai puţin pe China ca motor de creștere și devin mai atenţi la
Canada și Mexic. Directorii executivi din China arată un interes tot mai mare
pentru economiile mari, precum SUA, Germania și Japonia, ca destinaţii
principale pentru exporturi.
După SUA și China, Germania se menţine pe locul trei pe lista
destinaţiilor privind creșterea afacerilor, în timp ce Marea Britanie, după
Brexit, se află pe patru (11%), depășind India (8%). Japonia, de asemenea,
crește în clasament și devine a șasea cea mai atractivă ţară, depășind
Australia, care a deţinut această poziţie anul trecut.
Desfășurat în ianuarie și februarie 2021, CEO Survey explorează opiniile
a 5.050 de directori din întreaga lume, inclusiv din România. Raportul global
CEO Survey s-a lansat pe 11 martie, în cadrul unui eveniment virtual găzduit
de CNBC Catalyst. Ediţia CEO Survey 2021 pentru România va fi publicată
la începutul lunii iunie.

Despre PwC
Misiunea PwC este de a construi încredere în cadrul societăţii și de a
contribui la rezolvarea unor probleme importante. PwC este o reţea de firme
prezentă în 155 de ţări cu mai mult de 284.000 de profesioniști ce oferă
servicii de calitate în domeniul auditului, consultanţei fiscale și consultanţei
pentru afaceri. A

ondaj
treime din firmele româneşti se pregătesc
de digitalizare în următorii 2 ani

M

ai mult de o treime din firmele din România 35 - se pregătesc de digitalizare în următorii doi ani, arată
rezultatele unui sonda realizat de Centrul de Sociologie rbană și Regională în noiembrie 2020, în cadrul căruia
au fost intervievați reprezentanți ai 300 de firme medii și mari din diverse domenii ale economiei eșantion
reprezentativ la nivel național .

Aproximativ 86% dintre respondenţi își doresc
ca tehnologia 5G să fie implementată în România,
iar 64% consideră că această nouă tehnologie va
aduce beneficii afacerilor și va genera dezvoltare
economică.

O afacere care investește în digitalizare se poate redresa
mult mai repede după un șoc extern cum este pandemia și
are capacitatea de a se adapta rapid la noi condiții de funcționare
a pieței. Din păcate, în România digitalizarea afacerilor se situează
încă la un nivel redus, astfel încât puține companii beneficiază de
această pârghie de creștere. Totuși, ne așteptăm ca fondurile europene disponibile în acest scop să ducă la o creștere semnificativă a
gradului de digitalizare, iar firmele din România să investească în noi
tehnologii, deoarece în final tot ele sunt cele care vor câștiga
din creșterea eficienței și reducerea costurilor de funcționare.
George ZHANG, CEO al Huawei România

În prezent, gradul de digitalizare în România se
află mult sub media europeană. Conform raportului
DESI 2020 (Indicele economiei şi societăţii digitale, realizat de Comisia Europeană), România se
clasează pe locul 27 din cele 28 de state membre

ale UE în ceea ce privește gradul de integrare a
tehnologiei în business, depășind doar Bulgaria.

Digitalizarea unei afaceri înseamnă
schimbarea modelului de business,
dar acest lucru nu poate fi realizat fără
schimbarea mentalității. Companiile care
se pregătesc de digitalizare sunt vizionare
și vor fi primele care vor vedea beneficiile
acestui proces. În general, digitalizarea este
privită doar din perspectiva investițiilor în
tehnologie, însă această schimbare presupune investiții importante și în angajați,
astfel încât aceștia să își dezvolte abilitatea
de a lucra într-un mediu digital. Acest nou
mod de lucru îi va elibera de povara rutinei, lăsând-o în seama mașinilor, iar
oamenii vor avea timp să evolueze și
să creeze valoare adăugată.
Codruț SĂVULESCU,
Senior Solutions Manager
al Huawei România
Potrivit raportului DESI 2020, tehnologiile digitale le oferă afacerilor un avantaj competitiv, duc
la îmbunătăţirea serviciilor și la extinderea pieţelor.
Transformarea digitală a afacerilor deschide noi
oportunităţi și generează, la rândul ei, dezvoltarea
de noi tehnologii. Cele mai avansate ţări din acest
punct de vedere sunt Irlanda, Finlanda, Belgia, ţările
de Jos, Danemarca și Suedia, în timp ce la celălalt
capăt al clasamentului se află Bulgaria, România,
Ungaria, Polonia, Grecia și Letonia, situate mult sub
media europeană.
Sondajul CURS a fost realizat la solicitarea
Huawei, în rândul a 300 de companii medii și mari,
în noiembrie 2020. A (comunicat de presă)
1/2021
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Principalele
preocupări
ale companiilor
în viitorul imediat
C

oncurența este cea mai mare preocupare pentru companiile de producție în următoarele șase luni, urmată de
sănătatea anga aților, locurile de muncă și digitalizarea operațiunilor, potrivit sonda ului global „Reinventing the
future of manufacturing”, realizat de P C în rândul directorilor operaționali COO .

Astfel, 41% dintre producătorii intervievaţi au
menţionat ca principală preocupare în următoarele
șase luni ameninţările concurenţiale, 35%
îngrijorările privind sănătatea angajaţilor și locurile de muncă, 34% digitalizarea, 34% siguranţa
și sustenabilitatea, iar 29% presiunea crescută a
reglementărilor.

Producătorii au investit prea încet în fabrici
inteligente, lanțuri de aprovizionare digitale și comerț electronic, iar pandemia COVID-19
le-a dezvăluit punctele slabe, punând presiune pe
viteza și eficiența afacerii, dar cu păstrarea calității.
Pentru a ajunge la un echilibru, companiile trebuie
să acorde prioritate optimizării proceselor, controlului calității, monitorizării producției în
timp real, îmbunătățirii lanțului de aprovizionare și dezvoltării
angajaților.
Kenneth SPITERI,
Partener și Lider al Practicii de Audit, PwC România
În ceea ce privește digitalizarea, 70% dintre
companii spun că IoT și cloud vor fi pilonii tehnologiei de fabricaţie, iar aproximativ jumătate vor
acorda prioritate automatizării proceselor (RPA), în
perioada menţionată.
Sănătatea angajaţilor și tranziţia către un nou
mod de lucru vor fi de asemenea printre priorităţi. În
ceea ce privește tranziţia către un nou mod de lucru,
aceasta se va axa pe trei aspecte: îmbunătăţirea
competenţelor digitale, găsirea de talente și munca
flexibilă (telemunca, ore flexibile etc.).

riza sanitară afectează diferit producătorii
Sondajul relevă că firmele mai mici se confruntă
cu provocări bugetare și ameninţări competitive
mai mari, în timp ce companiile mai mari se luptă
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mai mult cu distribuţia și schimbările cererilor
clienţilor.
Pe categorii, r
căt rii siness t
siness
au probleme mai mari de siguranţă și sustenabilitate, presiuni de reglementare, riscuri de securitate
cibernetică și lipsa competenţelor pentru vânzarea
unor produse complexe. În același timp, firmele
siness t c ns mer suferă din cauza întreruperii
afacerii, a presiunilor asupra fluxului de numerar și
a reducerii cheltuielilor clienţilor.
În următorii 1-2 ani, ameninţările concurenţiale
vor rămâne o preocupare de top, alături de reglementare, siguranţă și digitalizare. În același timp,
îngrijorările legate de sănătatea și locurile de muncă
ale angajaţilor, discontinuitatea afacerii, cheltuielile
reduse ale clienţilor și recesiunea vor scădea.
Potrivit sondajului, aceste tendinţe vor crea
noi provocări pentru producători, care vor trebui
să accelereze inovaţia, să digitalizeze produsele și
serviciile, să îmbunătăţească forţa de muncă și să
înlocuiască sistemele vechi inflexibile.
a nivel sect rial concurenţa va reprezenta o
provocare mai mare pentru producţia industrială
decât pentru sectorul farma, în timp ce producătorii
din farma vor lupta mai mult cu cerinţele de
siguranţă și sustenabilitate decât firmele de produse de larg consum. În mod similar, digitalizarea
produselor și serviciilor va fi o problemă mai mare
pentru firmele aerospaţiale și de apărare decât
pentru companiile din energie și utilităţi, care se vor
confrunta însă cu schimbări bruște ale cererii.

Sondajul a inclus 585 de companii mari din opt industrii, din
Japonia, Germania, SUA, China și Marea Britanie. (mai multe informaţii
pe www.pwc.ro) A
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DEMO METAL Virtual 2021

SMART MANUFACTURING for NEW BALANCE
Digitalizarea schimbă definitiv procesele de business și de achiziție B2B
La nivel global pandemia a ridicat tempoul digitalizării industriei. Companiile din industria din România sunt
și ele puternic influențate de acest trend, dar și de fragilitatea și schimbările apărute în lanțurile de furnizori
în acest context. Găsirea unui nou echilibru în mijlocul unor turbulențe fără precedent, este o necesitate. Ce
cale trebuie abordată? Ce strategii trebuie urmărite? Unde ar trebui să ne îndreptăm atenția pentru ajutor? La
DEMO METAL Virtual veți afla răspunsurile.
Demo Metal Virtual susține fiecare etapă a procesului de achiziție, prin instrumentele pe care le pune la
dispoziție: Expoziție, Forum, eMarket, Networking, Workshops. Toate acestea, combinate cu noul algoritm
pentru „matchmaking”, vor oferi cea mai completă experiență de business dedicată industriei.

EXPOZIȚIE: Informează-te!
Abordarea de anul acesta este diferită față de ediția anterioară și are ca scop concentrarea tematică pentru o comunicare cât mai eficientă. Astfel, expoziția va fi organizată pe 7 saloane special dedicate domeniilor: AȘCHIERE,
TABLE, SUDURĂ, CONTROL, INDUSTRY 4.0, CONEXE și SUBCON (detalii pe www.demometal.ro/virtual).
În zona expozițională vizitatorii descoperă profilul companiilor expozante prin: transmisiuni live din showroom,
workshop-uri, prezentare și lansare produse, și demonstrații video. Pe lângă informarea eficientă, aceștia pot
intra în contact direct cu expozanții.

eMARKET: Profită de ofertă, rapid și eficient!
În eMarketul prezent pe platformă este centralizată întreaga gamă de produse și servicii a expozanților
prezenți la Demo Metal Virtual. Aici, vizitatorii pot observa în detaliu oferta expozanților: detaliile tehnice ale
echipamentelor, demonstrații ale aplicațiilor acestora și ofertele exclusive pe perioada evenimentului. eMarketul
Demo Metal Virtual are informațiile necesare pentru luarea unei decizii de achiziție.

NETWORKING: Interacționează!
Toți vizitatorii ediției digitale DEMO METAL Virtual vor profita de algoritmul pentru matchmaking și vor primi
recomandări de persoane de contact, produse, speakeri și workshopuri adaptate nevoilor și intereselor lor.
De asemenea, pot contacta direct expozanții și speakerii prin diferitele instrumente puse la dispoziție de
platformă: chat, întâlniri video 1:1, schimb de cărți de vizită și întâlniri video B2B (pentru echipe extinse).

FORUM: Inspiră-te!
Programul Forumului DEMO METAL Virtual va aborda problemele de context economic: Ce efect are pandemia
asupra industriei? Ce rol joacă România în angrenajul economic european? Care este strategia ei câștigătoare?
Care sunt liniile directoare ale Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)? Dar și Care sunt
inovațiile, experiențele practice și soluțiile tehnologice care pot ajuta? 5 zile în care, de la studii de caz până la
strategii pe termen lung, speakerii din FORUM inspiră vizitatorii cu viziune și le oferă idei practice și metode
concrete pentru adaptarea companiilor lor la noua actualitate. Printre speakeri se numără figuri proeminente din domeniul politic, cu influență în domeniul economic, lideri ai companiilor de top din industrie,
reprezentanți și invitați de seamă ai partenerilor, personalități relevante din mediul industrial românesc,
profesioniști și specialiști cu realizări remarcabile.
Demo Metal Virtual a venit ca răspuns la o necesitate a industriei la scară globală, dar adaptat la nevoile industriei
din România. Fiecare element al platformei are ca scop eficientizarea procesului de informare și achiziție.
Tema abordată „Smart manufacturing for new balance” este invitația adresată profesioniștilor din industrie de
a căuta împreună răspunsuri la provocările apărute în vederea recâștigării echilibrului individual.
Ediția digitală Demo Metal Virtual se desfășoară în perioada 24 – 28 mai 2021.

Înregistrează-te ca vizitator accesând: demometal.ro/virtual sau scanând codul QR alăturat
10
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DMG MORI
DIGITAL EVENT 2021

Interactiv, în direct şi digital, de la Pfronten

L

a începutul lunii februarie, evenimentul DMG MORI Open House, care se desfășoară în mod tradițional la sediul
din Pfronten, a oferit o alternativă - DMG MORI DIGITAL EVENT, care în conte tul actual a reușit să ofere
clienților companiei o e periență nouă în care au putut interacționa la fel ca în cadrul unui eveniment fizic. Pe
platforma evenimentului digital, DM MORI a susținut în direct prezentări și discuții cu e per ii în produse despre tendințe
inovative și dezvoltări din industrie. Acestea au fost disponibile în șase limbi.

În ziua deschiderii, DMG MORI și-a prezentat cele mai noi dezvoltări tehnologice, prin premierele mondiale, următoarele zile fiind concentrate pe automatizare și digitalizare. De altfel, și Dr.
Mashiko Mori, Președintele DMG MORI COMPAN
LIMITED, și Christian Th nes, Președintele
Consiliului de Administraţie la DMG MORI A TIENGESSELLSCHAFT, au abordat în deschidere cele
mai importante domenii din viitor: Digitalizare,
Automatizare și Sustenabilitate.

integra și discuţii cu experţii DMG. „Discuţiile cu
experţii au inclus runde de întrebări și răspunsuri, în
care vizitatorii au pus întrebări în direct vorbitorilor
din studioul din Pfronten.
Nivelul crescut de interactivitate a arătat că
vizitatorii au putut aborda mai multe aspecte la
prezentarea subiectelor. În plus, aceștia au putut
discuta personal, în întâlniri video desfășurate în
direct, cu experţii companiei pentru a intra în
detaliile unor subiecte specifice.

Prin aceasta, DMG MORI subliniază poziţia sa ca pionier în domenii de
viitor, împreună cu întregul lanţ de valori, pentru a le oferi beneficiarilor săi
o fabricaţie sustenabilă. Sub deviza „Meet your Expert”, vizitatorii au avut
ocazia să discute în direct subiecte specifice cu persoanele lor de contact,
experţi DMG MORI. În Digital Showroom, DMG MORI a prezentat peste 25
exponate ca mașini reale de înaltă tehnologie – multe dintre ele ca soluţii
de fabricaţie automatizată.

„Atâta timp cât evenimentele fizice sunt posibile doar la un nivel limitat, atenţia noastră se
concentrează asupra interacţiunii cu clienţii noștri
și cu toţi cei interesaţi, a declarat rene
D
Director DMG MORI Global Marketing, legat de
DIGITAL EVENT din Pfronten. „Iată de ce dezvoltăm
continuu prezentările digitale ale produselor. ,
continuă Bader. Prezentările din cadrul evenimentului au fost extinse, astfel încât acestea să poată
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În continuare, facem o trecere în revistă a
noutăţilor prezentate în cadrul DMG MORI DIGITAL
EVENT:

igitizare
r
se s ft are in vative entr
r
c ia
viitorului. Digitizarea industrială continuă să
prindă viteză, și în fabricaţia mașinilor-unelte
și, în special, la DMG MORI. Liderul în domeniul tehnologiei ţintește să ofere beneficiarilor săi
soluţii cuprinzătoare și globale pentru digitalizarea lanţului de procese. Începând cu mașina de
înaltă tehnologie, centrul tradiţional al modelului
propriu de afaceri, DMG MORI și-a extins foarte
mult competenţele. Spectrul produselor și serviciilor digitale include mai multe domenii - de la
inteligenţa și conectivitatea mașinilor-unelte și sisteme bazate pe date pentru pregătirea fabricaţiei,
planificarea producţiei, întreţinere și reparaţii până
la integrarea fără bariere a reţelelor corporatiste în
sisteme descentralizate de creare de valori. Experţii
de la DMG MORI Digital GmbH sunt alături de utilizatori de la consultanţă până la implementarea pe
bază de parteneriat a noilor modele de platforme
economice.

Automatizare
Autostrada
iteşti - ucureşti,
m
, iteşti
Telefon
.
.
ax
.
.
.dmgmori.com

mai mare fle i ilitate i eficiență rin
interme i l
eel i
. Procesele de
fabricaţie automatizate fac cu mult mai mult decât
diminuarea costurilor cu forţa de muncă - măresc
productivitatea, calitatea și flexibilitatea, chiar în
cazul unei producţii locale. DMG MORI poate oferi
fiecare mașină CNC din gama sa de produse ca o
soluţie de fabricaţie automatizată, care satisface

cererile din ce în ce mai mari privind productivitatea și flexibilitatea. Cele mai recente dezvoltări din
portofoliul de automatizare al DMG MORI includ,
în primul rând, PH heel, un sistem de manipulare a paletelor, bazat pe o tehnologie verificată și
patentată a magaziei de scule de tip disc roată.
Pe de altă parte, DMG MORI a extins domeniul
Automated Guided Vehicles (AGV – vehicule ghidate automatizate), cu TH-AGV. Acest sistem de
transport permite transportul autonom a până la 16
matriţe la mașinile respective.
Mai multe despre aceste soluţii, puteţi citi în
articolul de la pagina 22.

Premieră mondială
50
iminuarea cu 00 a timpului de reglare
datorită elementului axa
Mașinile universale de la DMG MORI au fost o
parte integrantă a parcului de mașini al numeroșilor
operatori timp de decenii. Cu noua mașină CL
450 TC, producătorul de mașini-unelte a avut, încă
o dată, succes în redefinirea strunjirii universale.
Pentru a satisface solicitările tot mai mari privind
producţia unor cantităţi mai mici și cu o mai mare
diversitate a pieselor, DMG MORI a stabilit o nouă
serie cu CL TC, la care axa B cu arborele de strunjire frezare compactMaster înlocuiește tradiţionala
turelă pentru scule. Pe mașină există un schimbător
de scule automat, cu magazie de scule, un arbore
principal puternic și păpușă mobilă sau arbore
opus secundar. Premiera mondială este, de aceea,
o lansare perfectă în domeniul minimizării timpului
de reglare cu elementul axa B.

Premieră mondială
Cu 45 de linii de produse, DMG MORI oferă
beneficiarilor săi o varietate globală unică de
mașini-unelte pentru fiecare aplicaţie de prelucrare a metalului. Cu toate acestea întotdeauna
există puncte de pornire pentru noi dezvoltări și
îmbunătăţiri semnificative. Unul dintre acestea este
premiera mondială M1. Ca echipament universal
pentru utilizare zilnică, mașinile de frezat universale
CNC sunt dedicate fiecărui atelier. Ele trebuie să
fie cât mai versatile, dar și la un cost cât mai mic,
întocmai ca M1.

 FOTO
Premiera mondială: M1.

Fiind prezentată de către experţi ca o mașină
potrivită pentru fiecare atelier, această premieră
mondială ţintește incontestabil la o piaţă masivă.
Rigiditatea statică și dinamică, comportare
perfectă privind amortizarea vibraţiilor și o mare
stabilitate termică a centrului de prelucrare vertical
sunt unicate în clasa sa. Acestea au ca rezultat o
clară valoare adăugată chiar în condiţii de frezare
dificile, atingând precizii excelente, cu o durabilitate
sustenabilă a sculei.

Premiera mondială
300
Performanþe de frezare constante pe o
traiectorie de 3000 mm

FOTO
Premiera mondială
DMF 300/8.

 FOTO
Premiera mondială
CLX 450 TC.

După ce DMG MORI a lansat seria cu montant
mobil într-o nouă eră cu DMF 200 8, urmează
ACUM premiera mondială cu DMF 300 8 . O masă
de lucru mărită oferă utilizatorilor posibilitatea de
a prelucra piese cu lungime de până la 3000 mm,
ducând astfel productivitatea la un nou nivel. Cu
opţiunea de partiţie, beneficiarii obţin spaţii de lucru
separate și elimină timpii neproductivi.
Un alt element de evidenţiat este prelucrarea prin
frezare–strunjire disponibilă opţional. DMF 300 8
beneficiază de același concept inovativ ca DMF
200 8. O consolă constantă asigură performanţe de
așchiere consistente în întregul spaţiu de lucru, iar
prin noua soluţie, schimbarea sculei se efectuează
în spatele mesei de lucru, într-un mod care asigură
securitatea procesului – cu o sculă cu lungime
de până la 400 mm. Completată cu un concept
de răcire integrat, DMF 300 8 asigură o precizie
termică înaltă pe o perioadă lungă de timp. A
1/2021
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Makino a500z
centru de prelucrare
orizontal în 5 axe

M

akino a500z este un centru de prelucrare orizontal în 5 axe,
versatil, bazat pe performanță și fiabilitatea seriei ,,n ”, lider
al gamei centrelor de prelucrare orizontale.

S eci ca ii
Cursa axelor

Makino a500z este o mașină concepută pentru a face faţă celor mai
exigente cerinţe determinate de prelucrarea pieselor cu geometrii complexe
care pot fi astfel realizate ca urmare a unui număr minim de setări de lucru
și operaţii de prelucrare.
Makino a500z poate prelucra piese cu un diametru maxim de 630 mm
și înălţimea de 500 mm, cu o masă maximă de 400kg.

Cursele axelor
sunt de 730x750x700mm.
Ambele axe rotative ale centrului (B 360 și C 180 )
au motoare cu acţionare directă.
Turaţia arborelui principal, oferit standard pe
modelul a500z, este de 14.000 rpm la un cuplu
maxim de 303 Nm. Opţional, pentru aplicaţii la care
este nevoie de scule cu diametre mici și viteze ridicate, mașina poate fi dotată cu un arbore principal
având o turaţie maximă de 20.000 rpm.
Magazia de scule în varianta standard are 60 de
scule, dar se poate opta pentru diferite modele cu
până la maxim 313 scule.
Mașina dispune de un sistem automat de
schimbare a paletului, timpul necesar operaţiei de
schimbare a piesei fiind astfel redus considerabil.
Comanda numerică disponibilă pe modelul a500z este Profesional 6, ultimul model de
comandă numerică oferit de Makino, cu caracteristici standard precum ecran tactil, simplu de utilizat,
sistem avansat de gestionare a datelor sculelor,
sistem de control al geometriei patentat de Makino
(SGI.5), sistem activ de control al inerţiei (IAC) și
sistem anticoliziune.
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730

750

500 mm

Cursă axă B

360 grade (rotaţie)

Cursă axă C

180 grade (înclinare)

Dimensiune palet
Dimensiune max. piesă de
lucru (diam x inaltime)

500

500 mm

630

500 mm

Sarcina maximă utilă

400 kg

Viteză arbore principal

50-14000 min-1

Interfaţa arborelui

BT40

Avans rapid ( , , )

60000 mm min

Avans rapid (B)

45000 grade min

Avans rapid (C)

27000 grade min

Capacitate stocare scule

60 scule

Mașinile Makino sunt renumite pentru tehnologia de control termic, iar modelul a500z nu face
excepţie de la regulă. Pentru a asigura stabilitatea
termică a mașinii și precizia în timpul prelucrării,
mașina este dotată cu un sistem de control termic
destinat reducerii căldurii din arborele principal, din
șuruburile cu bile și din motoare.
Bd. Iuliu Maniu 7-11
sector , ucureşti,
România
0746.608.707
office@topmetrology.ro
www.topmetrology.ro

Modelul a500z are pregătirea necesară pentru
a fi integrat în sisteme de automatizare precum
sistemele oferite de Makino: sistemul MMC2, sistemul de automatizare cu schimbare a paleţilor sau
sistemul VIP cu robot în 6 axe. Mașina poate fi
integrată cu ușurinţă și în sisteme de automatizare
deja existente. A
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Noutăþi 202

de la oosan achine ools
P

roducătorul de mașini-unelte, Doosan Machine Tools, a lansat în primele luni ale anului 2021, noi serii de mașiniunelte sau completări ale seriilor e istente. n aceste vremuri dificile, producătorul sud-coreean și-a îndreptat
mai mult ca oricând atenția către necesitățile de producție ale clienților săi, pe segmente de industrie de nișă,
dezvoltând, implementând și producând serii de mașini-unelte noi, cu caracteristici unice pe piață.

000
Clienţii din două segmente de industrie au
influenţat dezvoltarea
DHF 8000ST:
n producătorii de
echipamente grele care
prelucrează cutii de
viteze cu diametru mare
care necesită operaţii de
strunjire
n companiile, precum cei din industria aero-spaţială și industria
petrolieră, care prelucrează, de asemenea, componente cu diametru mare.
Pornind de la nevoile acestor segmente și folosind DHF 8000 ca bază,
a luat naștere centrul de prelucrare orizontal în 5 axe, cu un singur palet și
funcţie de strunjire, DHF 8000ST.

eria V
i
sunt și ele proaspăt
fabricate de Doosan. Această serie de centre de
prelucrare verticale se îndreptă către companiile
din industrie ce prelucreză grafit (V 6500G) și
ceramică (V 6500C).

sin ră c nfi rare face t t l: Capul înclinabil pe axa A și masa
rotativă – direct drive – axa B permit ca DHF 8000ST să gestioneze o gamă
completă de procese de prelucrare și strunjire de la degroșare până la
finisare, într-o singură configurare. În plus, configuraţia permite prelucrarea
rapidă a pieselor cu mai multe feţe și prelucrarea simultană în 5 axe a
formelor complexe.

V 6500G și V 6500C au cursele pe
axele
de 1050 650 550mm și o viteză
de deplasare rapidă (
) de 30 30 30mm,
garantând prelucrarea optimă a formelor de
grafit ceramică care necesită rigiditate, viteză
mare și precizie ridicată.
Seria este echipată cu un sistem de colectare
a prafului de grafit (standard pentru V 6500G)
și un sistem de filtrare ceramică (opţional pentru
V 6500C).

2030
Seria DBM reprezintă
centre multifuncţionale
de prelucrare cu coloană
dublă, fără axa , pentru aplicaţii precum prelucrarea pieselor mari și
operaţiuni de găurire și
matriţare de înaltă precizie.
DBM 2030 completează seria DBM 2540
2550 lansată în 2019 și
a apărut datorită solicitărilor clienţilor care au nevoie de o lăţimea efectivă
între coloane de 2000 mm cu masa de 3000mm și capacitate de încărcare
a mesei de până la 15000 kg.
Pentru că mașina este destinată pieselor de lucru foarte mari și grele,
au fost incluse câteva caracteristici importante ca standard, cum ar fi
schimbarea automată a sculei și a dispozitivelor, iar pentru a menţine
deplasarea termică și vibraţiile cât mai reduse posibil, au fost adoptate
caracteristici precum batiu în formă de M, sistem de control al temperaturii
pentru șurubul cu bile și carcasa piuliţei axei .
DBM 2030 beneficiază de o lansare digitală în premieră pe pagina
oficială www.doosanmachinetools.com
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V

5500

Gama VCF (Vertical Column moving Fixed
table) a fost extinsă de Doosan prin producerea a
două noi centre,
i
U .

Acestea sunt centre de prelucrare verticale
multifuncţionale cu coloană mobilă și masă fixă
care se pretează pentru o varietate de aplicaţii. VCF

5500L UL au caracteristici superioare faţă de alte modele existente pe piaţă
și completează cu succes nevoile de prelucrare din această categorie:
n Suprafaţă maximă de prelucrare și eliminare excelentă a așchiilor
perete despărţitor pentru a crea 2 zone de lucru cursele pe axele
sunt 5000 550 570 mm.
n Funcţionare eficientă și o mare varietate de echipamente opţionale
pentru aplicaţii multiple
n Axele liniare sunt echipate cu ghidaje LM cu role, iar modelul VCF
5500UL are în dotarea standard riglă optică pe axa .

eria

nx

00

Doosan Machine Tools a lansat și n
,
o mașină de rectificat echipată cu un ax de rectificare de 5000 rpm, care asigură prelucrarea facilă a
pieselor din cuarţ și ceramică.
Noul model are o toleranţă de -0,01 mm
0,01 mm, cel mai înalt nivel posibil de precizie.
Vibraţia minimă și dispersarea căldurii sunt posibile datorită adoptării unei structuri foarte rigide a
batiului și a unor ghidaje ale axelor cu stabilitate
sporită.
Analizând cele mai noi mașini-unelte marca
Doosan, descoperim mai ales interese pe nevoi
ţintă precum prelucrare grafit, cuarţ și ceramică,
prelucrare componente foarte mari cu operaţiuni
de găurire și matriţare etc. Remarcăm, de asemenea, tendinţa către multifuncţionalitate, deci
nevoia de a compacta funcţii de prelucrare,
strunjire până la finisare, pentru economisiri
serioase de capital și spaţiu, dar și mai multe
funcţii optimizate pentru operatori.

Ilfov, Hyperion Towers,
Voluntari, Bulevardul
Pipera, Nr. 1/VI
Tel.: + 40 (21) 255.25.08
Tel.: + 40 374 010 436

office romegatrade.ro
www.romegatrade.ro

Pentru că accesul la informaţii este acum
mai ușor ca niciodată, Doosan Machine Tools
organizează frecvent tururi virtuale, webinarii
interactive și lansări de produse virtuale pe care
sunteţi invitaţi să le urmăriţi pe www.doosanmachinetools.com. A

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
MANUFACTURING SYSTEMS ICMaS Bucureşti, 11-12 noiembrie 2021

ICMaS 2021

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
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Centru de Dezvoltare
Tehnologică

a deschiderea ediției din 2017 a târgului EMO Hannovra au fost subliniate câteva idei,
de care ar trebui și noi, românii, să ținem seama. ranz- alter STEIMAIER, Președintele
ermaniei, a arătat că o societate deschisă și o economie prosperă se bazează pe un
fundament al comunicării și pe încredere.

„Dinamismul economic al Germaniei și al landului Saxonia Inferioară este un rezultat direct
al solidităţii noastre industriale. Expozanţii de la
EMO demonstrează căile nu numai de a menţine,
ci și de a extinde această soliditate, prin concentrarea pe factori cum sunt precizia, calitatea,
productivitatea și, în special, de toate soluţiile noi
destinate problemelor de conectivitate și digitalizare”, a declarat la momentul respectiv Stephan
EIL, Premierul Landului Saxonia Inferioară.
Subliniind rolul cheie jucat de industria de mașiniunelte, Luigi GALDABINI, Președintele CECIMO în
2017, a declarat: „procesul transformării digitale a
influenţat nu doar sfera producţiei din toate sectoarele, ci a revoluţionat societatea în întregul ei.
Sorin LAVRIC, analizând cartea de eseuri „Criza
s irit l i i alte ese ri”, de Paul VALER , citează
din acesta: „Germania datorează totul unui lucru
extrem de antipatic lumii, unor anumite temperamente – îndeosebi englezului și francezului. Acest
lucru este disciplina. Nu trebuie dispreţuită. i, oricum ea se numește altfel: în materie intelectuală se
spune met ă și chiar așa i-am și spus. Luciditate
mohorîtă România Liberă nr.6 5 februarie 2021 .
Cu ani în urmă (în jurul anului 1990), citind
extrase dintr-un studiu efectuat de o instituţie
japoneză referitoare la diferite aspecte ale civilizaţiilor
mondiale, rezultau următoarele concluzii:
n În lume există trei centre de „putere : Japonia
– tehnologie, care înseamnă discip ină SUA –
care înseamnă putere inanciară Europa – care
înseamnă idei.
n În viitor, aceste specialităţi se vor menţine și
aprofunda.

#1, dar el este produs în China, ca și sneakersii
din picioare Ești deja cu un picior în Utopia și cu
celălalt în Distopia (anomalie care constă în situarea
unui organ anatomic în alt loc decât cel normal).

Corneliu
GORNIC
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La ora actuală au apărut schimbări, în sensul că
din punct de vedere financiar, China are un cuvânt
greu de spus.
În revista România Literară nr. 7 12 februarie
2021, Dorin TUDORAN face câteva aprecieri privind
SUA ultimilor doi președinţi.
„Intrând în Biroul Oval, Trump a preluat America exact cum ar fi preluat
o corporaţie. În proprii săi ochi, el devenea The Chief Executive Officer of the
USA Corporation. A numit cu voce tare maladii ce macină de multă vreme
America. A prezentat o listă de terapii. Unele - terapii-șoc, dure, dar necesare.
Altele – nu tocmai potrivite. Make America Great Again (MAGA) a avut un
mesaj limpede – a nu se mai poate
O ţară care produce din ce în ce mai multe
sloganuri și din ce în ce mai puţine bunuri își sapă
singură groapa. Porţi tricou pe care scrie We Are
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La începuturile ei, globalizarea nu a avut doar
susţinători ardenţi. A avut și critici lucizi, minţi care
au recomandat evitarea posibilelor efecte negative.
Dar goana după profit imediat a surclasat prudenţa
necesară unei strategii pe lungă durată. Tactica a
pus în umbră strategia și azi costurile sunt foarte
piperate.
MAGA a fost și un apel la reînvăţarea unor
meserii aproape dispărute, la revitalizarea unor
industrii care se uită pe fereastră nu spre a vedea
cum pleacă în lume produsele lor, ci spre a vedea
cum vin din lume produse pe care nu le mai pot
oferi.
Joe Biden lansează cu mare tam-tam contraofensiva „patriotică – Buy American! Vrăjeală. E
la mintea cocoșului că pentru a putea să cumperi
produse americane, ele trebuie să existe. Cine o
poate împiedica să cumpere un produs de mai
bună calitate decât cel autohton, când și preţul e
mai convenabil, iar produsul american lipsește de
pe piaţă Ce rol are aici patriotismul
Universităţile de vârf (americane) pretind taxe
de școlarizare exorbitante pe care și le permit puţini
americani. Dar și le permit studenţi străini, mulţi
dintre ei sponsorizaţi discret de stat. China – dar nu
numai ea – trimite armate de asemenea studenţi.
Ei se întorc acasă cu mult mai bine pregătiţi decât
tânărul american de rând.
Grecia unei perioade triste. Recepţie la o
ambasadă. Un diplomat occidental îl întreabă pe
un strălucit savant elen: Domnule profesor, cum
ă e p ica i că ara dumnea oastră care a in entat
democra ia se a ă a i ntr un asemenea de icit de
democra ie
ce en ă ine răspunsu se pare că am
e portat at t de mu tă democra ie nc t nouă nu ne a
mai rămas de oc
America nu se află doar într-un deficit de
democraţie. A exportat atât de mult no o ,
încât, dacă nu reînvaţă să producă, are un viitor
foarte problematic. Din păcate, Biden nu a aflat că
vremea cârpăcelilor a trecut.
Am introdus aceste consideraţii pentru a atrage
atenţia - și eu și mulţi alţii – că a a n se mai ate
Avem de învăţat și din experienţă și din greșeli –
atât ale noastre, cât și ale altora.

Într-unul din viitoarele capitole se afirmă că
introducerea unor schimbări, modificări în structura unei companii nu se poate realiza decât dacă
an a a ii s nt c nvin i e tilitatea acest ra at t
entr c m anie c t mai ales entr ei n i i
Cei din generaţiile de dinainte de 89 au citit (sau măcar au auzit de)
„Povestea lui Harap-Alb” de Ion CREANG . Reanalizând înţelesurile, sensurile poveștii am ajuns la câteva concluzii interesante, referitoare și la
mașini-unelte. Pentru îndeplinirea sarcinilor pe care Spânul l-a obligat să le
îndeplinească, tânărul fecior de împărat a fost ajutat de mai mulţi nă dră ani:
n Gerilă a salvat echipa de arderea într-un cuptor încins ( r tec ie
termică)
n Flămânzilă a devorat înghiţit tot ceea ce tovarășii de călătorie nu
au putut mânca (intensificarea re im ril r e l cr re im ri e l cr mai
intense)
n Setilă i-a ajutat să bea tot surplusul de băutură lăsat pe masă
(re larea c ntr l l e it l i e fl i e)
n Ochilă, vedea cu un singur ochi tot ce-i înconjura sau ceea ce exista
într-o zonă chiar exterioară Pământului (sen ri ale căr r caracteristici t
fi e tinse e la imagine i la alte mărimi fi ice)
n Păsări-Lăţi-Lungilă, era capabil să-și extindă zona de acces după voie,
cu condiţia indicării locaţiei (f l sin sen ri i s ft are c res n ăt r
acces rii sa c m nente c erf rman e ri icate se e tin i si ilită ile
e l cr sa se re lvă n i iferite sarcini e l cr ).
Prin extindere, calităţile acestor doi din urmă
nă dră ani pot fi asimilate m nit ri ării f nc i nării
ec i ament l i.
n Calul, iniţial răpciugos, după ce a mâncat
o vadră de jăratec a redevenit calul năzdrăvan
(m ificări ale sistem l i e alimentare c ener ie
sa f l sirea n r sisteme c ran ament cresc t
t e tin e si ilită ile ec i ament l i).
n Regina Furnicilor i-a ajutat, împreună cu tot
mușuroiul, să îndeplinească o sarcină care necesita
o re o u ie peste posibilităţile ec i ei.
Fantezia unui povestitor a luat-o și cu această
ocazie cu mult înaintea realizărilor tehnice actuale
– poate și de mâine
Un caz similar (poate cu rea i ări ima inate mult
mai la obiect) îl reprezintă multe din romanele lui
Jules VERNE. După știinţa mea, toate cele imaginate s-au întâmplat, chiar dacă nu cu performanţele
și mijloacele imaginate. Ni s-a demonstrat că a
făcut o sin ură eroare te nică: în romanul c l l
ăm nt l i n
e ile, la trecerea trenului peste
un pod deteriorat, Phileas FOGG, eroul principal,
a sfătuit mecanicul locomotivei să treacă podul
cu viteza maximă. În realitate, el trebuia trecut cu
viteza minimă (există un coeficient supraunitar,
în funcţie de viteză, care influenţează solicitarea
podului la trecerea unui vehicul).
În anul 1988, ONU a elaborat un studiu referitor
la starea economică mondială, cu accent pe ma ini
unelte – producţie, vânzări, relaţii cu alte tipuri de
industrii etc. În acel studiu, m nia se afla e l c l
al lea m n ial privind producţia de mașini-unelte.
ăr indu mi se ori onturi e (schimbarea funcţiei,
deplasări în străinătate, relaţii cu firme din întreaga
lume etc.) am fost mart r și act r în mai multe
situaţii, dintre care cred că ar fi de interes trei:

1- În iunie 1990 tratam cu Asociaţia Italiană
a Constructorilor de Mașini-Unelte realizarea în
România a unui Centru de Dezvoltare Tehnologică.
Aveam experienţă, colaborări (interne și externe)
și puteam dezvolta echipamente și tehnologii noi
(inclusiv pe plan mondial). S-a obţinut o finanţare
de peste 7 mil USD din partea Comunităţii Europene
(UE acum), dar urmare a evenimentelor din iunie, ni
s-a întors spatele și orice dialog a încetat.
2- La sfârșitul anului 1990 am început discuţii
tratative pentru transferul în România a unei
tehnologii CAD CAM , aflată între primele 3-5 din
lume. Cu ajutorul acelei tehnologii s-au realizat
peste 30% din componentele mecanice ale navetelor spaţiale americane.
În vederea unor câștiguri mari pentru ambele
părţi, s-a plecat de la ideea că folosind respectivele
posibilităţi se vor putea crea în România mașiniunelte în conformitate cu solicitările beneficiarilor
și livrarea la termene rezonabile. Afacerea trebuia
să fie de 150 mil USD an (mașini-unelte românești
vândute în SUA). „Afacerea a căzut la începutul
anului 1992, din mai multe cauze:
a. Prezenţa unei culturi de afaceri diferite
în cele două ţări (România și SUA) – exprimare
eufemistică a unui dezinteres manifestat la diferite
niveluri, existenţa unei neîncrederi în sinceritatea
partenerului etc
. Evenimente politice care au zdruncinat
încrederea potenţialului partener (care a suferit pe
pielea lui intervenţii cu gaze lacrimogene)
c. Un ghinion enorm, pe care nimeni nu l-ar
fi putut anticipa: după toate eforturile depuse (cu
o întârziere de peste un an) mașinile de testat
au fost îmbarcate cu destinaţia SUA. Într-un port
grecesc nava a fost sechestrată pentru datorii,
marfa descărcată și am aflat de nt mp are după
cca 3 săptămâni. Cel ce putea recupera mașinile
era destinatarul din SUA, dar i s-a răspuns că ar fi
posibil ca lăzile cu mașini să fie găsite după cca 3
(trei) luni Evident că interesul pentru continuarea
eforturilor a devenit er
3- În anul 2005 am fost, pentru prima oară la
EMO Hannovra. Am avut două sentimente ale căror
urmări le simt și acum:
a. O senzaţie de umi in ă văzând unde s-a
ajuns în industria de mașini-unelte în lume și unde
suntem noi, românii
. Ce posibilităţi am ratat (încă valabilă
afirmaţia ) pentru afirmarea pe plan intern și
internaţional, cu avantajele implicate

În anii recenţi, industria prelucrătoare este martora progresului extraordinar al digitalizării și interconectării tipizate de către Industry 4.0, IoT, ca și
al introducerii inteligenţei artificiale și învăţării automate. Ca urmare, mediul
industriei prelucrătoare este supus unor schimbări deosebite 173 . În acest
„concert mașinile-unelte nu vor prezenta partituri solistice deosebite, ci, cu
ajutorul dezvoltărilor din domeniile amintite, își vor extinde, amplifica partea
de contribuţie la dezvoltarea tehnologiei și a nivelului de trai. Modurile cum
vor fi abordate și soluţionate aceste aspecte vor fi prezentate în episoade
tematice. A
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Productiv şi flexibil cu solu ii
de automatizare pentru viitor
Procesele de fabrica ie automatizate fac mult mai mult
decât să scadă costurile for ei de muncă - ele cresc,
de asemenea, eficien a, calitatea şi flexibilitatea.

M

așinile-unelte sunt cele mai productive atunci când rulează încontinuu. Soluțiile de fabricație automatizată sunt
în mod clar populare și sunt unul dintre topic-urile de viitor DM MORI i unul dintre subiectele ma ore ale
viitorului. Portofoliul modular cuprinde un total de 53 de soluții de automatizare în 13 linii de produse pentru
manipularea pieselor de prelucrat sau a paleților - inclusiv toate componentele hard are și soft are.

Cele mai recente evoluţii din portofoliul de
automatizare DMG MORI includ PH Wheel, un
sistem standard de automatizare pentru manipularea paleţilor bazat pe tehnologia dovedită și
brevetată a magaziei de scule tip roată.
Pe de altă parte, DMG MORI a extins gama de
automatizări scalabile cu TH-AGV, un vehicul cu
ghidare automată (AGV).
Sistemul de transport fără conducător permite transportul autonom de până la 16 scule la
mașinile respective.
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Există o soluţie de fabricaţie automatizată pentru aproape orice mașină
DMG MORI.
n PH Wheel:
n Automatizare extrem de productivă a paleţilor pentru până la 125 de
piese cu timpi de schimbare a pieselor de sub 7 secunde.
n Foarte compact: amprentă la sol mai mică de 9 m .
n Prindere dublă pentru paleţi cu interfeţe standard precum HS 100,
Capto C8 și Erowa ITS.
n TH-AGV:
n Transportor fără conducător dirijat prin laser.
n Până la 16 scule cu maxim 50 kg și 400 mm lungime.

Numărul ridicat de piese dintr-o
zonă de instalare mai mică de 9 m²,
combinat cu trecerea extrem de rapidă a
piesei de prelucrat de mai puțin de șapte
secunde, face ca PH Wheel să fie o
soluție de automatizare de neegalat
în clasa sa.
Cornelius NÖSS, Managing Director,
DECKEL MAHO Pfronten,
dezvoltarea noii PH Wheel

n Portofoliul modular cuprinde un total de 53 de soluții de automatizare în 13 linii
de produse pentru manipularea pieselor de prelucrat sau a paleților - inclusiv toate
componentele hardware și software.

P
heel
Automatizare extrem de productivă pentru
până la 25 de piese pe mai pu in de m .
Cu magazia tip roată patentată, DMG MORI a
lansat în 2013 un sistem de depozitare a sculelor
demonstrat în timp, care inspiră prin designul său
de economisire a spaţiului și schimbările de scule
extrem de rapide.

FOTO
TH-AGV permite transportul fără conducător de
până la 16 scule la mașina
respectivă.

A fost un pas logic să transferăm această tehnologie și la
manipularea pieselor de prelucrat. Conceptul rămâne același.
Am adoptat magazia și gripper-ul dublu. Masa a fost proiectată
pentru a găzdui transportorii de paleţi - cu interfeţe standard
precum HSK 100, Capto C8 sau Erowa.
Cornelius NÖSS, Managing Director,
DECKEL MAHO Pfronten, dezvoltarea noii PH Wheel

-A V
ransport autonom de până la

scule

Sistemul de transport fără conducător permite
o muncă eficientă între operator și mașină.
În urma prezentării PH-AGV pentru transportul
autonom de paleţi, DMG MORI prezintă acum un
alt vehicul cu ghidare automată - AGV (Automated
Guided Vehicle): TH-AGV permite transportul fără
conducător de până la 16 matriţe la mașina
respectivă.
Este proiectat pentru scule cu o greutate de
până la 50 kg și 400 mm lungime. Sunt aranjate pe
două rânduri de câte opt scule fiecare.
TH-AGV circulă pe o suprafaţă plană fără a fi
necesare şinele de ghidare.

Concepută pentru piese cu greutatea de până
la 50 kg, PH heel oferă posibilitatea montării a 25
de paleţi per nivel cu diametrul de 150 mm.
Sunt posibile 5 niveluri, 25 de paleţi nivel, adică
un total de 125 de paleţi.
Cu un diametru de 300 mm, este posibilă
instalarea a 12 paleţi per nivel.
Înălţimea componentelor este de până la 400
mm.

 FOTO
PH Wheel se bazează pe
tehnologia dovedită a magaziei de scule tip roată.

Autostrada
iteşti - ucureşti,
m
, iteşti
Telefon
.
.
ax
.
.
.dmgmori.com

Dirijarea prin laser asigură un transport sigur în
producţie. Aici se folosește aceeași tehnologie de
dirijare ca și la PH-AGV, făcând ambele sisteme de
transport compatibile.
Este posibilă și o funcţionare mixtă cu vehicule
operate manual şi pietoni.
În plus, TH-AGV are butoane pentru întreruperea
mașinii, precum și butoane de oprire de urgenţă.
Dispozitivele de semnalizare acustică, semnalizatoarele și display-ul permit interacţiunea
facilă între operator și mașină. A
1/2021
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Noi produse pentru o prelucrare
mai eficientă a tablelor
P
roduse inovative de la Bystronic: În cadrul evenimentului regional Competence Days și al evenimentului online
„Euroblech Digital Innovation Summit”, desfășurat la finalul anului trecut, Bystronic a prezentat cele mai noi
produse și soluții pentru domeniile tăierii cu laser, îndoirii, automatizării și soft are-ului dedicat. Printre altele,
specialistul în prelucrarea tablelor a demonstrat cum mediile de producție pot fi conectate inteligent la rețea pentru a
obține o eficiență și mai mare.

n c ntin are s nt re entate in vațiile r
ni l tăierii c laser

sel r

str nic n

me-

mart iber de 0
Bystronic oferă acum, de asemenea, și sistemul
de tăiere cu laser BySmart Fiber cu puteri de ieșire a
laserului mai mari, de 8 sau 10 k . Datorită puterii
sporite, companiile care prelucrează table pot tăia
și mai rapid și cu o precizie și mai mare.
În funcţie de structura producţiei și de cerinţele
clienţilor, BySmart Fiber este acum disponibil cu
puteri de ieșire a laserului de 3, 4, 6, 8 și 10 k (în
plus, BySmart Fiber 3015 este disponibil și cu 2 k ).

n FOTO: Și mai multă putere pentru rezultate și mai precise – ByStar Fiber cu o putere
de ieșire a laserului de 15 kW. (detalii pe: bystarfiber.bystronic.com)

tar iber de 5
Pentru a oferi companiilor care prelucrează
table un sprijin și mai bun într-un mediu din ce în ce
mai competitiv, Bystronic avansează acum la un alt
nivel al tăierii cu laser cu fibră: mașina ByStar Fiber
e
. Un laser cu fibră de înaltă calitate ce
reprezintă tehnologia Bystronic de înaltă precizie,
un proces de tăiere fiabil chiar la puterea maximă
de ieșire a laserului și o gamă largă de aplicaţii.
Saltul tehnologic de la sistemele convenţionale
de 3 - 12 k la noul nivel de 15 k este extraordinar:
datorită laserului de 15 k , viteza de tăiere a ByStar
Fiber crește, în medie, cu până la 50% comparativ
cu o sursă laser de 10 k .
Acest lucru înseamnă că firmele care prelucrează table pot beneficia de o productivitate mai
mare la costuri unitare reduse, deoarece datorită
celor 15 k , noua mașină ByStar Fiber taie cu precizie și fiabilitate oţel, aluminiu și oţel inoxidabil cu
grosimi cuprinse între 1 și 30 milimetri, iar alamă și
cupru cu grosimi de până la 20 milimetri.
Puterea de ieșire a laserului de 15 k permite
acum aplicaţii extinse la oţel și aluminiu cu grosimi
de până la 50 milimetri și oferă, astfel, flexibilitate
maximă atât pentru serii mari, cât și pentru comenzile urgente. Indiferent dacă tăiaţi aluminiu, metale
neferoase sau oţel, capul de tăiere Bystronic de
înaltă performanţă excelează în precizie maximă
atât pentru table cât și pentru profile, atât subţiri
cât și groase.
Noul nivel de putere este disponibil pentru
ByStar Fiber 3015 și ByStar Fiber 4020.
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Puterea de ieșire de 8 k le permite utilizatorilor să obţină o creștere semnificativă a vitezei
de tăiere. De exemplu, la tăierea oţelului inoxidabil
cu grosime de 3 milimetri, aceasta are o creștere
cu până la 60 la sută în comparaţie cu un laser cu
fibră de 6 k .

n FOTO: Tăiere de mare viteză cu BySmart Fiber, acum cu o putere de ieșire a laserului
de 8 sau 10 kW. (detalii pe: bysmartfiber.bystronic.com)

Creșterea performanţei este și mai semnificativă
la laserul de 10 k . Aici, BySmart Fiber este de
până la 2,5 ori mai rapid la tăierea oţelului inoxidabil
cu grosime de 10 milimetri. Pentru toate grosimile
tablelor de oţel inoxidabil, laserul de 8 k crește
capacitatea de producere a pieselor cu până la de 2
ori mai mult, iar cel de 10 k până la 2,5 ori.

S.C. Bystronic Laser S.R.L.

Str. Poienelor Nr. 5
raşo , om nia
T +40 268 322140
F +40 268 322143
info.ro b stronic.com
www.bystronic.ro

Acest lucru permite utilizatorilor să obţină tăieri
de înaltă calitate la grosimi ale materialului de
până la 30 milimetri. i deschide, de asemenea, noi
posibilităţi pentru tăierea materialelor groase, unde
finisajul pieselor tăiate joacă un rol important.
Această putere de ieșire mai mare a laserului
este disponibilă atât pentru BySmart Fiber 3015,
cât și pentru BySmart Fiber 4020.

tizare pentru tăierea cu laser cu fibră oferă un alt
avantaj cheie: utilizarea sistemului de tăiere cu
laser este maximizată, iar operatorul nu mai trebuie
să se ocupe de manipularea materialelor, care
consumă mult timp.
În combinaţie cu un sistem de tăiere cu laser,
noua soluţie de automatizare de încărcare și
descărcare
rans
lar le oferă clienţilor o
gamă întreagă de opţiuni și amplasări pentru a-și
satisface mai eficient nevoile de automatizare atât
pentru seriile mari, cât și pentru loturile mici. Printre
altele, aceasta include manipularea descărcării pieselor mari sau posibilitatea recuperării tablei reziduale.

n FOTO: Sistem scalabil cu o amprentă la sol compactă: noul ByTrans Modular.

ByTrans Modular
Pentru multe companii care prelucrează table,
tăierea automată cu laser este un factor decisiv
care determină succesul. Aici, soluţiile de automa-

Adaptată exact nevoilor clienţilor, soluţia de
automatizare extrem de configurabilă face posibilă
realizarea unor durate scurte ale ciclului, crescând
astfel productivitatea și reducând semnificativ volumul de muncă al operatorilor. Următorul pas către
perfecţionarea prelucrării, cu o prezenţă umană
redusă sau chiar în lipsa acesteia, este conectarea
la BySort, sistemul de sortare a pieselor complet
automatizat. În funcţie de situaţia comenzii, sistemele Bystronic organizează fluxul materialului
complet și semi-automat, oferind, în același timp,
suficient spaţiu la sistemul de tăiere cu laser pentru
a procesa manual comenzi mai mici ori de câte ori
este necesar. A
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reştere cu 30

a productivităþii în aluminiu
Noua gamă de burghie speciale
de
la alter pentru producătorii cu serii mari

C

ompania Walter lansează un nou burghiu în trepte din carbură
metalică pentru aluminiu sub denumirea DC166. Această
sculă specială cu canale interne este special concepută pentru lubrifierea cu MQL sau răcirea cu emulsie.

Burghiul DC166 va fi de interes pentru toţi
producătorii care fabrică produse în loturi mari, în
special pentru cei din industria auto. La prelucrarea
componentelor din aluminiu cu multe găuri sau
realizarea unor găuri foarte adânci, burghiul DC166
poate crește productivitatea cu 20 până la 30% în
comparaţie cu burghiele cu canele drepte.

Acestea pot fi utilizate în toate aliajele din
aluminiu, inclusiv aliajele turnate și maleabile.
Domeniile de utilizare tipice includ blocul motor,
carcasa cutiei de viteze, motoarele electrice sau
pompele, componentele șasiului, cum ar fi lagărele
basculante și rulmenţii roţilor, sau, mai general,
componentele din aluminiu cu multe găuri adânci
sau uniforme.

Această îmbunătăţire se datorează creșterii
vitezei de avans acest lucru se realizează utilizând
o geometrie specială a muchiei așchietoare cu un
vârf conic și muchii așchietoare foarte ascuţite,
împreună cu canalele lustruite.
Muchiile ascuţite sunt perfecte pentru materiale moi, cum ar fi aluminiu, în timp ce canalele
lustruite și conicitatea inversă îmbunătăţesc
evacuarea așchiilor.
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Pe lânga eficienţa oferită de un burghiu în
trepte normal care combină două sau mai multe
operaţii într-o singură sculă, burghiul DC166 nu
numai că reduce durata ciclului prin creșterea
productivităţii, dar îmbunătăţește și fiabilitatea procesului. Burghiele din gama DC166 au un diametru
între 4 și 20 milimetri și lungimi de până la 30 D.

Tel. 0256.406.218
Fax 0256.406.219
service.ro@walter-tools.com

www.walter-tools.com

alter oferă clienţilor săi noua sculă specială
în trei variante - DC166, DC266 și DC366 - în funcţie
de geometria și forma canalelor. Acestea vor fi
disponibile pentru a fi comandate normal sau prin
alter press cu termene de livrare mai scurte
(aproximativ două săptămâni). A
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ogica dezvoltării

S

cula așchietoare este unul dintre elementele componente ale sistemului tehnologic ce modelează o piesă prin
îndepărtarea de material. n acest scop și în funcție de condițiile specifice sunt utilizate diferite procese, care
abordează strategii diferite. Producătorii de mașini-unelte au realizat progrese impresionante în ultima perioadă, iar
rezultatul s-a concretizat în producerea de mașini-unelte moderne, capabile să combine procese diferite, până nu de mult
complet separate. n plus, caracteristicile actuale ale acestor utila e asigură abordarea diferitelor strategii de prelucrare,
cu scopul atingerii de performanțe ma ime.
19 , indicatorii economici au scăzut considerabil,
previziunile optimiste au fost înlocuite de speranţe
din ce în ce mai modeste. Pe de altă parte, situaţia
a permis dintr-odată analizarea tendinţelor de dezvoltare industrială, realizarea de previziuni și a planurilor de viitor. Altfel spus, progresul a continuat.
Există diferite direcţii de dezvoltare a sculelor
așchietoare. Cea tradiţională își propune să realizeze
scule mai durabile, mai productive și care, în final,
să scadă costurile de producţie ale clientului.
Alte direcţii sunt strâns legate de progresul tehnologic al sistemului și în special aici
producătorii de scule trebuie să facă faţă unor
provocări de excepţie.

endinþe naturale

Industria prelucrătoare se confruntă cu prelucrarea unei game foarte largi de materiale.
Activitatea de cercetare în domeniul metalurgiei nu
numai că a adus în piaţă noi aliaje, exotice, dar a și
creat tehnologii de realizare a unor materiale speciale, ale căror proprietăţi au fost pre-definite. Astfel,
componentele realizate din asemenea materiale
au proprietăţi superioare, în schimb prelucrarea lor
s-a complicat, punând producătorii de scule în faţa
unor provocări fără precedent.

 FIGURA 1.
Strunjire în locul rectificării:
finisarea pieselor din
oțel dur, utilizând scule
prevăzute cu plăcuțe din
PCBN brazate.

Dezvoltările tehnologice au fost însoţite în mod
natural de noi metode de prelucrare, care solicită
suplimentar scula așchietoare. Spre exemplu, au
fost create scule capabile să prelucreze materiale
foarte dure, eliminând în același timp necesitatea
unor operaţii de finisare prin rectificare.

Scula așchietoare, cel mai mic element al sistemului tehnologic, reprezintă și legătura directă dintre mașină și semifabricat. Este absolut necesar
ca acest element să se ridice la nivelul tehnologic
asigurat de noile utilaje, pentru ca strategiile moderne de prelucrare să poată fi aplicate.
Industria prelucrătoare a trecut și ea prin
perioada complicată cauzată de pandemia ,,Covid-
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Direcţia tradiţională de dezvoltare ia în considerare îmbunătăţirea performanţelor sculelor
prin adoptarea de geometrii inovatoare, carburi
avansate, amplificarea rigidităţii sculelor suport. La
prima vedere, această direcţie de dezvoltare pare
că aproape și-a epuizat resursele și nu mai poate
promite schimbări cu adevărat revoluţionare. Cu
toate acestea, producătorii de scule au reușit să
surprindă lumea producătorilor cu foarte multe
produse noi, furnizoare de beneficii semnificative.
Sursa acestor noi produse performante o reprezintă
progresul adus de activitatea de cercetare atât în
domeniul tehnologiilor de realizare a suporţilor, cât
și în realizarea de carburi și acoperiri performante. În paralel, au fost adoptate sisteme exigente,
extrem de performante în activitatea de asigurare
a calităţii. Un impact considerabil îl au sistemele
CAD CAM performante, modelările 3D, care reușesc
să pună în practică cele mai ingenioase idei ale
proiectanţilor.

iscar-romania@iscar.com

În frezare, această nouă generaţie de scule
poate realiza prelucrări cu avansuri foarte ridicate
(HFM) și sau cu viteze foarte mari (HSM). De
asemenea, frezările trohoidale însoţite de răcire la
presiune ridicată (HPC) fac deja parte din cotidianul
prelucrărilor prin așchiere.

În fine, un alt exemplu îl reprezintă faptul că
producătorul specifică momentul necesar pentru
blocarea șurubului plăcuţei și poate furniza și
cheile dinamometrice care să asigure valoarea
acestuia.

Provocări de ultima oră
Creșterea semnificativă a utilizării materialelor
compozite și a celor sinterizate duce la creșterea
consumului de scule specific, în multe cazuri speciale.
Forjările, turnările de precizie și imprimările 3D
capătă amploare, ceea ce înseamnă că semifabricatele de plecare sunt din ce în ce mai apropiate de
forma finală a piesei. Adaosurile de prelucrare scad
în consecinţă, iar mașinile-unelte de talie mică, de
putere mică și precizie ridicată își fac apariţia din ce
în ce mai des în secţiile de prelucrare.
Prelucrarea materialelor problematice, ISO S,
în special aliajele B și B-Titan, a aliajelor rezistente
la temperaturi înalte (HTSA) reclamă utilizarea de
viteze foarte reduse.

Progresele impresionante din ultima perioadă
au apropiat foarte mult de realitate visul oricărui
prelucrător și anume acela de a avea un proces stabil, fiabil, pe baza unei singure reglări
iniţiale. Caracteristicile tehnice impresionante ale
mașinilor multi-ax recent realizate ca și a celor
’’multi-tasking’ sau ale sistemelor de prelucrare
hibride - care combină prelucrarea prin așchiere cu
tehnologia de imprimare 3D – fac perfect realizabilă
producţia bazată pe o singură reglare iniţială. Din ce
în ce mai mult, unităţile antrenate sunt atașate
strungurilor, mărindu-le astfel gama de prelucrări.
E de înţeles că astfel de decizii au impact asupra
sculelor utilizate, care trebuie să câștige în durabilitate, multifuncţionalitate și fiabilitate.

 FIGURA 2.
Frezare cu avans ridicat –
metodă eficientă de eboș,
atât a suprafețelor plane,
cât și a celor complexe.

Cererile în creștere pentru componente realizate din astfel de materiale a dus la necesitatea
creșterii vitezelor de prelucrare. i iată că astfel,
cel mai mic element al sistemului tehnologic –
scula așchietoare – devine principalul obstacol în
creșterea productivităţii.
Rezolvarea acestei probleme s-a dovedit o
piatră grea de încercare. Au fost implicate mai
multe domenii de activitate de la proiectare-dezvoltare și până la producţia propriu-zisă.
În același timp, evoluţiile de ultimă oră din activitatea industrială au pus producătorii de scule în
faţa unor provocări complet diferite.

Încercările de a găsi alternative mai accesibile
ca preţ, în comparaţie cu sculele monobloc din
carbură, au impulsionat căutările de soluţii cu
capete amovibile. Mai mult, anumite soluţii au adus
chiar avantaje legate de repetabilitatea poziţionării
capului așchietor la indexări multiple. În consecinţă,
nu e nevoie de nicio reglare suplimentară după
înlocuirea unui cap Multi-Master, prevăzut cu
conexiunea filetată specifică, în timp ce coada
suport rămâne montată în axul mașinii-unelte.
Beneficiul numărul unu îl reprezintă diminuarea
drastică a timpului auxiliar, rezultatul fiind avantaj
economic substanţial.
O altă îmbunătăţire remarcabilă o reprezintă
asigurarea răcirii eficiente a fiecărei muchii
așchietoare, prin corpul unei scule echipate cu
plăcuţe amovibile. Caracteristica a devenit practic
standard sau aproape subînţeleasă, atunci când
echiparea cu scule de acest tip este luată în considerare.

n FIGURA 3. Capete schimbabile ISCAR pentru găurire, cu 3 dinți, menite să amplifice productivitatea și să reducă timpii auxiliari.
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Linia ISCAR de produse destinate strunjirii a
fost îmbogăţită cu un sistem ansamblu flexibil
care include o bară suport anti-vibratoare și cartușe
schimbabile pe care se pot monta diferite tipuri de
plăcuţe.
De asemenea, noi plăcuţe cu elemente CBN au
fost dezvoltate cu scopul amplificării performanţelor
în strunjirea materialelor dure.
În domeniul debitărilor, un sistem modern
prevăzut cu adaptoare de buzunare multiple și
blocuri suport ranforsate deschid noi orizonturi în
vederea amplificării productivităţii.

Pașii siguri făcuţi de INDUSTRA 4.0 și digitalizarea producţiei i-au aruncat și pe producătorii
de scule în lumea virtuală. Astfel, li s-a cerut ca
scula în sine - un produs material, palpabil – să fie
prevăzută cu un element digital care să furnizeze
un set de informaţii. Acest element a reprezentat
practic o viză de intrare a sculei în uzina inteligentă
a zilei de mâine. Fără această viză, producătorul de
scule și produsul său vor rămâne ,,la poarta uzinei .
Producătorul viitorului va avea pretenţii ridicate
legate de procesul de modelare, de integrarea
ansamblurilor de scule în tehnologie, de conceptul
sculelor speciale și multe altele.

În ceea ce privește frezarea, ISCAR și-a extins
semnificativ linia de produse cu o gamă bogată de
scule destinate prelucrărilor cu viteze și avansuri
ridicate (HSM & HFM).
În vederea prelucrării materialelor problematice,
ISCAR a dezvoltat noi carburi, atât pentru realizarea plăcuţelor, cât și pentru producerea frezelor
monobloc. De asemenea, a fost acordată o atenţie
specială frezelor monobloc ceramice.
Prelucrarea aliajelor de Titan și în special prelucrarea de eboș a atins noi recorduri prin dezvoltarea
frezelor porumb prevăzute cu opţiunea de răcire la
presiune ridicată. Rata de îndepărtare a materialului a fost amplificată în mod neașteptat.
Linia ISCAR de găurire cu capete amovibile a
fost completată recent cu noile burghie și capete
cu 3 dinţi, ce asigură creșterea considerabilă a
productivităţii.

Marketingul on-line va juca un rol decisiv în
această schimbare revoluţionară. COVID-19 a
accelerat influenţa acestuia și cererea tot mai
accentuată pentru servicii on-line pre și post-vânzare, asfel că ele vor fi considerate în continuare ca
un pachet de servicii obișnuit, pe care producătorul
de scule va fi obligat să îl asigure.
Pe scurt, este necesară asigurarea unui sistem
digital „All-in-One care să includă marketingul
on-line, informaţii referitoare la scule, acces la
informaţii variate, generare de modele, calcule
inginerești și economice, analize de durabilitate,
recomandări tehnice etc.

În căutarea soluþiei corecte
Fără îndoială, producătorul de scule nu-și poate
permite să aștepte, pentru că schimbările nu se
petrec de la sine. ISCAR este cel mai bun exemplu
de producător pro-activ pentru simplul fapt că se
adaptează rapid noilor schimbări industriale și
se pregătește să acţioneze în industria viitorului.
Recent, pe parcursul ultimilor ani, ISCAR a lansat
multe linii de produse noi, inovatoare, prin intermediul campaniei sale LOGIQ, acestea reprezintă
soluţii reale, în spiritul tendinţelor industriale.
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 FIGURA 4.
ISCAR WORLD, un
,,magazin universal’’ virtual
care include toate aplicațiile
ISCAR on-line, interfețe și
cataloage de produs, pe
ecranul telefonului mobil.

De asemenea, noile burghie monobloc prevăzute
cu vârfuri monobloc din diamant policristalin brazate
și sau cu plăcuţe brazate pe corpul din carbură, în
zona așchietoare, asigură prelucrarea eficientă a
materialelor compozite.
Informaţia la care are clientul acces prin conectarea la catalogul electronic a fost, de asemenea,
reactualizată. Caracteristicile sculelor sunt prezentate în perfectă concordanţă cu standardul ISO
13399. Există opţiuni de creare a ansamblurilor
virtuale de scule, posibilităţi de selectare optimă a
sculelor, a tipurilor de carburi.
Telefonul mobil a devenit și el un real instrument
de lucru pentru tehnicienii implicaţi în prelucrări, de
vreme ce de pe ecranul acestuia pot fi accesate
acum toate aplicaţiile menţionate anterior, inclusiv
achiziţionarea on-line și permanenta reactualizare
informaţională.
Astfel spus, logica dezvoltării industriale solicită producătorul de scule să furnizeze
performanţă tehnică, însoţită de informaţie
completă, integrată. Un astfel de complet organic
și echilibrul perfect între cele două lumi – materială
și virtuală - va fi recunoscut foarte curând în industria prelucrătoare și va defini practic nivelul de IQ
al unei scule și gradul ei de integrare în sistemele
prelucrătoare avansate. A

1/2021

31

Scule

educerea

costurilor per piesă
Pentru a face fa ă fluctua iilor din pia ă,
producătorii trebuie să ia în calcul întregul
proces de strunjire a o elului

D

eoarece un sonda desfă urat de Asocia ia Na ională a Producătorilor din S A NAM a indicat faptul că 53
dintre producători se a teaptă ca situa ia creată de virusul COVID-19 să aibă un impact asupra opera iunilor
lor, ace tia sunt presa i să fie mai competitivi
inclusiv în ceea ce prive te produc ia în masă a componentelor
din o el dur. Aici, Rolf Olofsson, managerul de produs în cadrul Sandvik Coromant, liderul global în sculele de a chiere
a metalelor, e aminează modul în care o abordare alternativă în ceea ce prive te opera iile de strun ire a o elului a ută la
optimizarea costurilor per piesă i a profitabilită ii globale.

Economia înregistrată în procesul de producţie
determină profitabilitatea companiei. În cazul
aşchierii metalelor, economia procesului de
producţie trebuie să se focalizeze pe siguranţa
şi predictibilitatea proceselor şi mediilor. Trebuie
să existe două obiective finale: în primul rând,
menţinerea celui mai înalt randament al producţiei
şi, în al doilea rând, menţinerea celui mai mic cost
de producţie fiecare obiectiv trebuie să fie adecvat
pentru situaţia specifică producătorului.
Atingerea acestor obiective prezintă provocări
pentru operaţiile de strunjire a oţelului, precum
perturbări în aprovizionare, perioade de încetinire
a producţiei sau restricţii ale numărului de componente produse per ciclu. În prezent, acestea
sunt cele mai mari provocări ale industriei impuse
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de situaţia cauzată de virusul COVID-19. Drept
răspuns la statistica de 53% obţinută de NAM,
Pricewaterhouse Coopers a comentat: „Aceste
preconizări sumbre devin deja realitate prin
reducerea considerabilă a preţurilor şi cererilor
de petrol, perturbarea lanţurilor de aprovizionare,
reducerea cheltuielilor înregistrate şi starea de nervozitate existentă pe pieţele de credit.”
În special în ceea ce priveşte producţia în masă,
producătorii sunt deosebit de conştienţi de costurile
per piesă atunci când gestionează operaţiile de
strunjire a oţelului. Principiul de bază al costului per
piesă este calculat adunând costurile totale fixe şi
costurile totale variabile, şi împărţindu-le la numărul
total de unităţi produse. Parametrii aferenţi strunjirii

oţelului depind foarte mult şi de cererea de pe piaţă,
dorindu-se fie reducerea costurilor de producţie, fie
creşterea randamentului.
De exemplu, companiile care produc componente pentru industria construcţiilor de maşini se
pot confrunta de acum înainte cu scenarii de cereri
ridicate sau scăzute. Scenariile de cereri scăzute
necesită scule care pot produce mai multe piese
per muchie, garantând totodată siguranţa procesului cu mai puţine componente respinse. Scenariile
de cereri ridicate necesită soluţii de prelucrare care
permit viteze crescute de îndepărtare a metalului,
timpi de ciclu reduşi şi creşterea duratei de viaţă
utilă a maşinii cu un număr minim de întreruperi a
producţiei.
Indiferent de scenariu, producătorii trebuie să
se străduiască să maximizeze randamentul procesului de prelucrare care, în conformitate cu concluziile obţinute de Sandvik Coromant, poate reduce
costurile componentelor cu 15%. Însă, pentru a
obţine acest lucru şi a maximiza în acelaşi timp
siguranţa procesului, răspunsul poate fi o abordare
alternativă în ceea ce priveşte prelucrarea.

Perioadă redusă de întrerupere a aşchierii
Sandvik Coromant calculează faptul că costul
sculelor poate reprezenta 3 - 5% din costul total de
producţie. Atunci când se ia în calcul achiziţionarea
unei scule care se uzează în timp, precum o plăcuţă
din carbură pentru strunjirea oţelului, este normal
să se ia în considerate numai costul iniţial al unităţii.
În schimb, Sandvik Coromant le recomandă clienţilor
să privească lucrurile diferit şi să reevalueze modul
de factorizare a costului sculelor în gestionarea
întregului proces de calculare a costului producţiei,
care include cheltuieli de regie precum devalorizarea maşinilor.
Dacă examinăm o zi de lucru obişnuită într-un atelier mecanic, să spunem că, pe parcursul a două schimburi de 14,4 ore în total, 60% din timp
este acordat producţiei, perioadă denumită şi timpul de aşchiere, în timp
ce 40% din timp este acordat altor aspecte, adică perioada de întrerupere a
aşchierii. Desigur, obiectivul trebuie să fie reducerea perioadei de întrerupere
a aşchierii şi maximizarea timpului de prelucrare.
Cel mai bun mod de a obţine acest lucru este de
a menţine timpul de producţie scurt, sporind durata
de viaţă utilă a maşinii-unelte. Într-adevăr, Sandvik
Coromant a sesizat faptul că o creştere cu 20% a
duratei de viaţă utilă a maşinii poate genera o marjă
a profitului brut cu 10% mai mare.

urabilitate mai mare a sculei
Producătorii măsoară ritmul producţiei în moduri
diferite, unul dintre acestea fiind numărul de piese
de prelucrat (buc.) finalizate într-o anumită perioadă
de timp. Totuşi, anumiţi factori pot împiedica
producătorii să obţină numărul dorit de piese de prelucrat per schimb. Necesitatea schimbării frecvente
a plăcuţelor, întreruperile de producţie şi imposibilitatea găsirii plăcuţei potrivite pentru fiecare aplicaţie
sau material, toate aceste aspecte îngreunează considerabil procesul modern de producţie.

Cum pot producătorii să facă faţă acestor
provocări lucrând, în acelaşi timp, cu semifabricate
dure din aluminiu, oţeluri nealiate şi ale materiale de
prelucrat În astfel de cazuri, calitatea plăcuţei trebuie aleasă, în primul rând, ţinând cont de gradul de
adecvare al acesteia în raport cu piesa de prelucrat.
Aceasta este o provocare deoarece foarte multe
variabile au un impact asupra performanţei plăcuţei
sculei aşchietoare prin urmare, aprovizionarea cu
o singură calitate pentru îndeplinirea unei multitudini de cereri pentru domeniile P15 - P25 poate
fi o sarcină dificilă. Domeniile P15 - P25 trebuie
să respecte cererile impuse de diferite condiţii de
lucru asupra parametrilor de prelucrare regimul
de aşchiere, finisarea suprafeţei, adâncimea de
aşchiere, suprafeţele prelucrate sau neprelucrate,
aşchierile continue sau întrerupte, toate aceste
aspecte sunt afectate.
Desigur, există multe condiţii obligatorii pe care
trebuie să le îndeplinească orice calitate care pretinde
să prezinte toate aceste aspecte. De exemplu,
rezistenţa la rupere este esenţială, de exemplu în
cazul unei muchii aşchietoare capabile să asigure
duritatea necesară pentru a rezista la orice deformare plastică indusă de temperaturile extreme
prezente în zona de aşchiere. În plus, stratul de
acoperire al plăcuţei trebuie să poată preveni uzura
flancului, formarea de cratere şi încărcarea muchiei.
Un aspect esenţial este reprezentat, de asemenea,
de faptul că stratul de acoperire trebuie să adere la
substrat. În cazul în care stratul de acoperire nu se
lipeşte, substratul este expus, acest lucru putând
cauza deteriorarea rapidă.
Pentru a evita aceste situaţii, se poate spune
că limitarea uzurii continue şi controlabile, precum
şi eliminarea uzurii discontinue, adesea incontrolabile, sunt factorii cheie pentru garantarea succesului. Altfel spus, obiectivul este predictibilitatea
uzurii sculei. Desigur, predictibilitatea totală nu este
uşor de obţinut, mai ales atunci când trebuie să se
ţină cont de tendinţa actuală a pieţei privind prelucrarea cu supraveghere limitată sau inexistentă.
1/2021
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Scule
Indiferent de situaţie, forma de uzură optimă
pentru orice plăcuţă este uzura controlată a flancului, având drept rezultat predictibilitatea duratei
de viaţă a muchiilor aşchietoare. Calitatea ideală
este cea care limitează apariţia tipurilor nedorite
de uzură şi, în anumite operaţii, previne în totalitate
apariţia acestora.
Pentru a maximiza numărul de piese produse,
este esenţial să alegeţi plăcuţa din carbură potrivită
acesta este şi motivul pentru care Sandvik
Coromant va lansa o pereche nouă de calităţi de
carbură ISO P pentru strunjire în gama sa, denumite
GC4415 şi GC4425, care se aplică domeniilor P15,
respectiv P25. Calitatea GC4425 oferă rezistenţă
optimizată la uzură, rezistenţă la căldură şi tenacitate, în timp ce calitatea GC4415 este concepută
pentru a veni în completarea calităţii GC4425 atunci
când este necesar un randament sporit şi rezistenţă
ridicată la căldură.
Ambele calităţi sunt ideale pentru a fi utilizate la
oţeluri slab aliate şi nealiate. Acestea pot prelucra
un număr mai mare de piese într-o configuraţie
de producţie în masă şi de serie, şi contribuie la
obţinerea unei durabilităţi extinse a sculei, eliminarea ruperilor bruşte şi reducerea cazurilor de
reprelucrare şi rebutare.
Fiecare dintre calităţile GC4415 şi GC4425
prezintă tehnologie Inveio® din a doua generaţie şi
orientarea unidirecţională a cristalelor în stratul de
acoperire din alumină. Putem vedea ce anume face
tehnologia Inveio să fie unică examinând materialul la nivel microscopic: suprafaţa materialului
este caracterizată de orientarea unidirecţională a
cristalelor. Fiecare cristal al stratului de acoperire
din alumină este aliniat în aceeaşi direcţie, ceea ce
creează o barieră puternică spre zona de aşchiere.
Orientarea cristalelor a fost îmbunătăţită semnificativ în cazul stratului de acoperire Inveio din a doua
generaţie.
Inveio oferă plăcuţei rezistenţă ridicată la uzură
şi durabilitate mai mare. Desigur, sculele durabile
favorizează reducerea costului per piesă. În plus, pe
lângă alţi parametri de selectare, inginerii trebuie să
ţină cont de modul în care geometria unei plăcuţe
afectează controlul aşchiilor şi performanţa de
prelucrare.

eometrie optimizată
Geometria se referă la forma plăcuţei în sine,
care este proiectată în conformitate cu tipurile de
prelucrare: strunjire de finisare, strunjire medie
şi strunjire de degroşare. Fiecare are propriile
implicaţii în ceea ce priveşte viteza de aşchiere
propria zonă de lucru, în funcţie de ruperea
acceptabilă a aşchiei în raport cu viteza de avans şi
adâncimea de aşchiere.
Pentru a ajuta clienţii să aleagă cele mai bune
plăcuţe şi calităţi pentru strunjire conform cerinţelor
lor, Sandvik Coromant a făcut disponibilă această
opţiune online cu ajutorul aplicaţiei CoroPlus® Tool
Guide.
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În cazul strunjirii, cei trei parametri principali de aşchiere pentru viteză,
avans şi adâncime de aşchiere au un efect semnificativ asupra durabilităţii
sculei şi, prin urmare, asupra costului per piesă, ţinând cont de faptul că o
creştere de 20% a regimului de aşchiere poate scădea costul unei componente cu 10%. Un model creat de un inginer mecanic american, Frederick
inslow Taylor, dezvoltat la începutul secolului
, a stabilit relaţia dintre
viteza de aşchiere, gradul de uzură al sculei şi durabilitatea sculei.
Taylor a concluzionat că utilizarea celei mai mari adâncimi de aşchiere
posibile reduce numărul de treceri pentru aşchiere necesar şi, astfel,
reduce timpul de prelucrare. Însă, acesta a sugerat şi faptul că strunjirea
optimizată a oţelului depinde de stabilitatea sistemului de prindere în care
este montată scula, de modul de prindere a piesei de prelucrat, de aplicarea
lichidului de răcire pe maşina-unealtă şi de puterea maşinii-unelte.

Abordarea holistică
Modelul lui Taylor indică faptul că strunjirea
optimizată a oţelului nu se bazează doar pe
calităţile şi geometriile corespunzătoare. În schimb,
producătorii trebuie să ia în considerare întregul
concept de prelucrare. De la calitatea plăcuţei,
modelul sistemului de prindere şi portsculă, totul
poate creşte randamentul, reduce costurile şi asigură
niveluri ridicate de siguranţă a procesului.
Această abordare holistică alternativă a
fost testată de un client din domeniul ingineriei
generale, folosind plăcuţa din carbură GC4425
marca Sandvik Coromant pentru a fabrica un
arbore canelat. GC4425 este concepută pentru
rezistenţă la uzură, rezistenţă la căldură şi tenacitate optimizată. În plus, are abilitatea de a rula la un
regim de aşchiere mai mare. Plăcuţa a fost utilizată
pe un oţel 4140 pretratat termic (PHT), un oţel aliat
cu crom-molibden cu o duritate de 40 HRC (Duritate
Rockwell C). Calitatea este utilizată de obicei pentru
orice componentă, de la roţi dinţate şi pompe la
diverse aplicaţii în industria construcţiilor de maşini
şi industria construcţiilor.
Piesa de prelucrat 4140 PHT a fost supusă
degroşării multidirecţionale, externe. În vederea
testării, performanţa plăcuţei GC4425 a fost
comparată cu o plăcuţă ISO a concurenţei utilizată
pentru acelaşi proces. În mod esenţial, am reuşit să
creştem viteza de aşchiere (vc) şi să multiplicăm
viteza de avans (fn). Folosind plăcuţa concurenţei
am avut următorii parametri: vc 183 m min (600
pic min) şi fn 0,33 mm rot (0,013 ţoli rot), în
comparaţie, folosind plăcuţa GC4425 am obţinut
vc 244 m min (800 pic min) şi fn 0,51 mm rot
(0,020 ţoli rot).
În final, plăcuţa marca Sandvik Coromant a permis o creştere de 100% a productivităţii cu un timp
de ciclu redus la 50%. Per total, clientul a obţinut o
reducere a costurilor de 30%.
Acest rezultat demonstrează faptul că, ţinând
cont de întregul concept de prelucrare, producătorii
pot înregistra o producţie mai profitabilă şi un cost
per piesă redus. Această abordare holistică în
ceea ce priveşte calităţile de plăcuţă, geometriile şi
economia totală de producţie va fi esenţială dacă
producătorii vor să rămână competitivi în contextul
impactului continuu al virusului COVID-19. A
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PCE-OVM 3D

icroscop digital pentru mărirea
structurilor spaþiale
C
u PCE-OVM 3D, PCE Instruments are un nou microscop în gama
sa de produse, care diferă de alte modele, printre altele, prin faptul
că permite utilizarea unei suprafețe de lucru deosebit de mare.

În acest scop, cele două camere de luat vederi decalate, modulul de
procesare a imaginii, iluminarea și interfeţele sunt amplasate în structura
capului, iar acesta este montat cu un braţ de susţinere articulat, pe o placă
a mesei de lucru. În plus, PCE-OVM 3D poate fi operat într-o reţea cu propria
sa adresă.
Capul microscopului PCE-OCM 3D este conceput pentru o distanţă
focală de 430 mm, cu o adâncime de focalizare de 12 mm și are o rază de
pivotare de 850 mm, permisă de braţul articulat. Acest microscop permite
o activitate confortabilă și cu obiecte și instrumente mai mari. Atât capul
microscopului cât și obiectele pot fi rotite și deplasate pentru a putea evalua
simultan toate punctele importante. La multe piese nu trebuie făcută demontarea pentru a putea fi amplasate sub microscop.
Datorită zonei mari de lucru, se pot amplasa
mai multe șabloane lângă eșantioane pentru compararea și vizualizarea simultană pe ecran. În locul
acestei comparări directe, o imagine salvată anterior pe un USB cu unitate flash poate fi afișată ca un
șablon pe o zonă parţială a monitorului.
ona obiectului acoperită de către optica
microscopului este imediat recognoscibilă de
către conul de lumină. Prin deplasarea capului
microscopului, centrul acestui con poate fi ușor
direcţionat spre zonele de inspectat. Imaginea care
apare pe monitor este adusă în focar, prin modificarea distanţei. Factorul de amplificare poate fi
modificat la valori de 15, 20, 25 și 30, prin rotirea
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roţii mouse-ului. Imaginile afișate cu rezoluţia
maximă HD pot fi prezentate fie cu două, fie cu trei
dimensiuni. Ochelarii 3D necesari percepţiei structurilor spaţiale sunt incluși.
Pentru o mai bună calitate a imaginilor referitoare la reflecţii și reproducerea culorilor, pot fi
selectate diferite module obiect și reglate individual.
Stocarea imaginilor pe un USB cu unitate flash este
realizată cu o pedală acţionată cu piciorul. Astfel,
pot fi folosite ambele mâini pentru poziţionarea
obiectului sau pentru alte reglaje.
Microscopul PCE-OVM 3D permite, astfel, o
examinare confortabilă a structurilor spaţiale, chiar
a obiectelor mai mari. Datorită imaginii afișate pe
un monitor mare, tensiunea asupra ochilor și spatelui este mult mai mică decât la locurile de muncă
unde se folosesc microscoapele convenţionale.
Lucrări detaliate, de exemplu la componente
electronice, proteze dentare sau la restaurarea
lurărilor de artă, pot fi realizate foarte bine la acest
microscop și verificate direct pe ecran. (foto: PCE
Deutschland GmbH) A
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C

olectarea și utilizarea datelor de la
dispozitivele și sistemele interconectate permite producătorilor să
dezvolte procese inteligente, fabricile devenind mai ,,agile” și mai autonome. Hexagon
lucrează cu parteneri de top din industrie
pentru a crea noi soluții de fabricație.

Software-ul HxGN SFx | Gestionarea activelor
este o soluţie de tip cloud care vine cu o modalitate simplă și precisă de a monitoriza activele
cheie și rutinele PC-DMIS dintr-o fabrică sau din
mai multe locaţii din întreaga lume, monitorizând
performanţele într-un tablou de bord centralizat,
sigur și ușor de utilizat, online.

Pe măsură ce datele sunt colectate și salvate
online, acestea pot fi accesate pe un browser
sau pe orice dispozitiv mobil, permiţând operatorilor să monitorizeze utilizarea activului, durata de
nefuncţionare și notificările de eveniment pentru
luarea de decizii în timp real. Vizualizarea Detaliată
Rutină permite utilizatorilor să studieze în amănunt
o vedere detaliată a unei rutine specifice, inclusiv
Progres Rutină, Istoric Rutină și cu opt-in, Rezultate
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 FIGURA 1.
Prezentare generală a
tabloului de bord Rutine din
HxGN SFx | Gestionarea
activelor de tip cloud care
prezintă rutinele și jurnalul
de evenimente.

Hexagon Manufacturing
Intelligence Romania
heorghe Ionescu iseşti

ucureşti, sector ,
info.ro.mi@hexagon.com
HexagonMI.com

-

Măsurare Rutină. Se vizualizează cu ușurinţă starea
execuţiei rutinelor PC-DMIS la mai multe mașini,
toate într-un singur tablou de bord. Totodată, utilizatorii PC-DMIS care au un contract de întreţinere
a software-ului (SMA) primesc imediat notificări de
eveniment despre rutine specifice pe toate activele.
Cele mai recente evoluţii înseamnă că acum se
pot vizualiza stările tuturor rutinelor PC-DMIS într-un
singur loc în tabloul de bord al rutinei HxGN SFx
Gestionarea activelor și să se primească notificări
cu privire la execuţia rutinelor:
1. Comutaţi între tabloul de bord Active și
Rutine. Aici, în tabloul de bord, se va vedea Jurnalul
de evenimente (2) și fiecare dintre rutinele utilizate
în prezent și sau anterior (3, 4, 5 și 6).
2. Jurnalul de evenimente oferă o vizualizare în
timp real a rutinelor care sunt executate în prezent.
Aici se poate vedea când se deschid rutinele, se
poate începe și finaliza execuţia și se pot vedea
dimensiunile aprobate sau respinse. La fiecare
eveniment sunt oferite orele, datele și informaţiile
despre active pentru a vă ajuta să monitorizaţi orice
problemă.
3. Rutinele cu un steag roșu indică o eroare la
execuţia de rutină.
4. Rutinele cu un steag verde indică faptul că
această rutină este în prezent utilizată și nu există
erori de oprire a execuţiei.
5. Rutinele cu un steag galben indică faptul că
rutina este acum finalizată, dar este încă deschisă
la activ.
6. Rutinele cu un steag gri indică faptul că
rutina nu este în prezent utilizată sau deschisă, dar
a fost executată anterior. Dacă faceţi clic pe rutină,
apar mai multe informaţii despre momentul în care
rutina a fost rulată anterior. Vedeţi figura 2 pentru
mai multe informaţii.

jos acest panou, se pot vedea abaterea și valorile
din afara intervalului de toleranţă pentru fiecare
dimensiune.

A. În fereastra Rutină se pot vizualiza informaţii
despre timpul de rulare al rutinei, când a fost aceasta
modificată ultima dată și care activ(e) este sunt în
curs de execuţie.
B. Aici se vede Timpul de execuţie al mașinii în
timp real. Progresul rutinei este măsurat în funcţie
de Timpul de execuţie Idea și prin urmare va fi
100% depășit în cazul în care execuţia îl va depăși.
Viteza indică viteza setată pe caseta de mișcare
intermitentă a activului.
C. În secţiunea Istoric rulare se pot vedea
informaţii despre execuţiile anterioare ale acestei
rutine, ora și data, activul asociat, aprobarea respingerea și timpul necesar pentru Execuţie. De asemenea, se pot personaliza vizualizarea acestui panou,
prin vizualizarea ultimei 1 zi, 1 săptămână, 1 lună
sau se poate face o selecţie de date personalizate.
Istoric Rulare poate fi exportat și într-un fișier CSV,
făcând clic pe un buton.
D. Jurnalul de evenimente prezintă o serie de
evenimente în timp real și istoric despre respectiva
execuţie a rutinei.

 FIGURA 2.
Exemplu de vizualizare
Rutină pentru extinderea
unei rutine în tabloul de
bord Rutine.

SFx Active permite utilizatorului să vizualizeze
în timp real performanţa echipamentului, calitatea,
evenimentele și EOE (eficienţa operaţională a
echipamentelor), precum și alertele și notificările
mobile. Securitatea nu va fi o problemă, deoarece
aplicaţia se integrează în funcţiile de securitate
încorporate ale dispozitivelor mobile, ca de exemplu FaceID sau alţi senzori de autentificare cu
autentificare biometrică.
e feră a lica ia m ilă S
esti narea
activelor:
n O interfaţă mobilă pentru toate activele
conectate
n Accesaţi pe mobil performanţa, calitatea,
evenimentele și EOE
n Capacitatea de a obţine feedback pe
mobil cu privire la programele rutinele în
derulare și datele din istoric
n Alerte și notificări pe mobil, în timp real
n Autentificare FaceID sau biometrică
n Introducere date voce-text

Ca și la versiunea pentru desktop, se pot accesa
toate echipamentele din aplicaţie se pot vedea
starea, programele și evenimentele aferente. Se
poate vizualiza fiecare echipament și se pot vedea
mai multe detalii dacă se navighează prin tab-urile
din partea de sus a ecranului.

E. Panoul Rezumat dimensiuni oferă o imagine
de ansamblu a numărului de dimensiuni care sunt
sau nu în intervalul de toleranţă. Dacă derulaţi în

Mai multe despre HxGN SFx | Gestionarea
activelor pe site u e a on i nre istra i ă pentru contul gratuit Lite de la butonul „Conectare SFx”:
https://www.hexagonmi.com/ro-RO/products/software/sfx-solutions
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Transmisii mecanice

N îşi demonstrează competenþa
în poziþionarea de mare precizie
n calitate de e pert în controlul mișcării, NS le furnizează frecvent clienților dispozitive de manipulare și poziționare
care îndeplinesc cerințe de precizie micrometrică și chiar nanometrică. Astfel de soluții realizează operațiuni de
poziționare fină într-un câmp de vedere microscopic, impunând aplicarea unor proceduri și cunoștințe de inginerie
e trem de competente.

Î

Un caz elocvent îl reprezintă dispozitivul
de nanopoziţionare al NS , care exemplifică
experienţa companiei în mecatronica integrată
și în tehnologia de acţionare pentru poziţionarea
de precizie. Aceste cunoștinţe sunt rezultatul a
zecilor de ani petrecuţi inovând în dezvoltarea de
tehnologii conexe, cum ar fi rulmenţi, produse de
mișcare liniară și soluţii de procesare a imaginilor.

Cererea de piaţă pentru mecanisme de
poziţionare cu precizie nanometrică este în
continuă expansiune în sectoare care includ
echipamente de fabricare a semiconductoarelor,
biotehnologie, dispozitive optice de comunicaţii
și microsisteme electromecanice (MEMS), pentru
a numi doar câteva. Etapele de poziţionare fină
menite să îndeplinească aceste cerinţe sunt disponibile de ceva timp, cuprinzând de obicei un
șurub cu bile, un motor pas cu pas și un element
piezoelectric. Cu toate acestea, aceste soluţii nu
sunt suficient de rigide și nu au rezoluţia extrem de
înaltă necesară la viteze ridicate.

Dispozitivul de nanopoziţionare de la NS
face faţă acestor provocări. urubul cu bile este
echipat la capătul fix cu un lagăr cu rulmenţi
cu element piezoelectric, concepţie proprie, dispozitivul asigurând poziţionarea fină la precizie
nanometrică și viteze ridicate, fără a compromite
rigiditatea mecanică. Viteza maximă este de 72
mm s, rezoluţia este de 5 nm, iar precizia de
poziţionare este de 15 nm.
Printre caracteristicile majore de diferenţiere
ale dispozitivului de nanopoziţionare se numără
configuraţia și structura sistemului. Sistemele
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 FOTO.
Structura dispozitivului
de nanopoziționare de la
NSK evită aplicarea unor
forțe radiale, de moment și
de tensiune, care apar în
numeroase produse echivalente convenționale.

convenţionale de poziţionare fină recurg la un element de acţionare piezoelectric, dar acest model
este vulnerabil la tensiuni și forţe, și de moment și
radiale. Utilizarea resorturilor de compresie poate
contracara acest efect, dar le lipsește rigiditatea
adecvată și funcţionarea la viteză ridicată poate fi
afectată.
În schimb, dispozitivul de nanopoziţionare NS
încorporează un element piezoelectric în lagărul
cu rulmenţi de la capătul fix al șurubului cu bile.
Montarea elementului piezoelectric pe același
arbore cu rulmenţii cu preîncărcare înseamnă că
nu apar forţe nedorite de moment sau radiale. În
plus, preluând o parte din preîncărcarea rulmenţilor
ca forţă de compresie în elementul piezoelectric, se
evită tensiunea, iar rigiditatea nu este compromisă.

FOTO.
Dispozitivul de nanopoziționare
din seria CD de la NSK cu
masă cu axă dublă XY.

 FOTO.
Dispozitivul de nanopoziționare
din seria M de la NSK are
o structură compactă, cu o
singură axă.

Dispozitivul de nanopoziţionare asigură aplicarea simplă în etapele de poziţionare
. De
exemplu, dispozitivul se află în centrul unui sistem
de micro-manipulare NS pentru poziţionare de
precizie, cu eficienţă dovedită. Având capacitatea
de a manipula elemente extrem de mici, cum ar fi
o singură celulă, sistemul este ideal pentru diverse
aplicaţii din știinţele medicale și biotehnologie, iar
pentru nanotehnologii sistemul este util la asamblarea instrumentelor microscopice.
Acţionat de un motor rotativ, dispozitivul
de nanopoziţionare oferă controlul necesar al
poziţionării cu mișcări fine pentru diferite configurări
și dispozitive de micro-manipulare, facilitând utilizarea și asigurând mișcarea de înaltă precizie a diferitelor echipamente anexe ale etapelor.
Sunt disponibile două tipuri de dispozitiv de
nanopoziţionare NS : seria M, compactă cu o
singură axă și seria CD cu masă cu axă dublă . A
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Activitate la cald de peste 2 ani

orja din chaeffler omânia, locul unde

inelele de dimensiuni record devin realitate

F

or a din Schaeffler România este o for ă unică în România și una dintre cele mai moderne din rupul Schaeffler și din
lume, fiind locul de unde pornește povestea unor rulmenți record, de mari dimensiuni. Acești rulmenți, a ung să fie
integrați ulterior în construcții spectaculoase la nivel mondial, în sectorul eolian și cel nautic, de către marii producători
din aceste domenii. Locația din Brașov devine astfel cea a unui furnizor de top în domeniul industrial, bazându-se pe standarde înalte de profesionalism în realizarea rulmenților de toate dimensiunile, dar mai ales pentru cele foarte mari.

orja din raşov în cifre
În cei peste 12 ani de funcţionare, în forjă au
fost prelucrate peste 280.000 inele, cu diametre
cuprinse 480 mm şi 3.200 mm, capacitate maximă
de 4.000 mm. Cel mai greu inel forjat a cântărit
peste 2,5 tone, iar cel mai mic „doar” 86 kg. Cea mai
mare șarjă a fost de 13.800 kg. Spre exemplu, într-o
săptămână sunt forjate aproximativ 500 de tone
de oţel, iar în 12 ani s-au prelucrat 200 milioane de
kg de oţel.
Tehnologia utilizată în forja din Schaeffler
România este una de vârf, mai ales în ceea ce
privește cuptoarele, liniile automatizate și braţele
robotice. Un exemplu de tehnologie de top este
chiar cuptorul cu vatră circulară rotativă, punctul
culminant al forjei, care, prin intermediul celor două
uși disponibile de care dispune, permite în același
timp atât preluarea unui nou inel, cât și descărcarea
unui inel deja încălzit. Astfel se asigură un flux continuu al procesului de producţie, ceea ce conduce
la o creștere a productivităţii. Cu alte cuvinte am
putea spune că în forjă se lucrează și la propriu, dar
și la figurat, „la foc continuu”.

Povestea unui inel forjat la raşov
Povestea realizării unui inel Schaeffler România
pornește în forjă. Acesta este pasul întâi, sau
punctul zero, al fabricării rulmenţilor din Schaeffler
România. Se utilizează bolţuri din oţel (materia
primă) cu o greutate cuprinsă între 300 - 2500 kg,
care ajung în cuptorul rotativ, unde sunt preîncălzite
între 250 - 433 min, la temperaturi ce depășesc
1000 de grade celsius. Bolţul astfel încălzit este
preluat de un braţ robotic, care rezistă la temperaturi
ridicate și este introdus în punctul de presare, locul
unde se formează inelul. Inelul odată presat ajunge
la laminare, unde conform desenului tehnic preia
toate coordonatele dorite de client. Ulterior piesa

rezultată iese pe banda de răcire, unde va sta
până se va răci complet și de unde își va continua
călătoria către zona de tratatament termic, procesul continuând pentru încă 1,5 zile.

chaeffler
omânia
În forjă nu există espre
să faci un
pas înapoi.
Aici totul merge doar
într-o singură direcție,
înainte,România
iar produsul
să locaţiile
fie reali-de
Schaeffler
este trebuie
una dintre
zat în cel mai optim mod,
fără nicio
piedică,
de la Schaeffler.
materie primă
și
producţie
de top
ale Grupului
Din 2002
până la livrare. În 2021 compania
ne propunem
ca înînforja
de la Brașov,
cea
mai
produce
România,
la Brașov,
compomare din Grupul Schaeffler,
putemindustria
forja ineleauto
duble
dublu
nentesăpentru
și și
rulmenţi
profilate, astfel încât până
2022,aplicaţii
85% din
spectrul total
de
grei în
pentru
industriale.
Într-una
produse să poată fi profilate.
din cele mai mari fabrici din ţară, cu aproximativ
Dorin5.000
NICOLAU,
manager
forjă Schaeffler
de angajaţi,
Schaeffler
România România
este activă
espre chaeffler omânia
Schaeffler România este una dintre locaţiile de producţie de top ale
Grupului Schaeffler. Din 2002 compania produce în România, la Brașov,
componente pentru industria auto și rulmenţi grei pentru aplicaţii industriale. Într-una din cele mai mari fabrici din ţară, cu aproximativ 5.000
de angajaţi, Schaeffler România este activă prin producţie, dar și prin
cercetare-dezvoltare în Engineering Center Schaeffler Romania. Mai mult,
compania are o prezenţă foarte activă în mediul educaţional, precum și
prin proiecte de implicare socială. A
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enþinerea fiabilităþii echipamentelor
electrice cu ajutorul tehnologiilor
ltrasound şi Infrared

T

ehnologiile ultrasonice și cele infraroșu reprezintă perechea perfectă atunci când se efectuează inspecții ale echipamentelor electrice. La orice tensiune pot apărea anomalii termice și surse generatoare de ultrasunete cum sunt
străpungerea și efectul de arc. Poate apărea, de asemenea, și efectul Corona la tensiuni de 1000 volți sau mai
mult. Oricare dintre aceste condiții amenință fiabilitatea echipamentului inspectat.

Componentele electrice tipice care pot fi
inspectate prin ultrasound și infrared includ dispozitive de comutare, întrerupătoare de sarcină,
disjunctoare, transformatoare, centre de control
al motoarelor și cabinete terminale de tranziţie.
Aceast articol va oferi informaţii despre modul în
care utilizarea ambelor tehnologii (atât ultrasonică,
cât și infraroșu) în cadrul inspecţiilor electrice
poate duce la identificarea mai rapidă a mai multor probleme. Se va discuta, de asemenea, modul
în care crește siguranţa atunci când se utilizează
tehnologia ultrasonică pentru scanarea echipamentelor electrice închise, înainte de deschiderea
acestora pentru o inspecţie ulterioară.
Ca o completare suplimentară a inspecţiilor în
infraroșu și pentru a ajuta la diagnosticarea corectă
a condiţiei auzite, vor fi prezentate exemple de
ultrasunete înregistrate, atât în FFT, cât și în Time
ave Form, printr-un software de analiză a spectrului pentru a arăta cum să diagnosticaţi corect
anomaliile electrice. Această formă de analiză este
denumită imagistică cu ultrasunete.

mentele ultrasonice pot fi utilizate pe aproape
orice echipament electric, cu energie electrică,
inclusiv aparate de distribuţie îmbrăcate în metal,
transformatoare, staţii, relee și centre de control ale
motoarelor, acestea fiind doar câteva dintr-o lungă
listă. Instrumentele ultrasonice pot fi utilizate pentru a inspecta componentele electrice energizate
care se află pe sisteme de joasă, medie și înaltă
tensiune.

 FOTO. O vedere în
infraroșu și o fotografie a
semnelor evidente și distructive generate de corona.
Corona nu prezintă de obicei un delta-T semnificativ în
infraroșu. Credit fotografie:
Jim Brady

Inspecţia tradiţională a echipamentelor din
domeniul de energie electrică era efectuată de
camerele cu infraroșu, non-contact. Cu toate acestea, în ultimii ani au fost adăugate la aceste inspecţii
și instrumentele ultrasonice, din diverse motive.
Unul dintre principalele motive a fost siguranţa. O
inspecţie ultrasonică a echipamentelor electrice
poate fi efectuată fără a deschide cabinetul sau
incinta.

e este ltrasunetul
Instrumentele ultrasonice portabile pentru
medii aeropurtate și de structură detectează și
recepţionează unde sonore de înaltă frecvenţă
care sunt produse de diverse surse care includ
turbulenţe: cum ar fi o scurgere de aer comprimat,
frecare - ca în cazul unui rulment sub-lubrifiat și
ionizare - în descărcările electrice. Aceste sunete
de înaltă frecvenţă sunt în afara intervalului auzului
uman normal și, prin urmare, nu pot fi percepute
de ureche. Instrumentul primește sunetul de înaltă
frecvenţă și, printr-un proces numit heterodinaj, traduce sunetul de înaltă frecvenţă într-un sunet audibil perceput de persoana care efectuează inspecţia
prin intermediul setului de căști. Sunetul este apoi
măsurat in decibeli (dB) pe panoul de afișaj al
instrumentului.
Ultrasound-ul este probabil cea mai versatilă
dintre toate tehnologiile PdM. Aplicaţiile tipice
ultrasonice includ detectarea scurgerilor de aer
comprimat și gaz, rulmenţi, motoare, cutii de viteze,
supape, capcane de abur, aplicaţii hidraulice și
pentru lubrifierea bazată pe starea rulmenţilor și
echipamentelor rotative.
Când vine vorba de inspecţii electrice, instru-
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O anomalie electrică pe care tehnologia ultrasound o va detecta este efectul corona. Chiar dacă
corona produce căldură puţină sau deloc, aceasta
generează totuși emisii ultrasonice. Dacă instrumentul ultrasonic al inspectorului are capacitatea
de înregistrare a sunetului on-board, emisia de ultrasunete din corona poate fi înregistrată și analizată
mai departe, pentru un diagnostic corect. O notă
importantă pentru corona este faptul că aceasta
este prezentă doar la tensiuni peste 1000 volţi. La
1000 volţi și mai mult, aerul devine conductor și,
prin urmare, poate apărea ionizarea aerului care
înconjoară o conexiune. Dacă inspecţia se face la
tensiuni sub 1000 de volţi și se observă emisii de
ultrasunet, inspectorul poate exclude corona ca
posibil diagnostic.

Trecerea de la corona la străpungere duce
la apariţia unei amprente distructive de-a lungul
izolaţiei și creează străpungeri sub formă de găuri
și pânze de păianjen care determină deteriorarea
suprafeţei. La inspecţia vizuală se poate observa o
cale de străpungere foarte evidentă pe suprafeţele
înconjurătoare. De asemenea, un nor conductor de
aer ionizat înconjoară conexiunile. Flash-over-ul
poate avea loc acum odată ce o cale de străpungere
este completă de la fază la fază sau fază la masă.
Când ultrasunetele înregistrate pentru corona
sunt analizate într-un software de analiză a spectrului, se pot observa armonici foarte proeminente
de 60Hz. Dacă înregistrarea sonoră se face în
afara Americii de Nord, se vor vedea armonici
proeminente de 50Hz. În plus, între armonicele
de 60Hz, veţi vedea ceea ce se numește conţinut
de frecvenţă. Conţinutul de frecvenţă este practic
activitatea armonică dintre cele mai dominante
armonici. Pe măsură ce starea se înrăutăţește, va
exista o pierdere a armonicilor dominante de 60Hz,
iar uniformitatea amplitudinii ultrasunetelor înregistrate va scădea.

 FOTO. Înregistrare ultrasound pentru corona, așa
cum se poate observa într-o
vedere spectrală FFT.

 FOTO. Străpungerea așa
cum se observă în vederea
serii de timp.

În cele din urmă, efectul de arc se produce
atunci când există o descărcare la sol de-a lungul
unui izolator. Arcul cauzează daune grave echipamentelor, operaţiunilor instalaţiei facilităţii și
oamenilor. Topirea conectorilor, deteriorarea sau
pierderea izolaţiei și incendiile rezultă de obicei din
arcuri electrice. Efectul de arc poate fi ușor auzit și
detectat cu tehnologia ultrasonică. Caracteristica
de sunet pentru arc este o explozie destul de
neregulată de descărcări și sunete ca niște pocnituri. Acestea sunt identificabile atunci când se
urmărește o înregistrare ultrasound a efectului de
arc în modul Time Wave Form.

xemple
Imaginea de mai jos prezintă un întrerupător principal de 2000 de amperi. Arcul a fost detectat pe
partea liniei fazei B. Efectul de arc, auzit, a fost mai
tare când sarcina a crescut. Arcul a deteriorat grav
contactele interne și, în cele din urmă, defectul se
va agrava așa de mult încât tensiunea și forma de
undă nu vor mai putea să suporte sarcina. În cadrul
locaţiei din exemplu, costul de înlocuire pentru
acest element este de aproximativ 20.000 USD.

Străpungerea are loc atunci când există o cale
către masă a unui curent redus de-a lungul unui izolator. Mulţi se vor referi la străpungere drept „babyarching” (bebe-arc). Acest eveniment este frecvent
în cazul în care există o defecţiune severă a materialului izolator și conexiuni slabe. Străpungerea
poate avea loc la tensiuni scăzute, medii și ridicate și
este caracterizată ca un bâzâit constant, cu sunete
periodice de „trosnituri” și „pocnituri”. Atunci când
străpungerea nu este remediată va cauza daune
suplimentare și va conduce rapid la efectul de arc.

 FOTO. Efectul de arc
așa cum se poate vedea în
Time Wave Form. Observați
lipsa armonicelor uniforme
și pornirile și opririle bruște
ale descărcării.

Următorul exemplu este al unui transformator de 2000 VA 11 V-415v. O inspecţie a acestui
echipament a fost solicitată după ce zgomotul
audibil din zonă a crescut, astfel încât operatorii au
realizat că s-a modificat ceva pentru ca incinta a
devenit mai zgomotoasă. Inspecţia a fost efectuată
în lunile de iarnă când la această facilitate transformatorul respectiv vede de obicei o reducere a
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sarcinii, deoarece consumatorii scad și alte echipamente asociate instalaţiei nu funcţionează în mod
normal la fel de intens în lunile de iarnă. În timpul
inspecţiei s-a observat că sarcina era de aproximativ 420 Amperi pe fază.
Un alt exemplu, este de la un contactor al unui
echipament numit motor orbital. La efectuarea unei
inspecţii de rutină cu ultrasunete aero-purtate au
fost identificate sunete distincte de străpungere.
A urmat o inspecţie cu infraroșu, iar diagnosticul a
fost de străpungere severă.

n Vizualizarea Time Wave Form a ultrasunetelor înregistrate ale acestui contactor
prezintă semne distincte de străpungere severă și stadii incipiente ale arcului.

oncluzie

n Forma de undă temporală a ultrasunetelor înregistrate de la acest transformator care
prezintă caracteristicile arcului.

Instrumentele ultrasonice sunt versatile și ușor
de utilizat și pot îmbunătăţi considerabil inspecţiile
la aproape orice fel de echipament electric. În final
siguranţa este cel mai important aspect. Inspecţiile
ultrasonice pot fi efectuate înainte de deschiderea
dispozitivului aflat sub tensiune, pentru scanare
cu infraroșu. Dacă se percepe o emisie de ultrasunete, atunci pot fi luate măsurile de precauţie
corespunzătoare înainte de a deschide cabinetul
alimentat. De asemenea, pentru cei care se bazează
pe serviciile unui contractor extern pentru a efectua
scanări în infraroșu, se poate efectua o scanare
ultrasonică între scanările anuale în infraroșu, pentru a vedea dacă sunt percepute emisii.
Când ultrasunetele și infraroșiile sunt utilizate
împreună, un inspector are mai multe șanse de
a detecta anomalii care ar putea fi ratate atunci
când se bazează pe o singură tehnologie. Pentru
cele mai bune rezultate, analiza ultrasunetelor
înregistrate în vizualizarea FFT sau în formă de
undă temporală reprezintă metoda recomandată
pentru diagnosticarea anomaliilor electrice percepute prin ultrasunet. A
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iltrarea industrială a aerului,
mai importantă ca niciodată
C

e reprezintă aerul Aerul reprezintă în egală măsură un aliment, asemenea apei pe care o bem sau hrana de care avem
zilnic nevoie.

Echipa
de cercetare și dezvoltare îţi
aduce cele mai noi și mai inovative tehnologii
și soluţii pentru ca tarea i re inerea l an il r
rezultaţi în urma proceselor tehnologice printre
care cele mai des întâlnite:
n f m r venit e la s
ră ec i amente
m ile sa sisteme centrali ate
n e itare S
lasmă ec i amente entr e tra erea n el r i filtrarea acest ra
n t rnăt rii
te entr ca tare ec i amente entr re inerea n el r filtrare scată
me ă
n va ri i ce ri lei ase
ec i amente
in ivi ale sa instala ii centrali ate entr
a s r ia va ril r in incintele ma inil r nelte
entr rel crarea metalel r
n l eri sa filtrare s ecială entr
a e
fier in i sa aci e
i r cicl ane scr
ere
sta ii e filtrare m lticicl ane etc.
S ntem n as c tren l Cele mai noi tehnologii pentru filtrarea industrială a aerului. DUS
. ea
Se pune accent din ce în ce mai mult pe eficientizarea proceselor de producţie și reducerea
costurilor acestora. Foarte des vorbim de reducerea consumului de energie, refolosirea anumitor
materii, sau mentenanţa predictivă, de aceea am
dezvoltat echipamente DUS
. . Ai în timp
real numărul de ore de funcţionare, durata de
viaţă rămasă consumabilelor, consumul de energie, pierderi de presiune și multe altele, în funcţie
de complexitatea instalaţiilor. Toate aceste date
sunt colectate de un microcontroller ce poate
furniza, mai departe, date către sistemul centralizat
DUS
. al companiei.

Studiile arată că orice spaţiu închis poate
ajunge să fie mai nociv decât aerul de afară care,
conform cercetătorilor, este deja la un nivel de poluare destul de ridicat, în special în zonele puternic
industrializate. S-a constatat faptul că acolo unde
poluarea aerului este mai ridicată, riscul de a contacta diferiţi vir i acterii este, de asemenea mai
ridicat.
Desfășurarea activităţilor într-un mediu poluat
nu era recomandat nici înainte de această pandemie
generată de COVID-19, cu atât mai mult, în această
situaţie în care ne aflăm acum, încurajăm companiile să pună accent mai mult pe ceea ce înseamnă
sănătatea amenil r, oferindu-le un aer c t mai
c rat la locul de muncă.
lasa e filtrare
entr ec i amentele e
interi r - Captarea și reţinerea poluanţilor rezultaţi
în urma proceselor tehnologice a devenit una din
cele mai des întâlnite probleme ale prezentului.
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AL O THERM, companie susţinută cu capital 100% românesc oferă industriilor existente
în România, rezolvări pentru problemele legate
de mediu, consultanţă și soluţii pentru un aer
curat atât în spaţiul de lucru cât și în mediul
înconjurător. Soluţiile și echipamentele personalizate pe care le oferă reprezintă avantajul
principal de care beneficiază colaboratorii companiei, AL O fiind cel mai mare producător din
România pentru această divizie de echipamente.
AL O pune la dispoziţie o gamă largă de echipamente pentru industria prelucrării metalelor,
printre care cele mai uzuale – echipamente
pentru captarea si reţinerea noxelor provenite
de la sudură turnătorie călire decapare, echipamente pentru reţinere ceţuri uleioase emulsie,
perdele sudură, braţe aspirante, hidrocicloane,
echipamente pentru transport și manipulare,
soluţii de brichetare, etc. A

Platforma actor ore creşte
productivitatea companiilor
C
ADRIAN DIMA
Co-fondator KFactory
VLAD CAZAN
Co-fondator KFactory

ompania KFactory se află în primul val de startup-uri Industry 4.0 care inovează industria
producătoare și optimizează un proces de bază specific în toate sectoarele - managementul per ormanței liniei de producție - cea mai importantă problemă pentru directorii
e ecutivi din industria producătoare.

Factory integrează noile tehnologii, cum ar fi
IoT și Machine Learning în procesul de fabricaţie,
transformând procesul clasic într-unul nou, în care
echipamentele industriale, comenzile, operatorii și
echipele de suport sunt actori într-un proces digital
bine orchestrat.
Integrarea componentelor de inteligenţă
artificială în proces este cu adevărat revoluţionară,
Factory înţelegând comportamentul variabilelor
care influenţează performanţa în raport cu procesul
de producţie.
r v cările in in strie s nt c m ne entr
t i r
căt rii la nivel m n ial
n Performanţa este influenţată de o serie de
elemente variabile, nu toate captate în sisteme
informatice și sau în timp real
n Responsabilii analizează doar o mică parte
din datele captate în producţie
n Analiza performanţei nu se face în timp real,
provocând întârzieri în deciziile critice
n Analiza complexă a evenimentelor de proces
într-un context dat este aproape imposibilă atunci
când este modelată în Excel sau ERP
n Operatorii folosesc utilaje scumpe și din
cauza volumului de muncă, a rotaţiei personalului
sau a eventualelor erori de manipulare pot produce
daune producţiei
n Soluţiile software existente pe piaţă pot fi
implementate de obicei în câteva luni și uneori
depind de personalizarea și sau interfeţele complexe.
latf rma
act r
re colectează date din
mai multe surse (de la echipamente, alte sisteme,
evenimente externe) și le analizează în contextul
comportamentului operatorului, detectând modele-

le de risc și notificând factorii de decizie cu privire
la problemele potenţiale.
Datele c lectate sunt livrate fie în funcţie de
c m nenta e anali ă ra i ă, care gestionează
procesul în timp real și detectează anomalii, sau
c m nenta avansată e anali ă, care include
scenariile complexe. Notificarea responsabililor se
poate face pe mai multe canale (de exemplu: SMS).
aracteristicile latf rmei
n Este SaaS (Software as a Service) - fără taxă de implementare, fără
investiţii în analiză și dezvoltare de software, m el e c st
bazat pe
abonament
n Are un ciclu de implementare foarte scurt
n Adoptarea rapidă de către utilizatori, ușor de utilizat

lad
tel
e-mail sales factor .eu
lad.cazan factor .eu
un usiness entre
tr. ăcăreşti
, et. ,
ucureşti

eneficiile client l i
n Productivitate crescută din prima zi de utilizare. Clienţii care au adoptat utilizarea latf rmei
act r
re au raportat creșteri de productivitate cu peste 20% în primele luni de utilizare
n Reducerea costurilor operaţionale prin
automatizarea efortului de colectare și raportare
a datelor
n Vizibilitate completă asupra procesului și
urmărirea performanţei în timp real
n ROI rapid datorită modelului SaaS. A
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Success story

P
e la o firmă mică la o unitate
de producþie modernă, automatizată

F

irma Protech sudează piese componente pentru cazane din oțel nealiat și oțel inoxidabil. Compania se remarcă
printr-o evoluție dinamică. În momentul în care sistemele de sudare existente nu au mai fost eficiente, s-au căutat
aparate care să mărească viteza de sudare și să îmbunătățească totodată calitatea sudurilor. Astfel, uzina a
achiziționat primele aparate Fronius.

Producþie specializată datorită automatizării

n Prima clădire a firmei. © Fronius International GmbH

Protech există deja de 25 de ani. Compania fabrică produse din oţel.
Este vorba despre o companie de familie din Giera towice, care a fost
înfiinţată la începutul anilor 1990 de către Jan rupnik. Prin muncă asiduă,
un management bine gândit și investiţii în tehnologii de ultimă generaţie,
succesele internaţionale nu au întârziat să apară. Încă de la început, Protech
s-a orientat spre o creștere economică, diversificând gama de producţie și
accesând domenii noi. Astfel, Protech și-a extins producţia: prin fabricarea de
șasiuri pentru camioane, producţia de instalaţii de ventilaţie și prin dotarea
liniilor tehnologice. Încă din prima perioadă de existenţă, compania a pus
bazele unei cooperări cu industria navală. Sudarea este una dintre tehnologiile cheie pentru realizarea tuturor componentelor.

Prelucrarea metalelor - de la tablă plană la
produse high-end

FOTO
Piotr Słanek și Sebastian
Nowak. © Fronius
International GmbH

„Toate au un numitor comun: Se începe
cu o foaie de tablă și se termină cu un produs
finit”, explică i tr S ane
irect r e r
cție.
Ambiţiile din ce în ce mai mari, precum și cerinţele
de calitate ale clienţilor noștri au dus la deschiderea
unei noi unităţi de producţie cu un parc de utilaje
cuprinzător și bine echipat. Așa cum spune și Piotr
S anek, directorul de producţie: „Angajaţii Protech,
care lucrează la cele mai moderne instalaţii și
utilizează tehnologiile de ultimă generaţie, asigură
o prelucrare precisă a materialelor - de la foaia de
tablă la cazanul finit”.
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Astăzi, Protech este o companie care s-a specializat pe know-how-ul său de producţie. Acest
lucru se datorează profesionalismului angajaţilor,
dar și investiţiilor în automatizarea producţiei.
Protech are 250 de angajaţi și 20 de staţii de
producţie robotizate sau automatizate, care sunt
deservite de opt depozite automate. Automatizarea
a început de la operaţiunile de tăiere a urmat
automatizarea operaţiunilor de îndoire, ștanţare
și sablare. În prezent, conducerea companiei se
concentrează pe robotizarea procedeului de sudare.
În colaborare cu Fronius, acest proces a demarat în urmă cu trei ani, odată cu decizia conducerii.
Primul pas a fost investiţia într-o staţie robotizată
pentru sudarea Fronius LaserHybrid - combinaţia
dintre un fascicul laser și un arc electric. „După
primele teste ale sistemului, compania a comandat și alte sisteme de sudare de la Fronius”, își
amintește Se astian
a
r ramat r r
tică.
În prezent, aparatele Fronius sunt instalate în trei
staţii robotizate, iar alte două sunt în curs de
pregătire. În parcul său de utilaje, Protech folosește
sisteme Fronius și pentru sudarea manuală. Toate
utilajele se utilizează la sudarea elementelor pentru
cazane din oţel nealiat și oţel inoxidabil. Colaborarea
între Fronius și Protech nu se limitează doar la procedeul de sudare. Protech utilizează și invertoare
Fronius în instalaţia sa fotovoltaică. În plus, este
planificată achiziţionarea de la producătorul austriac și a sistemelor de încărcare a bateriilor pentru
motostivuitoare.

Nu vreau să spun
că noile tehnologii
ne-au redus munca, însă
sistemele de sudare de
la Fronius au dus munca
noastră la un cu
totul alt nivel.
Marcin KAŁA,
Inspector de calitate

ea mai bună alegere
„De ce am optat pentru aparatele Fronius Punem mare preţ pe
infrastructură, pe calitatea mașinilor și a soluţiilor. De aceea, atunci când
începem o colaborare profesională, suntem încrezători că va dura mulţi ani.
Probabil că avem și noroc cu partenerii, sau alegem aparate de cea mai
bună calitate”, declară Piotr S anek, director de producţie. A

onferinþa internaþională

„SUDURA 2021”

C

onferința internațională „S D RA 2021”, organizată
de Asociația de Sudură din România ASR în
parteneriat cu
niversitatea Babeș-Bolyai Clu Napoca, acultatea de inginerie Reșița, sub egida Institutului
Internațional de Sudură II , se adresează specialiștilor din
industrie, cercetare și învățământ superior.
Conferința are o tematică largă cuprinzând noutăți din domeniul
sudării, sub aspectul procedeelor, materialelor și aplicațiilor.
Un accent special se va acorda tematicilor:
n Stadiul actual și tendințele de dezvoltare a sudării și a tehnicilor
de îmbinare, inclusiv prin fabricație aditivă
n Sudarea ecologică - de la proiectarea la reciclarea produselor
n Informatizarea proceselor de educație în domeniul sudării.
La conferință vor fi prezentate 40 lucrări având autori din 16 țări.
Programul conferinței cuprinde și o secțiune tehnicocomercială la care sunt invitați să participe furnizori de echipamente, consumabile si servicii în domeniul sudării.

Conferința se va desfășura într-un mod de organizare hibrid, cu
un număr redus de participanți prezenți la Reșița și cu ma oritatea participanților conectați on-line.
In ormații detaliate privind conferința pot fi obținute de la
Secretariatul ASR, asr asr.ro, sau la adresa https asr.ro conferinta-internationala-sudura-2021-22-23-aprilie-2021- resita .

espre Asociaþia de udură din omânia
Asociația de Sudură din România
ASR este o organizație profesională
neguvernamentală și independentă,
cu statut de persoană uridică fără
scop lucrativ, fondată în anul 1990. ondarea ASR este
consecința unei tradiții în domeniul sudării în țara noastră.
Misiunea ASR este aceea de promovare a sudării la nivelul
întregii societăți din România și spri inirea membrilor săi
pentru a asigura clienților acestora servicii de înaltă clasă
armonizate la nivel european și internațional în domeniul
sudării și al procedeelor cone e sudării.
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ai mult de 5 ani fără erori
ehnologia ventilului de la esto pentru
aplica ii I cu func ionare continuă
este distribuit în 67 de sisteme de automatizare,
permiţând astfel adaptarea flexibilă a unităţilor de
control pentru proces. Deoarece procesul în sine
necesită utilizarea fluidelor de operare inflamabile,
schimbări frecvente ale procesului și numeroase
interfeţe și puncte de intervenţie, părţi ale sistemului au fost clasificate ca zone potenţial explozive
de categoria 1 și 2, în conformitate cu măsurile de
prevenire și protecţie la explozie.

iguran ă internă şi externă

U

tilizând peste 1500 de ventile de tip VOFC de la Festo,
Divizia Bayer de Științe a Culturilor se bazează pe un sistem
multifuncțional pentru producerea agenților de protecție a
culturilor agricole - și o face fără probleme de operare de mai bine de
15 ani. Datorită acestor ventile, din punct de vedere statistic, sistemul
ar putea intra în eroare doar o singură dată pe o perioadă de 2410 ani,
din cauza unei funcționări defectuoase.

În 2002, Bayer a investit aproximativ 110
milioane de euro în construcţia unui sistem
multifuncţional la sediul său din Dormagen, lângă
ln, Germania. Această acţiune a adus totul sub
același acoperiș: de la dezvoltarea și fabricarea
de noi ingrediente active pentru protecţia culturilor, prelucrarea în laborator, prelevarea de probe
și realizarea culturilor pilot, până la procesele de
producţie.
Sistemul este proiectat astfel încât subsistemele și echipamentele disponibile, cum ar fi
uscătoare, centrifuge, distilatoare, vase de agitare și alte reactoare să poată fi conectate și
operate flexibil. Sistemul de control al procesului
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Str. Sf. Constantin nr.17,
ector , ucureşti
Tel: 021.300.07.20
Fax: 021.311.78.60
Email: festo@festo.ro
Website: www.festo.ro

Peste 1.500 de ventile VOFC au fost instalate în circuite legate de siguranţă, precum și
circuite care nu au legătură cu siguranţa în sistemul multifuncţional. Multe dintre aceste ventile
acţionează robinete cu bilă la sistemele de rezervoare, reactoare sau în sistemele de alimentare
cu medii de lucru. Indiferent că este utilizată în
aplicaţii la interior sau în aer liber, cu dispozitive
de acţionare mari sau mici, un ventil universal este
destinat îndeplinirii tuturor aplicaţiilor, în conformitate cu dorinţele Bayer. Nu în ultimul rând, era
necesară compatibilitatea ventilelor cu cerinţele
de acţionare în circuite cu siguranţă intrinsecă (Ex i)
în zona 1.

Festo poate furniza ventile din seria VOFC și
VOFD cu aprobare T V (Consiliul tehnic de control
german) până la SIL 3. Aceste componente, în
conformitate cu cea mai recentă clasificare SIL a
T V Rheinland, vor garanta probabilitatea a maxim
1 situaţie de funcţionare defectuoasă pentru 2.410
cicluri de comutare.

Tuburile din plastic sunt
disponibile în diferite culori,
astfel încât să fie ușor de
distins între cele pentru aer
comprimat și cele pentru
azot și nu necesită marcaje
suplimentare. Pachetele în
vrac pentru tuburi mai lungi
reduc numărul punctelor de
conectare și, prin urmare,
eventualele scurgeri.

Presupunând că astfel de bucle de siguranţă
sunt supuse unei inspecţii de siguranţă o dată pe
an, aceasta înseamnă că o eroare ar putea apărea
la o rată uimitoare de o singură dată în 2.410 ani.
Aceste ventile sunt disponibile cu tipuri de protecţie
la aprindere „Ex em” și „Ex ia” și, prin urmare, sunt
deosebit de potrivite pentru utilizarea în bucle de
siguranţă.
Pentru a crește protecţia la coroziune, carcasele ventilelor sunt acoperite cu Ematal, astfel
încât să poată fi utilizate în medii dure. Pentru a le
proteja contra apei de ploaie și a aerului exterior,
ventilele nu au găuri de aerisire. Sistemele de aerisire au dispozitive speciale non-retur.

curgeri zero la alimentarea cu aer comprimat
Liniile de alimentare cu aer comprimat pentru
aceste ventile sunt realizate de ani de zile, special
pentru Bayer, din tuburi de plastic poliuretanic
combinate cu fitingurile NP H. Avantajul acestor tuburi este în principal instalarea flexibilă și
simplă, oferind astfel importante economii de timp.
Mecanismul clemei pentru tuburi, al garniturii pushin garantează etanșeitatea excelentă datorită inelului de etanșare integrat, dar permite totuși slăbirea
rapidă a conexiunii atunci când este necesar. Pe
lângă rezistenţa ridicată la radiaţii UV, rezistenţa
chimică a tubului a fost, de asemenea, crucială în
alegerea făcută.

iguran ă testată
Până în prezent, niciuna dintre cele aproximativ
1.500 de ventile Festo cu siguranţă intrinsecă și
certificare T V până la SIL 3 instalate în sistem nu
s-a defectat pe parcursul a 15 ani de funcţionare.
Pentru a verifica acest lucru, Bayer a scos 14 ventile
din sistem după 15 ani de funcţionare continuă și
le-a supus unor teste extinse în camera climatică
de la Festo. Rezultatele acestor teste au fost
extrem de pozitive. Acest lucru i-a permis Festo să
confirme cele 20 de teste de laborator efectuate în
urmă cu 20 de ani pentru consiliul de control tehnic
german T V-Rheinland. A
Pentru detalii suplimentare privind tehnologiile specifice industriei chimice precum și normele de siguranţă,
vizitaţi pagina www.festo.ro/chem sau scanaţi codul R
alăturat.
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Sistemul modular data panel cuprinde
poten iale variate de optimizare

C

e se poate face dacă în practica de zi cu zi vă confruntați cu o problemă și credeți că nu este posibil să o rezolvați
în mod adecvat cu produse cunoscute? Exact: Vă gândiți prin ce mijloace puteți îmbunătăți această situație. Data
Panel GmbH, o companie a grupului Murrelektronik, a făcut exact acest lucru și oferă în domeniul soluții de instalații
electronice pentru soluții mobile o soluție orientată spre viitor printr-un nou sistem modular integrat de instalare.
FOTO. Sisteme de tip
bloc modulare și unice,
alcătuite din module IO
active și pasive și alte componente de sistem

Segmentul de piaţă al mașinilor mobile este
încă la început în ceea ce privește „tehnica raţională
de instalare . Cablurile și cutiile de borne sunt de
ultimă generaţie, însă în anii trecuţi au fost utilizate tot mai multe tehnologii în mașini - cu efecte
corespunzătoare în domeniul costurilor cablajelor
la producătorii de mașini. În plus, producătorii au
în prezent mai multe variante de opţiuni în program
pentru o acoperire mai bună a cerinţelor de pe
piaţă. Toate acestea au făcut ca renumitul concept
al fasciculului de cabluri și chiar și panoul cu borne
să își atingă tot mai mult limitele.

Datorită tehnicii de conectare continue compatibile cu DT, modulul - care
include o carcasă din material de plastic consolidat - poate fi utilizat la mașini
la care constructorul poate apela la cabluri ecranate preconfecţionate sau
alternativ poate utiliza încărcătoare individuale pentru conectare.
Utilizarea distribuitoarelor pasive asigură trecerea de la cablarea
paralelă sub formă de fascicul de cablu sau panou cu borne la tehnologia
de bus de câmp conectată și oferă în plus posibilitatea de a aduce intrările
și ieșirile „on board” de la unitatea de comandă în câmp într-un mod simplu
și eficient din punct de vedere al costurilor. Spre deosebire de fasciculul de
cabluri, sistemul conectat permite efectuarea fără probleme a unor extensii
sau adaptări ulterioare la sistemul electronic al mașinii.
Cu ajutorul gamei complexe de produse xtremeDB, instalarea mașinii și
punerea în funcţiune pot fi făcute și fără cunoștinţe specializate cu ajutorul
cablurilor de conectare prefabricate și testate de
la Murrelektronik, bazate pe tehnica de conectare
cu fișă DT.

În funcţie de tipul mașinii, declară unii producători, fasciculul de
cabluri poate fi instalat, datorită greutăţii, doar cu implicarea mai multor
persoane și uneori chiar cu sprijinul unei macarale pentru hală. O altă
situaţie critică este următoarea: La conectarea mai multor fire individuale,
este problematică asigurarea etanșeităţii fiecărui fir în parte. Dacă nu se
realizează corect chiar și o singură etanșare, poate pătrunde umiditate sau
un agent de lucru în carcasa unităţii de comandă, a senzorului sau sistemului de acţionare, ceea ce poate duce la defectarea întregii mașini.

Îmbinare simplă, rapidă şi fără erori
Cu scopul de a rezolva sau de a elimina
aspectele problematice sau punctele slabe
menţionate anterior, grupul Murrelektronik a
înfiinţat în martie 2020 firma Data Panel GmbH.
Portofoliul acesteia include soluţii de instalare
electrotehnice de înaltă calitate, decentralizate,
sub forma unui bloc de sistem modular și fuzibil,
adaptat optim, pentru mașinile mobile. Acest bloc,
care include module de bus de câmp, distribuitoare pasive și cabluri prefabricate, oferă o soluţie
simplă la cerinţele specifice aplicaţiilor și poate fi
realizat în mod econom și în loturi mai mici.
Modulele de bus de câmp complet turnate
CANopen din familia de produse xtremeDB oferă
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opt mufe pentru intrări sau ieșiri. Formele de semnal digital, analog, radiometric, contor de frecvenţă
contor și semnale encoder pot fi configurate individual pentru intrări. DO (4A 10A), P M P M(I)
și sistemele de control cu supapă PVG de la ieșire
completează varietatea de semnale oferite.

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

La utilizarea cablurilor de conectare, modulul
activ și pasiv îndeplinesc cerinţele prevăzute de
IP68, IP66 și IP69 . Alternativ este posibilă și
confecţionarea cablului în regie proprie cu conectori cu fișă DT sau compatibili. Sistemul de tip
bloc de componente prefabricate și testate și programul amplu de accesorii asigură o independenţă
semnificativă la cablarea senzorilor și sistemelor
de acţionare. Un alt avantaj al xtremeDB este
independenţa de producătorii de cabluri. Datorită
manipulării simple a componentelor noului sistem
modular de instalare, nu depind de resursele de
capacitate ale acestora.
În panoul cu borne, schimbarea tehnologiei aduce
o economie semnificativă a spaţiului, deoarece pe
lângă unitatea mobilă de control se înlocuiesc și
alte module de intrare și ieșire și nivelul de borne cu
potenţial. Astfel, semnalele nu mai sunt cablate în
mod costisitor individual „în panou”, ci sunt instalate
în mașină la nivel decentralizat în mod simplu și eficient - panoul cu borne poate fi astfel mai mic sau în
cazuri ideale poate fi chiar omis. Astfel, nu mai sunt
necesare fixările cablurilor cu șuruburi, fiind eliminate
potenţialele puncte slabe. Astfel timpul de instalare
este redus la minimum.
În caz de service, cablurile pentru conectare pot
fi înlocuite simplu și rapid la faţa locului, sau pot fi
reparate cu ștechere cu funcţie de autoconectare. A

ANN V
diþie digitală
Inovaþie, net or ing şi orientare
în era transformării industriale

P

andemia provocată de coronavirus a accelerat digitalizarea industriei. În același timp, a expus vulnerabilitatea
lanțurilor globale de furnizori. În mijlocul unei tulburări fără precedent, industria se confruntă cu o întrebare
crucială: ce strategii, măsuri și parteneriate asigură competitivitatea? Ediția digitală HANNOVER MESSE - platforma centrală pentru inovație, networking și orientare în era transformării industriale - oferă răspunsuri.

Companiile industriale trebuie să desfășoare în câteva luni ceea
ce altfel ar fi durat ani. Acest lucru necesită o platformă pe care
să poată fi discutate provocările, prezentarea soluțiilor și extinderea
rețelelor - exact ceea ce este HANNOVER MESSE Digital Edition. Chiar
și în aceste vremuri, cel mai important târg mondial de tehnologie
industrială rămâne platforma centrală pentru inovații și soluții în
jurul transformării industriale.
dr. Jochen KÖCKLER, CEO al Deutsche Messe AG.
Ediţia digitală HANNOVER MESSE - care
include expoziţie, conferinţe și networking - se
concentrează pe nevoile vizitatorilor. „Creăm cea
mai mare valoare adăugată pentru expozanţii
noștri, deoarece platforma noastră creează cel mai
mare beneficiu posibil pentru clienţii lor”, a explicat
ckler.

ona

P

Zona NETWORKING: Spaþiu pentru interacþiune

paþiu pentru inovaþii

În zona E PO, vizitatorii au acces direct la prezentări cât mai complete
ale produselor. Aplicaţii, tutoriale video, fluxuri live și întâlniri video le permit
nu numai să înveţe despre soluţiile specifice pentru optimizarea proceselor
lor, ci și să intre în contact direct cu companiile expozante.

Zona CONFERINÞE: Spaþiu pentru inspiraþie
Programul conferinţelor HANNOVER MESSE
Digital Edition începe luni, 12 aprilie, cu accent pe
problemele de politică economică: Ce efect are
Coronavirusul asupra globalizării Ce rol joacă
Europa în concertul puterilor mondiale Cum se vor
schimba relaţiile transatlantice după era Trump
Ediţia digitală HANNOVER MESSE va fi
deschisă de cancelarul german Angela Merkel.
De marţi până joi, accentul este pus pe inovaţii
și soluţii tehnologice. Ce rol joacă AI în industrie

Cum poate generarea de date să ofere valoare
De la cazuri de utilizare specifice până la strategii viitoare pe termen lung, speakerii din zona
CONFERIN E inspiră vizitatorii cu idei și viziuni și
oferă metode și soluţii concrete pentru companiile
lor. Printre prezentatori se numără legenda AI - Toby
alsh Eugene aspersky, fondatorul companiei de
securitate IT aspersky Lab, și Claudia empfert de
la Institutul German pentru Cercetări Economice.

Toţi vizitatorii ediţiei digitale HANNOVER MESSE
pot contacta direct expozanţii, speakerii și alţi
vizitatori. O pagină de intrare personalizată acceptă
acest lucru cu un tablou de bord corespunzător
care afișează companiile, vorbitorii și participanţii
relevanţi vizitatorului respectiv. De acolo, vizitatorul
poate iniţia o solicitare de contact direct și apoi se
poate conecta prin chat sau apel video.
HANNOVER MESSE Digital Edition este
platforma de cunoștinţe și networking pentru
industrie, energie și logistică. Sub tema principală
„Transformarea industrială”, pionierii din industrie
își prezintă ideile și tehnologiile pentru fabrici,
sisteme energetice și lanţuri de furnizori ale viitorului. Subiectele principale includ platforme digitale,
Industrie 4.0, securitate IT, producţie neutră în CO2,
AI, construcţii ușoare și Logistică 4.0. Conferinţele
și forumurile completează programul.

i ia i itală
SS se esfă ară n eri a a
a rilie
. Indonezia este ţara parteneră în 2021. Mai multe detalii despre
eveniment găsiţi pe www.hannovermesse.de/en/ A (foto deschidere: Dr.
Jochen ckler, CEO Deutsche Messe AG la HANNOVER MESSE 2021 Preview)
1/2021
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A

>>> roboţi <<<

lansează cobotul o a

pentru activităþi colaborative cu o sarcină
manipulată de până la 5 g

R

obotul colaborativ GoFa™ CRB 15000 ușor de utilizat prezintă
senzori inteligenți în fiecare articulație pentru a veni în sprijinul
unei colaborări strânse între oameni și roboți, permițând o
întindere și o viteză de vârf pentru sarcini manipulate de până la 5 kg.
ABB își extinde portofoliul de roboţi colaborativi odată cu introducerea
noului GoFa CRB (Collaborative RoBot) 15000 cu 6-axe, venind astfel în
întâmpinarea cererii tot mai crescute pentru roboţi colaborativi capabili să
gestioneze sarcini de manipulare mai mari, pentru a spori productivitatea
și flexibilitatea.
Conceput pentru a lucra direct și continuu în siguranţă alături de
oameni și pentru a fi foarte ușor de instalat și de utilizat, GoFa va ajuta
companiile să automatizeze procesele care implică manipulări mai grele
și o acoperire mai mare, astfel încât să sprijine angajaţii care îndeplinesc
sarcini repetitive și ergonomice provocatoare.
Cu o rază de acţiune de 950 mm și o viteză de până la 2,2 metri pe
secundă, GoFa oferă o soluţie eficientă pentru o varietate de aplicaţii, inclusiv manipularea materialelor, îngrijirea mașinilor, asamblarea componentelor, ambalarea și inspecţia, precum și automatizarea de laborator.
începând cu luna februarie 2021 și împreună sunt
următoarea generaţie de coboţi de la ABB, care
se alătură lui uMi® și Single Arm uMi® pentru a
crea o industrie - portofoliu de coboţi de vârf pentru
aplicaţii variind de la mai puţin de 0,5 kg până la
5 kg.

GoFa încorporează o serie de caracteristici
care permit utilizarea sa direct alături de lucrătorii
umani, fără spaţiul și cheltuielile asociate barierelor
fizice sau gardurilor. Posibilitatea ca un robot și un
om să împartă același spaţiu de lucru și să coopereze
în derularea acelorași sarcini în același timp, fără a
pune în pericol viteza și siguranţa, permit o flexibilitate și eficienţă maxime.
GoFa dispune de senzori inteligenţi de cuplu
și poziţie în fiecare dintre cele șase articulaţii,
pentru a oferi performanţe superioare de limitare a
forţei și puterii. Aceste articulaţii elimină riscul de
rănire a oamenilor prin detectarea oricărui contact
neașteptat între braţul cobotului și un om, lucru ce
va determina rezultând în oprirea braţului robotului
în câteva milisecunde.
GoFa și S IFTi , noua versiune colaborativă a
robotului industrial ABB IRB 1100, sunt disponibili
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Pronunţat „go-fa”, GoFa este conceput pentru a
ajuta companiile „să progreseze și să avanseze” cu
o mână de ajutor robotizată. Cu o încărcătură utilă
cu 4,5 kg mai mare decât uMi, GoFa deblochează
oportunităţi atât pentru utilizatorii noi, cât și pentru
cei consacraţi, de la IMM-uri la companii mai mari,
permiţând automatizarea ușoară fără a fi nevoie de
abilităţi de programare aprofundate sau de formare
prealabilă.

Green Court
tr. ara erăstrău nr.
lădirea , eta
, ucure ti
Tel.
ax
.abb.com/ro

mail abb.office ro.abb.com

Utilizatorii pot programa cu ușurinţă GoFa
cu ajutorul programării lead-through și al noului
software ușor de programare izard de la ABB.
Bazat pe blocuri grafice simple, Expertul facilitează
automatizarea aplicaţiilor de către nespecialiști.
Blocurile reprezintă acţiuni precum „mutarea la
locaţie”, „ridicarea unui obiect” și „repetarea sarcinii”, ceea ce face ușoară și intuitivă construirea
unei serii de procese simple pe care robotul le poate
efectua.
Instalarea fiecărui cobot ABB include un pachet
de pornire care asigură monitorizarea și diagnosticarea condiţiilor prin intermediul ABB Ability ,
precum și o linie telefonică de asistenţă gratuită în
primele șase luni pentru a accesa suport tehnic de
specialitate de la ABB. A
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Avantajele automatizării cu
roboþi colaborativi, indiferent
de dimensiunea afacerii

P

e măsură ce tehnologia - în special robotica - evoluează pentru a include roboți concepuți să colaboreze cu oamenii, mai
degrabă decât să îi înlocuiască, rațiunea afacerilor în direcția
automatizării producției este mai puternică ca niciodată.
Conform raportului GE Global Innovation
Barometer, directori din întreaga lume spun că 40%
din inovaţiile din ultimii cinci ani au avut un impact
pozitiv asupra rezultatelor companiei lor. În același
timp, aproape 75% dintre acești lideri de afaceri
consideră că lipsa de competenţe este o problemă
cu care industria lor se confruntă, în timp ce 64%
spun că această problemă le restrânge capacitatea
de a inova.
Din 2008, Universal Robots a abordat ambele
probleme prin dezvoltarea și fabricarea robotului colaborativ sau cobotului. Coboţii sunt braţe
robotice concepute să lucreze în imediata apropiere
a oamenilor. Avantajele includ o amprentă redusă,
ușurinţa de operare, implementare și reimplementare și capacitatea lor de a servi drept instrumente
cu ajutorul cărora oamenii își pot face treaba mai
bine și mai ușor. De asemenea, pot fi folosiţi pentru
operaţiuni de fabricaţie de orice dimensiune în orice
locaţii.
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entabilitate şi versatilitate
Coboţii au jucat un rol semnificativ în a permite
companiilor care nu și-ar fi permis investiţiile mari
în roboţi industriali să înceapă să-și automatizeze
procesele - în propriile condiţii și în propriul ritm.
Costul implementării unui cobot poate
fi de aproximativ cinci ori mai mic decât cel al
implementării unui robot industrial tradiţional.
Acest lucru se datorează în mare măsură integrării
rapide și caracteristicilor de siguranţă colaborative
ale cobotului, ceea ce înseamnă că acele companii
care integrează coboţi nu trebuie să instaleze cuști
de siguranţă sau alte măsuri de siguranţă necesare
de obicei atunci când într-o fabrică lucrează roboţi
industriali.

elocare
Un alt avantaj al utilizării coboţilor este că
aceștia respectă cele mai bune practici recunoscute pentru modelele digitale de afaceri, care au
viabilitate pe termen lung.
Ei pot fi programaţi și reprogramaţi practic la
nesfârșit. Pot fi instalaţi, reinstalaţi și deplasaţi fără
restricţii. De asemenea, pot fi echipaţi și re-echipaţi

la capătul braţului cu o gamă largă de intrumente
și echipamente suplimentare pentru a satisface
nevoile în schimbare și priorităţile.
În plus, coboţii sunt concepuţi pentru a ţine
pasul cu dezvoltarea tehnologiilor și a capacităţilor
software pe măsură ce acestea apar. Ei pot fi
reconfiguraţi și relocaţi pe măsură ce alte împrejurimi,
procese interdependente și activităţi se dezvoltă și
se schimbă.

oburi mai bune
Contrar convingerilor larg răspândite, automatizarea în creștere nu trebuie considerată ca având
un impact negativ asupra ocupării forţei de muncă.
Unul dintre marile avantaje ale roboţilor colaborativi
este că nu înlocuiesc efectiv munca umană.
În schimb, introducerea coboţilor are ca rezultat
aproape întotdeauna crearea de locuri de muncă
nete, deoarece abilităţile forţei de muncă umană
pot fi valorificate pentru a obţine o valoare mai
mare. Forţa de muncă ajunge, de obicei, să fie
„modernizată”, iar potenţialul companiei pe piaţă
se extinde.

Proximitatea faþă de pieþe
Atunci când o fabrică de producţie, prelucrare
sau asamblare este situată în aceeași ţară (sau în
vecinătate) cu destinatarii bunurilor și serviciilor
sale, întregul lanţ de aprovizionare și infrastructură
logistică este mult mai scurt, mai ușor de gestionat
și are un impact mai mic asupra mediului.

tendinţă globală diferită în rândul consumatorilor.
De la beri artizanale până la produse de lux lucrate
manual și uneori complet personalizate, produsele
care prezintă amprenta clară a implicării umane în
realizarea lor au o cerere mai mare ca niciodată.
Această tendinţă poate fi văzută ca „întoarcerea atingerii umane”, iar cererea pentru ea este
determinată de nevoia umană fundamentală de
a se conecta cu ceilalţi. Nu cu simulări ale altora
sub formă de roboţi, inteligenţă artificială și așa
mai departe, ci cu fiinţe umane reale, cu experienţe
umane și poveștile oamenilor. Acest lucru este
ceva ce tehnologia nu poate înlocui, deoarece artefactele tehnice pur și simplu nu sunt umane.
Coboţii le permit companiilor să asocieze
abilităţile unice ale meșteșugarilor și ale altor
specialiști umani calificaţi cu capacităţile tehnice
și repetitivitatea constantă a unui robot, pentru
a reduce timpii de producţie, a spori precizia și a
îmbunătăţi calitatea produsului final.
Astfel, angajaţii umani sunt eliberaţi pentru
a-și pune în valoare abilităţile unice și creativitatea
dificil de programat în proiecte mai complexe. La
rândul său, acest lucru face posibilă respectarea
noilor tipuri de cerinţe ale pieţei și așteptărilor consumatorilor, care adesea implică o mai mare personalizare conform preferinţelor individuale.

Automatizarea cu ajutorul coboţilor facilitează
producerea de bunuri la nivel local, ceea ce aduce
beneficii producătorului, angajaţilor, consumatorilor
și comunităţilor locale.

Pentru companii de toate dimensiunile
Braţele robotice colaborative, precum cele de
la Universal Robots, fac ca avantajele costisitoare
ale tehnologiei robotizate să fie accesibile pentru
companii de orice dimensiune, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).
Datorită costului mai redus și a amprentei mai
mici, coboţii permit chiar și celor mai mici companii
să își îmbunătăţească semnificativ capacităţile
de producţie fără renovări majore ale locaţiei sau
instalaţii costisitoare. Ei pot fi despachetaţi, montaţi
și programaţi pentru a finaliza sarcini simple în doar
câteva ore. Programarea lor nu necesită abilităţi
speciale de programare. În majoritatea cazurilor, aceștia funcţionează în siguranţă alături de
lucrători, chiar și în cele mai mici magazine. i sunt
flexibili, ceea ce înseamnă că pot fi reprogramaţi
cu ușurinţă și redistribuiţi pentru diferite sarcini pe
măsură ce apar nevoi noi. Iar timpul de recuperare
a investiţiei în coboţi este foarte rapid.

Întoarcerea atingerii umane
În mod ironic, chiar în momentul în care fabricile
cu „luminile stinse” au început să câștige teren
în configuraţiile efective de fabricaţie, a apărut o

espre niversal obots
Universal Robots (UR) a fost înfiinţată
în 2005 pentru a face tehnologia robotizată
accesibilă tuturor dezvoltând roboţi colaborativi (coboţi) de mici dimensiuni, ușor de utilizat,
la un preţ rezonabil și flexibili, care sunt siguri
în mediul de lucru alături de oameni. De când
a fost lansat primul cobot în 2008, compania
a cunoscut o creștere importantă, coboţii fiind
acum vânduţi în întreaga lume. Compania,
care face parte din Teradyne Inc., are sediul
central în Odense, Danemarca și are birouri
regionale în Statele Unite, Germania, Franţa,
Spania, Italia, Marea Britanie, Cehia, Polonia,
Ungaria, România, Rusia, Turcia, China, India,
Singapore, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan
și Mexic. În 2020, Universal Robots a avut un
venit de 219 milioane USD. Pentru mai multe
informaţii, vizitaţi www.universal-robots.com. A
(comunicat de presă)
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upă doi ani duri, roboþii industriali
sunt pe drumul cel bun

P

e 17 martie, Interact Analysis, lider al informațiilor de piață pentru sectorul automatizărilor industriale, a publicat
un nou raport despre robotica industrială, care arată că sectorul roboților industriali este pe drumul cel bun,
oferind o recuperare rapidă după o recesiune fără precedent.

În timpul încetinirii economice din 2019, sectorul roboţilor industriali a înregistrat scăderea
livrărilor cu 5,4%. Pandemia din 2020 a dus la o
nouă scădere de 5,9%, fiind livrate cu 80.000 de
unităţi mai puţine decât se prognozase anterior.
Acesta a fost un moment dificil pentru sector și va
dura mult timp ca să-și revină.

Modelul așteptat de recuperare regională pentru
sectorul roboţilor industriali este familiar. Virusul a
început în Asia, apoi s-a mutat în Europa și America
de Nord, iar infecţia continuă să se răspândească.
Ca urmare, operaţiunile normale de afaceri se vor
relua mai devreme în Asia și acest lucru va avea un
impact asupra livrărilor de roboţi în acele zone, mai
ales în China, unde virusul a fost controlat până în
mai 2020. Piaţa chineză este singura prognozată
că va depăși nivelul din 2019 până în 2021. Acest
lucru se datorează în principal cererii interne mari
venită local (chiar din China), mai degrabă decât
creșterii pieţelor de export ale Chinei, care sunt încă
grav afectate de COVID.
Semiconductorii, industria chimică și industria
alimentară și a băuturilor vor fi principalii factori
determinanţi ai sectorului.

espre raport

Interact Analysis recunoaște că estimările
pre-COVID ale creșterii până în 2024 nu mai sunt
valabile acum, dar a identificat factori puternici de
creștere pe măsură ce economiile ies din pandemie.
Cercetările aprofundate ale companiei au concluzionat că noile aplicaţii din industrie pentru
robotică și tehnologii mai avansate, împreună cu
reducerea preţurilor, vor determina o accelerare a
veniturilor în 2021, cu o creștere de 9,2% în termeni
de venituri și de 9,6% în termeni de livrări. Aceasta
va fi urmată de o creștere susţinută până în 2024.
Se estimează că roboţii articulaţi vor reveni cel
mai greu la nivelul din 2019, având în vedere că
industria în care sunt utilizaţi predominant - auto
- a fost grav afectată de pandemie. Vânzările de
roboţi SCARA, utilizaţi în operaţiuni de preluare și
amplasare ușoare, și în operaţiuni de asamblare,
se estimează că se vor recupera repede, deoarece
potenţialul lor de utilizare în diferite aplicaţii este
cunoscut. Piaţa roboţilor colaborativi, care a trecut
printr-o perioadă negativă pentru prima dată în 2020,
este prognozată să revină cu o rată impresionantă
de creștere de 15-20% pe an până în 2028.
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În timpul procesului de compilare a acestui
raport, echipa Interact Analysis a realizat peste
30 de ore de interviuri cu 30 de persoane aflate
în poziţii cheie din în cadrul companiilor lider în
robotică și utilizatori finali. Interviurile au fost efectuate faţă în faţă sau prin telefon. Foarte multe
date au fost colectate și analizate, unele direct de
la companii și păstrate confidenţial, altele, cum ar
fi rapoartele companiei, din surse publice. Trebuie
subliniat faptul că acest raport, mai mult decât
oricare altul, este un instrument organic și în
evoluţie, care oferă un serviciu nou de urmărire a
produsului, asigurându-se că utilizatorii raportului
au cele mai recente date. Pentru a afla mai multe,
vizitaţi www.interactanalysis.com.

espre Interact Anal sis
Interact Analysis este un furnizor internaţional de cercetări de piaţă
pentru sectorul automatizării inteligente. Echipa formată din analiști
experimentaţi din industrie oferă cercetări în trei sectoare principale:
automatizarea industrială, robotica și automatizarea vehiculelor comerciale. Automatizarea inteligentă - care constă în integrarea inteligenţei
artificiale și a automatizării - va schimba practic orice industrie existentă.
Această combinaţie permite eficienţă mai mare, productivitate și comoditate.
Are potenţialul de a modifica drastic perspectivele pentru multe industrii
tradiţionale, cum ar fi producţia, asistenţa medicală și auto, precum și de a
duce la apariţia unor industrii complet noi. A
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n nou început pentru A PAP A
Structura executivă se dorește a fi formată din
persoane cu experienţă și persoane tinere-dinamice,
competente cu un sistem de management hibridadaptabil.
Un scop important al Asociaţiei îl reprezintă
consolidarea reputaţiei naţionale şi internaţionale,
menţinerea comunicării etice cu partenerii naţionali
și internaţionali. De asemenea, se urmărește dezvoltarea bazei de date și a informării cu ţinte bine
definite.
Se au în vedere mai multe obiective: dezvoltarea
reţelei de parteneri naţionali și internaţionali cu
scopul participării la proiecte comune colaborarea
cu alte asociaţii de profil implicarea în elaborarea
unei legislaţii coerente în sectorul de mase plastice.

L

a finalul anului trecut, ASPAPLAST - Asociația Patronală a
Prelucrătorilor de Mase Plastice din România și-a desemnat o
nouă conducere, care va intensifica transformarea și adaptarea
Asociației la realitatea tehnologică și economică internațională.
Cu o vastă experienţă în domeniu, autor a
numeroase cărţi și lucrări de cercetare, implicat
în proiecte naţionale și internaţionale, domnul
r f. niv.
nstantin
n l re e inte
ASPAPLAST, dorește o Asociaţie Patronală puternică, reprezentând forţa reală a sectorului de mase
plastice din România, care promovează o cultură
a excelenţei, într-o atmosferă de armonie şi colegialitate.

Viața arată că „foarte bine” este un
dușman pentru „bine”, iar îmbunătățirea se
face în etape mici, mai ușor de înțeles și de aplicat
de către orice membru al comunității. Progresul
definit de termenul „mai bine” poate fi privit din
diverse perspective, drept pentru care am considerat
folositor să mă implic în conducerea ASPAPLAST
cu speranța că fiecare membru va lucra în echipă.
Împreună, conduși cu toții de aceleași obiective, într-un demers în
care cuvintele cheie sunt stabilitate, echilibru, transparență, onestitate,
respect şi recunoaștere, vom face lucrurile să funcționeze bine. Astfel,
doresc ca, alături de toți membrii, să răspund prompt oricărei solicitări
a comunității, să am un rol de facilitator și de negociator în
favoarea corectitudinii, a bunului simț și a bunului renume
ASPAPLAST.
prof.univ. Constantin OPRAN, Președinte ASPAPLAST
De asemenea, se urmărește promovarea unei
culturi organizaţionale de excelenţă în care vor fi
promovate principii de bază: încredere în oameni
comportament etic şi echitabil în raport cu toţi
membrii soluţionarea problemelor fiecărui membru al acesteia onestitate loialitate faţă de membri eficienţă financiară, cu respectarea principiilor
financiare sănătoase în luarea deciziilor atragerea
resurselor financiare adecvate și diversificarea lor.

www.aspaplast.ro
office@aspaplast.ro
Mobil & WhatsApp:
004-0752.180.663
44°26'29.9"N 26°02'59.9"E

Colaborările la nivel european în cadrul
PlasticsEurope - Mediteranean Cluster, EuPC,
PlasticsEurope, Comisia Europeană și cu
reprezentanţe de profil internaţionale deschid de
asemenea noi oportunităţi de afaceri.
Strategia ASPAPLAST este promovarea intereselor comune, economice, tehnice, juridice și sociale de grup ale membrilor săi, precum și susţinerea,
respectiv protejarea, acestora în faţa organismelor
naţionale și internaţionale.
Identificarea de noi oportunităţi de afaceri pentru membri, promovarea acestora cu adresabilitate
bine definită funcţie de capacităţile de producţie și
industriile cărora se adresează, participarea membrilor asociaţiei la actul decizional, toate acestea,
dar și altele, sunt elemente care atrag noi membri.
Noua strategie ASPAPLAST a avut rezultate, noi
companii s-au alăturat deja Asociaţiei care își
dorește să atragă noi membri inclusiv din domeniul
reciclării. Întotdeauna este mai ușor împreună.
Noua conducere ASPAPLAST
re e inte
prof.univ. Constantin Gheorghe OPRAN Universitatea POLITEHNICA din București
ice re e inți
Elena CODECA - CHORUS ENGINEERING SRL,
București
Virgil FIRA - MOVIPLAST SRL, Craiova
em ri
Victor CRE U - ROMCARBON SA, Buzău
Sergiu SORA - ENGEL INJECTIE ROMANIA SRL,
București
Mihai MAIOR - AECTRA PLASTICS SRL,
București
Începând cu luna aprilie, noul sediu ASPAPLAST
este în cadrul Universităţii POLITEHNICA din
București, Facutatea de Inginerie Industrială și
Robotică. (www.fiir.upb.ro) A
1/2021
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Pachetul de turnare prin injecþie LSR
Produse optice sofisticate

C

ompania Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH, în colaborare cu specialistul în LSR (Cauciuc
Siliconic Lichid , Ne us, a dezvoltat o aplicație cu a utorul unei mașini total electrice IntElect pentru produc ia
unui ghida luminos de vârf de gamă pentru farurile auto cu matrice LED.

Pentru a marca lansarea pachetului de turnare
prin injecţie de precizie IntElect LSR, Sumitomo
(SHI) Demag a produs probabil una dintre cele mai
provocatoare şi sofisticate aplicaţii LSR de pe piaţă
- un far cu matrice LED care oferă vehiculelor rutiere
o distribuţie optică adaptivă.

 FOTO (DESCHIDERE).
LSR este utilizat pentru izolarea și protejarea
cablurilor (electronice de
înaltă tehnologie și fibră
optică).

Dacă o companie poate modela prin injecție o componentă
LSR de vârf de gamă ca aceasta, orice aplicație LSR de
inginerie, iluminat, electrică sau medicală este realizabilă.
Thomas KOTTLER, Manager de proiect LSR
Sumitomo (SHI) Demag
Prin selectarea partenerilor de echipamente
care sunt dedicaţi în întregime pentru LSR,
Sumitomo (SHI) Demag trimite un mesaj puternic
către piaţă. Prin crearea de la început până la sfârşit
a unei celule de turnare LSR complet operaţionale
și automatizate, care nu face compromisuri asupra niciunui aspect de performanţă, compania și
partenerii săi aleşi stabilesc un nou reper pentru
precizie, calitatea pieselor și eficienţa producţiei.

ea mai bună maşină pentru aplicaþie
Sistemul de turnare prin injecţie este un IntElect
130 complet electric configurat special și echipat
cu un șnec special, valvă non retur (torpilă), sistem
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de vid și alte opţiuni specifice pentru LSR. Ca unitate de bază, gama IntElect iese în evidenţă faţă
de sistemele LSR concurente și este deosebit de
competentă în gestionarea aplicaţiilor dificile.
În special, sistemul de acţionare al IntElect este
orientat spre dinamică, precizie și repetabilitate
superioare. Combinat cu sistemul de protecţie al
matriţei încorporat și cu un consum de energie
redus cu 20% comparativ cu sistemele concurente,
mașina IntElect face parte integrantă din stabilitatea prelucrării, eficienţa și disponibilitatea necesare pentru manipularea unui silicon de calitate
optică.
Thomas explică:
sco itatea redusă a materia
u ui
necesită o pre ucrare de na tă preci ie ste
e act moti u pentru care sunt concepute unită i e de
antrenare directe nt ect care asi ură po i ionarea
e actă a necu ui n timpu in ectării materia u ui n
p us
ac ionea ă contrar unui materia termo
p astic n ceea ce pri e te că dura i consisten a a
urmare ci indru tre uie răcit pentru a e ita ntărirea
materia u ui nainte de a a un e n matri ă
necuri speciale, cu un diametru între 14mm
și 45mm, cu un sistem de etanșare al axului sunt
adaptate materialului. În prezent, pachetul LSR este

disponibil pe mașinile IntElect cu forţe de strângere
cuprinse între 50 și 180 de tone. Alte caracteristici
speciale din cadrul pachetului LSR includ o valvă
non retur (torpilă) cu arc pentru a evita refluxul
necontrolat al materialului, o duză de închidere
special concepută pentru LSR, plus o secvenţă de
vidare controlată pentru a putea extrage aerul din
cavităţile matriţelor și pentru a preveni formarea
bulelor de aer din interiorul pieselor LSR.

aerul înainte de a putea ajunge în mașină și, în cele
din urmă, în produs.

 FOTO.
Pachetul LSR de la
Sumitomo (Shi) Demag
este disponibil pe mașinile
IntElect cu forţe de strângere între 50 și 180 de tone.

Pentru a optimiza calitatea componentelor
LSR, Nexus a instalat, de asemenea, tehnologia
Timeshot de control al culeelor reci. Permiţând
controlul direct al fiecărei cavităţi individuale printr-o poartă cu supape cu ac, tehnologia asigură
umplerea fiecărei cavităţi a matriţei în mod echilibrat. Toată tehnologia este controlată pentru o
configurare optimă printr-un dispozitiv activat prin
browser-ul maşinii.
Expertul german în componente optice Innolite
a furnizat inserţiile de matriţă prelucrate cu diamant. Inserţiile Innolite au garantat că suprafaţa
fiecărei lentile luminoase era în mod repetat fără
defecte și fără zgârieturi, asigurând cele mai bune
performanţe optice ale întregului far.
Dow a furnizat cauciucul siliconic optimizat
pentru aplicaţii optice. Creat special pentru aplicaţii
cu lămpi și corpuri de iluminat cu LED, stabilitatea
sa termică superioară păstrează transparenţa
ridicată, chiar și în cele mai aspre medii.

În plus, platanele cu presare centrală de la
Sumitomo (SHI) asigură o rigiditate ridicată și o
distribuţie uniformă a forţei de strângere pentru
a putea oferi o distribuţie mai echilibrată a presiunii, în timp ce sistemul robust de ghidaje liniare
controlează cel mai înalt nivel de paralelism al
platanelor.
Fiind un sistem IntElect, mașina are un sistem
evoluat cu senzor de protecţie a matriţei (activeProtect). În plus, utilizatorii IntElect pot beneficia
de dotări începând de la un control îmbunătăţit
al presiunii de injecţie până la graficul forţei
aruncătorului.

olaborarea cu specialiştii de vârf pentru
Echipamentul periferic special este critic pentru întreaga celulă de procesare. Sumitomo (SHI)
Demag a selectat în mod intenţionat parteneri LSR,
consideraţi ca fiind cei mai inovatori şi care de
asemenea, împărtăşesc aceeaşi atenţie deosebită
acordată preciziei.
Nexus a creat conceptul și a proiectat matriţa
cu patru cavităţi de ghidaj luminios LSR. Compania
a furnizat, de asemenea, unitatea de amestecare și
dozare și automatizarea completă din aval pentru
extracţie din matriţă.
La fel ca și IntElect, cea mai recentă generaţie a
mașinii de dozare Nexus modelul ServoMix ( 200),
dispune de o servoacţionare extrem de eficientă.
Sistemul de pompare cu funcţionare continuă
stabilizează dozarea și asigură un raport de amestecare precis, indiferent de volumele de dozare.
Unitatea efectuează, de asemenea, o aerisire
neîntreruptă a materiei prime LSR utilizând noua
tehnologie Splitnex a companiei pentru a elimina

arteneriatu cu ast e de companii stă a a a
an a amentu ui nostru a ă de pia a de turnare
, subliniază Thomas, care a fost angajat de
Sumitomo (SHI) Demag pentru a conduce centrul de dezvoltare LSR al companiei cu sediul în
Schwaig, Germania.
Matricele de lumini cu LED-uri pentru automobile sunt doar una dintre aplicaţiile LSR unde, conform studiilor de piaţă, se prognozează o creștere
semnificativă. Se așteaptă ca segmentul farurilor
adaptive să crească la cel mai rapid ritm între
momentul de faţă și 2023, determinat de cererea
ridicată din Europa și Asia Pacific.
Aceasta este o tehnologie extrem de sofisticată, care cuprinde
suprafețe optice complexe în care lumina este ghidată prin
suprafețele lustruite micro-frezate. Prin conectarea la un sistem de
control video, LED-urile individuale sunt pornite și oprite pentru a se
asigura că utilizatorii de pe șosea nu sunt orbiți de un fascicul complet
sau pentru a evidenția un anumit obstacol rutier. În prezent, tehnologia se limitează la vehiculele premium, dar în viitor aceste faruri ar
putea deveni mai obișnuite.
A fi implicat într-un astfel de proiect inovator LSR atunci
când această tehnologie este încă la început, este o mărturie
a anticipării de către compania Sumitomo (SHI) Demag a
tendințelor viitoare.
Thomas KOTTLER, Manager de proiect LSR
Sumitomo (SHI) Demag
Un studiu recent realizat de Polaris Market
Research a prognozat că pieţele globale de elastomeri de silicon vor fi evaluate la 9,34 miliarde USD
până în 2026. Această creștere rapidă înseamnă
că LSR devine rapid materialul ales pentru aplicaţii
specifice din segmentele electronicii digitale și
industriei auto. A
1/2021
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Branson GIX - aşini de

sudură cu Infraroşu onturat
În timpul procesului, cele două semi-piese sunt
aduse în apropierea plăcilor care conţin folia emiţător
și care urmează profilul conturat al liniei de sudură.
Emiţătoarele încălzesc doar linia de sudură – fără a
afecta componentele interne sau alte suprafeţe ale
semi-pieselor (lăcuite, vopsite). Odată ce apare plastifierea materialului, emiţătoarele se retrag și cele
două semi-piese sunt aduse în contact sub presiune,
permiţându-le recristalizarea. Astfel se produce o
sudură curată, uniformă și fără particule.

U

tilizarea extinsă a polimerilor cu vâscozitate mică, a rețetelor rezistente la temperaturi înalte, a materialelor de întărire de tip fibre și
nevoia îmbinării materialelor disimilare au crescut complexitatea
procesului de sudură. Beneficiarii cer piese sudate fără particule, fără cordoane de sudură inestetice sau vizibile, totodată fără a le fi afectată flexibilitatea proiectării și fără a afecta productivitatea in procesele de asamblare.

Tehnologia Branson a Infraroșului Conturat
(denumită în continuare Contoured Infrared
Tehnology – CIT) reprezintă avansul tehnologic
care îndeplinește cerinţele în creștere ale industriei.
Tehnologia sudurii CIT a Branson este o tehnologie fără contact între elementul emiţător și semipiesele de plastic, nu folosește mișcarea pentru a
genera căldură, astfel fiind ideală pentru îmbinarea
pieselor din industria electrocasnicelor, electronicelor, automotive și mai ales în cea medicală.
ficien ă ner etică i e
st: Tehnologia
CIT permite sudura transparent – transparent,
opac – opac sau transparent – opac, cu ajutorul emiţătorului tip folie IR, care emite radiaţie
luminoasă la o lungime de undă aproape de caracteristica de absorţie ideală a polimerului utilizat.
Acest proces are ca rezultat: o sudură rapidă și de
calitate, bavură compactă și controlabilă, timp de
ciclu scurt, emanare de fum redusă și un consum
redus de energie în timpul procesului.
lica ilitate vastă: Tehnologia CIT este potrivită
pieselor din industria auto - panouri de instrumente,
rezervoare de lichide, elemente de decor interioare,
componentelor electrocasnicelor – rezervoare, dar și
a dispozitivelor medicale – cartușe filtrante.
Tehnologia Branson CIT este adecvată componentelor de dimensiuni mici și medii, dar mai ales
în cazul componentelor de dimensiuni mari, cu
forme complexe - conturate 3D, care necesită forţe
mari de îmbinare, și care datorită constrângerilor de
formă nu permit mișcarea relativă dintre semi-piese
în timpul sudurii.
Plastifierea controlată a polimerului, rezultat
al transferului de căldură fără contact, de la folia
metalică a emiţătorului. Acesta emite același spectru a lungimii de undă ca și rata de absorţie a marii
majorităţi a materialelor termoplastice.
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ama

e ec i amente stan ar
c rin e
m ele rans n
- pentru piese de dimensiuni mari și noul echipament rans n
. - pentru componente de dimensiuni mici și medii.
Software-ul echipamentelor CIT oferă o interfaţă prietenoasă și
multifuncţională, setare facilă a parametrilor procesului și achiziţie de date.
Procesul și echipamentul pot fi monitorizate de la distanţă, software-ul
include comunicarea între mașină și reţeaua internă a fabricii, precum și
acces de la distanţă, via Internet pentru verificarea sau modificarea datelor
importante de proces: timp de ciclu, poziţia axelor mașinii, parametrii de
sudură și multe altele. Capabilitatea de integrare în reţea și tele-service sunt
opţiuni standard.

ara erăstrău nr. - ,
o a uilding et. , cod
, ucureşti
Tel.
.
.
ioan.bucerzan emerson.com

.emerson.com

Echipamentele CIT sunt gândite să lucreze ca
și unităţi de sine stătătoare, dar pot fi cu ușurinţă
integrate în linii sau sisteme de producţie.
Clienţii beneficiază de răspuns rapid la
solicitările tehnice și la intervenţiile de Service,
acoperite de personalul Branson în Romania, cu
sprijinul reţelei interne de experţi. A
Pentru mai multe informaţii legate de cele mai
noi soluţii de sudură Branson, accesaţi Emerson.
com/Branson

hidaj plat pentru cerinþe sporite

E

lementele de ghidare sunt, în general, responsabile pentru centrarea e actă a umătăților matriței. Ca o variantă
suplimentară a acestei familii de produse, NARR
standardizează un ghida plat care, datorită gamei sale largi de
variante, este potrivit pentru un număr mare de dimensiuni ale
matriței - inclusiv pentru fabricarea matrițelor mari.
hida ul constă dintr-o pereche de plăci glisante și o bară ca
ghida central. Toate componentele sunt călite la
59 HRC.
Acoperirea DLC a plăcilor de glisare e terioare garantează, de
asemenea, rezistența la uzură și proprietăți optime de alunecare

și funcționare în condiții uscate, fără lubrifiere. Canelurile prelucrate în bara de ghidare, în formă de inel, facilitează lubrifierea
suplimentară. Adâncimea convenabilă de instalare de 25 mm
până la ma im 45 mm minimizează efortul implicat în prelucrarea buzunarelor laterale.
hida ul plat este disponibil imediat în lățimile 30 mm, 40 mm,
60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm și 150 mm. Diferite lungimi de
ghida e sunt standardizate pentru a se potrivi cu lățimea barei.
Componentele sunt disponibile ca set 542040 sau separat
542041 542042 . A
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AECTRA Plastics lansează cel mai mare
depozit de polimeri tehnici din omânia

A

ECTRA Plastics anunță lansarea celui mai mare depozit de polimeri tehnici din România, primul depozit construit în România de grupul-mamă, Hromatka roup. Lider în piața autohtonă de distribuție polimeri de înaltă
performanță și poliolefine standard, AECTRA Plastics activează în industria petrochimică de peste două decenii,
iar de 5 ani este și parte din Hromatka roup.
eliminării unor segmente de consum importante
cum ar fi concertele și festivalurile, singura șansă
de redresare pentru jucătorii din piaţa de ambalaje a fost reprofilarea către producţia de flacoane
pentru dezinfectanţi sau sticle de alcool sanitar.
Chiar și așa, piaţa de ambalaje a scăzut cu 50% din
cauza pandemiei. Scăderi s-au înregistrat și în ceea
ce privește industria automotive, pentru care lunile
aprilie-mai din 2020 au fost critice, cu o scădere a
producţiei de 25-40%. Chiar dacă spre finalul anului
lucrurile s-au redresat parţial, per total industria
auto a încheiat 2020 cu o scădere de 15%. Driverul
industriei de mase plastice în ultimul an și piaţa
care continuă să ofere semne optimiste și pentru
2021 este piaţa de construcţii.
Cu 23 de depozite și 3 laboratoare proprii peste
tot în Europa, precum și 10.000 de clienţi activi,
Hromatka Group este partenerul preferat pentru
distribuţia de polimeri tehnici în cele 16 ţări în care
activează, printre care: România, Austria, Slovacia,
Cehia, Elveţia, Spania și Portugalia. Hromatka Group
și-a consolidat poziţia în regiune prin investiţii de
peste 9 milioane și jumătate de euro în România
în acești ani.
Cea mai recentă investiţie este proaspăt lansatul
depozit din București, cu servisare premium, o
suprafaţă de peste 3000 de metri pătraţi, o capacitate de stocare de peste 2000 de paleţi. Depozitul
propriu vine în completarea celor trei depozite
închiriate de la terţe părţi, astfel încât reţeaua de
depozite AECTRA Plastics deservește în acest
moment întreaga ţară și are o capacitate de stocare
de peste 10.000 de paleţi.

Planuri pentru dezvoltare depozite noi şi pieþe noi
Planurile de expansiune ale grupului în
România nu se opresc aici, fiind în construcţie un
nou depozit pe un teren de 2 hectare în zona de
nord a Timișoarei. În plus, cultura organizaţională
integrativă cross-borders a companiei se traduce în
colaborările cu branduri globale în proiecte axate pe
dezvoltarea de produse noi și crearea de pieţe noi.
De exemplu, pe lista de priorităţi pentru următoarea
perioadă se află colaborarea cu parteneri noi pentru
a aduce pe piaţa din România în premieră materiale
Bio, cu amprentă redusă de carbon și reciclate pentru utilizarea în industria auto.

onsumul industrial de poliolefine în pandemie
Piaţa de ambalaje a înregistrat o scădere
drastică în 2020, întrucât deservea industria
alimentară și industria HoReCa. În contextul
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Ce înseamnă toate acestea pentru un furnizor de polimeri tehnici O stare permanentă de
alertă pentru a veni cu cele mai bune soluţii pentru particularităţile cu care se confruntă fiecare
industrie în regândirea sistemelor, proceselor și
produselor în noul context.

Pentru a răspunde optim acestei nevoi din piață punem
la bătaie echipa noastră care are o experiență amplă în
domeniu, de la vechimea de peste 20 de ani pentru cel mai vechi
angajat și până la faptul că durata medie de angajare în echipă este
de 5 ani. Factorul uman și expertiza acumulată de echipa noastră ne
diferențiază și aduc plus valoare în proiectele noastre. Noi nu vindem
produse, noi venim cu servicii de consultanță ce cuprind, în primă fază,
evaluarea fezabilității ideii, a produsului și a aplicației directe. Apoi
urmează, desigur, evaluarea costurilor și metodelor de procesare și,
concret, oferirea de soluții care să fie transformate în proiecte viabile.
Iar partea de consultanță este foarte nuanțată, pentru că se intră în
detalii tehnice privind tipul și grupa de polimeri tehnici recomandați
pentru un anumit tip de aplicație, împreună cu modalitatea de utilizare
specifică fiecărui polimer în parte, precum și prototipaj. Este
un domeniu extrem de provocator și dinamic și care ne ține
mereu în alertă, mereu cu dorința de a ne autodepăși.
Mihai MAIOR, Directorul Executiv AECTRA Plastics
La ora actuală, AECTRA Plastics este unicul
importator de polimeri din România care deţine certificatul ISCC Plus, certificat ce reprezintă atestarea
companiei drept importator și vânzător de polimeri
tehnici cu amprentă redusă de carbon. De menţionat
că acești polimeri sunt obţinuti ca urmare a unui
proces tehnologic cu un impact net pozitiv asupra
amprentei de carbon în mediul înconjurător, emisiile
de CO2 eliberate în aer scăzând cu aproximativ
65% comparativ cu producţia din hidrocarburi fosili,
întrucât vorbim de polimeri ce folosesc drept materie
primă substituenţi ai hidrocarburilor clasice, cum ar
fi uleiurile lemnoase. A (comunicat de presă)

®
P ppelmann AP
introduce
un nou proces de fabricaþie

oluþia ideală pentru elemente
de protecþie de format mare
P
öppelmann KAPSTO® își extinde gama de produse, introducând acum un nou portofoliu de articole termoformate. Noul proces de fabricație introdus este ideal pentru producerea articolelor cu pereți subțiri, de format mare. Elementele de protecție se caracterizează prin reduceri considerabile ale folosirii materialului și o
manevrare simplă și ergonomică. Ușurința stivuirii pieselor permite o densitate crescută la ambalare, ceea ce duce la
economii de logistică și transport.

Noua gamă standard în materiale P şi P
Noua serie de elemente de protecţie termoformate începe cu două variante de design, fiecare
din două materiale diferite și disponibile imediat
din stoc: Protecţia universală ECO - GPN 400 din
polistiren (PS) și GPN 401 din polietilen tereftalat
(PET), precum și dopul ECO cu prindere laterală GPN 480 din PS și GPN 481 din PET.

La introducerea termoformării, P ppelmann
APSTO® a beneficiat de un transfer de tehnologie
din cadrul Grupului P ppelmann, deoarece knowhow-ul în termoformare a fost disponibil mulţi ani
în alte divizii.

ermoformare oluþii ideale pentru elemente
de protecþie de format mare
Procesul de termoformare este deosebit de
avantajos pentru articolele care acoperă suprafeţe
mari, de exemplu în construcţii de conducte sau
în industria auto. În termoformare, se utilizează
foi pre-produse, sub influenţa căldurii și a vidului,
în matriţe specializate, realizându-se astfel piesele turnate. P ppelmann APSTO® produce intern
aceste folii și, prin urmare, poate implementa chiar
materiale și culori unice.
Noul proces este potrivit atât pentru cantităţi
mici, cât și mari. De asemenea, sunt posibile și
modele personalizate. Elementele de protecţie termoformate pot oferi, de asemenea, beneficii de
marketing: toate articolele standard pot fi individualizate cu puţin efort printr-o gravare centrală cu
un logo al companiei. Procesul de termoformare
reprezintă o sustenabilitate mai mare: pentru elementele de protecţie termoformate, utilizarea materialelor este redusă cu până la 70%. Designul noii
serii standard încorporează o geometrie avansată
care permite ca elementele de protecţie să poată fi
stivuite eficient, reducând volumul de transport și
depozitare cu până la 75%.

Articolele PS sunt furnizate în culoarea galben
și sunt ușor de recunoscut pentru demontare
rapidă. Produsele din PET, pe de altă parte, sunt
transparente ca cristalul și sunt potrivite în special
pentru aplicaţii în care componentele subiacente
ar trebui să fie vizibile chiar și după ce elementul
de protecţie a fost atașat. Noua serie standard
oferă o prindere sigură pentru intervale de diametru
cuprinse între 57 și 130 mm, oferind protecţie pentru o gamă largă de aplicaţii.

pectru mai larg de performanþă pentru soluþii optime
Termoformare sau turnare prin injecţie, articole standard sau produse
la comandă - clienţii beneficiază de gama extinsă de servicii oferite de
specialistul în materiale plastice. Scopul P ppelmann APSTO® este de a
oferi întotdeauna cea mai bună soluţie pentru fiecare aplicaţie, după cum
explică att ias re in
e i nal Sales ana er i r ect ana er:
„Cererea de articole cu pereţi deosebit de subţiri a fost întotdeauna foarte
mare. Până acum, am găsit soluţii atractive pentru matriţarea prin injecţie,
dar procesul nou introdus este soluţia ideală în multe cazuri. Suntem
deosebit de mândri că am atins deja standardele de producţie în industria
auto cu noul proces introdus.”

espre P ppelmann AP

®

P ppelmann APSTO își extinde continuu gama de piese standard
de mai bine de 50 de ani. Aceasta cuprinde mai mult de 3.000 de capace și
dopuri din plastic, utilizate pentru protecţia filetelor exterioare, a cablurilor,
șuruburilor etc., care sunt furnizate direct din stoc. Pe lângă gama standard extinsă, inginerii și tehnicienii de la P ppelmann APSTO® dezvoltă,
de asemenea, soluţii speciale individuale în strânsă cooperare cu clienţii.
Cei peste 2.500 de angajaţi și mulţi ani de experienţă în afaceri de familie
asigură o înaltă calitate și productivitate, precum și serviciile individuale
ale experţilor din plastic. A
®
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Altair HyperWorks creşte
productivitatea echipelor
de cercetare şi
dezvoltare

C

ine este Altair? Fondată în 1985, Altair Engineering, reprezintă una din cele mai importante companii de tehnologie din lume, ce furnizează soluții software pentru proiectarea și optimizarea produselor de cea mai înaltă calitate. Cei peste 3000 de ingineri și oameni de știință, lucrează constant la îmbunatățirea suitei software Altair,
oferind soluții robuste și de încredere celor peste 11.000 de clienți globali din cele mai variate industrii: Aero-Spațială,
Autovehicule Rutiere, Navală, Electrică și Electronică, Agricultură, Medicină și multe altele.

Abordarea inovativă, bazată pe simulare încă
din primele stadii de proiectare, permite companiilor să dezvolte într-un timp mult mai scurt și
cu costuri reduse, produse de înaltă calitate prin
optimizarea performanţelor la nivel multidisciplinar.
Suita software permite simularea comportamentelor din punct de vedere structural static și dinamic,
dinamica fluidelor, managementul termic, electromagnetism, modelarea sistemelor și sisteme încorporate, cât și analize de date și calculul duratei de
viaţă a produselor.

De ce HyperWorks?
Hyper orks reprezintă platforma de lucru
Altair, foarte eficientă și intuitivă, ce permite
inginerilor să își valorifice cunoștinţele în domeniu
și să mărească productivitatea echipelor de cercetare – dezvoltare.
HyperWorks reprezintă un mediu complet ce
permite utilizatorilor să creeze modele virtuale
robuste ce simulează cu acurateţe structuri,
mecanisme, fluide, fenomene electromagnetice
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etc., modele ce mai apoi vor fi soluţionate și postprocesate. Crearea și editarea geometriilor, modelarea directă de la nivel 1D până la 3D, împreună cu
managementul eficient al ansamblelor, oferă toate
calităţile necesare pentru evaluarea precisă a alternativelor de proiectare într-un timp scurt.
Oferă acces la o gamă largă de formate de date
CAE, inclusiv fișiere și imagini video, permiţând
post-procesarea completă, de la reprezentarea
grafică avansată a curbelor, până la vizualizarea
complexă 3D a rezultatelor și interpretarea fotorealistă a ansamblului.
Altair HyperMesh pre-procesorul de înaltă performanţă, este utilizat în
construirea modelelor cu Elemente Finite, ce oferă un mediu vizual foarte
interactiv și de analiză a performanţelor produsului încă din stadiul de
proiect. Cu cel mai larg set de interfeţe directe la sistemele comerciale CAD
și CAE și o suită bogată de instrumente ușor de utilizat pentru a construi și
edita modele CAE, HyperMesh oferă o platformă de analiză consistentă și
dovedită în industrie.

1. Repere Produs:
n Algoritmi puternici de discretizare 2D și 3D, în mod automat sau cu
un control manual detaliat
n Interoperabilitate CAD excelentă
n Capabilităţi vaste de modelare a materialelor compozite
n Interfeţe complete cu cele mai populare soluţii din industrie
Pentru crearea modelelor 2D și 3D, utilizatorii au acces la o varietate de
capabilităţi automate sau manuale de generare a modelelor cu elemente finite:
n Suprafeţe (2D Shell) n Hexaedre
n Tetraedre
n CFD
n Cavităţi Acustice
n Shrink arp
n SPH
2. Interoperabilitate CAD
HyperMesh include module de citire directe către cele mai populare
formate CAD. Mai mult, HyperMesh dispune de instrumente robuste pentru
pregătirea geometriei importate, geometrie ce poate conţine suprafeţe lipsă,
suprapuneri și alinieri necorespunzătoare, care împiedică generarea modelului FE de înaltă calitate.
nACIS
nCATIA V4 V5 V6 nGES
n Altair Inspire n Intergraph
n JT
n PARASOLID n PTC Creo
n Tribon
n Solid orks n STEP
n NX
. nterfe e c alte s l ii
HyperMesh poate importa și exporta modele către cele mai populare
soluţii de simulare din industrie. În plus, HyperMesh oferă un mediu complet
adaptat pentru fiecare din solverele acceptate:
n Aba us
n Actran
n Altair AcuSolve
n MSC Adams
n ANSYS
n CFD
n E ODUS
n Femfat
n Fluent
n Altair HyperMath
n LS-D NA
n Madymo
n Marc
n Moldex3D
n Moldflow
n Altair MotionSolve
n Nastran MSC
n Nastran N
n nCode
n Altair OptiStruct n PAM-CRASH
n PERMAS
n Altair Radioss
n Samcef
n Simpack
n StarCD

Altair HyperView este un mediu complet de post-procesare și vizualizare
pentru analizele cu elemente finite (FEA), simularea sistemelor multicorp,
video digital și date de inginerie. Grafica 3D rapidă, arhitectura deschisă
și funcţionalitatea inegalabile, au stabilit un nou standard pentru viteza
și integrarea rezultatelor CAE în post-procesare. Prin cuplarea acestor
funcţii cu instrumentele avansate de automatizare a proceselor, HyperView
îmbunătăţește considerabil vizualizarea, corelarea și raportarea rezultatelor.
1. Repere produs:
n Mediu de vizualizare complet pentru datele
de simulare FEA, CFD și MBD
n Post-procesare pe mai multe pagini și în mai
multe ferestre
n Formate de raport pentru evaluarea eficientă
a rezultatelor în diferite simulări
n Post-procesare completă a rezultatelor pentru
materiale compozite. Seturi de instrumente speci-

1820 East Big Beaver Troy,
Michigan 48083
www.altair.com

fice industriei, pentru NVH, Aero-Spaţială, siguranţă,
CFD și manufacturare.
n Compararea rezultatelor și corelarea cu
datele de testare.
. nimatii
i l tări e ate
HyperView oferă o suită completă de animaţii
interactive, plotări de date și funcţionalitate video
digitală. Utilizatorii pot sincroniza, compara și
vizualiza cu ușurinţă rezultatele FEA, rezultatele
sistemelor multi-corp, plotarea de date
(date de
simulare sau testare) și date video digitale simultan
în același mediu.
n Contururi (Scalare și Tensori)
n Plotări vectoriale
n Plotări de tensiune
n Plotări de deformare n Plotări CFD
n Animaţii deformate
n Animaţii liniare
n Animaţii modale
n Animaţii tranzitorii
n Animaţii dinamice cu mai multe corpuri, inclusiv
corpuri flexibile
HyperView acceptă numeroase formate CAE,
oferind un mediu de post-procesare flexibil și constant de înaltă performanţă pentru animaţii și plotarea rezultatelor simulării CAE. Alte formate suplimentare sunt acceptate prin traductori de rezultate
definiţi de utilizator, care transformă rezultatele în
format binar comprimat Altair H3D.
Hyper orks oferă, de asemenea, doi traductori,
HvTrans și HgTrans, pentru lucrul cu orice tip de
date tehnice. HvTrans vă permite să extrageţi, să
traduceţi și să comprimaţi rezultatele CAE în timp
ce HgTrans vă permite să convertiţi, să comprimaţi
și să procesaţi fișierele de date folosind expresii
matematice personalizate care pot fi construite din
biblioteca de funcţii matematice încorporate.
Altair HyperGraph este un instrument puternic de analiză și reprezentare grafică a datelor,
având interfeţe la multe formate de fișiere populare. Interfaţa sa intuitivă și algoritmii sofisticaţi,
facilitează procesarea celor mai complexe expresii
matematice.
1. Repere Produs:
n Plotează cantităţi uriașe de date într-un
aspect personalizat din fișiere cu rezultate unice
sau multiple.
n Generare rapidă de diagrame repetitive
folosind șabloane de raport predefinite
n Comparaţie eficientă de date între iteraţii sau
date de simulare versus date de testare
n Generare completă de raport în PowerPoint
n Peste 200 de funcţii și operatori matematici
n Interfeţe cu peste 130 de formate de date
HyperGraph crează curbe matematice din
datele existente, prin scrierea expresiilor matematice sau prin selectarea dintr-o bibliotecă de peste
200 de funcţii și operatori matematici integraţi.
Conţine, de asemenea, un motor sofisticat pentru
a efectua operaţii matematice complexe sau pentru a construi expresii matematice personalizate,
inclusiv:
n Deformări survenite în urma unui impact
n Prelucrare a semnalului
n Analiză sistem Eigensistem
n Integrare și diferenţiere
n Analiză statistică
n Funcţii matematice definite de utilizator
n Expresii definite de utilizator. A
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SolidWorks 2021
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ltima ediţie a software-ului MCAD mid-range de la Dassault Systèmes, anunţată public
în toamna 2020, aduce o serie de noutăţi: optimizări aplicate unor aspecte practice,
extinderi de funcţii, îmbogăţirea facilităţilor de proiectare și de colaborare. Vă propun să
le trecem în revistă pe cele mai importante dintre ele.

Interfa a cu utilizatorul
Înainte de a intra în chestiunile profunde
(referitoare la îmbunătăţirile aduse proiectării
propriu-zise) vă propun să notăm câteva
optimizări privind interacţiunea utilizatorului cu
software-ul Solid orks 2021, deşi – raportat la
nivelul de evoluţie pe care interfaţa grafică l-a
cunoscut în ultimii ani (în special privind intuitivitatea şi adaptabilitatea) – cu greu se mai
poate găsi ceva de adăugat. (Ne amintim că adoptarea acelui shortcut-menu destinat să ne furnizeze
comenzi esenţiale în imediata apropiere a cursorului de mouse a însemnat, prin sporul de focalizare,
o revoluţie în maniera de lucru.)

Deşi pare un pic ciudat, voi menţiona la capitolul ,,desen tehnic şi modulul Solid orks MBD.
(Cititorii mai consecvenţi ştiu că am făcut deseori
propagandă paradigmei Model-based Definition.)
Acesta poate publica tabelele de îndoire a pieselor
din tablă ca fişiere 3D-PDF, dar poate beneficia şi de
avantajul afişării îmbunătăţite din 3D-PDF (format
despre care scriam în T T 1 2016). De asemenea,
cotările de tip constrângeri dimensionale sau de
localizare sunt definite ca ţinte corecte semantic.

Notăm totuşi: n o funcţie utilă de căutare în interiorul casetei de dialog Customize, care facilitează
personalizarea interfeţei prin adaptarea barelor de
instrumente; n un manager de comenzi retractil,
care se pliază pentru a oferi mai mult spaţiu de
lucru (ascunzând meniul-ribbon) n un Quick Access
Toolbar în managerul de comenzi n dimensionări
semitransparente, care îngăduie selectarea entităţilor la crearea de cotări n opţiunea de a avea
numele traduse în limba locală pentru entităţile de
modelare din arborele FeatureManager.
Însă probabil că cea mai spectaculoasă adiţie
este unealta ,,picker’’ (pipeta colectoare) care poate
acum împrumuta culori şi din aplicaţii rulând în
afara sesiunii Solid orks (spectaculosul constând
nu doar în rapiditatea obţinerii nuanţei vizate, cât
mai ales în faptul că vedem cursorul de mouse
ieşind în afara ferestrei Solid orks). i, apropo de
culori, avem posibilităţi mai generoase de a asocia
culori entităţilor din proiect (prin System Options
Colors Color scheme settings).

esen tehnic digital
Vom observa în primul rând creşterea performanţelor la manevrarea desenului tehnic în
,,Detailing Mode , modulul destinat să faciliteze
documentarea proiectelor de ansambluri, adăugat
Solid orks-ului anul trecut. (Reamintim că, deşi
generat pe baza modelului 3D proiectat, desenul
adus în ,,Detailing Mode este decuplat de modelul
piesei ansamblului.) Optimizările de aici vizează
inclusiv adnotările specifice găurilor (toleranţele),
editarea cotărilor, editarea adnotărilor notelor textuale, editarea bulinelor cu identificatorii corespunzând articolelor din tabelul de componenţă, precum
şi adăugarea vederilor particulare (detaliu, ruptură
şi decupaj).
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lexibilitate la proiectarea de piese
tim deja cât de robuste sunt abilităţile de
creare şi editare a pieselor din Solid orks. Însă
aflăm de câteva mici optimizări şi la acest capitol
(Parts).
De exemplu, comanda ,,Redo (care anulează
acţiunea comenzii Undo) se poatea aplica de acum
la peste 60 de comenzi de modelare a pieselor.
De partea ,,sheet metal (piese din tablă), notăm
abilitatea de a crea manşete (flanșe) pe muchii
tangente non-planare (adică înclusiv pe îndoituri),

precum şi posibilitatea de a aplatiza corect flanşe
complexe (inclusiv acelea care, tehnologic, se obţin
prin deformarea materialului).

diat răsucirea piesei pentru aliniere la suprafaţa
vizată din ansamblu. La fel este simplificat fluxul
şi pentru opţiunile Slot Mate (restrângerea gradului
de libertate la canalul fanta existent(ă) în piesa
vecină) şi Rotation Lock (impunerea gradului de
mișcare prin rotaţie).
În Solid orks 2021 apare opţiunea de sincronizare a configuraţiilor pentru toate instanţele
unei componente generate prin operaţiunea de
multiplicare regulată (pattern). În acest fel opţiunea
protejează şi la eventualele modificări accidentale
asupra configuraţiilor de componente iniţiate din
meniul drop-down.
Tot la capitolul proiectării de ansambluri
notăm şi noua abilitate a uneltei ,,Interference
detection’’ de a salva raportul analizei în format
foaie-de-calcul-tabelar (Microsoft Excel), iar într-o
coloană a tabelului generat apar chiar imaginile
locului în care se produc interferenţele coliziunile
(opţiunea Thumbnails din dialogul de salvare a
fişierului Excel). Posibilitatea de a captura câte un
,,screenshot grafic al fiecărei interferenţe ajută
foarte mult colaborările la proiect, facilitând revizuirea proiectului pentru a decide rapid dacă sunt
interferenţe intenţionate (datorate condiţiilor de
asamblare) sau din cele care impun modificarea
proiectului (forme, dimensiuni, grade de libertate).

De menţionat este şi posibilitatea de a adăuga
ecuaţii în seturile de proprietăţi-client sau în devizele tabelare (Cut-List Properties), ecuaţii ce pot
combina, după necesităţi, operatori algebrici, funcţii
matematice şi variabile existente în proiect (precum
greutatea specifică, densităţi de materiale, cantităţi,
preţuri unitare, etc). Tot la secţiunea ,,piese 3D se
înscrie şi posibilitatea de a transfera către piesele
inserate prin derivare (precum oglindirea) materialele asociate pieselor originare.
Încheiem secţiunea ,,Parts la capitolul
eldments, unde aflăm despre o opţiune nouă în
Solid orks 2021, prin care se adaptează optim
tăierea capetelor cu profile diferite care urmează
să fie îmbinate prin sudură. (Acest ,,Flush Trim for
Miter Joints ştie să adapteze unghiul de tăiere
pentru a compensa diferenţele profilelor care se
îmbină - a se vedea imaginea alăturată.)

Îmbunătă iri în modelarea ansamblurilor
Avem şi câteva funcţii noi referitoare la
relaţiile de vecinătate ale pieselor care alcătuiesc
ansamblul. De exemplu, se poate inactiva opţiunea
,,Change mate alignments on edit prin care utilizatorul este avertizat că modificarea relaţiilor de
conectare poate conduce la erori de aliniere. Astfel
comanda Flip Mate Alignment poate impune ime-

În cazul ansamblurilor mari, lucrul cu componente de proiect în formatul
Lightweight ne avantajează prin accesarea mai rapidă a informaţiilor privind
componenta vizată la un moment dat (subansamblu sau piesă). Expandarea
unei componente din arborele de gestionare a entităţilor de modelare
(Feature Manager Tree) determină încărcarea dinamică a entităţii respective
(complet detaliate), şi se evită astfel încărcarea întregului ansamblu.
i facilitatea de reprezentare simplificată a ansamblului, numită
Silhouette Defeature şi apărută în Solid orks 2019, cunoaşte optimizări:
apare posibilitatea de a salva o reprezentare simplificată ca o configuraţie
în chiar ansamblul în care ea a fost creată (ceea ce elimină necesitatea
de a gestiona şi fişierul care ar conţine modelul simplificat) avem
o comutare simplificată între versiunile completă şi cea simplificată.
Gestionarea reprezentărilor simplificate ale ansamblurilor ajută atât prin
fluidizarea vizuală a proiectelor complexe cât şi prin câştigul substanţial
de performanţă (în manevrarea modelului 3D) în situaţiile când nu sunt
necesare toate detaliile componentelor individuale.
Funcţia de distribuire uniformă a componentelor de-a lungul unei curbe
(pattern filar) poate folosi de acum lungimea curbei, și nu lungimea coardei.
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Îmbunătă iri în aplica ii verticale
Atunci când dezvoltarea unui produs presupune
mai mult decât simpla modelare 3D, Solid orks
Simulation 2021 oferă câteva facilităţi de simulare
la solicitări (asemănătoare în esenţă funcţiilor de
analiză structurală din aplicaţiile CAE şi FEA). În
privinţa analizelor ce folosesc discretizarea cu
noduri (mesh) a modelului 3D, ediţia 2021 aduce un
plus de accesibilitate, de precizie şi de flexibilitate.
ată n tă ile: n detectarea şi stabilizarea locaşelor
de contact articulare (de genul lagărelor) n diagnosticarea reţelei de aproximare 3D poate identifica,
izola și remedia elementele locaţiile problematice
din model; n o generare mai rapidă și mai robustă
a reţelei mesh datorită îmbunătăţirii preciziei la
îmbinările de entităţi suprafeţe nconvergenţă
îmbunătăţită prin stabilizarea contactelor ş.a.

fără clemă n suport pentru terminale în biblioteca
de conectori, contacte și accesorii.

cosistem esign-to- anufacturing prin loud

SOLID OR S Flow Simulation 2021 extinde tipurile de probleme CFD (dinamica fluidelor)
rezolvabile și îmbunătăţeşte procesarea analizelor.
De exemplu, ,,Rotating Region – unealta folosită
pentru a simula deplasarea fluidelor prin piesele
rotative ale ansamblurilor proiectate – poate fi
acum combinată cu facilitatea Free Surface, ceea
ce permite o analiză mixtă prin care se obţin mai
multe informaţii despre performanţa produsului
proiectat (ventilator, pompă, turbină, blender). Avem
aici şi posibilitatea unor mici analize termice.
În privinţa ca lării electrice, funcţia Routes
Harness poate de acum să folosească ambele
entităţi filare, Splines şi Lines, pentru a crea traseele de rutare în cadrul modelului 3D. Adăugarea
curbelor spline la setul de linii şi arce de cerc ridică
versatilitatea rutării cablurilor electrice, fiind binevenită în proiectele cu geometrie complexă (precum automobile şi motociclete). O altă optimizare
găsim în tratarea cablurilor multiple care pleacă
de la un conector unic şi merg către componente
diferite ale sistemului electric: de acum rutarea
acestor cabluri distincte nu se mai face obligatoriu ca un singur ansamblu, ci se poate recurge la
opţiunea ,,Separate 3D route assembly (din caseta
Cable Properties). i încheiem secţiunea despre
Solid orks Electrical cu câteva noutăţi punctale:
n cabluri multiple pot fi trecute şi aranjate printr-o
aceeaşi clemă de prindere n cablurile se pot reuni
folosind o piesă de prindere, dar se pot prinde şi
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Înainte de orice trebuie spus că, din perspectiva semanticii, sintagma Design-to-Manufacturing
folosită în cultura DS Solid orks este mult mai
corectă decât ambiţiosul acronim PLM (product
life-cycle management) care a reformat paradigma
MCAD din ultimul deceniu. i revenind la Solid orks
2021, vom nota câteva noi funcţionalităţi prin
care acesta sprijină fluxul de lucru design-tomanufacturing:
n Derived Formats Converter îngăduie crearea de produse informaţionale derivate (pentru o
audienţă mai largă) și furnizează o geometrie exactă
a modelului proiectat, pentru utilizare în aplicaţiile din
aval (proiectare tehnologică, simulare și fabricaţie).
n Suport pentru foi multiple (desene tehnice
sau definiţii bazate pe modele 3D, gen MBD DPD)
și pentru adnotări suplimentare pe desene (markups), dar şi calitate îmbunătăţită a desenelor şi a
reprezentărilor MBD.
n Managing Open Modes aduce în
Solid orks opţiuni similare celor originare când
se deschid modele din alte medii ale platformei
3DE PERIENCE.
n Abilitatea de a controla configuraţiile de ansambluri la salvarea în platforma 3DE PERIENCE.

a final, despre viteza de lucru
Producătorii spun că au alocat 58% din resursele de dezvoltare a lui
Solid orks 2021 pentru a îmbunătăţi performanţa şi calitatea softwareului, aspect care de cele mai multe ori se traduce prin creşterea vitezei de
lucru răspuns. Spuneam mai devreme despre optimizările de performanţă
în crearea desenului tehnic din Detailing Mode. Dar avem şi fluidizările de
la afişare: selectarea, panning-ul şi zoom-ul în 2D sunt acum mai rapide. La
fel şi rotirea orbitarea modelului 3D. Apropo de afişare notăm şi folosirea
potenţialului GPU pentru redarea modelelor de ansambluri, prin recenta
tehnologie Enhanced Graphics Performance (pe care o putem angaja din
caseta de dialog System Options), fapt remarcabil imediat la redarea muchiilor
siluetă, şi care exploatează la maxim tehnica ,,occlusion culling (identificarea şi omiterea din randare a obiectelor care nu sunt vizibile din punctul
de vedere al camerei virtuale, fiind ascunse de alte obiecte). Adăugăm aici
un spor de viteză şi la operaţiile cu fişiere (evident la lucrul cu ansambluri),
la comutarea configuraţiilor de afişare, plus adaosul asigurat de modul
Lightweight aplicat ansamblurilor foarte complexe. De asemenea, detectarea
şi raportarea referinţelor circulare contribuie la performanţa lucrului, ca şi
rapiditatea cu care se pot adăuga fişiere în depozitul Solid orks PDM. A
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unde să dai join primăvara aceasta
Așa cum a spus Bill Gates:

N

i sc im ăm l mea c te n l
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Strategii

Deceniul
digital
al Europei
P

e 9 martie, Comisia Europeană a prezentat viziunea, obiectivele și căile pentru a asigura o transformare digitală
reușită a Europei până în 2030. Acest lucru este esențial și pentru realizarea tranziției către o economie neutră din
punct de vedere climatic, circulară și rezilientă. Ambiția UE este să fie suverană din punct de vedere digital într-o
lume deschisă și interconectată și să aplice politici digitale care să permită cetățenilor și întreprinderilor să beneficieze
de un viitor digital sustenabil și mai prosper, care pune oamenii pe primul plan. Pentru aceasta este nevoie, printre altele,
de abordarea vulnerabilităților și a dependențelor, precum și de accelerarea investițiilor.
Comunicarea din martie a venit în urma apelului
președintei von der Leyen de a transforma următorii
ani în „deceniul digital” al Europei și răspunde apelului lansat de Consiliul European privind prezentarea unei „busole pentru dimensiunea digitală”,
bazându-se pe Strate ia i itală a Comisiei din
februarie 2020.

Europa are ocazia unică de a se reconstrui mai bine. Prin
intermediul noului buget multianual și al Mecanismului de
redresare și reziliență, am mobilizat resurse fără precedent pentru
investiții în tranziția digitală. Pandemia a arătat cât de importante sunt
tehnologiile și competențele digitale pentru muncă, studii și comunicare, dar a revelat și aspectele care trebuie îmbunătățite. Acum
trebuie să facem din acest deceniu, deceniul digital al Europei, astfel
încât toți cetățenii și toate întreprinderile să poată avea acces la cele
mai bune condiții pe care le poate oferi lumea digitală. Busola
pentru dimensiunea digitală propusă astăzi ne oferă o imagine
clară a modului în care putem realiza acest lucru.
Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei
Comunicarea propune să se stabilească un set
de principii digitale, să se lanseze rapid proiecte
multinaţionale importante și să se pregătească o
propunere legislativă care să prevadă un cadru de
guvernanţă solid pentru a monitoriza progresele
înregistrate – Busola pentru dimensiunea digitală.

usola pentru dimensiunea digitală a uropei
Comisia propune o s lă entr imensi nea
i itală prin care să se transpună ambiţiile digitale
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ale UE pentru 2030 în dispoziţii concrete. Acestea
se axează pe atr elemente esen iale:
1) cetă eni c c m eten e i itale i r fe
si ni ti c naltă calificare n meni l i ital până
în 2030, cel puţin 80% dintre adulţi ar trebui să aibă
competenţe digitale de bază, iar în UE ar trebui să
existe 20 de milioane de specialiști angajaţi în sectorul TIC de asemenea, mai multe femei ar trebui
să ocupe astfel de posturi
2) infrastr ct ri i itale sec ri ate erf rmante
i s stena ile până în 2030, toate gospodăriile
din UE ar trebui să aibă conectivitate de ordinul
gigabiţilor, iar toate zonele populate ar trebui să fie
acoperite de tehnologia 5G producţia de semiconductori de ultimă generaţie și sustenabili în Europa
ar trebui să reprezinte 20% din producţia mondială
în UE ar trebui să fie instalate 10.000 de noduri
de procesare la periferie (edge computing) foarte
securizate, neutre din punct de vedere climatic, iar
Europa ar trebui să dispună de primul său calculator cuantic;
3) transf rmarea i itală a ntre rin eril r;
până în 2030, trei din patru companii ar trebui să
utilizeze servicii de cloud computing, sisteme de
tip big data și inteligenţă artificială, peste 90%
dintre IMM-uri ar trebui să ajungă cel puţin la un
nivel de bază de adoptare a tehnologiilor digitale,
iar numărul de start-up-uri de tip unicorn din UE ar
trebui să se dubleze

4) i itali area serviciil r
lice până în 2030,
toate serviciile publice esenţiale ar trebui să fie
disponibile online, toţi cetăţenii vor avea acces la
dosarele lor medicale electronice, iar 80% dintre
cetăţeni ar trebui să utilizeze o soluţie de identificare electronică.
Busola stabilește o structură de guvernanţă
solidă, comună cu statele membre, bazată pe un
sistem de monitorizare cu raportare anuală sub
forma unor coduri de culoare. Obiectivele vor fi
înscrise într-un program strategic care urmează
să fie convenit cu Parlamentul European și cu
Consiliul.

Proiecte multinaþionale
Pentru a se remedia mai bine deficienţele
capacităţilor critice ale UE, Comisia va facilita
lansarea rapidă a unor r iecte m ltina i nale,
combinând investiţii din bugetul UE, din partea
statelor membre și din partea industriei, pe
baza ecanism l i e re resare i re ilien ă și
a altor fonduri ale UE. În planurile lor de redresare și rezilienţă, statele mem re se an a ea ă
să al ce cel
in
in f n ri ri rită ii i i
tale. Posibilele proiecte multinaţionale ar putea
include o infrastructură de prelucrare a datelor
interconectată la nivel paneuropean, proiectarea și
implementarea următoarei generaţii de procesoare
fiabile cu consum redus de energie sau conectarea
administraţiilor publice.

repturile şi principiile digitale pentru europeni
Drepturile și valorile UE se află în centrul
abordării europene a domeniului digital, centrată pe
factorul uman, iar aceste drepturi și valori ar trebui
să se reflecte pe deplin în spaţiul online, la fel ca
în lumea reală. Din acest motiv, Comisia propune
dezvoltarea unui ca r
e rinci ii i itale, cum
ar fi accesul la conectivitate de înaltă calitate, la
competenţe digitale suficiente, la servicii publice,
la servicii online echitabile și nediscriminatorii și,
în general, asigurarea faptului că drepturile care se
aplică offline pot fi exercitate pe deplin și online.
Aceste principii ar urma să fie discutate în cadrul
unei ample dezbateri la nivelul întregii societăţi și
ar putea fi consacrate într-o eclara ie s lemnă
interinstit i nală, formulată de Parlamentul
European, Consiliu și Comisie. Aceasta ar urma
să se bazeze pe il n l e r ean al re t ril r
sociale, completându-l. În fine, Comisia propune ca,
în cadrul unui sondaj Eurobarometru anual, să se
monitorizeze dacă europenii consideră că drepturile lor digitale sunt respectate.

uropă digitală pe scena mondială
Transformarea digitală dă naștere unor
r v cări l ale. UE va depune eforturi pentru
a-și promova agenda digitală pozitivă și centrată pe
factorul uman în cadrul organizaţiilor internaţionale
și prin intermediul unor parteneriate digitale
internaţionale solide. Combinarea investiţiilor interne
ale UE cu fondurile semnificative disponibile în cadrul

noilor instrumente de cooperare externă va permite
UE să colaboreze cu parteneri din întreaga lume
în vederea atingerii obiectivelor globale comune.
Comisia a propus deja înfiinţarea unui nou nsili
entr c mer i te n l ie U SU . Comunicarea
de astăzi subliniază importanţa investiţiilor în
îmbunătăţirea conectivităţii cu partenerii externi
ai UE, de exemplu prin crearea unui Fond pentru
conectivitate digitală.

Propunerea marchează începutul unui proces incluziv.
Împreună cu Parlamentul European, cu statele membre și
cu alte părți interesate, vom depune eforturi pentru ca Europa să
devină partenerul prosper, încrezător și deschis la care aspirăm,
asigurându-ne că toți beneficiem pe deplin de bunăstarea
oferită de o societate digitală incluzivă.
Margrethe VESTAGER, Vicepreședinta executivă
pentru „o Europă pregătită pentru era digitală”
Europa, la nivelul întregului continent, trebuie să asigure
faptul că cetățenii și întreprinderile au acces la o gamă largă
de tehnologii de ultimă generație care să le facă viața mai bună, mai
sigură și chiar mai ecologică – cu condiția ca aceștia să fie și în măsură
să utilizeze tehnologiile respective. În lumea post-pandemie, așa vom
modela împreună o Europă rezilientă și suverană din punct de
vedere digital. Acesta este deceniul digital al Europei.
Thierry BRETON, Comisarul pentru piața internă

Context
Tehnologiile digitale au avut un rol esenţial în
menţinerea vieţii economice și sociale pe tot parcursul crizei provocate de coronavirus. Acestea vor
fi factorul principal de diferenţiere pentru o tranziţie
reușită către o economie și o societate sustenabile în perioada de după pandemie. Întreprinderile
și cetăţenii europeni pot beneficia de mai multe
oportunităţi digitale, care să favorizeze rezilienţa
și să atenueze dependenţele la toate nivelurile, de
la sectoarele industriale la tehnologiile individuale.
Abordarea europeană a transformării digitale este,
de asemenea, un factor-cheie care stă la baza
influenţei mondiale a UE.
În discursul său din 2020 privind starea Uniunii,
președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a solicitat ca Europa să își asume o poziţie mai puternică
de lider în domeniul digital, cu o viziune comună
pentru 2030, bazată pe obiective și principii clare,
cum ar fi conectivitatea universală și respectarea dreptului la viaţă privată și la libertatea de
exprimare. În concluziile sale din octombrie 2020,
Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o
busolă cuprinzătoare pentru dimensiunea digitală,
care să stabilească ambiţiile UE pentru 2030.
Nivelul de finanţare din partea UE disponibil
în cadrul Mecanismului de redresare și rezilienţă
va permite o cooperare de o amploare și o intensitate fără precedent între statele membre, necesară
pentru realizarea unei transformări digitale reușite.
Pentru fiecare plan naţional, care însoţește componenta digitală a bugetului european aferent perioadei
2021-2027, s-a stabilit un obiectiv de 20% pentru
cheltuielile digitale. A
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Previziuni economice:

PI -ul omâniei va creşte cu 3,
în 202 , respectiv cu
în 2022

P

otrivit previziunilor economice din iarna anului 2021, economia zonei euro va crește cu 3,8% atât în 2021, cât și
în 2022. Potrivit previziunilor, economia UE va crește cu 3,7% în 2021 și cu 3,9% în 2022. În ceea ce privește
România, PIB-ul va crește cu 3,8% în 2021, respectiv cu 4% în 2022. În privința inflației, în cazul României, în
2021 se va înregistra o ușoară creștere la 2,6%, fiind urmată de o ușoară scădere la 2,4% în 2022.
crizei mai devreme decât se anticipase în previziunile economice din toamna anului 2020, în mare
parte din cauza ritmului de creștere peste așteptări
preconizat în a doua jumătate a anului 2021 și în
2022.

Europa se confruntă în continuare cu pandemia
de coronavirus. Creșterea numărului de cazuri,
împreună cu apariţia unor noi tulpini mai contagioase
ale coronavirusului, au obligat multe state membre să reintroducă sau să înăsprească măsurile
de limitare a răspândirii virusului. În același timp,
demararea programelor de vaccinare în întreaga UE
oferă motive pentru un optimism prudent.

reşterea economică este aşteptată să se
redreseze pe măsură ce măsurile de limitare
a răspândirii virusului se atenuează
Se preconizează că economiile din zona euro și
din UE vor atinge nivelurile de producţie anterioare

După o creștere puternică în trimestrul III 2020,
activitatea economică s-a redus din nou în trimestrul IV, pe măsură ce al doilea val al pandemiei
a declanșat noi măsuri de limitare a răspândirii
virusului. Având în vedere că aceste măsuri sunt
încă în vigoare, se preconizează că economiile UE
și din zona euro se vor contracta în primul trimestru al anului 2021. Creșterea economică urmează
să fie reluată în primăvară și să se accelereze în
timpul verii, pe măsură ce programele de vaccinare
progresează și măsurile de limitare a răspândirii
virusului se vor relaxa treptat. Se preconizează,
de asemenea, o îmbunătăţire a perspectivelor
economiei mondiale pentru a sprijini redresarea
economică. Impactul economic al pandemiei
rămâne inegal de la un stat membru la altul și se
preconizează, de asemenea, că ritmul redresării va
varia în mod semnificativ.

Perspectiva inflaþiei se menþine la cote
moderate
Previziunile estimează că inflaţia în zona euro
va crește de la 0,3 % în 2020 la 1,4 % în 2021, înainte
de a scădea ușor la 1,3 % în 2022. Previziunile
privind inflaţia pentru zona euro și pentru UE au
crescut ușor pentru 2021 în comparaţie cu cea
din toamnă, dar, în general, se preconizează că va
rămâne moderată. Se preconizează că redresarea
întârziată va continua să atenueze presiunile exercitate de cererea agregată asupra preţurilor. În
2021, aceasta va fi stimulată temporar de efecte de
bază pozitive în ceea ce privește inflaţia energetică,
ajustările fiscale, în special în Germania, precum și
de impactul cererii în creștere care este afectată de
unele constrângeri rămase în materie de ofertă. În
2022, pe măsură ce oferta se ajustează și efectele
de bază scad, se preconizează că inflaţia se va
reduce din nou.

xistă în continuare un grad ridicat de
incertitudine şi riscuri semnificative
Riscurile legate de previziuni au devenit mai
echilibrate din toamnă, deși rămân ridicate. Acestea
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sunt legate în principal de evoluţia pandemiei și de
succesul campaniilor de vaccinare.
Riscurile pozitive sunt legate de posibilitatea
ca procesul de vaccinare să conducă la o relaxare
mai rapidă decât se preconizase a măsurilor de
limitare a răspândirii virusului și, prin urmare, la o
redresare mai rapidă și mai puternică. De asemenea, instrumentul de redresare NextGenerationEU,
al cărui element central este Mecanismul de
redresare și rezilienţă (MRR), ar putea stimula
o creștere mai puternică decât se preconizase,
deoarece finanţarea avută în vedere nu a fost încă
încorporată în această previziune.
În ceea ce privește riscurile negative, pandemia s-ar putea dovedi
mai persistentă sau mai severă pe termen scurt decât se presupunea în
această previziune sau ar putea exista întârzieri în derularea programelor
de vaccinare. Acest lucru ar putea întârzia relaxarea măsurilor de limitare a răspândirii virusului, ceea ce ar afecta calendarul și forţa redresării
preconizate. Există, de asemenea, riscul ca criza să lase cicatrici mai
profunde în structura economică și socială a UE, în special prin falimente
pe scară largă și pierderi de locuri de muncă. Acest lucru ar afecta, de
asemenea, sectorul financiar, ar crește șomajul pe termen lung și ar agrava
inegalităţile.

Previziunile de astăzi oferă o speranță reală într-o perioadă
de mare incertitudine pentru noi toți. Relansarea solidă
preconizată a creșterii economice în a doua jumătate a acestui
an arată foarte clar că depășim această criză. Un răspuns ferm
la nivel european va fi esențial pentru a aborda aspecte precum
pierderea locurilor de muncă, slăbirea sectorului corporativ și
creșterea inegalităților. Vom avea încă multe de făcut pentru a
limita consecințele socio-economice mai ample. Pachetul nostru de
redresare va contribui în mare măsură la sprijinirea redresării,
susținută de introducerea vaccinării și de o posibilă creștere
a cererii la nivel mondial.
Valdis DOMBROVSKIS, vicepreședintele executiv
pentru o economie în serviciul cetățenilor
Europenii trec printr-o perioadă dificilă. Pandemia încă
persistă, iar consecințele sociale și economice ale acesteia
sunt cu atât mai evidente. O iarnă dificilă, dar se vede, în sfârșit,
lumina de la capătul tunelului. Pe măsură ce tot mai multe persoane vor fi vaccinate în lunile următoare, relaxarea măsurilor de
limitare a răspândirii virusului ar trebui să permită o revenire mai
puternică pe parcursul primăverii și al verii. Economia UE ar trebui
să revină la nivelurile PIB-ului dinainte de pandemie în 2022 - mai
devreme decât se preconizase anterior - deși producția pierdută
în 2020 nu va fi recuperată atât de repede, nici în același ritm în
întreaga Uniune. Această previziune este supusă unor riscuri multiple, legate, de exemplu, de noile variante ale COVID-19 și de situația
epidemiologică globală. Pe de altă parte, impactul Next Generation
EU ar trebui să ofere un impuls puternic economiilor celor
mai afectate în următorii ani, care nu sunt încă integrate în
proiecțiile de astăzi.
Paolo GENTILONI, comisarul pentru economie

ontext
Previziunile economice din iarna anului 2021
oferă o actualizare a previziunilor economice din
toamna anului 2020, care au fost prezentate în
noiembrie 2020, concentrându-se pe evoluţia PIBului și a inflaţiei în toate statele membre ale UE.

Aceste previziuni se bazează pe o serie de
ipoteze tehnice referitoare la evoluţia cursurilor
de schimb, a ratelor dobânzilor și a preţurilor produselor de bază, întemeiate pe informaţiile disponibile până la data de 28 ianuarie 2021. Pentru toate
celelalte date-sursă, incluzând ipotezele referitoare
la politicile administraţiilor publice, prezentele previziuni iau în considerare datele disponibile până
la 2 februarie, inclusiv. Cu excepţia cazului în care
politicile sunt anunţate în mod credibil și sunt
detaliate în mod corespunzător, proiecţiile pornesc
de la ipoteza că nu se modifică nimic la nivel de
politici.
În mod esenţial, previziunile se bazează pe
două ipoteze tehnice importante privind pandemia.
În primul rând, se presupune că, după o înăsprire
semnificativă în al patrulea trimestru al anului
2020, măsurile de limitare a răspândirii virusului
rămân stricte în primul trimestru al anului 2021.
Previziunile iau în calcul faptul că măsurile de
limitare a răspândirii virusului vor începe să se
relaxeze spre sfârșitul celui de-al doilea trimestru
și apoi mai mult în a doua jumătate a anului, când
persoanele cele mai vulnerabile și o proporţie tot
mai mare a populaţiei adulte ar fi deja vaccinate.
În al doilea rând, se presupune că măsurile de limitare a răspândirii virusului vor rămâne marginale
spre sfârșitul anului 2021, doar măsurile sectoriale
specifice fiind încă prezente în 2022.
Încorporarea NextGenerationEU, inclusiv a
Mecanismului de redresare și rezilienţă, în previziuni rămâne în concordanţă cu ipoteza obișnuită
de menţinere a politicilor actuale și rămâne
neschimbată faţă de previziunile din toamnă.
Previziunile includ doar măsurile care, fie au fost
adoptate, fie au fost anunţate în mod credibil și
suficient detaliate, în special în bugetele naţionale.
În practică, aceasta înseamnă că proiecţiile economice ale doar câtorva state membre iau în considerare unele măsuri preconizate a fi finanţate în
cadrul Mecanismului de redresare și rezilienţă.
Aceste previziuni ţin seama de faptul că UE și
Regatul Unit au convenit asupra unui acord comercial și de cooperare, care se aplică cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2021 și care include un acord de
liber schimb (ALS).
Următoarele previziuni ale Comisiei Europene
vor fi previziunile economice din primăvara anului
2021 elaborate în mai 2021. A (comunicat de
presă omisia uropeană)
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I şi eutsche easing omânia

consolidează sprijinul acordat
companiilor afectate de VI -

P

rima cooperare dintre Grupul BEI și Deutsche Leasing România va contribui la consolidarea investițiilor companiilor românești active în sectoarele afectate de COVID-19. Noua cooperare dintre Banca Europeană de Investiții,
Fondul European de Investiții și Deutsche Leasing România va permite companiilor locale de pe întreg teritoriul
României să beneficieze de finanțare suplimentară prin leasing în valoare de 370 milioane EUR.
Sprijinul Grupului EIB este susţinut de o
garanţie de la Fondul European pentru Investiţii
Strategice (FEIS).

lor, contribuind astfel la susţinerea dezvoltării economice și a locurilor de muncă în această perioadă
dificilă.”

Noua iniţiativă va spori rezilienţa întreprinderilor
românești la impactul economic, social și asupra
sănătăţii al COVID-19 și face parte din răspunsul
Grupului BEI către sectorul privat în privinţa pandemiei.

Aceasta este prima tranzacţie de securitizare
sintetică din România și permite Grupului BEI să
furnizeze un instrument alternativ de gestionare a
capitalului pentru un partener de servicii financiare
din ţară.
Securitizarea va ajuta la asigurarea capitalului
reglementat și totodată va aduce Deutsche Leasing
România capacitate de finanţare suplimentară pentru a sprijini investiţiile întreprinderilor locale.

Deutsche Leasing este prezentă în România de peste 12 de
ani, iar în această perioadă a fost partenerul de finanțare
preferat al IMM-urilor locale pentru investițiile în echipamente.
Datorită specializării noastre în finanțarea echipamentelor agricole,
majoritatea debitorilor noștri se află în zonele rurale și, prin leasing și
alte soluții de finanțare, ne-am adus contribuția la dezvoltarea acestor
zone. Cooperarea cu parteneri puternici precum Banca Europeană
de Investiții și Fondul European de Investiții consolidează și mai mult
capacitatea Deutsche Leasing România de a sprijini în mod
eficient investițiile întreprinderilor locale, chiar și în aceste
vremuri dificile.
Laurențiu ZAHARIA, Director General,
Deutsche Leasing România
Această tranzacție de securitizare cu impact ridicat demonstrează angajamentul Grupului Băncii Europene de Investiții
de a se asigura că investițiile IMM-urilor din întreaga Europă
pot continua în perioade dificile. Cooperarea inovatoare dintre
instituțiile financiare europene și partenerii locali de leasing
va ajuta companiile românești să depășească dificultățile
provocate de COVID-19.
Christian Kettel Thomsen, Vicepreședinte al
Băncii Europene de Investiții, responsabil pentru România
Fondul European de Investiții este încântat să colaboreze
pentru prima dată cu Deutsche Leasing România. Împreună
vom contribui la accelerarea și extinderea sprijinului pentru
investiții din partea a sute de întreprinderi din România.
Alain GODARD, Director executiv al
Fondului European de Investiții
Comisarul european pentru economie, Paolo
Gentiloni, a spus: „Susţinut de Planul de investiţii
pentru Europa, acest acord dintre Grupul BEI și
Deutsche Leasing va pune la dispoziţia întreprinderilor locale din România finanţări suplimentare
prin leasing. Acestea vor ajuta în primul rând IMMurile din mediul rural să finanţeze echipamentele
specializate de care au nevoie pentru operaţiunile
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prijinirea investiþiilor întreprinderilor în
vederea reducerii consumului de energie şi a
emisiilor
Noua iniţiativă include un sprijin în valoare de
25 milioane EUR orientat către investiţiile în combaterea schimbărilor climatice.

Asigurarea faptului că omânia beneficiază
de Planul de investiþii pentru uropa
Acest nou sprijin pentru investiţiile locale din
partea Deutsche Leasing România este susţinut
de Fondul European pentru Investiţii Strategice
(FEIS), pilonul central al Planului de Investiţii pentru Europa, în cadrul căruia Grupul BEI și Comisia
Europeană colaborează pentru a stimula competitivitatea economiei europene.

prijin sporit pentru investiþiile întreprinderilor
în regiunile de coeziune
Noul sistem face parte dintr-un program mai
amplu de finanţare prin titluri garantate cu active
al Grupului BEI, în valoare de 2 miliarde EUR, pentru
a acoperi capitalul circulant, nevoile de lichiditate
și provocările în materie de investiţii cu care se
confruntă întreprinderile din întreaga Europă,
exacerbate de pandemia COVID-19. Acest lucru va
viza sprijinul acordat regiunilor de coeziune.
În ultimele săptămâni, Grupul BEI a permis
creșterea finanţării pentru investiţiile întreprinderilor
din România, în cooperare cu principalii parteneri
financiari locali.
Peste 185 milioane EUR din finanţarea sectorului
privat în legătură cu COVID-19 vor sprijini companiile locale prin intermediul noilor linii de credit ale
Băncii Europene de Investiţii cu bănci publice și
private din România. A
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rganismul Naţional de Standardizare - ASRO a publicat pentru consultare proiectul de
strategie al organizației pentru perioada 2021 – 2030. Principalul scop al acesteia este
asigurarea unei direcții recentelor obiective stabilite într-un nou ciclu strategic, pentru a
ajuta ASRO să își croiască drum printre și către viitoarele provocări și oportunități, pentru a putea
continua activitatea de standardizare într-un mediu în continuă schimbare, astfel încât aceasta să
poată răspunde mai bine intereselor și necesităților din ce în ce mai personalizate ale elaboratorilor și utilizatorilor de standarde.
n Organizarea flexibilă
n Participarea activă la activitatea și guvernanţa standardizării europene și internaţionale
n Consolidarea statutului de partener de încredere al organizaţiilor europene și internaţionale de
standardizare.
Aceste obiective vin ca urmare a viziunii și misiunii stabilite de către Organismul naţional de standardizare pentru următorul deceniu. Prin viziune,
în cadrul Proiectului de strategie se menţionează
că ASRO este un „contribuitor la o societate mai
performantă, mai inovativă și mai sigură, sistemul
naţional de standardizare fiind un suport sigur și de
încredere pentru un mediu durabil și competitiv, prin
promovarea standardizării și a utilizării standardelor în toate domeniile”.
Misiunea ASRO descrie modul în care va fi
îndeplinită viziunea ASRO, astfel: „Prin intermediul
sistemului naţional de standardizare se elaborează
și se adoptă standarde pentru a genera încredere,
pentru a răspunde așteptărilor pieţei, pentru a facilita
accesul la pieţe de desfacere a inovaţiilor, pentru
a spori utilizarea standardelor la o scară cât mai
largă, contribuind astfel la o societate mai bună,
mai sigură și mai durabilă.”
ASRO este conștient de importanţa cointeresării părţilor implicate în punerea în practică
a viziunii și misiunii, invitând la parteneriat, în
continuare, actorii esenţiali ai comunităţii de
standardizare, precum: instituţiile publice, operatorii economici, mediul asociativ, mediul academic,
instituţii de cercetare, organisme de standardizare
partenere din alte state etc.

ASRO își propune prin intermediul acestei
strategii creșterea progresul la nivel naţional, european și internaţional, având ca obiective:
n Relevanţa pentru piaţă și societate
n Să fie sursa principală de informaţii, standarde și produse derivate – documente pentru
factorii interesaţi
n Educaţia în domeniul standardizării
n Un model de afaceri sustenabil

„Rezultatul direct al activităţii de standardizare,
standardele, au un impact direct asupra securităţii,
interoperabilităţii, performanţelor și asupra mediului
înconjurător, pentru o varietate mare de produse
și tehnologii și, probabil, pentru marea majoritate
a domeniilor ce ating aspecte ale vieţii de zi cu
zi, indiferent că vorbim despre energie, producţie,
transport, sănătate, construcţii, educaţie, comerţ,
învăţământ, agricultură, zootehnie, în orașe sau
în zonele rurale.” (Strategia ASRO 2021-2030 –
Proiect) A
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Liderii mondiali ai inovaþiei
ntr-un articol publicat la începutul lunii februarie pe www.bloomberg.com, sub semnătura autorilor Michelle
Jamrisko, ei Lu și Ale andre Tanzi, se analizează datele celui mai recent raport Bloomberg Innovation. Procesul
de analiză a început cu mai mult de 200 de economii, marcate pe o scară de la 0-100 în șapte categorii la fel de
ponderate. Națiunile care nu au raportat date pentru cel puțin șase categorii au fost eliminate, reducând lista totală la
111. Bloomberg publică primele 60 de economii.

Î

Conform raportului Bloomberg Innovation,
Coreea de Sud revine pe primul loc în lume în ceea
ce privește inovaţia, în timp ce SUA iese din top 10,
top în care sunt prezente mai multe ţări europene.
Coreea recâștigă coroana de la Germania, care a
coborât pe locul patru. Naţiunea asiatică a ajuns
în fruntea topului pentru a șaptea oară în cei nouă
ani de când se realizează acest raport. Singapore și
Elveţia au urcat fiecare o poziţie, ocupând locurile
doi și trei.
Indicele Bloomberg analizează zeci de criterii
folosindu-se de șapte valori la fel de ponderate,
inclusiv cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare,
capacitatea de producţie și concentrarea companiilor
publice de înaltă tehnologie.
Clasamentul din 2021 reflectă o lume în care
lupta împotriva Covid-19 a adus inovaţia în prim
plan - de la eforturile guvernamentale de a controla
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pandemia, la infrastructura digitală care a permis
economiilor să parcurgă pandemia mai ușor, dar
și cursa pentru dezvoltarea vaccinurilor care să-i
pună capăt.
„În anul Covid și în faţa urgenţei schimbărilor climatice, importanţa
fundamentelor inovării crește”, a declarat at erine ann ec n mist ef
global la Citigroup Inc. „Inovaţia este adesea măsurată prin idei noi, produse noi și servicii noi.”, a spus ea, dar adevăratul factor determinant este
„răspândirea și adoptarea” acestora.

Descoperirea Wuhan
Chiar dacă o mare parte din datele Bloomberg
provin dinainte crizei coronavirusului, este remarcabil faptul că multe ţări clasate în topul din raport
- cum ar fi Coreea, Germania și Israel - au fost lideri
mondiali în unele domenii de combatere a pandemiei,
fie că este vorba de urmărirea contactelor sau de
vaccinare rapidă.

Cele mai mari două economii, SUA și China,
reprezintă o mare parte din inovaţia mondială
și sunt, de asemenea, blocate într-o luptă pentru domenii cheie ale politicii, cum ar fi drepturile
de proprietate intelectuală. Decalajul dintre ele a
scăzut în mod constant pe parcursul duratei de
publicare a raportului. Anul acesta, ambele ţări au
coborât în clasament.

„Va dura”

Brandurile americane precum oom Video Communications Inc. sau
producătorul de vaccinuri Pfizer Inc. sunt printre emblemele inovaţiei din
ultimul an, reflectând clasarea de top al SUA în ceea ce privește densitatea
firmelor de înaltă tehnologie.
De asemenea, potrivit economistului Paul Romer, laureat al premiului
el, pandemia a mai evidenţiat un alt tip de descoperire, una care are mai
mult de-a face cu politica și organizarea decât cu tehnologia sau cercetarea.

Ar trebui să recunoaștem că din valorile disponibile lipsesc
dimensiuni importante ale inovației. Oficialii din Wuhan au
arătat pentru prima dată că este posibil să testezi pentru coronavirus
10 milioane de locuitori dintr-un oraș în câteva săptămâni.
Aceasta a fost o inovație foarte importantă în domeniul
sănătății publice.
Paul ROMER r fes r la Stern Sc
l f
siness
in ca r l Universității in e
r

„Au viitor”
Revenirea Coreei pe primul loc se datorează
în principal creșterii activităţii de brevetare, unde
se situează pe primul loc, alături de o performanţă
puternică în cercetare, dezvoltare și producţie.
Există un acord aproape total în Coreea de
Sud că „cercetarea și dezvoltarea sunt esenţiale
pentru a avea viitor”, a spus ee
n m
r fes r e mana ement al afaceril r la Universitatea
a i nală in Se l. „Este împărţit între naţiunile
mai dezvoltate, care încă sunt în frunte în ceea
ce privește tehnologia, și China care recuperează
rapid, bazându-se pe costuri mai mici ale forţei de
muncă.”
Singapore, clasat pe locul al doilea, care alocă
fonduri bugetare pentru a ajuta angajaţii și companiile să treacă către o economie digitală, are,
de asemenea, un scor ridicat pentru industria
prelucrătoare - iar universităţile sale competitive
la nivel mondial l-au plasat în fruntea nivelului
educaţional terţiar. Elveţia, lider în tehnologia
financiară și biologică, se situează aproape de top
în ambele categorii de cercetare ale raportului.
Coborârea în clasament a Germaniei vine după
avertismentul dat acum doi ani dat de Juergen
ic els ec n mist ef al a erisc e an es an ,
care a spus că ţara nu are muncitori calificaţi și o
strategie adecvată pentru tehnologiile viitorului.

SUA, care în 2013 a fost pe primul loc în raportul
Bloomberg Innovation, a scăzut anul acesta cu
două locuri, ajungând pe locul 11. Într-un raport de
anul trecut, National Science Board a constatat că
„a fost o vreme când SUA era liderul necontestat în
știinţă și inginerie, dar acum jucăm un rol mai puţin
dominant”.
ara are un scor slab în învăţământul superior,
chiar dacă universităţile din SUA sunt renumite în
întreaga lume. Această performanţă insuficientă
a fost probabil înrăutăţită de obstacolele din calea
studenţilor străini, care sunt, de obicei, mai buni la
materiile de știinţă și tehnologie - mai întâi datorită
politicilor de vize ale administraţiei Trump și mai
târziu din cauza pandemiei.
Noul președinte Joe Biden a promis să revigoreze producţia americană cu o investiţie de
300 miliarde de dolari în cercetare și dezvoltare și
tehnologii avansate, o politică pe care a numit-o
„Innovate in America”.
S n
n S n ec n mist la Universitatea
Loyola Marymount din Los Angeles, spune că
SUA se află încă în avangardă - dar în zilele noastre
inovaţiile tind să vină de la companii mai mici și să
dureze mai mult pentru a ajunge la consumator.
„Există o mulţime de idei noi de la multe start-up-uri”,
a spus el. „Însă va dura ceva timp ca ideile să fie
transpuse în produse comercializabile.”
China, care a coborât cu un loc, pe locul 16 în
raportul din 2021, este blocată într-o luptă cu SUA
pentru aspecte cheie ale politicii de inovare.

Intensificarea concurenței dintre SUA și China transformă
peisajul inovației. Pentru SUA, temerile privind pierderea
proprietății intelectuale în fața unui rival geopolitic subminează sprijinul pentru sistemul de inovație. Pentru China, teama de a
nu fi folosită de tehnologia străină accelerează investițiile în
capacitatea de cercetare și dezvoltare a țării.
m rli
c n mist ef l m er
Economia chineză a câștigat teren faţă de rivali,
cu o recuperare mai rapidă din criza coronavirusului. Însă derapajul său din raport reflectă probleme
pe termen lung, cum ar fi eroziunea producţiei cu
valoare adăugată - unde concurenţii regionali precum Vietnam și Bangladesh au câștigat teren.
Alţi câștigători ai raportului din acest an sunt
India, care a urcat înapoi în top 50 pentru prima
dată din 2016 și Uruguay, care apare în premieră.
Algeria și Argentina au fost printre ţările care au
coborât cel mai mult. A
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um poate fi creată o nouă
putere globală în industria
semiconductorilor

D

upă ce anul trecut, după declanșarea pandemiei, producătorii
auto au fost nevoiți să facă față și lipsei de semiconductori,
apărută în principal din cauza măsurilor luate în toate statele
pentru a limita răspândirea coronavirusului, începutul acestui an le-a
pus în față aceeași problemă, dar având cauze diferite.

emiconductorii, o problemă importantă
pentru Europa
În primele luni ale anului trecut, din cauza
vânzărilor slabe și a sistărilor de producţie, constructorii auto au fost rezervaţi în acumularea de
stocuri de componente electronice. În același timp,
din cauza pandemiei, oamenii au investit în produse
electronice, crescând cererea venită din partea
producătorilor de electronice.
Cum în cea de-a doua parte a anului 2020,
vânzările auto au reînceput să crească, a crescut și
cererea venită din partea constructorilor. Fabricile
de semiconductori aveau deja comenzi din industria
de electronice, iar cele sosite din industria auto s-au
adăugat acestora, cererea depășind oferta.
Astfel, în luna februarie a acestui an, la nivel
european, grupurile Renault, Stellantis (Fiat,
Peugeot-Citroen, Opel), dar şi V sau Ford au
anunţat opriri de producţie din cauza lipsei componentelor electronice.
În cazul Grupului Renault, francezii au oprit
producţia în Franţa la o uzină, în cele două locaţii
din Maroc, dar şi în România, la Mioveni.

82

1/2021

De asemenea, Ford Craiova a anunţat suspendarea producţiei de vehicule şi motoare pentru opt zile, începând cu data de 26 februarie,
ca urmare a problemelor legate de furnizarea de
semiconductori care afectează o mare parte din
industria auto globală.
Având în vedere influenţa pe care o are oprirea
sectorului auto asupra economiei europene, încă de
anul trecut, industria semiconductorilor a devenit
o preocupare importantă pentru ţările din Uniunea
Europeană, în condiţiile în care cele mai multe dintre companiile producătoare sunt în afara Europei.

Despre piaþa semiconductorilor
Industria semiconductorilor a fost una dintre
cele mai rezistente pieţe în 2020. Deși a provocat
o recesiune globală profundă în 2020, pandemia
Covid-19 a stimulat o accelerare a transformării
digitale mondiale, având ca rezultat o creștere
remarcabil de robustă a pieţei semiconductorilor.
În total, se estimează că vânzările celor mai
importante 15 companii au crescut cu 13% în 2020
comparativ cu 2019, puţin mai mult decât dublul
creșterii totale a industriei semiconductorilor, de
6%. În contrast, în 2019, primii 15 furnizori de semiconductori au înregistrat o scădere colectivă de
15% a vânzărilor. De asemenea, se preconizează că,
împreună, primele 15 companii vor avea vânzări de
cel puţin 9,5 miliarde de dolari în 2020.

Conform datelor din IC Insights „Strategic
Reviews database”, topul primelor 15 companii din
industria semiconductorilor arăta astfel:

Se estimează că șapte dintre principalii 15 furnizori de semiconductori vor avea o creștere de 22% în 2020, Nvidia urmând să înregistreze o
creștere uriașă de 50%, relatează IC Insights. Cel mai important furnizor de
semiconductori, Intel, cu o creștere de doar 4%, a reușit să își menţină prima
poziţie în clasament.
Clasamentul final pentru 2020, previzibil, include opt furnizori cu sediul
n SU
i n reea e S
ai an i r a i n l n a nia.
Cu doar două companii în topul furnizorilor de semiconductori, pentru a
evita blocajele în diversele industrii care utilizează asemenea componente,
Europa trebuie să găsescă soluţii.

oluþii şi perspective
Într-un articol Roland Berger, semnat de Michael
Alexander și Thomas irschstein, se arată cum
parteneriatele cu furnizorii non-europeni, urmărite
inteligent, și noua iniţiativă UE, lansată în decembrie 2020, pot avea ca rezultat apariţia unei puteri
globale în industria semiconductorilor.

mici și mai avansate. În plus, cheltuielile CAPE din
industria europenă a semiconductorilor au stagnat la aproximativ 4% din cheltuielile totale (AsiaPacific: 63% în 2019). Diferenţa fiind foarte mare,
este nevoie de acţiune și nu doar prin iniţiativă sau
prin creșterea cheltuielilor CAPE .
În articol, autorii au luat în considerare trei
domenii de acţiune, și fac o recomandare, acestea
fiind considerate cheia succesului viitor al industriei semiconductorilor din UE. Primul este modul
în care industria poate valorifica unul dintre principalele sale puncte forte, și anume baza sa solidă în
fabricarea proiectarea produselor convenţionale
din semiconductori industriali. Al doilea este modul
în care industria poate menţine o masă critică, în
timp ce al treilea examinează modul în care noua
iniţiativă a UE poate ajuta la susţinerea acestei
baze. În cele din urmă, sunt prezentate argumentele
pentru care autorii cred că parteneriatul cu jucătorii
din domeniul tehnologiei din afara UE este cheia
succesului pentru producătorii de semiconductori
din UE.

bază puternică, pe care se poate construi
UE are o bază solidă în fabricarea, proiectarea
și cercetarea nodurilor tehnologice consacrate, iar
acest lucru poate fi valorificat pentru a-și reconstrui
industria semiconductorilor. În producţie, 49% din
toată capacitatea instalată este pentru noduri de
0,2 micrometri, fiind cea mai mare pondere din
lume. Acest lucru asigură o bază solidă pentru a
construi, precum și disponibilitatea forţei de muncă
bine pregătită pentru o extindere a producţiei.
Printre centrele de producţie cheie din UE și
Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) se
numără Austria, Franţa, Germania, Italia, Irlanda și
Olanda, toate având mai mulţi producători de top.

Anunţată recent nițiativa e r eană rivin
r ces arele i te n l iile semic n ct ril r are
ca scop îndrăzneţ să „pună pe picioare” industria
semiconductorilor din UE. Dar chiar și cu investiţiile
promise, de 145 miliarde EUR, nu o poate face
singură. În cadrul articolului este analizată iniţiativa
în sine, sunt evaluate domeniile de acţiune și
sunt explicate motivele pentru care autorii sunt de
părere că secretul succesului constă în formarea
de parteneriate din afara UE pentru a permite transferul de cunoștinţe.
În decembrie 2020, 19 state membre ale Uniunii
Europene au semnat „Iniţiativa europeană privind
procesoarele și tehnologiile semiconductorilor”, în
încercarea de a restabili UE ca o putere globală în
industria semiconductorilor. Declaraţia comună își
propune să consolideze cooperarea și să mărească
investiţiile în echipamente și materiale, în proiectare, producţie și ambalare, tehnologii avansate,
garantând sprijinul de 145 miliarde EUR.

UE și AELS găzduiesc, de asemenea, producători de dispozitive integrate de aplicaţii specializate, cu jucători extrem de competitivi, în
special, în aplicaţii analogice și microcontrolere.
Aceasta va fi cheia pentru atragerea talentelor.

Mișcarea vine într-un moment critic.
Producătorii de semiconductori din UE sunt cu
mult în urma rivalilor din afara blocului UE, liderii
mondiali fiind acum capabili să producă cipuri mai

Referitor la cercetare, UE are o amprentă
puternică de cercetare axată pe dimensiuni mici și
medii, de 100 mm și 200 mm, ale plăcuţelor pentru
semiconductori. Printre centrele cheie se numără
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Fraunhofer în Germania, IMEC în Belgia și CEA-Leti
în Franţa. Aceștia vor juca un rol cheie în intensificarea efortului de cercetare și dezvoltare al UE
necesar pentru îndeplinirea obiectivelor iniţiativei
UE.

e ce o masă critică este esenþială pentru
supravieþuire
Iniţiativa afirmă că UE are nevoie de o bază
mai largă de semiconductori pentru a asigura
competitivitatea pe termen lung. Logica și capacitatea memoriei vor fi cheia pentru competitivitatea
viitorului, dar, în prezent, UE nu are capacitatea și
amploarea necesară în acest domeniu. Atingerea
masei critice va necesita două lucruri: protejarea
inovaţiei industriale auto și protejarea industriei
semiconductorilor în sine.
Cele mai recente inovaţii ale nodurilor tehnologice actuale (7 nanometri și 5 nanometri) depind
în mare măsură de semiconductori. Acesta este
în special cazul pentru sectoarele mari și de succes ale UE din industria automobilelor și a echipamentelor, unde aplicaţiile de IA și conducere
autonomă determină cererea de semiconductori.
Având în vedere că industria reprezintă 24,6% din
PIB-ul zonei euro, este clară nevoia de a-și proteja
supravieţuirea.
În prezent, majoritatea semiconductorilor de 7nm și 5nm sunt produși
în Taiwan și Coreea de Sud. Dar dependenţa de aceste ţări din afara UE
implică un risc semnificativ. Taiwanul este foarte predispus la cutremure,
cu un eveniment seismic major în medie la fiecare cinci ani. În 1999, de
exemplu, un cutremur cu magnitudinea de 7,6 pe scara Richter a dus la o
pierdere a producţiei de 20% din producţia lunară. ara este, de asemenea,
prinsă într-o dispută comercială globală care ar putea afecta capacitatea
sa de a-și îndeplini angajamentele de livrare pe termen lung. Aceste riscuri
trebuie atenuate.
Nevoia de a proteja industria europeană este accelerată de tendinţa
recentă de trecere de la procesoare x86 la procesoare bazate pe ARM.
Infrastructura din UE este orientată către producţia de cipuri bazate pe x86,
lăsând-o expusă în continuare dependenţei de jucători din afara UE. Acest
deficit de competenţe este agravat de plecarea Marii Britanii din Uniune, deoarece ARM are sediul central în Marea Britanie. Ca urmare, s-au pierdut abilităţi
semnificative și IP în procesorul central și arhitectura system-on-a-chip.

um poate ajuta iniþiativa
Un obiectiv cheie al iniţiativei este de a permite producătorilor de semiconductori din UE să
recâștige competitivitatea și să ajungă din urmă
jucătorii globali.
CAPE -ul din UE al industriei semiconductorilor
a fost la un nivel scăzut - între 3% și 4% din totalul cheltuielilor din industrie - de la falimentul din
2009 al producătorului german de cipuri imonda
și de la trecerea recentă la modele de afaceri
fab-lite (producţie externalizată). Creșterea acestei
cifre este esenţială pentru îmbunătăţirea nivelului
de competitivitate al industriei UE, însă companiile, singure, nu au resursele necesare pentru a
face acest lucru. Pentru a aborda acest obiectiv,
iniţiativa se angajează să acorde 145 de miliarde
EUR per stat.
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Motivul intervenţiei statului este clar. În 2019,
primii cinci investitori mondiali de CAPE din
industria semiconductorilor, care se află cu toţii în
afara UE, au reprezentat 69% din totalul CAPE -ului
domeniului. Acest lucru este echivalent cu 71,2
miliarde USD. O astfel de consolidare și investiţii
uriașe nu pot fi egalate de companiile individuale
din UE fără sprijinul statului.
Succesul iniţiativei va depinde în cele din urmă
de punerea în aplicare a Iniţiativei de către statele
membre semnatare, dar suntem încrezători că un
răspuns coordonat poate permite producătorilor de
cipuri din UE să reducă decalajul CAPE .

ecomandare Parteneriate cu jucătorii
non- din domeniul tehnologiei
Pentru a completa sprijinul pentru investiţii,
recomandăm producătorilor de semiconductori din
UE să se asocieze cu o companie de tehnologie
din afara UE. Lucrând împreună, partenerii pot
scurta termenele de dezvoltare a tehnologiei și pot
asigura un acces mai bun la resursele de cercetare
și dezvoltare.
Pentru dezvoltare, timpul necesar în mod
obișnuit pentru trecerea de la nodurile de 14nm la
7nm este de trei până la cinci ani. Dar ţinând cont
de situaţia actuală, nu este realist să credem că
jucătorii din UE vor atinge capacitatea de 7nm până
în 2023-2025 fără parteneriate. În plus, producătorii
mondiali de top lucrează deja la noduri de 3nm și
2nm. Acest lucru ameninţă să lase companiile din
UE și mai mult în urmă, în ciuda investiţiei promise.
Avantajele care pot fi câștigate în cercetare și
dezvoltare în urma parteneriatelor sunt la fel de
benefice. De exemplu, furnizorii de frunte angajează
în prezent un număr mare de personal calificat
TSMC a anunţat în august 2020, intenţia de a angaja 8.000 de ingineri care să lucreze la tehnologia
2nm. Prin urmare, un parteneriat cu un lider de piaţă
ar oferi acces rapid la talentele de nivel superior.
Astfel de exemple evidenţiază faptul că transferul de tehnologie de la parteneri din afara UE este
la fel de important ca sprijinul financiar. Pachetul de
investiţii al UE de 145 miliarde EUR va fi ineficient
fără astfel de parteneriate. Dar, combinate, cele
două direcţii - de sprijin financiar și parteneriate
productive cu companii din afara UE - vor asigura
restabilirea industriei semiconductorilor din UE ca
o putere globală și pot proteja inovaţia industrială
a Europei. (surse: EPS News, IC Insights, Roland
Berger) A

ontinental investeşte în

viitorul microcipurilor pentru
vehiculele autonome
L

a finalul lunii februarie, compania de tehnologie Continental a achiziționat o participație minoritară la start-up-ul
germano-american Recogni. Compania lucrează la o nouă arhitectură de cipuri pentru recunoașterea obiectelor în
timp real, bazată pe inteligență artificială AI . Procesoarele viitorului sunt destinate utilizării pe computerele performante ale Continental pentru vehicule, printre alte aplicații, unde vor efectua procesarea rapidă a datelor senzorilor pentru
conducere automată și autonomă.

În calitate de investitor strategic, Continental
contribuie atât prin angajamentul său financiar,
cât și prin expertiza sa în domeniul inteligenţei
artificiale, al senzorilor vehiculelor și al sistemelor
avansate de asistenţă a conducătorului auto pentru
a continua dezvoltarea proiectării cipurilor. Experţii
companiei anticipează că producţia la scară largă
a noului cip ar putea începe încă din 2026. În mod
figurativ, noile procesoare foarte specializate servesc ca un amplificator de date ultraeconomic:
cu un consum minim de energie, acestea permit
computerelor vehiculelor să aibă o imagine rapidă
a împrejurimilor imediate ale mașinii, creând astfel
baza pentru conducerea automată și autonomă.

sistem de inferenţă AI din lume la cel mai mic
consum de energie, prin dezvoltarea ASIC pentru
algoritmi de inferenţă de ultimă generaţie”, adaugă
acesta.

Nevoia de putere de calcul al sistemelor
electronice din maşini creşte constant

Ambele companii au fost de acord să nu
dezvăluie valoarea participaţiei.

Fără microcipuri cu o viteză de procesare crescută nu vor
exista sisteme de interconectare, automatizări și conducere
autonomă a vehiculelor. Prin propriile noastre cercetări în domeniul
noilor modele de cipuri, parteneriatele noastre strategice cu mari
producători precum NVIDIA și investiția noastră în Recogni, facem
primul pas către satisfacerea viitoarei nevoi de procesoare ultraspecializate pentru module de senzori și unități de control pentru
computerele noastre puternice și performante.
Frank PETZNICK, Managerul departamentului
Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), Continental
„Sprijinul Continental reprezintă o susţinere
puternică a abordării Recogni de a rezolva cele mai
dificile provocări pentru conducerea autonomă”,
spune R
Anand, director executiv al Recogni.
„Orientarea spre noua tehnologie a Recogni ne
permite să rezolvăm provocarea de a procesa
percepţia prin construirea celui mai performant

Nevoia de procesoare optimizate pentru
cerinţele specifice AI este în creștere. În timp
ce doar câţiva megaocteţi de date pe senzor pe
secundă trebuiau analizate acum câţiva ani, cifra
respectivă va crește la câţiva gigaocteţi pe secundă
în următorii ani. i, în timp ce un sistem de avertizare
de ieșire a benzii de circulaţie obișnuia să necesite
doar o simplă cameră alb-negru, vehiculele autonome ale viitorului vor folosi, în unele cazuri, mai
mult de 20 de senzori de înaltă rezoluţie pentru
vehicul, precum radar, cameră și lidar simultan.

unoştinþe de sistem cu capital de risc
Colaborarea dintre Continental și Recogni
a fost iniţiată de propria organizaţie de start-up
Continental, co-pace. Echipa mondială de experţi
în tehnologie a luat cunoștinţă de Recogni și cele
două au lucrat îndeaproape în ultimele 18 luni
pentru a asigura cea mai mare fezabilitate tehnică
posibilă și, mai presus de toate, eficienţa teoretică
a noului design de cip. A

Deși totul este încă teoretic, simulările noastre arată că ne
putem aștepta la o analiză exponențial mai rapidă a
datelor senzorilor noștri odată ce începem să folosim cipurile
Recogni.
Annika RATTE-FRONT, Directorul Artificial Intelligence
în cadrul ADAS, Continental
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Noua
strategie de
securitate
cibernetică
a Uniunii
Europene
L

a finalul anului trecut, Comisia și naltul Reprezentant al niunii pentru afaceri e terne și politica de securitate a
prezentat o nouă strategie de securitate cibernetică a E. Strategia este o componentă-cheie a conturării viitorului
digital al Europei, a planului de redresare pentru Europa și a Strategiei E privind o uniune a securității în această
calitate, strategia va consolida reziliența colectivă a Europei la amenințările cibernetice și va contribui la asigurarea faptului că
toți cetățenii și toate întreprinderile pot beneficia pe deplin de servicii și instrumente digitale de încredere și fiabile. Indiferent
de dispozitivele conectate, rețeaua energetică sau băncile, avioanele, administrațiile publice și spitalele pe care europenii
le utilizează sau le frecventează, aceștia merită să o facă în deplină siguranță că vor fi prote ați de amenințările cibernetice.

Noua strategie de securitate cibernetică îi
permite, de asemenea, Uniunii Europene să se
afirme ca lider în materie de norme și standarde
internaţionale în spaţiul cibernetic și să consolideze cooperarea cu partenerii din întreaga lume
pentru a promova un spaţiu cibernetic mondial,
deschis, stabil și sigur, bazat pe statul de drept,
drepturile omului, libertăţile fundamentale și valorile democratice.
În plus, Comisia prezintă propuneri pentru a
aborda rezilienţa cibernetică și fizică a entităţilor și
a reţelelor critice. Acestea acoperă o gamă largă de
sectoare și vizează abordarea, într-un mod coerent
și complementar, a riscurilor actuale și viitoare din
mediul online și offline, de la atacuri cibernetice la
criminalitate sau dezastre naturale.

Încrederea şi securitatea sunt elementele
centrale ale eceniului digital al
Noua strategie de securitate cibernetică
urmărește să asigure un internet mondial și deschis
și prevede totodată garanţii menite nu numai să
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asigure securitatea, ci și să protejeze valorile europene și drepturile fundamentale ale tuturor. Pe baza
realizărilor din lunile recente și din ultimii ani, strategia cuprinde propuneri concrete de iniţiative în
materie de reglementare, de investiţii și de politică
în trei domenii de acţiune ale UE.

1

ezilienþă, suveranitate tehnologică şi
poziþia de lider

În cadrul acestei componente, Comisia
propune reformarea normelor privind securitatea
reţelelor și a sistemelor informatice în cadrul unei
Directive privind măsuri pentru un nivel comun
ridicat de securitate cibernetică în Uniune (Directiva
NIS revizuită sau „NIS 2”), cu scopul de a întări
rezilienţa cibernetică a sectoarelor publice și private
critice: spitalele, reţelele energetice, căile ferate, dar
și centrele de date, administraţiile publice, laboratoarele de cercetare și centrele care fabrică dispozitive medicale și medicamente critice, precum și alte
infrastructuri și servicii critice trebuie să rămână
impermeabile într-un mediu în care ameninţările
sunt din ce în ce mai complexe și evoluează rapid.

Comisia propune, de asemenea, lansarea
la nivelul întregii UE a unei reţele de centre de
operaţiuni de securitate, bazată pe inteligenţa
artificială (IA), care să constituie un adevărat „scut
de securitate cibernetică” pentru UE, capabil să
detecteze semnele unui atac cibernetic suficient
de devreme și să permită luarea de acţiuni proactive înainte de producerea unor daune. Alte măsuri
vizează acordarea unui sprijin specific întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în cadrul centrelor
de inovare digitală, depunerea unor eforturi sporite
de perfecţionare a competenţelor forţei de muncă,
de atragere și de menţinere a persoanelor celor mai
talentate în materie de securitate cibernetică, precum și realizarea de investiţii în cercetare și inovare
deschise, competitive și bazate pe excelenţă.

2

onsolidarea capacităþii operaþionale de
prevenire, descurajare şi răspuns

securitatea și stabilitatea internaţională în spaţiul
cibernetic și pentru a proteja drepturile omului și
libertăţile fundamentale online. UE va promova
normele și standardele internaţionale care reflectă
aceste valori fundamentale ale UE, în colaborare cu
partenerii săi internaţionali în cadrul Organizaţiei
Naţiunilor Unite și al altor foruri relevante.

Europa se angajează pe calea
transformării digitale a societății și a economiei. Trebuie deci să o sprijinim cu niveluri de
investiții fără precedent. Transformarea digitală se
accelerează, dar ea va avea succes numai dacă
cetățenii și întreprinderile sunt convinși că
produsele și serviciile conectate, pe care se
bazează, sunt sigure.
Margrethe VESTAGER, Vicepreședinte
executiv pentru o Europă pregătită pentru era digitală

Comisia pregătește, printr-un proces progresiv și incluziv cu statele membre, crearea unei
noi unităţi comune de securitate cibernetică aceasta va consolida cooperarea dintre organismele UE
și autorităţile statelor membre responsabile de prevenirea și descurajarea atacurilor cibernetice și de
răspunsul la acestea, inclusiv comunitatea civilă,
autorităţile de aplicare a legii, mediul diplomatic și
entităţile de apărare cibernetică.

Securitatea și stabilitatea internaționale
depind mai mult ca niciodată de un spațiu
cibernetic global, deschis, stabil și sigur, în care
statul de drept, drepturile omului, libertățile și
democrația să fie respectate. Strategia de astăzi
constituie un demers prin care UE vizează protejarea guvernelor, a cetățenilor și a întreprinderilor
sale împotriva amenințărilor cibernetice mondiale
și atingerea poziției de lider în spațiul cibernetic și se asigură
în același timp că toți cetățenii pot beneficia de avantajele
internetului și de utilizarea tehnologiilor.
Josep BORRELL,
Înaltul Reprezentant al UE
Înaltul Reprezentant prezintă propuneri de consolidare a setului UE de instrumente pentru diplomaţia
cibernetică pentru prevenirea, descurajarea și
înfrânarea activităţilor cibernetice răuvoitoare, precum și pentru răspunsul la acestea sunt vizate
în special activităţile cibernetice răuvoitoare
care ne afectează infrastructura critică, lanţurile
de aprovizionare, instituţiile și procesele democratice. UE va depune totodată eforturi pentru a
consolida în continuare cooperarea în domeniul
apărării cibernetice și a dezvolta capabilităţi de
apărare cibernetică de ultimă generaţie pentru
aceasta, Uniunea se va baza pe activitatea Agenţiei
Europene de Apărare și va încuraja statele membre să utilizeze pe deplin cooperarea structurată
permanentă și Fondul european de apărare.

3

Promovarea unui spaþiu cibernetic mondial
şi deschis printr-o cooperare sporită

UE își va intensifica colaborarea cu
partenerii internaţionali pentru a consolida ordinea
internaţională bazată pe norme, pentru a promova

UE își va îmbunătăţi în continuare setul de
instrumente privind diplomaţia cibernetică și își va
intensifica eforturile pentru a consolida capacităţile
cibernetice în ţările terţe prin elaborarea unei agende
a UE privind consolidarea capacităţilor cibernetice
externe. Dialogurile cibernetice cu ţările terţe, cu
organizaţiile regionale și internaţionale, precum și
cu comunitatea multiparticipativă vor fi intensificate. UE va înfiinţa, de asemenea, o reţea a UE de
diplomaţie cibernetică în întreaga lume, pentru a-și
promova viziunea privind spaţiul cibernetic.
U se an a ea ă să s ri ine n a strate ie e
sec ritate ci ernetică rin investi ii fără rece ent
n tran i ia i itală a U n rmăt rii a te ani c
a t r l rmăt r l i
et e termen l n al U
n s ecial rin r ram l r a i itală i ri nt
r a rec m i rin lan l e re resare entr
r a. Statele membre sunt așadar încurajate să
utilizeze pe deplin mecanismul UE de redresare și
rezilienţă pentru a spori securitatea cibernetică și
pentru a reflecta nivelul investiţiilor UE. Obiectivul
este de a se ajunge la investiţii combinate în valoare de până la
miliar e U
din partea UE, a
statelor membre și a sectorului, în special în cadrul
Centrului de competenţe în materie de securitate
cibernetică și al Reţelei de centre de coordonare, și
de a se asigura că IMM-urile beneficiază de o mare
parte a acestor investiţii.
Comisia urmărește, de asemenea, să consolideze capacităţile industriale și tehnologice ale
UE în materie de securitate cibernetică, inclusiv
prin proiecte sprijinite în comun cu fonduri din
bugetul UE și din bugetele naţionale. UE are ocazia
unică de a-și pune în comun resursele pentru a-și
consolida autonomia strategică și poziţia de lider
în materie de securitate cibernetică de-a lungul
lanţului de aprovizionare digital (inclusiv date și
cloud, tehnologii pe bază de procesoare de nouă
generaţie, conectivitate extrem de sigură și reţele
6G), în conformitate cu valorile și priorităţile sale.

ezilienþa cibernetică şi fizică a reþelelor, a
sistemelor informatice şi a entităþilor critice
Măsurile existente la nivelul UE menite să protejeze serviciile și infrastructurile esenţiale împotriva
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riscurilor cibernetice și fizice trebuie actualizate.
Riscurile în materie de securitate cibernetică
continuă să evolueze odată cu creșterea nivelului
de digitalizare și interconectare.
Riscurile fizice au devenit, de asemenea, mai
complexe de la adoptarea normelor UE din 2008
privind infrastructura critică, norme care acoperă
în prezent doar sectoarele energiei și transporturilor. Revizuirile vizează actualizarea normelor
pentru a urma logica strategiei UE privind uniunea
securităţii, depășirea falsei dihotomii între mediul
online și mediul offline și eliminarea abordării compartimentate.
Pentru a răspunde ameninţărilor tot mai mari
generate de digitalizare și interconectare, propunerea de Directivă rivin măs ri entr n nivel
c m n ri icat e sec ritate ci ernetică n Uni ne
Directiva S revi ită sa
S
va include în
domeniul său de aplicare entităţile mijlocii și mari
din mai multe sectoare, în funcţie de caracterul lor
critic pentru economie și societate.
NIS 2 consolidează cerinţele de securitate
impuse întreprinderilor, abordează securitatea
lanţurilor de aprovizionare și relaţiile cu furnizorii,
simplifică obligaţiile de raportare, introduce măsuri
de supraveghere mai stricte pentru autorităţile
naţionale și cerinţe mai stricte de asigurare a
respectării legii, urmărind totodată armonizarea
regimurilor de sancţiuni în toate statele membre.
Propunerea NIS 2 va contribui la intensificarea
schimbului de informaţii și a cooperării privind
gestionarea crizelor cibernetice la nivel naţional și
la nivelul UE.
Propunerea de Directivă rivin re ilien a
entită il r critice extinde și aprofundează domeniul de aplicare al Directivei din 2008 privind
infrastructurile critice europene. În prezent sunt
vizate zece sectoare: energia, transporturile, activitatea bancară, infrastructurile pieţei financiare,
sănătatea, apa potabilă, apa reziduală, infrastructura digitală, administraţia publică și spaţiul.
În temeiul directivei propuse, fiecare stat membru ar urma să adopte o strategie naţională pentru
a asigura rezilienţa entităţilor critice și ar efectua
evaluări periodice ale riscurilor. Aceste evaluări
ar contribui, de asemenea, la identificarea unui
subset mai mic de entităţi critice care ar fi supuse
unor obligaţii menite să le consolideze rezilienţa
în faţa riscurilor non-cibernetice printre obligaţii
se numără evaluarea riscurilor la nivel de entitate,
luarea de măsuri tehnice și organizatorice și notificarea incidentelor.
La rândul său, Comisia ar urma să ofere sprijin
complementar statelor membre și entităţilor critice,
de exemplu elaborând o imagine de ansamblu la
nivelul Uniunii a riscurilor transfrontaliere și transsectoriale, precum și bune practici, metodologii,
activităţi de formare transfrontalieră și exerciţii
pentru testarea rezilienţei entităţilor critice.
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Asigurarea funcþionării reþelelor de generaþie
următoare tehnologia 5 şi tehnologii viitoare
În cadrul noii strategii de securitate cibernetică,
statele membre, cu sprijinul Comisiei și al ENISA
(Agenţia Uniunii Europene pentru Securitate
Cibernetică), sunt încurajate să finalizeze implementarea setului de instrumente al UE în materie de
5G, care oferă o abordare cuprinzătoare și obiectivă
bazată pe riscuri pentru securitatea reţelelor 5G și
a generaţiilor viitoare de reţele.
Potrivit unui raport publicat în decembrie 2020
referitor la impactul Recomandării Comisiei privind securitatea cibernetică a reţelelor 5G și la
stadiul implementării setului de instrumente al UE
cuprinzând măsuri de atenuare, de la raportul din
iulie 2020 privind progresele înregistrate, majoritatea statelor membre se află deja pe calea cea
bună în ceea ce privește implementarea măsurilor
recomandate.
Acestea ar trebui acum să vizeze finalizarea
implementării până în al doilea trimestru al anului
2021 și să se asigure că riscurile identificate sunt
atenuate în mod corespunzător, în mod coordonat, în special în vederea reducerii la minimum
a expunerii la furnizorii cu grad ridicat de risc
și a evitării dependenţei de acești furnizori. De
asemenea, Comisia stabilește astăzi principalele
obiective și acţiuni menite să continue activitatea
coordonată la nivelul UE.

Context
Securitatea cibernetică este una dintre principalele priorităţi ale Comisiei și una dintre pietrele de
temelie ale Europei digitale și conectate. Creșterea
numărului de atacuri cibernetice în timpul crizei
provocate de coronavirus a demonstrat cât de
importantă este protejarea spitalelor, a centrelor
de cercetare și a altor infrastructuri. Sunt necesare
acţiuni ferme în acest domeniu pentru a orienta
economia și societatea UE către viitor.
Noua strategie de securitate cibernetică propune integrarea securităţii cibernetice în fiecare
element al lanţului de aprovizionare și corelarea
într-o mai mare măsură a activităţilor și a resurselor
UE în cadrul celor patru comunităţi ale securităţii
cibernetice – piaţa internă, asigurarea respectării
legii, sectorul diplomaţiei și cel al apărării. Aceasta
are ca punct de plecare abordarea UE privind c nt rarea viit r l i i ital al r ei i Strate ia U rivin
ni ne a sec rită ii și se bazează pe o serie
de acte legislative, acţiuni și iniţiative pe care UE
le-a pus în aplicare pentru a consolida capacităţile
în materie de securitate cibernetică și pentru a
asigura o Europă mai rezilientă din punct de vedere
cibernetic. Printre acestea se numără Strategia de
securitate cibernetică din 2013, revizuită în 2017,
și Agenda europeană a Comisiei privind securitatea pentru perioada 2015-2020. Noua strategie
recunoaște, de asemenea, interconectarea din ce
în ce mai mare dintre securitatea internă și cea
externă, în special prin intermediul politicii externe
și de securitate comune. A

peranþele şi
temerile europenilor
legate de un posibil c borg

N

oile cercetări efectuate de compania de securitate aspersky dezvăluie diferențele din Europa cu privire la un viitor
alături de persoane augmentate - în familie, la locul de muncă și chiar în viața personală. Studiul constată că lipsa
de înțelegere în ceea ce privește augmentarea umană ar putea împiedica unele evoluții interesante.

Aproape jumătate (46,5%) dintre adulţii europeni consideră că oamenii
ar trebui să fie liberi să-și îmbunătăţească propriul corp cu tehnologia de
augmentare umană, dar mulţi sunt îngrijoraţi cu privire la impactul social
pe termen lung al unei astfel de tehnologii. Acest lucruri sunt evidenţiate
de un nou studiu la nivel european, realizat de expertul global în securitate
cibernetică, aspersky.
mentarea mană se re intă n
ă f rme
poate fi necesară din motive de sănătate - cum ar
fi utilizarea unui membru bionic - sau oamenii pot
alege să se dezvolte, de exemplu, prin inserarea de
cipuri RFID.
Studiul amplu realizat de aspersky pe 6.500
de adulţi din șapte naţiuni europene constată că
doar 12% dintre europeni s-ar opune să lucreze
cu o persoană augmentată, care ar putea avea
un avantaj asupra lor, la locul de muncă. Cu toate
acestea, aproape doi din cinci (39%) adulţi europeni se tem că augmentarea umană ar putea duce
fie la viitoare inegalităţi sociale, fie la conflicte.
Per total, aproape jumătate (49%) dintre europeni
sunt fie „entuziasmaţi”, fie „optimiști” cu privire la
o societate viitoare care ar include atât persoane
augmentate, cât și non-augmentate.
Potrivit studiului aspersky, peste jumătate
(51%) dintre europeni spun că au întâlnit pe cineva
care a folosit o tehnologie de augmentare. Când
vine vorba de viaţa personală, aproape jumătate
(45%) dintre europeni nu ar avea probleme să fie
alături de o astfel de persoană augmentată, iar
5,5% dintre europeni spun că au avut deja o astfel
de relaţie.
Mai mult de o treime spun că „au acceptat
dintotdeauna” persoanele augmentate și 17% spun
că acceptă această idee acum, mai mult decât o
făceau acum zece ani. Jumătate dintre bărbaţii
europeni (50%) spun că sunt fie „entuziasmaţi”, fie
„optimiști” cu privire la un viitorul în care există atât
persoanele augmentate, cât și non-augmentate,
comparativ cu numai 40% dintre femei.
Dacă un membru al familiei ar necesita tehnologie de augmentare din motive de sănătate, oamenii
s-ar simţi cel mai confortabil dacă aceasta s-ar
referi la un braţ bionic (38%) sau la un picior
(37%), Marea Britanie fiind cea mai deschisă cu
privire la această posibilitate. Când a venit vorba
de augmentarea voluntară, adulţii din Portugalia
(56%) și Spania (51%) au fost cei mai mulţi care au

declarat că oamenii ar trebui să facă ce doresc cu
corpul lor, Marea Britanie fiind ţara care a susţinut
cel mai puţin această idee (36%). Aproape trei din
zece europeni (29,5%) ar oferi sprijin unui membru
al familiei care a decis să folosească tehnologia
de augmentare umană, indiferent de propria lor
percepţie, nivelul de susţinere fiind cel mai mare
în rândul portughezilor (46%), iar cel mai scăzut în
rândul francezilor (19%).

Deși găsim un sprijin și un interes larg pentru augmentarea umană în întreaga Europă, există, evident, preocupări
în legătură cu implicațiile augmentării umane pentru societate.
Guvernele, liderii din domeniu și persoanele augmentate trebuie
să se unească pentru a contribui împreună la modelarea viitorului
augmentării umane, astfel încât să ne putem asigura că această
industrie interesantă se dezvoltă într-un mod reglementat și
sigur pentru toată lumea.
Marco PREUSS, Director of the Global Research & Analysis Team,
Kaspersky Europa
Doar 16,5% dintre europeni consideră alegerea
de a folosi tehnologia de augmentare ca fiind
„ciudată”, procentul variind de la doar 8% în
Portugalia până la 30% în Marea Britanie, în timp ce
aproape un sfert (24%) consideră autoaugmentarea
drept „curajoasă”.

Tehnologia de augmentare umană nu ar trebui considerată ca
o soluție high-end, high-tech pentru un număr limitat de persoane, considerate privilegiate. Ea trebuie să fie accesibilă și la
îndemâna tuturor - toată lumea ar trebui să se poată bucura de
beneficiile augmentării.
Hannes Sapiens Sjöblad, Director general și cofondator al
DSruptive Subdermals
Puţin peste un sfert (27%) consideră că persoanele augmentate ar trebui să aibă o reprezentare specială la nivel guvernamental, comparativ cu
41% care se opun ideii.

espre cercetare
Sondajul online a fost realizat de Atomik Research, în cadrul lui fiind
chestionaţi 6.500 de adulţi cu vârste peste 18 ani din Austria, Franţa,
Germania, Italia, Portugalia, Spania și Marea Britanie. Colectarea datelor
a avut loc în perioada 1-4 martie 2021. Atomik Research este o agenţie
independentă de cercetare de piaţă care angajează cercetători certificaţi
MRS și respectă codul MRS. Raportul complet este disponibil la cerere.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.kaspersky.com. A
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Tehnologia 5G va aduce
1,3 trilioane de dolari la
PI -ul global până în 2030
P

roductivitatea și eficiența vor crește ca urmare a utilizării
tehnologiei 5 , care va schimba modul în care funcționează
multe sectoare economice, serviciile pentru consumatori și
competențele anga aților, contribuind cu 1,3 trilioane de dolari la PIBul global până în 2030, arată raportul P C „The global economic
impact of 5G. Powering your tomorrow”.
Estimările PwC arată că utilizarea tehnologiei 5G, alături de investițiile în inteligența
artificială (AI) și Internet of Things (IoT), poate duce
la optimizarea modelelor de afaceri, la produse noi
și servicii rapide și eficiente, câștigurile urmând să
se accelereze începând din 2025, pe măsură ce
aplicațiile compatibile cu 5G vor deveni tot mai
răspândite. Dincolo însă de oportunități, folosirea
acestei tehnologii vine și cu riscuri noi, ceea ce face esențială revizuirea modului în care este abordată securitatea cibernetică,
pentru siguranța tuturor utilizatorilor: consumatori, companii
și societate.
Mircea BOZGA, Partener Risk Assurance, PwC România

Având în vedere amploarea potenţialului economic, raportul subliniază că fiecare organizaţie
va avea nevoie de un plan pentru implementarea
5G în următorii de cinci ani, pentru a maximiza
oportunităţile. În același timp, adoptarea 5G va
impune companiilor și guvernului să ia în considerare
noi abordări ale reglementărilor, concentrându-se
asupra siguranţei în utilizarea tehnologiei.

âştigătorii utilizării 5
La nivel regional, America de Nord va înregistra
cel mai mare procent de creștere a PIB, urmată de
Asia și Oceania și apoi de Europa, Orientul Mijlociu
și Africa (EMEA).
La nivel sectorial, se preconizează că SUA și
Australia vor câștiga cel mai mult din aplicaţiile
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5G pentru servicii financiare, India din cele pentru utilităţi, iar China și Germania în industria
prelucrătoare.
Mai mult de jumătate din impactul economic
global al tehnologiei 5G, respectiv 530 miliarde
dolari, va fi generat de transformările sectorului de sănătate și asistenţă socială. Accelerarea
telemedicinei în timpul pandemiei COVID-19 a
oferit o altă perspectivă asupra viitorului asistenţei
medicale, dovedindu-și eficienţa atât în relaţia cu
pacienţii, cât și la nivelul costurilor. Aplicaţiile 5G
includ monitorizare și consultaţii de la distanţă,
schimb de date între spitale în timp real, comunicarea medic-pacient îmbunătăţită și automatizare
în spitale pentru a reduce costurile.

Alte industrii care vor beneficia de utilizarea
5G sunt:

Utilitățile. Aplicaţiile SMART vor sprijini obiectivele de mediu referitoare la reducerea amprentei
de carbon și a deșeurilor, ajutând contoarele și
reţelele inteligente să genereze economii de energie și să îmbunătăţească
gestionarea deșeurilor și a pierderilor de apă (330 miliarde dolari).
Divertisment. Aplicaţiile includ jocurile online, muzica, televiziunea
online (OTT), publicitate în timp real sau îmbunătăţirea experienţelor
clienţilor (254 miliarde dolari).
Aplicaţiile pentru monitorizarea și reducerea defectelor de fabricaţie,
creșterea utilizării vehiculelor autonome (134 miliarde dolari).
Serviciile financiare. Îmbunătăţirea experienţelor clienţilor, aplicaţii pentru reducerea fraudei (86 miliarde dolari).

Despre PwC
Misiunea PwC 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 284.000 de profesioniști ce oferă
servicii de calitate în domeniul auditului, consultanţei fiscale și consultanţei
pentru afaceri. A

Continental, investiþie de peste 50 de
milioane de euro în omânia în 2020

V

iitorul industriei automotive vizează conducerea asistată și
autonomă, precum și conectarea tuturor participanților la trafic
printr-o mobilitate inteligentă, curată și durabilă. n România,
Continental susține inovația tehnologică și investește în crearea și dezvoltarea de tehnologii care conduc la o creștere sănătoasă, sustenabilă
și armonioasă a industriei.

Dezvoltarea de soluții tehnice inovatoare face parte din spiritul Continental,
din cultura noastră organizațională. Industria
automotive trece printr-o transformare ce
determină o creștere tot mai accentuată a unei
mobilități autonome, conectate, sigure și fără
emisii. Activitățile din centrele R&D din România,
axate pe software și sisteme, reușesc să aducă
viitorul în fața noastră. La fel de importantă,
misiunea unităților de producție, concentrată pe
calitatea produselor fabricate și livrate
clienților, contribuie din plin la o evoluție
durabilă și sustenabilă a companiei.
dr. Christian von ALBRICHSFELD,
Head of Country Continental România
Continental avea, la finalul anului 2020, peste
20.100 de angajaţi în sediile sale din România. O
treime dintre aceștia este reprezentată de ingineri
și informaticieni.

Viitorul industriei automotive vizează conducerea asistată și autonomă, precum și conectarea tuturor participanţilor la trafic printr-o mobilitate inteligentă, curată și durabilă. În România,
Continental susţine inovaţia tehnologică și
investește în crearea și dezvoltarea de tehnologii
care conduc la o creștere sănătoasă, sustenabilă și
armonioasă a industriei.

„2020 a fost un an în care am transformat provocările determinate de
schimbările din industrie și societate în oportunităţi prin întărirea eficienţei,
performanţei și inovării, a diversificării gamei de produse și tehnologii.
Astfel, am avansat considerabil în adoptarea modului de lucru de tip agil și
digital, pe care ni l-am asumat la nivelul întregii companii. 2021 este un an
în care trebuie să continuăm să vedem oportunităţile ce apar și să creștem
afacerea , a adăugat dr. von Albrichsfeld.

Direcţiile în care inginerii și informaticienii din
România desfășoară o activitate intensă presupun
un portofoliu diversificat, identificarea de soluţii
inovatoare de software și hardware pentru interiorul
autoturismului, conducere autonomă, siguranţă,
sisteme de navigaţie și instrumente pentru mașini
viitoare și vehicule comerciale, precum și pentru motor și transmisie, extinzând și arhitectura de
reţea.
În 2020, compania a investit peste 150 de milioane de euro în operaţiunile
sale din România. Printre investiţii se numără lucrările la noua clădire de
birouri a centrului de cercetare și dezvoltare din Timișoara, finalizarea
lucrărilor la clădirea din Iași, punerea în aplicare a sistemului de trigenerare
la fabrica de componente electronice din Timișoara, implementarea noului
echipament pentru tratarea emisiilor la fabrica de anvelope din capitala
Banatului, precum și investiţii în echipamente de ultimă generaţie în centrul
de inginerie și fabrica de componente electronice din Sibiu și în fabricile
ContiTech din ţară (Carei, Nădab și Timișoara) prin punerea în aplicare a
tehnologiilor industriei 4.0, care conferă un grad ridicat de automatizare și
îmbunătăţire a proceselor de producţie, a eficienţei și calităţii muncii.

Activităţile pe care le desfășoară angajaţii
din România vizează folosirea inteligenţei artificiale și cybersecurity care contribuie la evoluţia
accentuată a sistemelor de conducere asistată
și autonomă, precum și folosirea tehnologiilor
de conectivitate, printr-o arhitectură a sistemelor
ce oferă conducătorilor și pasagerilor auto noi
experienţe de utilizare a vehiculelor. Simultan, fabricile din ţară (Automotive, ContiTech și Anvelope)
susţin acest progres prin varietatea de produse și
a calităţii acestora, precum și prin eficientizarea
capacităţii de producţie.
În direcţia electrificării, în România, din grupul
Continental face parte divizia Vitesco Technologies.
Aceasta dezvoltă și produce tehnologii de ultimă
generaţie pentru o mobilitate sustenabilă. În
anul 2019, Vitesco Technologies s-a desprins de
Continental, ca și entitate juridică separată, și face
în continuare parte din grup. În România, compania
este reprezentată prin două entităţi juridice, având
sediile la Brașov și Timișoara și două puncte de
lucru în Iași și Sibiu.
Pentru acest an, Continental Romania are
planificate investiţii în valoare comparabilă cu cea
de anul trecut. În funcţie de viitoarele proiecte și de
evoluţia industriei automotive, compania va continua angajările în acest an în România. A
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1,5 milioane de motoare EcoBoost 1.0 litri,

produse la uzina Ford din Craiova

F

ord România a anunțat pe 12 martie atingerea pragului de 1,5 milioane de motoare EcoBoost 1.0 litri fabricate la
uzina din Craiova, de la lansarea producției acestuia în 2012. Motorul EcoBoost 1.0 litri cu numărul 1.500.000 produs la Craiova va echipa un model ord Puma ST Line fabricat pentru un client din Craiova.
de tehnologia de dezactivare a primului cilindru,
oprind automat unul dintre cilindrii motorului în
situaţiile în care acesta nu necesită putere maximă,
ca de exemplu coborârea în pantă sau la viteze de
croazieră. Sistemul poate decupla sau recupla un
cilindru în 14 milisecunde.

Motorul de 1.0 litri EcoBoost a fost proiectat la
centrele tehnice Ford din Dunton (Marea Britanie)
și Merkenich (Germania), iar din 2012, acesta se
construiește la fabricile Ford din Craiova și
ln
(Germania).

Atingerea pragului de 1,5 milioane de motoare EcoBoost produse la Fabrica din Craiova reprezintă cu adevărat un moment
extraordinar pentru noi, un moment de mândrie pentru întreaga
echipă a Uzinei de Motoare. În prezent, lucrăm în 3-4 schimburi
pentru a susține producția zilnică de peste 1700 de motoare.
La fiecare 42 de secunde, un motor este asamblat pe liniile
noastre de producție de la Craiova.
Nicolae GAVRILĂ, Directorul Uzinei de Motoare Ford Craiova

Lansarea motorului de 1.0 litri EcoBoost a reprezentat o
adevărată revoluție în industria auto. Sunt foarte mândru că
primul motor a ieșit de pe linia de producție în timpul mandatului meu în funcția de director al Uzinei de Motoare Craiova.
Ian PEARSON, Președintele Ford România
Ford Craiova produce în prezent motorul
EcoBoost de 1.0 litri în versiunile mHEV 125CP și
155CP, dar și în versiunile tradiţionale non-mHEV, de
95CP, 100CP și 125CP. Aceste versiuni echipează o
varietate de vehicule Ford, precum Puma, EcoSport,
Fiesta, Focus, dar și vehicule comerciale precum
Tourneo Connect, Tourneo Courier și Transit PHEV,
ajungând la clienţii Ford din întreaga lume.
Puternicul, versatilul și eficientul motor
EcoBoost de 1.0 litri a adunat numeroase premii de
la lansarea sa pe piaţă în 2012, inclusiv 11 premii
internaţionale la competiţia IEPOT (International
Engine and Powertrain of the ear), fiind recunoscut pentru eficienţa consumului de carburant și
performanţele sale calitative.
Motorul EcoBoost de 1.0 litri este de asemenea
primul motor cu trei cilindri din lume care dispune
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În anul 2020, mai mult de jumătate din autoturismele Ford vândute la nivel european au fost
echipate cu premiatul motor de 1.0 litri EcoBoost.
Ford Craiova are în acest moment peste 6000
de angajaţi care lucrează atât pentru producţia de
vehicule cât și pentru cea de motoare. Aproximativ
1100 dintre aceștia lucrează doar la uzina de
motoare în 3 și 4 schimburi pentru a face faţă
cererii actuale de pe piaţă.

Motorul EcoBoost de 1.0 litri continuă să stabilească noi
standarde în categoria de motoare compacte pe benzină.
Întreaga noastră echipă de la uzina din Craiova este mândră să facă
parte din acest proiect, să vadă pe stradă modelele Ford Puma produse aici, echipate inclusiv cu acest motor, oferind clienților
noștri experiența deosebită la volan, specifică Ford.
Adrian CALANGIU, Manager Producție,
Uzina de Motoare Ford Craiova
De la preluarea din martie 2008, Ford a investit
peste 1,5 miliarde de euro pentru a transforma
uzina din Craiova într-o fabrică de ultimă generaţie.
Din această sumă, aproximativ 300 de milioane de
euro au fost investiţi doar în modernizarea Secţiei
de Producţie Motoare. A

ealitatea în post produc ie

o nouă scenă pentru capitalul uman
LEONARD RIZOIU
Managing Partner
leoHR/stayIN

M

ultă cerneală au folosit tiparele publicațiilor și mulți kb au fost utilizați în media digitală
pentru a se creiona ce ne așteaptă. Cum să acționăm, ce strategii să adoptăm, la ce să
ne așteptăm, cum va arata viitorul pieței de capital uman
este din ce în ce mai clar că trebuie să depunem
toate eforturile, dar nu pentru a nu ne scufunda, ci
pentru a naviga cu o viteză din ce în ce mai mare.

Am pus la bătaie competenţe noi. Am ieșit
din zonele de confort în care vizibilitatea și planificarea erau clar stabilite și targetele sau volumele
de producţie erau extrem de aliniate la cerinţele
stakeholder-ilor. Dar iată-ne într-un scenariu în
care am învăţat să coordonăm activităţi, procese,
echipe cu o vizibilitate redusă, ca cea a farurilor de
ceaţă extrem de densă utilizată în cazul traficului
îngreunat de intemperiile vremii.
Contextul ne-a ajutat să ne punem la
punct setul de caracteristici necesar pentru a
oferi performanţă: flexibilitate, managementul
schimbării, critical thinking, capacitatea de a lua
decizii rapide și bune sub presiune, capacitate de
a analiza date și situaţii în timp redus, capacitatea
de a îmbrăţișa schimbările și de a ne replia cât
se poate de repede și mai ales capacitatea de a
veni cu soluţii și idei creative pentru a putea să ne
continuăm munca. Roata industriei și a economiei
a trebuit să continue să se învârtă și noi am fost
nevoiţi să producem componente de mașini, cablaje, produse și soluţii dedicate industriei, a trebuit
să livrăm produse destinate pieţelor naţionale și
internaţionale în ciuda lockdown-urilor totale sau
parţiale din această perioadă.
Acolo unde s-a putut ne-am continuat activitatea de acasă și de unde nu existau conceptele și
era imposibil să ne imaginăm asemenea scenarii,
iată-ne, în roluri de actori principali pe scena aceasta
cu provocările de rigoare. Managerii au învăţat din
mers să coordoneze echipe la distanţe și dacă globalizarea era un trend pentru care ne pregăteam,
acum, la 1 an de la vortexul cascadat al contextului tulbure – criza sanitară, pandemie - suntem
conștienţi că am dezvoltat abilităţi, cunoștinţe și
skills-uri pe care acum le uzităm la maxim.

a ce să ne aşteptăm
La o redefinire a întregilor procese, la un context
plin de schimbări și la strategii de genul JIT (just in
time). Este momentul prielnic să ne aliniem la un nou
flow de planificare industrială, la o nouă paradigmă,
la noi valori și toate acestea în concordanţă cu
revoluţia tehnologică, și digital, dar și cu dezvoltarea
competenţelor din capitalul uman.
Ne așteptăm la un mix, un work place și space
hybrid. Căpătând astfel libertatea de a lucra de
oriunde, de a fi creativi în a găsi soluţii să livrăm
produse, servicii, la o globalizare a proceselor.
Premisa este că suntem toţi în aceeași barcă și

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 profunzime nevoile afacerilor, construind soluții
complete și personalizate 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.

Presiunea pe capitalul uman este uriașă, contextul tulbure, mediul nefavorabil, lipsa vizibilităţii,
precauţia, competenţe noi, volum imens de taskuri, dezvoltare continuă, îmbrăţișarea schimbărilor.
Aceștia sunt indicatori care inhibă drive-ul și
motivaţia oricui pentru performanţă. Cu toate acestea livrăm, ne aliniem obiectivele, depunem eforturi
suplimentare, indiferent că avem nivel de operator
sau de manager general. Toţi suntem acolo, ce este
diferit este duritatea scutului cu care ne ferim de
presiunea momentului.
Ne așteptăm la strategii pe termen scurt și
mediu care să echilibreze raportările și cifrele.
Ne așteptăm să vedem cum se prăbușesc pieţe
care cândva erau foarte stabile și să crească
puternic zone cărora nu le acordam mari șanse și
nici măcar interes. Ne așteptăm și la zona de dezvoltare de capital uman care încearcă să mapeze
corect aceste tendinţe, la reorientări profesionale.
Drept exemplu, sunt oamenii din sectorul grav afectat, Horeca. Acei oameni au nevoie de reconversie
profesională către zone unde avem nevoie acum de
capital uman. Trecerea de la industria ospitalităţii la
industria prelucrătore nu va fi una ușoară și sigur
se va observa asta în indicatorii care măsoară
eficienţa și productivitatea.
Ne asteptăm la desenarea unor procese care
până acum nu se puteau face decât fizic. Totuși,
iată cum on boarding-ul noilor angajaţi se poate
face acum online, iată cum meetingurile echipelor
se fac online, iată cum decizii importante privind
îmbunătăţirea continuă se fac cu ajutorul platformelor de comunicare online.
Ne așteptăm ca digitalizarea să poarte perla
coroanei și să împingă activităţi spre utilizarea
eficientă a tehnologiei, de la procese de producţie,
până la procesele din afara zonei de producţie care
ţin de activităţile suport.

um trebuie să arate piaþa de capital uman în această noua realitate
Ei bine, răspunsul este frecvent întâlnit pe agendele celor care fac
planuri de reabilitare și de dezvoltare Piaţa de capital uman trebuie să se
dovedească flexibilă, creativă, să îmbrăţișeze schimbarea. Doar așa vom
putea livra rezultate sub presiune, acumula și dovedi abilităţi de leadership
care ne vor ajuta să fim adevăraţi team players. A
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Investiþiile în îmbunătăþirea
competenþelor pot crea

5,3 milioane de job-uri până în 2030

I

nvestițiile cumulate ale guvernelor și companiilor în îmbunătățirea competențelor și recalificarea forței de muncă ar
conduce la o creștere a PIB global cu 6,5 trilioane de dolari și ar crea 5,3 milioane de locuri de muncă până în 2030,
potrivit raportului „Upskilling for Shared Prosperity”, lansat la Davos de PwC și Forumul Economic Mondial. China
va fi cea mai mare câștigătoare a unei astfel de inițiative, în timp ce statele din Europa Centrală și Est vor beneficia mai
puțin, parțial din cauza structurii economiilor și a nivelului de educație.

Alte constatări ale raportului

Economiile din Europa Centrală și de Est
poartă încă povara tranziției la piața liberă:
șomaj pe termen lung, populație neocupată, sisteme de educație care nu au evoluat în același ritm
cu cererea de pe piața forței de muncă. Din aceste
motive, sunt mai vulnerabile în fața schimbărilor
aduse de noile tehnologii care impun competențe
crescute. În urmă cu doi ani noi estimam că în jur
de 600 mii de locuri de muncă din România vor fi afectate, până în
2029, de automatizare și digitalizare. Ne așteptăm ca acest proces să
fie mult mai rapid în noul context, schimbat de pandemie și sperăm
că atât guvernul, cât și companiile să devină tot mai conștiente
că trebuie să investească mai mult în educație și formare
profesională.
Ionuț SIMION,
Country Managing Partner PwC România
Raportul notează că șomajul este așteptat
să crească pe măsură ce economiile continuă
să experimenteze efectele pandemiei. De aceea
investiţiile în îmbunătăţirea competenţelor forţei
de muncă globale sunt esenţiale pentru stimularea
redresării economice după COVID-19. Avantajele
mai ample ale dezvoltării competenţelor sunt
creșterea productivităţii, a numărului locuri de
muncă mai bune, plătite echitabil, care contribuie la
reducerea inegalităţilor salariale, în special a celor
create de noile tehnologii.
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n Raportul îndeamnă guvernele să adopte o
abordare agilă pentru a stimula iniţiativele naţionale
de îmbunătăţire a competenţelor, să colaboreze cu
companiile, organizaţiile non-profit și autorităţile
din educaţie și să ofere stimulente pentru crearea
de locuri de muncă în economia verde și sprijinirea
inovaţiei tehnologice.
n Economiile în care deficienţele de competenţe sunt mai mari ar putea vedea cele mai mari
câștiguri ca procent din PIB, inclusiv China (7,5%) și
India (6,8%), Spania (6,7%), Australia (5,9%) și Africa
de Sud (4,4%).
n Europa Centrală și de Est va avea cele mai
mici beneficii la nivel global, de 2,1% într-un scenariu accelerat și 1,8% în scenariul de bază.
n Unele economii dezvoltate vor avea câștiguri
mai mici, variind de la 2% în Japonia la 0,3% în
Germania, având în vedere că productivitatea și
baza lor de competenţe sunt deja mai puternice
decât pe pieţele emergente.
n Sectoarele care au avut creșteri salariale
și de productivitate scăzute de-a lungul timpului
ar putea obţine beneficii semnificative în urma
îmbunătăţirii calificărilor. Spre exemplu, sănătatea
și asistenţa socială ar putea contribui la creșterea
PIB cu 380 de miliarde de dolari prin îmbunătăţirea
competenţelor până în 2030.
n Unul dintre cele mai eficiente sisteme de
ocupare a forţei de muncă, dat exemplu în raport,
este cel al Danemarcei. Introdus în urmă cu 25
de ani, acesta se bazează pe mobilitatea locurilor
de muncă. Angajaţii care își pierd locul de muncă
primesc până la 90% din salariu pentru o perioadă
de doi ani, sub rezerva recalificării sau explorării
opţiunilor antreprenoriale sau a locurilor de muncă
în alte orașe. Puţini danezi își pierd locul de muncă
pentru că sunt concediaţi. Majoritatea iau iniţiativa
de a pleca și de a se recalifica, profitând de aceste
politici active pe piaţa muncii.

În perioada 25-29 ianuarie, Forumul Economic Mondial a organizat Davos 2021, o săptămână de dezbateri virtuale în care lideri din
întreaga lume au discutat despre restabilirea încrederii în lumea postCOVID-19. Raportul „Upskilling for Shared Prosperity” a fost publicat de
PwC și Forumul Economic Mondial, în prima zi a acestei săptămâni de
dezbateri. A (comunicat de presă)

Recenzii de carte
Profit din excelenþă
Întâmpinarea curentului tech cu muncă
uimitoare şi slujbe durabile
Tom Peters propovăduiește de zeci de ani
ideea de a-i pune pe oameni pe primul loc, iar
în mediul de afaceri din ziua de astăzi, care
se schimbă cu rapiditate, acest mesaj este
mai important decât oricând. Cu expertiza
lui inegalabilă și charisma sa unică, Peters
pune la dispoziţie îndrumări genial de simple,
care pot fi ușor puse în practică pentru a avea
succes și pe care orice lider din domeniul
afacerilor le poate implementa imediat. El vă
oferă un ghid atât pentru organizaţiile din care

faceţi parte, cât și pentru voi înșivă, ca indivizi, pentru a gestiona cu succes tsunamiul
tehnologic.
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Arta învăþării şi a dezvoltării personale
În contextul în care informaţia de calitate este mai valoroasă decât în oricare
altă perioadă din istoria umanităţii, cea mai
importantă abilitate pe care ar trebui să o
deprindă oricine își dorește să aibă succes
este să înveţe cum să înveţe.

au legătură cu învăţarea și educaţia: felul
în care învăţăm, pașii de acţiune, metode
noi de învăţare, modul în care instruirea
permanentă ne ajută să ne îndeplinim
obiectivele și importanţa învăţării continue,
pentru o viaţă lungă și sănătoasă.

O carte obligatoriu de citit de liderii de
orice fel, de cei interesaţi de dezvoltarea
personală, dar și de traineri, profesori sau
studenţi. Jim Stovall și dr. Ray Hull –
personalităţi din domenii diferite – și-au
împletit eforturile și experienţa ca să ne
explice detaliat o mulţime de subiecte care
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Novacenul. Viitoarea epocă a hiperinteligenþei
Cartea lui James Lovelock ne poartă
într-o călătorie dinspre trecut – marcând
momentele esenţiale ale evoluţiei omenirii –
înspre viitorul care începe să se construiască
chiar sub ochii noştri, unul în care oamenii şi
maşinile create de aceştia vor împărţi acelaşi
Pământ aflat şi el în continuă schimbare.
Fără să creeze scenarii apocaliptice în
care roboţii vor distruge civilizaţia umană,
James Lovelock ne vorbeşte cu argumente
despre intrarea noastră şi a planetei într-o
nouă epocă, Novacenul. Este următoarea
etapă în evoluţia umanităţii, cea în care
tehnologia va deveni autonomă şi mult mai
inteligentă decât omul. Însă toate aceste

lucruri sunt fireşti, susţine autorul, convins că suntem singurele fiinţe din cosmos
capabile să-l cunoască şi să creeze maşini
care să le semene.
O carte esenţială pentru oricine vrea
să înţeleagă drumul pe care l-am parcurs,
precum şi ce ne-ar putea aştepta în viitor.
n
n
n
n
n
n
n

Autori: James Lovelock
Traducere: Anacaona Mîndrilă-Sonetto
Editura: Polirom
ISBN: 978-973-46-8047-4

Anul apariției: 2020
Nr. pagini: 192
Preț: 34,95 RON
1/2021

95

@

Produse&Servicii

ALUMINIU
• 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

• 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.)

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
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