








MULTUS U5000 LASER EX 
STRUNG SUPER-MULTIFUNCTIONAL 

Modelul MULTUS U5000 LASER EX de la OKUMA este 101<uMA 

ultima ma9ina multitasking care integreaza procese de 
productivitate ridicata, cum ar fi frezare, strunjire, prelucrare 
pe 5 axe, rectificare, depunere laser cu metale 9i durificare 
cu laser pentru o gama larga de dimensiuni 9i forme ale 
pieselor de prelucrat, toate pe o singura platforma. 
MULTUS U5000 LASER EX ofera capabilitati de indepar
tare sau de depunere a metalului, creand astfel posibilitati 
nelimitate pentru aplicatiile dvs. fara sa mai fie necesar ca 
piesa sa fie data jos de pe ma9ina. 

!OKUMA
OPEN POSSIBILITIES 

Centrele �i stn.mgurile de prelucrare durabile �i 
fiabile Okuma va ofera capacitatea �i fle:xibilitatea 
de care aveti nevoie pentru a concura eficient cu 
control dimensional precis pentru calitate, fiabilitate 
�i durabilitate. 

MB-BOV 
CENTRU VERTICAL DE PRELUCRARE 

MB-80V este eel mai mare centru de prelucrare 
CNC vertical din seria MB-V de succes la nivel 
international 9i este ideal pentru lucrul pe piese 
mari. Acest lucru se datoreaza partial mesei de 
lucru cu dimensiunile de 1.600 x 800 milimetri 9i 
curselor largi X-Y-Z de pana la 1.600 x 1.050 x 600 
milimetri. In ciuda acestor dimensiuni ma9ina 
necesita o amprenta minima 9i poate fi configurata 
rapid datorita operarii sale u9oare via control 
numeric Okuma OSP P300. 

LU7000EX 
STRUNG ORIZONTAL CU DOUA TURELE 

Strungul OKUMA LU7000 EX reprezinta ma9ina 
inteligenta prin capacitate de a9chiere mare 9i de 
prelucrare a pieselor de gabarit mare. LU7000 EX 
are posibilitate de prelucrare in 4 axe, iar cu ajutorul 
turelei superioare 9i inferioare se pot executa prelu
crari simultane pentru repere mari, intr-un spatiu de 
lucru compact. Tehnologia T hermo-Friendly Con
cept asigura o precizie dimensionala deosebita in 
timpul schimbarilor de temperatura ambientale 9i a 
opririlor ma9inii, solicitand compensari mici in 
schimbul unei productivitati mai mari. 

l<?�.!::!!!!!.� Cinmn �- Okamoto @ �� greenbaumasiniunelte.ro l;i;j� 
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C um ar arăta ţara ideală în care ai dori să trăieşti? Te-ai gândit? În linii mari, cum ar 
arăta ea? (dacă nu eşti exagerat de pretenţios, poate fi o temă uşoară de vacanţă) 

În general, dacă ne propunem un astfel de exerciţiu, compunem mai uşor caracteristicile 
acestui spaţiu din frânturi desprinse din mai multe locuri deja cunoscute, nu toate dintr-un 
singur loc geografic sau socio-cultural. Aşadar, ne dorim un mix. De peste tot ne place, ne 
stârneşte admiraţia, ne împlineşte câte ceva.

Cum am contura acest spaţiu ideal? Care sunt caracteristicile lui cele mai importante care 
definesc esenţa spaţiului fizic, a situaţiei economice, a valorilor societăţii, a culturii şi a 
modului de viaţă? Poate ar trebui să vedem cum arată acest profil al ţării ideale şi să con-
statăm, onest, că ea nu există pe planetă. Să ne-o dorim în continuare, nu este ilicit. Aşa 
face orice cetăţean al oricărei ţări de pe planetă. Sunt sigur.

Dar este binevenit şi un exerciţiu igienic, de primenire a aşteptărilor şi aspiraţiilor, prin 
prizma rezultatelor la care participă fiecare activ, ca cetăţean. 

În contextul în care înţelegi şi contribuţia ta şi a fiecăruia la starea generală, cum i-ai privi 
pe ceilalţi cetăţeni ai acestei ţări ideale? Cum te-ai raporta la ei? I-ai respecta sau admira mai 
mult? Ţi-ar fi indiferenţi mai puţin, i-ai compătimi mai mult sau i-ai ierta mai uşor? Care ar 
fi rezultatele concrete ale atitudinii tale faţă de ei şi faţă de ţară? 

Pe de altă parte, ce ai fi dispus să faci pentru a menţine ţara în această stare care-ţi deter-
mină aprecierea şi admiraţia? Pentru că aşa ar fi corect, să evaluăm şi ce anume ni se cere 
nouă să respectăm sau să facem pentru a putea fi integraţi în spaţiul dorit (pentru că, de 
obicei, respectăm necondiţionat regulile, acolo unde găsim reperele civilizaţiei dorite, fără 
comentarii şi persiflări, cu admiraţie chiar).

Ar merita să facem acest exerciţiu pentru a vedea ce anume ar trebui să respectăm şi la ce 
să participăm din proprie iniţiativă, pentru că ar ajuta să construim şi aici ceea ce apreciem 
la o ţară ideală (sau, de obicei, afară).

După ce construieşti imaginar România ideală în versiunea ta, înainte de a te bucura, mai 
fă te rog un exerciţiu şi întreabă-i pe cei apropiaţi (doar pe ei) cum ar arăta ţara ideală din 
perspectiva lor. Vei avea mici surprize pentru că nu va fi o suprapunere totală, deşi şi ei 
îşi doresc o ţară civilizată şi stimabilă. Asta nu te va determina să-i iubeşti pe ei mai puţin, 
nu?! Sunt ai tăi. Ţi-i asumi aşa cum sunt, aşa cum ar fi bine să-ţi asumi şi să iubeşti şi ţara 
pe care şi ei o compun.

Dacă facem toţi acest exerciţiu, avem şansa, măcar imaginar, să mergem în vacanţă într-o 
ţară nouă: cea ideală. 

În realitate, chiar dacă nu va fi o suprapunere perfectă la întoarcere, va exista cu siguranţă 
un numitor comun al tuturor ţărilor noastre ideale care să ne dea satisfacţie şi să ne înseni-
neze zilele aici, tuturor. Dacă suntem coerenţi cu noi înşine, după acest „joc de societate”, 
la întoarcerea din vacanţă vom fi şi oameni relaxaţi şi cetăţenii activi ai ţării noastre ideale.

Editorial"

xer i iu e a a ă  
m ia i ea ă

Rãspunderea privind corectitudinea informaþiilor 
prezentate revine în întregime autorilor.

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

DATE DE CONTACT
  -  , ucure ti

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

www.ttonline.ro
ditată de Tehnic edia.

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

scrieþi la: office@tehnicmedia.ro.

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

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

oto copertă  hutterstoc

DIRECTOR/REDACTOR ªEF
ing. nuţ Iliescu 

ART DIRECTOR
Claudia Costache

TA  D  DA I
ing. Gabriela Atanasiu

REDACTORI
ing. ihaela Iliescu
ing. Corneliu Gornic

ndrei Iliescu
aria răghici 

COLABORATORI
ing. lorin oraru
( I I-U LT )

an cutaru
(T L II)

dr. ing. orel nania
dr. ing. Radu Canarache

ing. ircea ăduţ
( / / L / )

arius urlacu
( I )

Leonard izoiu
( U  U )

ONUÞ ILIESCU
director Tehnic  i Tehnologie



1/2021   3



4    4/2019

relucrare sigură pentru suprafeţe dificile. and i  oromant 
lansează noile calităţi de strun ire pentru superalia e refractare  34
Tiger tec® old de la alter extinde limitele -                               
acum şi în domeniul găuririi         35

epar nd ceea ce nu este stricat. oti ul pentru care producătorii       
ar trebui să adopte o nouă generaţie de soluţii de prelucrare  36

eciclarea este esenţială. eco Tools, obiecti  ambiţios                 
pentru economia circulară      38

ăsurare rapidă profil d non-contact                                  
ituto o  noul oundtracer lash      40
pectrometrul cu emisie optică ( )   iniLab   41
aşina de măsurat în coordonate tip gantr  LK eros   42
aşini optice pentru analiza  a pieselor axiale   43

  Transmisii mecanice
erformanţe crescute cu noua serie de rulmenţi K   44

  Tehnologii
Un nou mod de lubrifiere a rulmentului  monitorizarea fricţiunii            
şi lubrifierea de la distanţă şi în timp real   46

ameră ideo pentru inspecţie uni ersală cu rotirea capului cu   48
rganizaţia digitală şi automatizarea proceselor industriale             

Dan Scutaru  50

  utomati ri
roducti it  aster deschide drumul către digitalizare. 
onecti itate perfectă între soluţiile de manipulare şi cele soft are,                         

dez oltate de esto   52
enzor inteligent pentru motoare în zone cu potenţial de explozie 54

  utomati ri >>> robo i <<<
orld obotics  rograms  aport global  I   56

U  produce robotul cu numărul .     57
e au în ăţat producătorii după un an de pandemie   60
tudiu de caz – a anta ele automatizării. L  utomoti e a instalat      

un robot ersatil în  axe pentru tăierea conductelor de aer   62

   Materiale plastice  
 altă iaţă pentru materialele plastice    63
ranson  ulse ta er tehnologie de rf, unică, pentru nituirea        

la cald a maselor plastice    64
lăcuţe presiune/regla  - distribuţie optimă a presiunii de închidere  65
pecialistul în măcinarea cu iteză redusă    66
egaport, Ltd. îşi creşte capacitatea de alimentare a fabricii                

de reciclare cu echipamentele ellenc T istral    66
omerciantul de lemn anticipează ne oile                                       

(să-ţi faci iarna car şi ara sanie...)    67

 

Cuprins

anul 20 I nr. 3/ 2021 (117)

Editorial  Onuþ Iliescu 2
tiri  6  

L I  roup in esteşte în fabrica     
de componente -mobilit  din Timişoara 7

onferinţa conomică I I  om nia în 
dialog cu companiile germane  10

Eveniment 
orumul economic franco-rom n                    

semnalul  mediului de afaceri cu pri ire               
la iitorul regiunii ării egre 8

emo etal - conexiune stabilă pentru     
industria din om nia    12

Showroom 
roduse disponibile pe pia ă 11

  Maºini-unelte ºi 
SDV-uri

istem automat de pre enire a coliziunilor 
( ) în timpul prelucrării         16

ptimism în r ndul producătorilor din        
industria de maşini-unelte  18

remieră mondială  L  T  noul model    
de la  I    20

mo ilano , -  octombrie.                 
The magic orld of metal or ing  22
llmetech oferă gratuit cursuri de perfecţionare 

pentru meseria de operator maşini cu   
comandă numerică   24

aşini-unelte azi...m ine ( ). Industr  .     
ing. Corneliu Gornic 26

cule de prelucrare cu role pentru maşini de 
ştanţat  ing. Florin Moraru 30
La turaţie maximă 32

18 22

4    3/2021



 ur e  om nia  optimismul directorilor generali     
pri ind re enirea economiei globale a atins un ni el record al 
ultimului deceniu 92

  T&T Plus >>> resurse umane <<<
eîntoarcerea la normalitate  continuarea sau stoparea   

digitalizării companiilor  Leonard Rizoiu 94

Recenzie de carte           95

@  ro u e şi er icii     96

 
PAGINA PAGINA PAGINA

epro lansează pachete de soluţii robotizate  67
oluţie simplă şi eficientă de schimbare               

a culorii la prelucrarea maselor plastice    68
ppelmann Kapsto®  lue ngel pentru 

elemente de protecţie durabile - şi multe 
produse fabricate din materiale reciclate                 
post-consumator   69

lemente de protecţie termoformate şi tă i        
de transport   70

  CAD/CAM/PLM/ERP
oluţie high tech de fabricaţie asistată în       

industria prelucrătoare - K            
dr. ing. Dorel Anania  72

 - o referinţă în domeniul            
in . Mircea Băduţ 74 

I T   - soft are a ansat -  
pentru matriţerie dr. ing. Dorel Anania,             
dr. ing. Radu Canarache 76

Info financiar
 miliarde U  în noi parteneriate europene 

pentru soluţii la pro ocările societale ma ore 78
 de milioane de U , spri in pentru 

cercetători şi organizaţii  80

Energie 
Lucrul de acasă a de enit parte integrantă       
a acti ităţii de business Marius Burlacu 81
 

  T&T Plus
 se implică în reducerea emisiilor          

de carbon                                                82
oncurs de soluţii ino atoare pentru energie 

curată, agricultură sustenabilă şi economie     
circulară                                                     83

osch deschide fabrica de plăcuţe           
semiconductoare de la resda                 84

arteneriat strategic în electronica                 
de putere                                                   87

idrogenul ca tehnologie importantă          
pentru iitor                                              88

chaeffler om nia con inge cu performanţe 
ridicate în producţie                                  89

roiectul european LIT  - limba ul în     
era om-maşină                                         90

IN
S

E
R

E
N

Þ
I 

an
ul

 2
0 

I n
r. 

3/
20

21
 (

11
7) sea ro n o eri , , , 

llmetech 

mari om nia 

amp 

hem Trend 

horus ngineering ( rema, o-di-tec, 

ellenc, eima, epro) , ,  

mie om nia 

olor- etal 

 I 

merson rocess anagement omania 

( ranson) , 

anuc om nia , 

esto 

reen au Tehnologie ( uma)      

 coperta , , ,

exagon anufacturing Intelligence 

omania , , coperta 

Inicad esign 

Iscar Tools contracopertă, , 

KI  

Knarr ertriebs 

Leo  

ituto o , 

K 

 Instruments 

ppelmann , 

o- ega Trade ( oosan) , 

and i  oromant , 

chaeffler omania 

eco Tools om nia 

m Tech , , 

Top etrolog  (Ta lor obson, i on, LK 

eros, ici ision) , , , , , 

U  stems urope 

oestalpine igh erformance etals 

alter Tools  , insert pag - , 

60

78



6    3/2021

tiri   

NOU

Mihai Bordeanu - Director 
General Automobile DACIA este 

u  re e i te a  

RECONFIRMARE

François Coste i Jérôme France rea e i  u ţii e e 
re e i te  re e ti  i e re e i te ai 

C a urmare a ultimelor schimbări la nivelul rupului enault 
om nia, respectiv preluarea responsabilităților industriale 

pentru marca  pe zona om nia, usia și Maroc, 
domnul hristophe ridi, președinte M, s-a retras din 
poziția de președinte al M.

stfel, pe  iunie , reunit în ședință extraordinară, onsiliul 
irector M și-a desemnat prin vot secret, noul reședinte 

al asociației în persoana domnului Mihai Bordeanu – Director 
General DACIA. otodată în urma consultărilor, Josephine 
Pa ne  ire r eneral  nia i il iu A A  

ire r eneral rupul n u rial e p nen e Pi e i au 
fost desemnați icepreședinți ai M.

ste o onoare și o responsabilitate pentru mine să 
fiu desemnat reședinte al M. n această 
perioadă de schimbări importante în sectorul auto, 
îmi doresc ca, M, asociația reprezentativă 
a industriei auto din om nia, să fie vectorul de 
dezvoltare al sectorului auto național. ecarbonizarea 
producției de vehicule și componente auto, dez-

voltarea educației duale și creșterea radului de cooperare cu 
universitățile tehnice, dezvoltarea infrastructurii  rutiere, feroviare, 
de alimentare a vehiculelor electrificate, atra erea de noi investiții în 
acest sector vor reprezenta prioritățile noastre în perioada următoare. 
Sunt si ur că echipa de conducere M va întreprinde toate 
demersurile posibile pentru atin erea acestor deziderate.  a declarat 

i ai r eanu  n ul Pre e in e A A .

SCHIMBARE

Andreas Lier  
u  re e i te a  

 m ia
n urma dunării enerale a Membrilor H  om nia, 

ndreas ier,  S  omania, a fost ales de către 
onsiliul irector în fruntea celei mai mari socia ii 

bilaterale din om nia. 
 Sunt foarte înc ntat și este o mare onoare pentru mine 
să fiu ales în funcția de reședinte al H  om nia și aș 
dori să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi pentru 
încrederea acordată. ezvoltarea și intensificarea relațiilor 
economice bilaterale excelente dintre ermania și om nia 
în contextul marilor provocări și oportunități din viitor și 
reprezentarea intereselor membrilor noștri va răm ne punctul 
central al activităților H ,  a declarat ier după ale eri. 
Membrii noului Consiliul Director al Camerei de 

er  i n u rie n er ane: n ndreas ier  
reședinte nSebastian Metz  irector eneral, Membru în 
onsiliul irector n hristian von lbrichsfeld, ontinental 
utomotive om nia - icepreședinte n aniel ross, 

 - icepreședinte nMarco lpert, iebe om nia 
nMichael eier, S e ional enter South ast urope 
n nter rasser, nfineon echnolo ies omania n laudia 
Hesselmann, rensia xplorator  Medicine nSimona Melnic, 
MedicHub n lorin Sabou, Sialtpro n ol er affel, .  

omania S   n etru ușeț, Siemens ner  S
H  om nia este reprezentanța oficială a economiei er-

mane și totodată cea mai mare ameră de comerț bilaterală 
din om nia. nființată în , H  numără peste  de 
firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă 
pentru net or in , schimb de informații și experiențe. 

e  iunie au avut loc, 
în cadrul onsiliului 
director al amerei de 

omerț, ndustrie și ricultură 
ranceze în om nia, ale eri 

pentru funcțiile de președinte 
și, respectiv, vice-președinte. 

stfel, François Coste,  
roupama si urări și Jérôme France,  mi nternational, 

au fost reconfirmați în funcții. ei doi reprezentanți ai 
comunității de afaceri franco-rom ne se află la al treilea man-
dat de uvernanță a  în binom, reprezent nd, pe de o 
parte, viziunea și experiența unei companii mari, completată 
de expertiza din sectorul MM-urilor.

Membru al onsiliului irector  din , François 
Coste este, conform orbes, unul dintre cei mai experimentați 
executivi străini din om nia. u o experiență în mana ement 
de peste patru decenii, ran ois oste a ocupat de-a lun ul 
carierei funcții at t de , c t și de , , H  în ranța, 

orve ia, i eria, hina, aponia, Statele nite, Spania sau 
om nia. 

ntreprenor cu societăți  în om nia, usia și craina, 
rezident în omania din , Jérôme France a construit 
o echipă implicată și responsabilă alături de care compania 

mi nternational a devenit o referință în sectorul ușilor indus-
triale destinate industriei, comerțului și lo isticii, plec nd de la 
concepția p nă la mentenanță lor. e la inte rarea onsiliului 
director al , r me rance s-a implicat activ în mai 
multe proiecte, cum ar fi crearea unui rup de lucru  sau 
dezvoltarea activităților  în afara ucureștiului, prin 
intermediul maratoanelor de afaceri.

 numără în prezent  de membri, a căror cifră de 
afaceri cumulată însumează  miliarde de euro și care au 
creat peste   de locuri de muncă directe. omunitatea 
franco-rom nă este diversă, reunind, pe l n ă investitorii 
francezi, și companii cu capital rom nesc, antreprenori și 
asociații, în toate sectoarele de activitate.
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L  r u  i e te te  a ri a 
de componente m i it  i  imi ara
C ompania ermană a anunțat planurile de a dezvolta fabrica din imișoara într-un pilon pentru proiecte de electro-

mobilitate durabilă prin triplarea suprafeței de producție dotată cu tehnolo ie modernă. este .  de locuri de 
muncă pentru specialiștii din industria auto vor fi create în următorii ani.

Pe 1  iunie, DR LMAIER roup și-a prezen-
tat planul de investiţii în cadrul unui eveniment la 
care au participat autorităţile locale și judeţene. 
Valoarea investiţiei în clădiri și echipamente de 
producţie se ridică la peste 200 de milioane de 
euro și va fi implementată în următorii șase ani. 
Proiectul va fi realizat în mai multe etape și presu-
pune construirea a peste 0.000 de m  de zone de 
producţie, depozite și clădiri de birouri. 

DR LMAIER Timișoara va produce aici com-
ponente electronice și de înaltă tensiune. Datorită 
noilor produse E-mobilit , numărul tehnologiilor 
de producţie va crește masiv. Un punct culminant 
este viitorul sistem de asamblare a bateriilor pentru 
mașinile hibrid ale unui producător de automobile 
premium începând cu 2022.

Reprezentanţii autorităţilor locale prezenţi la eve-
niment și au exprimat susţinerea pentru planurile 
de dezvoltare ale companiei. Apreciem investiţia 
realizată de DR LMAIER roup la Timișoara. Este 
unul dintre cele mai ambiţioase planuri de dez-
voltare anunţate în regiune în perioada următoare. 
Proiectul este extrem de important pentru comu-
nitate, dar și pentru specialiștii din industria 
auto. Investiţia contribuie la planul de dezvoltare 
economică a judeţului și dorim să ne oferim tot spri-

jinul pentru implementarea acestui proiect, în acord 
cu noile trenduri economice globale din domeniul 
e-mobilităţii, poziţionând Timișul și Timișoara pe 
noua hartă a automobilului electric , a declarat Alin 

ica, președintele onsiliului ude ean Timiș.

rimarul Timișoarei, ominic ritz, și-a expri-
mat suportul pentru investiţia care va susţine dez-
voltarea orașului: Primăria Timișoara susţine toate 
investiţiile în tehnologii verzi, nepoluante și ne 
bucurăm că DR LMAIER roup a ales orașul 
nostru pentru construirea unei astfel de fabrici 
moderne. Creșterea semnificativă a capacităţii de 
producţie va crea numeroase locuri de muncă și 
va avea un impact puternic pe termen lung asupra 
economiei orașului și a mediului universitar. oi, 
ca autoritate locală, vom susţine în continuare 
compania în toate etapele de implementare ale 
proiectului .

DR LMAIER roup este pioner în domeniul 
electromobilităţii, iar fabrica din Timișoara va fi un 
pilon important pe termen lung în producţia com-
ponentelor electronice și de înaltă tensiune pentru 
clienţii companiei. A

Prin proiecte inovatoare în domeniul electromobilității, 
DRÄXLMAIER Timișoara va crea peste 1.000 de locuri de 

muncă pentru specialiști în tehnologii de top și procese de producție 
la cele mai înalte standarde din industria auto. Mizăm pe termen lung 
pe susținerea și parteneriatul cu autoritățile locale pentru imple-
mentarea cu succes a acestui proiect de anvergură. Compania este 
un partener de tradiție al comunității locale și dorim să contribuim 
în continuare la dezvoltarea acesteia și să evoluăm împreună și în 
următorii ani. Suntem mândri că fabrica din Timișoara este 
nominalizată să joace un rol cheie în strategia globală de 
E-mobility a DRÄXLMAIER Group.

Dr. Alexander SCHUBEL, Directorul General Operations 
al DRÄXLMAIER Timișoara

Dacă exista nevoie de o confirmare, 
iată-o: modelul german de business 

este pregătit să modeleze următorul ciclu 
tehnologic din industria auto din România 
și împreună cu România! Noua investiție 
foarte substanțială a DRÄXLMAIER Group 
asigură continuitatea activității companiei, 
cu o tradiție de peste 20 de ani în această 
țară. DRÄXLMAIER Group își confirmă încre-
derea în Timișoara și în această regiune 
- și aceasta este o veste bună nu 
numai pentru România, ci și pentru 
Germania.

Cord Meier-Klodt, Ambasadorul 
Republicii Federale Germania la București
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Forumul economic franco-român: 
semnalul mediului de afaceri cu privire 
a iit ru  re iu ii ării e re
Î

ntr-un context re ional marcat, pe de o parte, de o mobilizare comunitară la nivelul  pentru relansarea economiei și, 
pe de altă parte, de înt lnirile la cel mai înalt nivel viz nd reafirmarea an a amentului pentru securitatea euroatlantică, 
comunitatea economică franco-rom nă a or anizat un nou orum bilateral la onstanța, pentru a adresa, alături de 

 de experți din sectorul public și privat, tematici strate ice viz nd dezvoltarea hubului re ional, a portului maritim și a 
sectoarelor economice stimulate de activitatea portuară și fluvială.

Eveniment  

Forumul economic a abordat tematici precum 
atractivitatea și oportunităţile regionale pentru 
investitorii francezi, Constanţa - poartă regională 
de acces, Marea eagră - platformă economică 
regională, oportunităţi în industrie și tranziţie verde, 
comunitate durabilă pentru realizarea potenţialului 
turistic și economic.

Evenimentul s-a deschis cu un mesaj din partea 
reședintelui omâniei  domnul laus ohannis și 

s-a derulat cu prezenţa S m asadoarea ran ei 
în omânia, aurence uer, a S m asadorul 

omâniei în ran a, uca iculescu, a inistrului 
delegat responsa il pentru industrie, inisterul 

conomiei, inan elor și elansării din ran a, 
gn s annier unacher, a lui ihai ara an, 
reședintele , a lui ran ois oste, reședinte 

 și a lui ric Sta , reședinte .

âteva concluzii din cadrul discu iilor de la forum
nRomânia se află pe Drumul Mătasii și trebuie 

să valorifice poziţionarea sa ca punct strategic ce 
poate deservi piaţa locală, a Mării egre, Europa 
Centrală și de ord.
nPortul Constanţa este cel mai mare port și 

cel mai mare terminal de containere din zona Mării, 
cu cele mai mari adâncimi, având o capacitate de 
100 milioane de tone anual. Fiind cel mai puter-
nic și sigur port din estul Europei, acesta permite 
investiţii și proiecte de dezvoltare. Portul este de 
10 ani un hub de cereale pentru ţările din centrul și 
estul Europei.

Este o plăcere și o onoare pentru mine să deschid Forumul 
Economic franco-român din 2021 la Constanța, primul eveni-

ment public major organizat de la începutul crizei sanitare, ca parte 
a relației noastre bilaterale. Acest forum, lansat cu ocazia Sezonului 
Franța-România din 2018-2019, face acum parte din parteneriatul 
strategic dintre cele două țări. Reunit de două ori de la crearea sa, 
forumul este organizat anual de Camera de Comerț, Industrie și 
Agricultură Franceză în România, alternând între București și un oraș 
românesc din regiune, pentru a pune în valoare regiunile eco-
nomice și a crea legături pe întreg teritoriul României.

Laurence AUER, Ambasadoarea Franței în România

Acest eveniment se înscrie în continuitatea a două forumuri 
realizate în cadrul Sezonului Franța-România (din 2018 – 

2019) și își propune să facă bilanțul situației comunității noastre eco-
nomice franco-române la ieșirea din criză, dar și bilanțul contribuției 
sale la economia și societatea celor două țări. Ne propunem, de ase-
menea, să discutăm despre noi parteneriate posibile și să înțelegem 
mai bine oportunitățile naționale pe care ni le oferă cele trei 
priorități strategice ale UE: transformarea digitală, tranziția 
verde și reziliența europeană, declinate în PNRR.

François COSTE, Președinte CCIFER

(...) Pentru România, 2021 oferă sem-
nale dintre cele mai încurajatoare, 

țara noastră aflându-se, alături de Franța, în 
topul creșterii economice estimate în Uniunea 
Europeană. (...) Vrem ca România să exploateze 
pe deplin oportunitățile la care avem acces, prin 
valorificarea unui volum de fonduri europene 
fără precedent. Implicarea în diverse formate 
de cooperare și atragerea de investiții străine, 
corelate cu o viitoare strategie națională de 
creștere a exporturilor sunt doar câteva exem-
ple ale modului în care statul poate sprijini în 
continuare mediul de afaceri. (...)  Franța este 
unul dintre cei mai importanți parteneri eco-
nomici ai României. (...) Cooperarea economică 
bilaterală are perspective clare de dezvoltare, 
care merită valorificate mai bine în viitor. (...) 
România merge deja în direcția stabilității și a 
predictibilității în viața economică. Și trebuie 
să continuăm prin politici adecvate de 
creștere a competitivității pentru mediul 
de afaceri.

Klaus IOHANNIS, 
Președintele României
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n În acest context, coridorul 7 european, 
care este Dunărea, trebuie să figureze în agenda 
priorităţilor europene la același nivel și axa vest-est, 
dezvoltarea căii ferate fiind, de asemenea, esenţială 
pentru realizarea conexiunilor la port.
nDin perspectiva noilor orientări la nivel euro-

pean privind tranziţia verde și decarbonizarea,  
transformarea Dunării într-o cale navigabilă, ţinând 
seama de toate cerinţele în protecţia mediului, s-ar 
putea preta pentru accesarea de fonduri europene, 
tranziţia verde fiind atât o prioritate la nivel euro-
pean, cât și în Dobrogea.
n În domeniul agriculturii, cooperativele sunt 

viitorul și Franţa reprezintă un exemplu de bune 
practici. Pe lângă avantajele logistice și operaţionale, 
cooperativele beneficiază și de avantaje fiscale.
nAtunci când ne referim la dezvoltarea indus-

triei regionale, ne referim și la economie verde, și 
la dezvoltarea economiei circulare, la cercetare și 
la dezvoltare, în contextul noii strategii UE vizând 
neutralitatea climatică. În ceea ce privește dife-
ritele sectoare industriale, dezvoltarea și atingerea 
neutralităţii climatice pot fi atinse doar prin cer-
cetare, dezvoltare și investiţii în inovare tehnologică, 
fie că vorbim despre industria aeronautică, automo-
tive,  a materialelor de contrucţii sau chiar în CSR.
n În ceea ce privește industria turismului, 

depășirea decalajelor în privinţa transportului 
public, a gestionării deșeurilor, a interconectării 
la nivelul tuturor infrastructurilor a orașelor de 
pe litoralul românesc etc. soluţia este o abordare 
integrată care să aibă în centru nevoile turiștilor 
atât în privinţa accesibilităţii la destinaţie, cât și în 
interiorul destinaţiei, de exemplu prin MD-uri la 
nivel local (Înfiinţarea rganizaţiei de Management 
al Destinaţiei).
n Cooperarea economică bilaterală româno-

franceză are un impact european și regional impor-
tant, fiind esenţială implicarea mediului de afaceri 
pentru a stimula parteneriatele public-private și 
dezvoltarea economică regională.

ihai , reședintele , a subliniat 
deschiderea mediului de afaceri local de a par-
ticipa, împreună cu companiile franceze, la proiecte 
internaţionale și de a valorifica experienţa lor atât 
în marile proiecte industriale din Constanţa, cât 
și în ţară: Pot să spun cu fermitate că partene-
rii francezi reprezintă un motor pentru economia 
românească. Dacă ar fi să mă refer la industria 
prelucrătoare, investitorii francezi se situează pe 
primul loc. . 

Franța și România sunt parteneri de lungă durată, cu puternice 
legături istorice și culturale, precum și cu o relație economică 

densă. Parteneriatul economic franco-român a fost actualizat la Paris în 
octombrie anul trecut, cu un accent pus pe aprofundarea cooperării 
bilaterale în sectoarele viitorului, cum ar fi infrastructura, energia, 
inovația și agricultura, pentru a promova creșterea și ocuparea forței de 
muncă. Acest parteneriat se caracterizează prin schimburi comerciale 
semnificative între cele două țări: Franța este al treilea client al României. 
(…) Criza a evidențiat, de asemenea, vulnerabilitățile modelului european 
și necesitatea ca Uniunea Europeană să finalizeze tranzițiile digitale 
și ecologice ale industriei sale și să-și consolideze reziliența. (…) Este 
esențial să facem acest lucru prin tehnologii cheie, cum ar fi hidrogenul 
cu emisii reduse de carbon, cloud, bateriile electrice și semiconductorii. 
Franța și România sunt parteneri în acest domeniu și lucrează în special 
la rolul energiei nucleare în decarbonizarea economiei. Această coope-
rare trebuie să continue. (…) Parteneriatul nostru de politică industrială 
europeană trebuie să continue, de asemenea, prin proiecte importante 
de interes european comun, PIIEC-urile cu hidrogen cu conținut 
scăzut de carbon, Cloud-ul, micro-electronică și sănătate.

Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministru delegat responsabil 
pentru industrie, Ministerul Economiei, 

Finanțelor și Relansării din Franța

Forumul s-a încheiat cu intervenţia xcelenței 
Sale, m asadorul omâniei în ranța, uca 

iculescu: imeni nu avea bănuiala că în 2021 
vom fi traversat o pandemie în care aproape 
patru milioane de oameni și-au pierdut viaţa, 
care ne-a pus la grea încercare sistemele de 
sănătate, ne-a afectat puternic economiile și 
societăţile și ne-a pus să reflectăm serios la 
ceea ce suntem, la ce vrem să fim, la fragilitatea 
noastră individuală și la forţa noastră atunci 
când suntem împreună. Această pandemie ne-a 
arătat că suntem puternici atunci când vrem 
să fim. (...) Din fericire, Europa a fost solidară. 
Solidaritatea noastră a arătat și încă își va 
arăta roadele, iar sănătatea va deveni din ce 
în ce mai mult și un subiect de preocupare 
europeană, nu numai naţională. (...) Solidaritatea 
a funcţionat din nou anul trecut când, la iniţiativa 
Franţei și a ermaniei, Comisia Europeană a pro-
pus cel mai mare plan de redresare economică 
lansat vreodată de Uniunea Europeană. Avem 
un plan de relansare și rezilienţă pentru că 
suntem împreună. u s-a făcut diferenţa între 
ţările bogate și ţările sărace (...) suntem toţi în 
aceeași barcă și vom putea participa împreună 
la reclădirea Europei după pandemie.

Franţa, al treilea mare investitor francez din 
România, este prezentă cu 3 00 de companii, 
reunind peste 12 .000 de locuri de muncă directe. 
Companiile franceze regăsesc în România un fac-
tor de creștere pe o piaţă nesaturată, precum și un 
factor de competitivitate global, prin competenţe, 
proximitate culturală și geografică și ancorarea 
europeană puternică. În schimb, acestea aduc în 
ţară capital și no -ho , contribuind la extinderea 
economiei românești atât pe plan naţional, cât și 
internaţional. A (www.ccifer.ro)
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tiri   

eri ţa mi ă    

m ia  ia  u m a ii e erma e 
P e 25 iunie 2021, H  om nia a or anizat, în parteneriat cu omitetul pentru relații economice în uropa de 

st e. . ( ) și cu susținerea sociației amerelor de omerț și ndustrie ermane e. . ( H ), n erința 
e n i   , eveniment de promovare a om niei ca locație investițională.

Evenimentul, desfășurat în format hibrid - online 
și fizic în studioul AH  din București a iniţiat 
dialogul între businessul german, cel naţional și 
administraţia centrală și locală, cu scopul de a des-
chide România pentru investiţii. 

În deschiderea Conferinţei au luat cuvântul: 
Sebastian METZ, eneral Manager  Board Member 
AH  Romania, Anja QUIRING, Regional Director, 
Asociaţia ermană pentru relaţii economice în 
Europa de Est; Dr. Volker TREIER, Head of Foreign 
Trade  Member of the Executive Board, Asociaţia 
Camerelor de Comerţ și Industrie ermane; Claudia 
DÖRR-VOß, Secretar de Stat în Ministerul federal 
pentru Afaceri Economice și Energie; Cord MEIER-
KLODT, Ambasadorul ermanei la București, și 
Anca DRAGU, Președinte al Senatului României.

După discursul premierului, evenimentul a con-
tinuat cu Panelul principal unde reprezentanţi de 
rang înalt ai companiilor germane și românești 
au discutat despre perspectivele economice ale 
României în timpul, dar mai ales după pandemie. 
nvita i în  panelul principal au fost
n lorin î u, Prim-ministrul României
nMarcus Eisenhuth, Președinte Industrial Europe, 

Schaeffler Technologies A   Co. 
nDr. Christian Bruch, Președinte și CE , Siemens 

Energ  A , purtător de cuvânt pentru grupul de lucru 
Energie și Sustenabilitate din cadrul Comitetului 
Economiei ermane pentru Europa de Est

nVargha Moayed, Chief Strateg  fficer, UiPath 
Inc.
nAndreas Lier, Președinte, AH  Romania and 

Managing Director, BASF Romania 
Moderator: Robert Sch artz, Deutsche elle
Cu o scurtă alocuţiune a fot prezent și Viceprim-

ministrul României, Dan BARNA. 

portunităţile de cooperare și investiţii pe care 
România le oferă au fost prezentate prin intermediul 
unor dezbateri în cadrul or shopurilor tematice: 
nProduction, Industry 4.0, R&D
nGreen Deal
n nfrastructure  ogistics
nSmart Cities, Smart Regions

La acestea au participat reprezentanţi 
importanţi ai uvernului României - iprian 
Teleman, Minister of Research, Innovation and 
Digitalization; Virgil opescu, Minister of Energ ; 
Barna Tánczos, Minister of Environment, ater 

 Forests; ătălin rulă, Minister of Transport 
and Infrastructure; Valentina Saygo, State 
Secretar , Ministr  of Econom , Entrepreneurship 
and Tourism, ai administraţiei locale - Emil Boc, 
Ma or Cit  of Cluj- apoca; Dominic Fritz, Ma or 
Cit  of Timișoara; drian Veștea, President 
Brașov Count  Council; Mihaela Toader, Public 
Administrator, Ilfov Count , alături de importanţi 
oameni de afaceri și reprezentanţi ai unor companii 
lideri de piaţă în domeniul lor de activitate: Peter 
Jobst, Director perations Strateg  Planning 
Components Batter  S stems, Dr xlmaier roup; 
Günter Krasser, Vice President and Managing 
Director, Infineon Technologies Romania  C  
SCS; Vol er affel, Deput  eneral Manager, E.on 
Romania; etru ușe , Managing Director, Siemens 
Energ  Romania; Radu Merica, Managing Director, 
RER roup; arco lpert, Managing Director, iebe 
Romania; Lorand Fabian, eneral Manager eiger 
Romania; arius afi oi, Head of International / 

ational Mar et Department, DB Engineering and 
Consulting etc.

e re  m ia
Camera de Comerţ și Industrie Româno- ermană (AH  România) este 

reprezentanţa oficială a economiei germane și totodată cea mai mare 
Cameră de comerţ bilaterală din România. Înfiinţată în 2002, numără peste 

00 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru 
net or ing, schimb de informaţii și experienţe. Prin serviciile pe care le 
oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AH  România susţine 
activ companiile germane la intrarea lor pe piaţa românească și este 
totodată partener al firmelor românești interesate de piaţa germană. A

Relația economică dintre România și 
Germania este una puternică și, evident, 

aceasta trebuie să devină și mai puternică, iar 
Guvernul pe care îl conduc își propune să realizeze 
acest lucru în perioada următoare. Vom schimba 
foarte multe lucruri, pentru a face România mai 
atractivă pentru investiții și a fi pro-activi pentru 
atragerea de investiții în România. Cunoașteți deja 

faptul că strategia noastră pentru anul acesta și pentru anii următori 
este de a crește treptat alocările în direcția dezvoltării economiei. 
Dacă ne vom împrumuta, va fi doar pentru investiții, nu pentru chel-
tuieli, care nu sunt productive, este regula de aur pe care suntem 
deciși să o respectăm. (...) România susține deplin Pactul Verde 
European (Green Deal). Totuși țara noastră, ca alte câteva țări, are alt 
start în această privință. Pentru noi, viteza de implementare a Pactului 
Verde European implică costuri sociale. Desigur, beneficiem de 
sprijin prin intermediul fondurilor europene, de aceea, trebuie să ne 
asigurăm că zonele care primesc acest sprijin se dezvoltă cel 
mai rapid. Ele reprezintă priorități pentru investiții în România 
și deja analizăm aceste oportunități.

Florin CÎȚU, Prim-ministrul României 
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Demo Metal      — conexiune 
ta i ă e tru i u tria 
i  m ia  

Eveniment  

Î
ntr-o perioadă cu multe provocări pentru industria din om nia, dar și la nivel lobal, în care 
paradi mele le ate de modul de a face afaceri  s-au schimbat, înt lnirea față în față și eter-
na str n ere de m nă ce parafa o înțele ere, pe care nu credeam ca o va înlocui vreodată ceva, 

s-au transformat în nelipsita și salvatoarea înt lnire virtuală.  adaptare necesară la cursul realității.

MIHAELA ILIESCU  
Redactor

MARIA DRĂ ICI  
Redactor

De-a lungul anului 2020, dar și în prima parte 
a acestui an, am asistat la anulări și reprogramări 
ale evenimentelor B2B (Automechani a Fran furt, 
Tube etc.), dar și la schimbări majore de abordare 
a acestora. Marile târguri și expoziţii internaţionale 
(Hannover Messe, EuroBlech, Automatica etc.) s-au 
adaptat noilor condiţii și au găsit soluţii astfel încât 
să le ofere celor implicaţi în industrie platforma care 
să îi aducă în continuare faţă în faţă , permiţând 
astfel întâlnirea comunităţii.

Întâlnirile virtuale, prezentările și demonstraţiile 
sub formă de livestream au fost instrumentele care 
au activat mediul economic și industrial, făcând 
posibilă comunicarea într-o perioadă în care acest 
lucru nu mai putea fi făcut faţă în faţă .

În acest context, DEMO METAL a fost pentru 
România evenimentul care a menţinut legăturile în 
interiorul comunităţii din industrie. După o primă 
ediţie DEMO METAL Virtual desfășurată în noiembrie 
2020, în mai 2021 a avut loc a doua ediţie a eve-
nimentului, îmbunătăţită ca urmare a experienţei deja 
dobândite, fiind cea mai simplă și completă metodă 
de a rămâne în contact cu industria.

În cadrul DEMO METAL Virtual 2021, desfășurat 
sub sloganul SMART MANUFACTURING for NEW 
BALANCE, au participat 3  de companii expozante 
(cu peste 90 de reprezentanţi activi online), peste 3  
de spea eri în forumul live și peste 00 de vizitatori 
înregistraţi.

Una dintre noutăţile acestei ediţii a fost funcţia 
de Matchmaking prin care participanţii au putut 

primii un set de recomandări de produse, companii 
sau persoane în baza intereselor comunicate la 
înscriere. Experienţa personalizată a facilitat astfel 
contactul cu cei înscriși la eveniment, având în 
continuare libertatea de a vedea și accesa orice 
informaţie disponibilă pe platformă.

Cei peste 00 de vizitatori au generat peste 
.  de vizualizări de pagini. De asemenea, 

prin cele 1 9 de mesaje trimise pe live chat unii 
participanţi au reușit să obţină potenţiale colaborări 
sau au stabilit întâlniri cu acest scop.

În evenimentul virtual, ca și în cel fizic, vizitatorii 
au putut găsi o paletă largă de echipamente dedi-
cate industriei, oferte speciale, noutăţi și lansări de 
echipamente pe piaţa din România. Peste 1500 de 
vizualizări s-au înregistrat la cele 3 livestremuri din 
sho room-ul reenbau Tehnologie din București, 
de la Comelf Bistriţa și din sho room-ul uma din 

ermania. 
În plus, expozanţii au organizat  or shopuri 

live la care s-au înscris peste  participan i.

Asistăm la o schimbare profundă a modului 
în care funcționăm. Online-ul este un nou 

mod de lucru care ne solicită continuu capacitatea 
de adaptare și în același timp de recalibrare a 
așteptărilor în noul context. Chiar dacă nu este ușor 
să relaționăm la distanță, important este că prin 
intermediul tehnologiei nu suntem izolați și nu ne 
simțim singuri sau lipsiți de ajutor. Acesta a fost și 

scopul pentru care am creat Demo Metal Virtual. Platforma ne aduce mai 
aproape unii de alții și astfel pe fiecare dintre noi mai aproape de 
atingerea obiectivelor profesionale sau de business.

Onuț ILIESCU, Director General Tehnic Media

VIRTUAL
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Statul francez s-a concentrat să creeze 
scheme de finanțare pentru investiții. Astfel 

s-a urmărit finanțarea tranziției digitale, inovației și 
a soluțiilor pentru menținerea producției în Franța. 
Pentru aceasta au fost oferite și împrumuturi foarte 
solide de către statul francez, unele dintre ele 
mergând chiar până  30% din cifra de afaceri, acest 
împrumut fiind garantat de stat. Există un interes 

foarte ridicat acum de a investi în România. Sunt multe firme care 
doresc repatrierea activităților industriale din Asia către Europa, iar 
România este una dintre opțiuni, dar limitarea României este forța de 
muncă. Camerele de comerț bilaterale duc o muncă susținută pentru 
învățământul dual. Aceste programe sunt cheia pentru a putea sprijini 
investițiile și este rolul Camerelor de comerț și al firmelor să 

sprijinim universitățile pentru a putea 
dezvolta o formare mai eficientă.

Jérôme FRANCE, Vicepreședinte CCIFER
Guvernul român trebuie să analizeze mega 
tendințele care vor ajunge și în România: 

Pactul verde european, Creșterea sustenabilității 
economiei, Digitalizarea. Nu se pune problema 
dacă vor ajunge, ci în cât timp – în următoarele 
șase luni sau un an, și cât de mult trebuie să ne 
adaptăm. Efectele vor fi mult mai mari decât cele 
ale pandemiei. Deci, trebuie să ne proiectăm 

politicile aici, în România, astfel încât să putem digera aceste efecte 
care vor veni. Așadar, avem nevoie de mai mult sprijin, în special 
pentru ca întreprinderile românești să facă față acestor provocări. Și 
acest lucru poate fi făcut prin sprijin financiar, prin construirea unei 
infrastructuri, agenții care vor fi acolo pentru a îndruma companiile cu 
costuri reduse. Fondurile europene ar trebui folosite pentru 
economie, pentru adaptarea la aceste evoluții care nu sunt 
foarte îndepărtate.

Sebastian METZ, General Manager AHK România

L     L   
r ări  er e ti e i te i e  i u trie

Anul acesta, Forumul live desfășurat în cadrul DEM  METAL Virtual a 
fost structurat pe sprinturi tematice încheiate cu sesiuni A. Cei peste 
3  de spea eri au susţinut tot atâtea prezentări live pentru următoarele 
tematici:
n Industria după un an de pandemie;
n Industr  .0;
n II T  Cloud  C bersecurit   ;
nSoluţii de finanţare pentru industrie - Fonduri UE și de stat;
nDigitalizarea industriei din România;
nSituaţia industriilor în actualul context economic;
n Industrial Start-ups.

În panelul cu tema ,, ndustria după un an 
de pandemie  au fost prezentate câteva dintre 
măsurile pentru sprijinirea mediului economic luate 
de guvernele ţărilor partenere României ( ermania, 
Franţa, Italia), provocările întâmpinate de companii 
în acest an marcat de pandemie, dar și perspec-
tivele de revenire a economiei.

Astfel, Sebastian METZ, General Manager AHK 
România, a arătat că până acum ermania a chel-
tuit 100 de miliarde de euro cu sprijinul financiar 
acordat companiilor, la care se adaugă încă 30 de 
miliarde de euro pentru programul urzarbeit . 
Aceasta în condiţiile în care analiștii au estimat că 
economia germană a pierdut cam aceeași sumă. 
Mai exact, în economia germană a fost injectată o 
sumă aproximativ egală cu pierderea din PIB. 

În ceea ce privește perspectivele, Sebastian 
Metz a declarat: Este nevoie de mai multă implicare 
din partea României în proiectele IPCEI (Important 
Project of Common European Interest). În momentul 
de faţă există 3 proiecte IPCEI, pentru baterii, hidro-
gen și micro-electronice. Acestea vor influenţa dez-
voltarea economică în Europa, și cum România este 
o economie industrială, avem nevoie de o implicare 
puternică din partea ei în astfel de proiecte.

De asemenea, legat de marile teme dezbătute 
la nivel european și de noile provocări, eneral 
Managerul AH  România adaugă:

Adrian SANDU, Secretar General ACAROM a 
prezentat provocările pe care industria auto a fost, 
și este încă, nevoită să le depășească. În ultimii 
zece ani, ponderea componentelor electronice în 
industria auto a crescut foarte mult. Astfel, în 
contextul pandemiei cea mai mare provocare a 
fost lipsa componentelor electronice, la care se 
adaugă și provocările legate de mobilitate. Trecerea 
la  vehicule hibride și electrice crește nevoia de noi 
tehnologii. În acest context sunt necesare investiţii 
mari în cercetare și dezvoltare.

Trebuie să ne gândim mult mai mult la inte-
grarea locală a furnizorilor de componente. 

Vedem criza componentelor electronice care provin 
din China, Taiwan și SUA. Și războiul comercial din-
tre China și SUA a adus multă incertitudine cu privire 
la disponibilitatea acestor componente, și Europa 
este prinsă în mijloc. Trebuie să găsim mai mulți 
furnizori la nivel local, aceasta ne va sprijini și ne va 

ajuta să ne atingem obiectivele privind producția și disponibili-
tatea pieselor, dar și predictibilitatea privind furnizarea pieselor 
necesare pentru produsele noastre finale.

Adrian SANDU, Secretar General ACAROM 

o erto S , reședinte p , a spus 
că statul italian a alocat peste 1  miliarde de euro 
pentru sprijinirea economiei. Aceste fonduri au fost 
orientate către 3 direcţii: pentru IMM-uri, pentru 
bunăstare și pentru sănatate. Pierderea din PIB 
în 2020 a fost de 9, %, o cifră record pentru Italia, 
care nu și-a revenit pe deplin după criza financiară 
din 200 , după cum declară președintele CCIpR. 
Revenirea la nivelurile precovid este de așteptat să 
se atingă între T3 2022 și T  202 . 

În ceea ce privește provocările și perspectivele 
economice ale României, Roberto Musneci declară: 



14    3/2021

ești automat la nivelul Vol s agen, Tesla sau alte 
companii de acest gen, cu zeci sute de milioane 
sau chiar miliarde de euro, și nu poţi accesa fon-
duri. În industrie trebuie să investești constant 
pentru a fi la curent cu tehnologia, pentru a deveni 
mai ,,verde , mai sustenabil, să poluezi mai puţin, 
iar asta necesită o investiţie continuă. În opinia 
mea este nevoie de ajutor pentru investiţii, dar nu 
neapărat cu fonduri românești, ci cu fondurile euro-
pene, asta însemnând că este nevoie de o schim-
bare în definiţia IMM-ului. , adaugă Badea.

Cu toate provocările întâmpinate, Silviu Badea 
încheie optimist: Simţim că cererile vor reveni 
în cea de-a doua parte a anului 2021. Din comuni-
carea cu clienţii noștri, tot în a doua pare a anului, vor 
apărea noi soluţii care vor putea rezolva parţial criza 
semiconductoarelor pe care o avem în industria auto 
și dacă materia primă și componentele sunt acolo, 

EM-urile vor funcţiona la capacitate maximă pen-
tru cel puţin câteva luni.  

i e e a te a e uri   are au a r at 
teme a tua e  e i tere  e tru e tarea 

m a ii r i  i u trie  au u urat e 
arti i area u r r e i i ti re u u i  
me ii e r
n INDUSTRY 4.0: Leonard IRE D - S stem 

Sales Engineer  Project Leader ifm electronic; 
Cosmin TACEA - Manager Departament Tehnic 
FEST ; Horia T D RA  - eneral Manager Bosch 
Rexroth Sales; Vicenţiu C RBU - Fondator IM. 
Moderator: Conf.dr.ing. Bogdan R MESCU 
- Prodecan, Facultatea de Inginerie Mecanică și 
Mecatronică, UPB.

n IIOT & CLOUD & CYBERSECURITY & 5G: 
Irina MAR ESCU - Innovation Manager, Dendrio; 
Cosmin PASCU - Enterprise Solutions Architect, 
Amazon eb Services EMEA SARL, Sucursala 
București; Laurentiu P P - Inginer Vânzări Bosch 
Rexroth Sales; Fran  A RSCHEL - Director 
Talent Solutions  Mar eting, Cr stal S stem 

roup Ltd.; abriela E R ESCU - Director eneral 
Hexagon; Bogdan PISMICE C  - Countr  Manager 

aspers  România, Bulgaria  Republica Moldova. 
Moderator: Conf.dr.ing. Bogdan R MESCU 
- Prodecan, Facultatea de Inginerie Mecanică și 
Mecatronică, UPB.

nS    T  ST  
     ST T  Victor E RESCU - 

Europarlamentar Parlamentul European, Membru 
în Comisia pentru bugete și Comisia pentru 
afaceri economice și monetare; Irina MA A  - 
Expert accesare fonduri nerambursabile, Director 
Incepta Consulting SRL; ana BARA - Coordonator 
Programe de Finanţare BCR; Roxana MÎ ATU 
- Expert fonduri nerambursabile, fost ministru al 
fondurilor europene (Moderator).

Eveniment  

Pentru producătorii români de componente 
auto anul 2020 a fost unul foarte complicat, iar 
urmările lui încă nu s-au încheiat. Despre acestea, 
Silviu BADEA, Director General Subansamble Auto 

rup , a declarat: 

Din păcate, producătorul român nu se poate 
sprijini pe accesarea de fonduri europene din cauza 
unor definiţii birocratice: 

Ce găsim cel mai frustrant este imposibilitatea 
de a accesa fonduri europene dacă nu ești IMM. 
Și definiţia IMM dată de Bruxelles este foarte 
restrictivă. Dacă depășești 200 de angajaţi și 
câteva milioane de euro ești considerat instant 
o companie mare. Deci dacă ai 200 de angajaţi, 

Vedem o creștere economică pe regiuni. 
Sesizăm modul în care creșterea economică 

vine din principalele centre (București și orașele 
cu peste 200.000 de oameni). Avem impresia că 
creșterea economică începe sau accelerează în 
aceste zone. Aceasta ar fi ușurată de planurile de 
dezvoltare a infrastructurii, așa că ne uităm cu atenție 
la unele dintre aspectele PNRR în ceea ce privește 

infrastructura, pactul verde european și modul în care acestea vor fi 
aplicate în România. Și nu în ultimul rând, cum va aborda România 
nevoia de a oferi servicii de asistență medicală adecvate, nu numai în 
centrele principale, ci și pe întreg teritoriul. Asistența medicală este 
din ce în ce mai mult considerată mai degrabă ca o investiție decât un 
cost. Așadar, va fi esențial în următorii ani să vedem cum, prin aceste 
resurse suplimentare date de Uniunea Europeană, care va fi procentul 
alocat pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate. Acestea sunt cele 
3 - 4 zone cheie în care suntem interesați să vedem cum vor fi 
alocate resursele PNRR.

Roberto MUSNECI, Președinte CCIpR

După măsurile implementate, în septem-
brie 2020 eram la nivelul din 2019 al 

comenzilor. Dar nu a durat mult, la începutul lui 
2021 a început criza semiconductorilor. Am fost 
anunțați de către clienții noștri că vor avea fabricile 
închise temporar sau orarul schimbat: mai întâi 
în Germania cu fabrica Ford, apoi Dacia-Renault, 
apoi Ford Craiova și cam la fel pentru toți clienții 

pe care îi avem - aceasta a fost o nouă lovitură destul de grea. Pentru 
că atunci când fabricile ba merg, ba se opresc, e foarte greu să 
gestionezi prezența oamenilor, disponibilitatea lor, materia primă, 
nivelurile stocurilor, totul devenind o ecuație foarte complexă. De 
asemenea, logistica a devenit o provocare. Ultima, dar nu cea din 
urmă, creșterea prețurilor materiilor prime. În momentul de față este 
chiar o bătălie, avem de-a face cu creșteri de prețuri de la 20% până 
chiar la 80% - 100%. Disponibilitatea materiilor prime este foarte 
limitată, câteodată primim oferte de materiale valabile 3 ore: în 3 ore 
trebuie să plasezi comanda pentru a primi materiile prime în 5 - 6 
luni. Este foarte greu să susții toate aceste creșteri de prețuri, le poți 
susține pentru câteva luni, până încep negocierile cu clienții, dar din 
păcate se pare că această creștere se va proiecta și în prețul 
automobilelor, implicit va ajunge la clienții finali. Din păcate, 
acest lucru ar putea crea o scădere a cererii.

Silviu BADEA, Director General Subansamble Auto (Grup GIC)
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nDIGITALIZAREA INDUSTRIEI DIN ROMÂNIA: 
Costin LIA U - Președinte allachia eHub, 

eneral Manager USH Pro Business (Moderator); 
Ionuţ A A - rchestrator FIT Digital Inovation 
Hub  Fondator Iceberg; Francesca IRARDI - 
RIS perations Manager at EIT Manufacturing; 
Traian STAMATE - Didactic Manager FEST ; 
Bogdan Constantin PÎRVU - Universitatea Lucian 
Blaga din Sibiu, reprezentant Smart Factor  
România.

n INDUSTRIAL START-UPS: Adriana REC RD 
- Director Executiv CCIFER; Delia LTEA U - 
Manager Produse si Procese Micro BCR, mentor 
in Acceleratorul Innov -BCR; icoleta Maria RB 
- Șef Birou Centrul de Afaceri, UPBI ; Adrian 
DIMA - Cofondator factor ; Vicenţiu C RBU - 
Fondator IM; Viorel HAIURA - Consilier Cabinet 
Primar Primăria Siret. Moderator: nuţ ILIESCU 
- Director eneral TEH IC MEDIA. 

În cadrul temei ,,Situa ia industriilor în actua-
lul context economic , drian S   Secretar 
general ACAROM, Constantin DINISCHIOTU - 

xpert ela ii nterna ionale al  și onstantin 
  reședinte S ST ne-au prezen-

tat perspectivele României în industria auto, aero și 
a prelucrării materialelor plastice.

Legat de trecerea la automobilul electric, Adrian 
Sandu adaugă: Ar trebui ca noi ca ţară să o luăm 
pas cu pas: ar trebui dezvoltată infrastructura, să 
avem staţii de încărcare pentru vehicule electrice. 

u putem face tranziţia la vehiculul electric de azi 
pe mâine. În plus, consumatorul trebuie să fie cel 
care decide ce vehicul să cumpere.  

Există premise pentru a trece la un alt tip de 
mobilitate. Avem deja un producător de baterii 
electrice lângă București, la Cernica, o firmă care 
a investit enorm într-o fabrică de baterii electrice 
atât pentru vehicule cât și pentru aplicaţii indus-
triale. Există și la nivelul României preocupări în 
acest sens, se fabrică în România componente 
pentru vehicule electrice și hibride , completează 
Sandu.

inând cont de faptul că pandemia a limi-
tat circulaţia, unul dintre cel mai afectate sec-
toare a fost sectorul industriei aeronautice. Despre 
provocările întâmpinate de companiile din indus-
tria aero, Constantin Dinischiotu a declarat: 

Chiar cu toate aceste încercări, în anul 2020 au 
avut loc două realizări speciale ale industriei aero-
nautice românești, după cum declară Constantin 
Dinischiotu: România, prin programul Clear S  
2  a fost parte din realizarea elicopterului ultra 
modern Racer care este un demonstrator coman-
dat de Uniunea Europeană, satisfăcând standarde 
de poluare ale anilor 2023 - 202 .  Acest fuselaj a 
fost produs la Romaero, proiectul fiind condus de 
Institutul aţional de Cercetări Aerospaţiale.  În 
plus, la această oră, cu excepţia embrair, nu există 
aeronavă civilă în lume care să zboare fără să aibă 
cel puţin o componentă livrată din România de la 
diversele facilităţi românești.

Trebuie să menţionăm că în 2020, Romaero a 
împlinit 100 de ani de existenţă, iar pe 1  martie 
2021 s-au împlinit 11  ani de la primul zbor al lui 
Traian Vuia, la Paris.

Legat de perspectivele domeniului, Constantin 
Dinischiotu este optimist: Încet, încet, au început 
să reapară cerinţele de piese și necesitatea de 
întreţinere de aeronave. ( ) Suntem extrem de 
optimiști. Industria va fi în creștere continuă. Cu 
siguranţă în 2021 vom depăși nivelele din 2019.  
Motivul: se reia producţia peste tot și cu toţii vom 
fi bolnavi de ,,dorinţa de călătorie . Probabil Europa, 
Statele Unite și Canada vor fi mult mai doritoare 
să își păstreze capabilităţile de producţie în zone 
controlabile. Deci mulţi din furnizorii asiatici vor 
fi dublaţi de furnizori din Europa și America de 

ord. Costurile călătoriilor au scăzut spectaculos 
și nu există niciun motiv pentru care să crească. 
Industria va fi în creștere continuă începând cu 
2021.

Trecerea prin pandemie nu a fost ușoară. 
Producția a încetinit dramatic la marii inte-

gratori, Boeing, Airbus etc. De asemenea, activi-
tatea de reparații a scăzut dramatic pentru că aero-
navele nu s-au mai deplasat, iar în România diverșii 
furnizori de întreținere de aeronave sunt axați pe 
aeronave cu un singur culoar, de exemplu: Boeing 
737, Airbus 320. Iar evident acest tip de aeronave 

au zburat foarte puțin în pandemie. Operatorii aerieni au preferat 
să folosească avioanele până la limita controlului, până la 
ultima oră de control și atunci să îl poziționeze în conservare 
utilizând un alt avion din flotă.

Constantin DINISCHIOTU, Expert Relații Internaționale al OPIAR 

ai multe informații despre întregul eveniment, găsiți 
pe https://demometal.ro/virtual/demo-metal-virtual-2021/ 

rezentările pot fi vizionate în întregime pe canalul 
de outu e al T T Tehnică și Tehnologie  https://bit.
ly/2TAN2Pf 

 nouă ediție a evenimentului nu a fost încă anunțată, însă organizatorii 
pot veni oricând cu propuneri noi, evenimente fizice, hi ride sau exclusiv 
online, în funcție de ceea ce va permite situația.

VIRTUAL demometal tehnicmedia.ro

Odată cu pandemia s-a făcut o regândire a producției de 
vehicule la nivel mondial și implicit la nivel european. În 

România există potențial pentru a atrage un al treilea constructor 
de automobile pentru că avem deja baza de furnizori necesară unui 
al treilea constructor și chiar unui al patrulea. Însă avem încă 
nevoie de infrastructură, care este absolut necesară unui con-
structor de vehicule, și de forță de muncă calificată.

Adrian SANDU, Secretar General ACAROM 
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Ma i i u elte

A dunarea enerală a sociației roducătorilor uropeni de Mașini- nelte și ehnolo ii de fabricație conexe, 
desfășurată pe  iunie la ruxelles, a pro nozat o revenire a cererii de mașini-unelte, pe fondul unei creșteri a 
investițiilor bazată pe implicarea  (prin pro ramele postpandemie de susținere a economiilor țărilor membre). 

stfel, putem spune că perspectivele industriei de mașini-unelte în perioada următoare sunt optimiste. 

Optimism în rândul 
r u ăt ri r i  i u tria 
e ma i i u e te

er e ti e e mi e i te i e
Pandemia COVID-19 a afectat profund numeroa-

se industrii, iar industria mașinilor-unelte nu a făcut 
excepţie. u se poate nega că revenirea la nivelurile 
dinaintea crizei va dura probabil câţiva ani, dacă nu 
chiar mai mult. Cu toate acestea, după un an foarte 
provocator, industria europeană a mașinilor-unelte 
privește viitorul cu optimism, deoarece statisticile 
economice sugerează o redresare constantă. Se 
estimează că în 2021 piaţa mașinilor-unelte va fi 
stabilă, cu o creștere solidă în toate zonele impor-
tante ale lumii. Rezilienţa și redresarea sectorului au 
fost principalele teme dezbătute în cadrul Adunării 

enerale CECIM  din acest an.

În discursul de deschidere, Dr. Hans-Martin 
Schnee erger, reședinte , a declarat că 
CECIM  privește viitorul cu optimism și speră 

că industria noastră va ieși din această criză mai 
rezistentă ca niciodată . Datele economice colec-
tate, și discutate amănunţit în cadrul reuniunii 
comitetului economic din acest an, întăresc ideea 
revenirii la nivelurile pre-pandemice. Barometrul 

 usiness limate și răspunsurile com-
paniilor membre evidenţiază un climat de afa-

ceri pozitiv, ratele de operare ale multor companii 
CECIM  depășind 0% (aprilie / mai 2021). dată 
cu creșterea de % în ambele regiuni, UE și E  în 
T  2020, și 1% în T1 2021, indicele producţiei indus-
triale a atins niveluri pre-pandemice, comparabile 
cu cele din ultimul trimestru al anului 2019.

Pe baza cifrelor interne, se observă o scădere accentuată a producţiei 
în prima jumătate a anului 2020. Producţia totală a CECIM  în 2020 a 
scăzut cu 2 , % faţă de 2019. Dar, cu o producţie de 19,9 miliarde EUR, 
CECIM  își păstrează poziţia de lider pe piaţa globală a mașinilor-unelte, cu 
o cotă de 33% la sfârșitul anului 2020. Cifrele provizorii din primul trimestru 
al anului 2021 oferă motive de optimism, comenzile pentru mașini-unelte 
au crescut cu % faţă de trimestrul anterior și sunt cu % mai mari decât în 
aceeași perioadă din 2019.

În ceea ce privește perspectivele, în scenariul 
de bază al xford Economics (din aprilie 2021), 
se așteaptă ca PIB-ul mondial să crească cu % 
în 2021, susţinut de lansarea vaccinurilor, com-
binat cu un pachet de stimulente fiscale extinse 
în SUA. Cererea globală de mașini-unelte este de 
așteptat să crească cu 1 % în 2021 și , % în 2022. 
De asemenea, se preconizează că până în 2022 
consumul european de mașini-unelte va reveni la 
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nivelul dinaintea crizei. Cu toate acestea, măsurile 
suplimentare de protecţie luate în primul trimestru 
al anului 2021 și o creștere a numărului de cazuri 
noi, în special în Europa, pot întârzia redresarea.

Din toate sectoarele, se pare că cea mai lentă 
revenire se va înregistra în industria aerospaţială. 

xford Economics se așteaptă la o creștere a afa-
cerilor din zona euro, cu o accelerare substanţială 
începând cu al doilea trimestru, bazată pe revenirea 
la normal a mobilităţii. Se estimează o creștere a 
PIB-ului zonei euro de ,2% în 2021 și , % în 2022, 
PIB-ul revenind la nivelul dinaintea crizei în 2022. 
De asemenea, se preconizează că investiţiile vor 
crește cu ,0% în 2021 și , % în 2022. Volumul 
exporturilor ar trebui să revină cu ,9% în 2021, 
urmată de o creștere de , % în 2022.

ate i u tria e
Datele industriale au un potenţial extraordinar 

de a dezvălui beneficii remarcabile pentru industria 
prelucrătoare. Succesul sectorului de producţie 
este profund legat de schimbul de date și de 
interoperabilitatea și disponibilitatea acestuia în 
întreaga UE. 

De aceea, sesiunea principală dinaintea 
Adunării enerale a fost dedicată viitorului infra-
structurii europene de date, cu accent pe produ-
cerea spaţiilor de date și pe rolul standardelor în 
permiterea interoperabilităţii și încrederii în piaţă și 
a contribuţiei sale la legislaţia favorabilă inovării.

Deși așteptăm cu îngrijorare o perioadă dificilă, industria 
mașinilor-unelte din Europa trebuie să iasă din această criză, 

chiar mai puternică, superioară din punct de vedere tehnologic și să 
rămână un lider la nivel global. Susținem factorii de decizie europeni 
în construirea unor lanțuri de aprovizionare mai rezistente și stabile 
pentru a proteja companiile producătoare europene și facem 
apel să sprijine și să accelereze redresarea celor mai vulnera-
bile sectoare industriale.

Marcus BURTON, Președintele Comitetului Economic al CECIMO

Amintind de faptul ca în octombrie va avea loc  ilano , ilip 
eerts, directorul general al  a subliniat că datorită climatului de 

afaceri îmbunătăţit, a creșterilor preconizate atât pentru comenzile, cât 
și pentru consumul de mașini-unelte, condiţiile sunt foarte bune pentru 
EM  Milano, și târgul va fi un mare succes.  uvernele ar trebui să pună în 
aplicare planurile naţionale pentru a se asigura că firmele rămân competi-
tive pe termen lung. Relaţiile comerciale globale, lipsa materiilor prime, a 
semifabricatelor sunt cu siguranţă provocări viitoare.

În acest context, Thomas ahn, vicepreședintele , președintele 
V  declară: Astăzi, furnizorii de componente industriale și mașini 

operează într-un mediu de afaceri rapid evoluat și provocator. Pentru a 
fi competitivi, oferă noi servicii digitale pentru a deschide noi fluxuri de 
venituri, pentru a îmbunătăţi loialitatea clienţilor și pentru a-și îmbunătăţi 
propriul produs și a aduce plus-valoare. Un bun exemplu, familiar CECIM , 
este utilizarea crescută a fabricaţiei aditive.  El a adăugat că digitalizarea, 
în special datele industriale și AI industrială, este principala pârghie pentru 
implementarea acestui lucru. oile tehnologii vor schimba echilibrul puterii 
în cel mai scurt timp posibil. Este crucial să evaluăm modul în care putem 
afirma și extinde poziţia noastră europeană foarte repede.

În această privinţă, dr. Hans-Martin Schneeberger 
subliniază că fondurile de stimulare ar trebui să ajute 
producătorii, inclusiv producătorii de mașini-unelte, 
să adopte tranziţia dublă și să-și îmbunătăţească 
productivitatea . 

Europa poate și trebuie să fie stimulatorul car-
diac, deoarece, în special, în Europa sunt disponibile 
cunoștinţele necesare în domeniu și ne putem baza 
pe o reţea puternică între IMM-uri, companii mari, 
institute de cercetare și de tehnologie și guverne. 
Dintr-o perspectivă industrială, avem nevoie de 
programe rapide pentru a exploata oportunităţile  
Iniţiative precum Industrie .0, Industrial Data și AI 
(BDVA) și aia-  (Cloud  Edge și infrastructură de 
date) ne vor sprijini pe toţi pentru a ne stimula afa-
cerile și pentru a genera valoare și beneficii pentru 
societate , conchide Thomas Hahn.

Despre CECIMO
CECIM  este Asociaţia Europeană a Produ-

cătorilor de Mașini-Unelte și Tehnologii de fabri-
caţie conexe. Reunește 1  asociaţii naţionale 
de producători de mașini-unelte, care reprezintă 
aproximativ 1 00 de întreprinderi industriale din 
Europa (UE  Marea Britanie  AELS  Turcia), din-
tre care peste 0% sunt IMM-uri. CECIM  acoperă 
9 % din producţia totală de mașini-unelte din 
Europa și aproximativ 33% în întreaga lume. Acesta 
reprezintă aproximativ 1 0.000 de angajaţi și are o 
cifră de afaceri de aproximativ 20 miliarde de euro 
în 2020. A
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de scule cu până la 0 de locașe - standardul este 
de 30 - permite producerea mai multor componente 
diferite, fără configurări de scule intermediare. 
Desigur, sculele pot fi încărcate și descărcate în 
paralel cu timpul de prelucrare, astfel încât timpul 
de setare să fie din nou redus semnificativ.

Conceptul de mașină cu axa B necesită o 
singură sculă pentru axul principal și pentru axul 
secundar,  explică Harr  unger. În plus, spune el, 
este posibilă utilizarea sculelor multiple și a sculelor 
surori, astfel încât nimic nu stă în calea automatizării 
flexibile pentru schimburi fără operator.

Ma i i u elte

Autostrada  
iteşti - ucureşti,  

 m , iteşti 
Telefon  . .

ax  . .
.dmgmori.com

u  m e  L    e a   i ar re e ău 
ri i a  m a t  u u ţie e tru ire re are 
e tru eri ţe t t mai mari  tru irea u i er a ă

remieră m ia ă  L   

 FOTO.  
Conceptul de mașină cu 
axa B necesită o singură 
sculă pentru arborele 
principal și pentru arborele 
secundar .

Pentru a satisface cerinţele de producţie în 
creștere, cu cantităţi mai mici și o diversitate mai 
mare a pieselor, DM  M RI lansează o nouă serie 
cu modelul CL  TC, în care axa B cu ax de strunjire 
și frezare compactMASTER înlocuiește turela de 
scule tradiţională.

În configuraţie se regăsește un schimbător 
automat de scule cu magazie de scule, axul princi-
pal standard de mare putere și pinolă sau un arbore 
secundar opţional. Acest lucru face ca premiera 
mondială să fie intrarea perfectă în prelucrarea 
completă pe  feţe.

Ultimii ani au arătat în mod clar că prelucrarea prin strunjire și frezare 
câștigă continuu din ce în ce mai multă importanţă , spune Harry Junger, 
director general al GILDEMEISTER Drehmaschinen, analizând evoluţia pieţei.
Complexitatea componentelor este în continuă creștere și minimizarea 

timpilor de configurare este prioritatea maximă , a spus el. 
Ca producător de mașini-unelte, răspundem la această tendinţă cu o 

integrare tehnologică înaltă, așa cum demonstrează în mod viu premiera 
mondială a CL  0 TC.

Elementul central al noului CL  0 TC este axa 
B cu axul compactMASTER cu funcţie de strunjire 
și frezare. Axa  permite prelucrarea excentrică 
chiar și în versiunea standard, în timp ce magazia 

M așinile universale de la M  M  au fost parte inte rantă 
a parcului de mașini al numeroaselor operațiuni  de zeci 
de ani. u noul model   , producătorul de mașini-

unelte a reușit din nou să redefinească strun irea universală.

Axul compactMASTER oferă avantaje similare în frezarea C C: există o 
singură sculă pentru frezarea radială și axială, nu sunt necesare portscule 
unghiulare speciale, iar prelucrarea complexă este posibilă cu sculele stan-
dard. Potrivit lui Harr  unger, axa B beneficiază și de stabilitatea procesului: 
Permite măsurarea cuprinzătoare a piesei de prelucrat deja pe mașina-

unealtă. Există, de asemenea, un dispozitiv integrat de măsurare a sculelor 
deasupra axului principal în afara zonei de lucru. Riscul de coliziune este, de 
asemenea, semnificativ mai mic cu o sculă în spaţiul de lucru, adaugă el.

 lungime de strunjire de 1.100 mm și un 
diametru de strunjire de 00 mm oferă spaţiu sufi-
cient pentru o mare varietate de componente.

Pe partea de comandă numerică, CL  0 TC 
este echipat cu o comandă numerică SIEME S 

0D ușor de utilizat și cu un panou multi-touch 
de 19". Ciclurile tehnologice DM  M RI pentru 
prelucrarea C C accelerează manipularea, moni-
torizarea proceselor și programarea cu până la 0%

Cunoștinţele tehnologice sunt stocate în 
program, iar programarea ghidată prin dialog 
minimizează potenţialele erori", adaugă Harr  

unger. Este sigur că CL  0 TC este un pachet 
global de viitor: Centrul de strunjire  frezare 
reprezintă tot ceea ce utilizatorii pot aștepta de la 
un strung universal în următorul deceniu.  A

ntrarea sigură și dovedită pentru viitor în 
prelucrarea completă pe  fețe  nUtilizarea 
maximă a zonei de lucru cu arborele principal 
compactMASTER.  nMagazie de scule cu 30 
locașe (opţional 0) pentru flexibilitate maximă. 
n u sunt necesare portscule unghiulare datorită 
axei B (rezoluţie 0.001 ). nTimpi de inactivitate 
și de setare minimi datorită sculelor multiple și 
sculelor surori. nAxa  în standard pentru strun-
jire și frezare excentrică. 

n Modelul CLX 450 TC reprezintă intrarea perfectă în prelucrarea completă pe 6 fețe 
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Ma i i u elte

P romovat de M , sociația uropeană a roducătorilor de Mașini- nelte, și or anizat de structurile 
operaționale ale M -S S M   , sociația producătorilor italieni de mașini-unelte, roboți și 
automatizări, M  M   este cel mai important eveniment expozițional pentru operatorii din industria 

prelucrătoare mondială.

Emo Milano 2021, 4-9 octombrie 

„The magic world of metalworking”

Începând cu 1  iunie, activitatea expoziţională 
a început din nou în Italia, mai devreme decât era 
preconizat – iniţial, luna iulie a fost indicată ca dată 
de reluare a activităţilor expoziţionale. Pe de altă 
parte, progresul campaniei de vaccinare și acordu-
rile privind circulaţia liberă a persoanelor în ţările UE 
și între Uniunea Europeană și alte ţări, în principal 
Statele Unite, reprezintă o asigurare suplimentară 
pentru succesul EM  MILA  2021.

În acest context, numărul expozanţilor înre-
gistraţi crește de la o zi la alta. Până în prezent, 
expozanţii înregistraţi la EM  Milano 2021 provin 
din peste 30 de ţări. Italia, ermania, Tai an, 
Spania, Elveţia, aponia, Coreea, China și Statele 
Unite sunt ţările cu cel mai mare număr de com-
panii expozante. Cu  luni înainte de debutul eveni-
mentului, principalii jucători internaţionali din sec-

tor, provenind din toate segmentele ce alcătuiesc 
universul mașinilor pentru prelucrarea metalelor, 
și-au confirmat participarea.

Conform datelor procesate de xford Econo-
mics, după prăbușirea consumului înregistrată în 
2020, în 2021 cererea mondială de mașini-unelte se 
așteaptă să crească cu 1 , % până la 1 miliarde 
euro (Asia: 33 miliarde euro,  1 , %; Europa: 1  
miliarde euro ,  23, %; America: 12 miliarde euro, 

 19, %). Creșterea ar trebui să continue și în 2022. 
Cu referire specifică la Europa, în 2021 atât în Italia 
(3,1 miliarde de euro,  10%), cât și în ermania ( ,  
miliarde de euro,  20,9%) ar trebui să înceapă din 
nou o creștere a consumului. Trendul ascendent ar 
trebui să continue chiar și în 2022 și 2023.

Disponibilitatea vaccinurilor, previziunile de creștere în ceea 
ce privește cererea de mașini-unelte în principalele zone 

ale lumii și măsurile importante de stimulare a investițiilor în noile 
tehnologii de producție stabilite de Guvernul italian alcătuiesc 
un context cu adevărat favorabil pentru EMO MILANO 2021, 
în beneficiul tuturor celor care vor expune la eveniment.

Luigi GALDABINI, Comisarul general al EMO MILANO 2021

Agathon, Autodesk, Biglia, Beijing Jingdiao, Blm Group, Brother 
Industries, D’Andrea, Danobat, Doosan Machine Tools, Dmg-Mori, Fagor, 
Fanuc Automation, Framag, Ficep, Galdabini, Gasparini, Gf Machining 
Solutions, Ghiringhelli, Grinding Technology, Haas, Heidenhain, Hurco, 
Hwacheon, Index, Junker, Kapp Niles, Kellenberger, Lns, Losma, Matsuura, 
Makino, Marposs, Mazak, Mcm, Mitsubishi, Mitutoyo, Murata Machinery, 
Mvd, Nakamura-Tome, Nomura Ds, Okuma, Omera, Omv, Pama, Parpas, 
Renishaw, Rosa, Salvagnini, Schneeberger, Siemens, Soraluce, Sw, Thk, 
Tornos, United Grinding Group, Victor, Wfl, Yasda, Ycm, Yg, Zayer sunt doar 
o parte dintre companiile care vor participa la EMO Milano 2021.

22    3/2021
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Între  și  octom rie, fieramilano ho se 
va transforma în cea mai mare fabrică digitală 
instalată vreodată într-un centru de expoziţii. 
Mașini-unelte de prelucrare și tăiere a metalelor, 
sisteme de producţie, soluţii pentru fabrici inter-
conectate și digitale și fabricarea aditivă vor fi în 
centrul atenţiei la EM  MILA  2021. Întreţinerea 
predictivă, asistenţa de la distanţă, aplicarea sen-
zorilor, analiza datelor, coboţii, automatizarea, ser-
vitizarea, interconectarea, inteligenţa artificială 
vor fi câteva dintre temele tehnice evidenţiate la 
standurile companiilor de la EM  MILA  2021, 
fiind de asemenea abordate și prin alte iniţiative, 
printre care EMO Digital, Startup Area și Speaker 
Corner, concepute pentru a îmbunătăţi la maximum 
experienţa vizitatorilor.

EMO Digital, zonă dedicată prezentărilor și 
demonstraţiilor, va ilustra potenţialul unei fabrici 
digitale și marile oportunităţi oferite de tehnologiile 
IT pentru întreaga producţie, concentrându-se nu 
numai pe lumea mașinilor-unelte, ci și pe princi-
palele sectoare ale utilizatorilor.

Startup Area va propune un dialog și un punct 
de întâlnire între modele industriale bine stabilite, 
tipice companiilor tradiţionale, și noile viziuni de 
afaceri ce caracterizează abordarea noilor între-
prinderi.

Analiza aprofundată a temelor tehnice de interes 
pentru cei care participă la expoziţia mondială va fi 
posibilă la SPEAKER CORNER, zona dedicată eveni-
mentelor organizate atât de organizatorii EM , cât și 
de expozanţi, și care se va găsi într-una dintre sălile 
de expoziţie.

EM  MILA  2021 este organizat de UCIMU-
SISTEMI PER PR DURRE, Asociaţia producătorilor 
italieni de mașini-unelte, roboţi și automatizări. 
Cu mai mult de zece ani de experienţă derivată 
din organizarea celor șase ediţii anterioare ale 
expoziţiei itinerante mondiale (19 9, 19 , 199 , 
2003, 2009, 201 ) și a BI-MU, personalul EM  va sta 
la dispoziţia vizitatorilor,  expozanţilor, jurnaliștilor, 
a tuturor celor care vor participa la eveniment, 
propunând servicii, iniţiative și activităţi special 
dedicate acestora. Informaţii și detalii actualizate 
constant despre expoziţie sunt disponibile pe emo-
milano.com

CECIM  a transmis deja calendarul expoziţiilor 
itinerante mondiale care vor avea loc după EM  
MILA  2021. Astfel, după ediţiile din ermania din 
2023 și din 202 , EM  va avea loc din nou în Italia 
în 202 , confirmând astfel perioada deja stabilită, 
în care Milano și Hanovra vor alterna în organizarea 
târgului mondial de mașini-unelte. A

uvernul italian a stabilit stimulente fiscale 
speciale pentru companiile care investesc în Italia 
în 2021 și 2022. Acestea constau în credite fiscale 
de până la 0% pentru investiţii în mașini-unelte 
noi, roboţi, sisteme de automatizare, tehnologii 
digitale și .0. Aceasta este o mare oportunitate 
de afaceri pentru toţi expozanţii din întreaga lume 
și, în special, pentru producătorii chinezi care, din 
2012 până în 2019, au raportat o creștere constantă 
a vânzărilor către Italia, ajungând la 0 de milioane 
de euro în 2019, cu 31% mai mult decât în anul 
precedent , a subliniat Luigi aldabini.
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Ma i i u elte

a i i u e te a i
m i e  u tr   
CORNELIU GORNIC  
Pre e inte PR E
Centru e ez oltare 
Tehnologică I ndustry 4.0 ,,stimulează activ reconfi urarea industriei, deoarece combină aspecte ale 

lumilor fizice, virtuale,  și sisteme cibernetice pentru a spri ini crearea unui nou mediu de 
lucru al productivității inte rat între muncitor și mașină. mpactul acestei inițiative este imens. 

a reprezintă o înaltă realizare dinamică, în care orice companie, indiferent dacă este un mare 
producător de produse ori inale, furnizor eneral de componente ansambluri sau MM, poate 
beneficia de tehnolo ie și de platforma de comunicare dezvoltată astăzi în piață, unele cu viteza 
luminii.  ernd H H M , icepreședinte Motion ontrol, Siemens, Germania.

Corneliu 
GORNIC
n iner, specialitatea 
Ma ini- nelte i Scule, 
promo ia 

Activitate:
n cercetare ma ini-unelte 
din  p nă în , de  
la simplu in iner la cer ce- 
tător tiin ific principal 

r.  i director tiin ific, 
în cadrul nstitutului de 

ercetări i roiectări 
Ma ini- nelte ( M , 

S - , acum 
S M );
n mar etin , , ,  
proiectare (fostul M S);
n dezvoltare, tehnolo ii 
de monta  i re la , 
încercări i dia noză,    
tehnolo ii de prelucrare 
(  S )

Pentru a înţelege mai bine semnificaţiile și 
implicaţiile Industry 4.0 și ale IIoT se specifică șapte 
elemente care reprezintă o introducere și bazele 
celor două concepte pentru companii de prelucrare 
a metalului și pentru secţii de prelucrare 10 .

1 ta ar e u ame ta e reea ă      
traie t ria

Abilitatea de a conecta echipamentul de 
producţie la o reţea din eb și extragerea unei 
valori substanţiale din aceste conexiuni este mai 
practică și mai convingătoare ca oricând. Deși ne 
aflăm într-un stadiu incipient al acestei dezvoltări, 
multe dintre baze sunt prezente. De exemplu, 
standarde evoluate ca MTConnect promovează 
interoperativitatea necesară pentru a face posibilă  
conectarea diferitelor tipuri de echipamente de 
producţie la nivelul secţiei tipice. MTConnect oferă 
un vocabular, un set definit de cuvinte prin care 
mașinile-unelte se pot exprima ele însele într-un lim-
baj comun interpretabil de către aplicaţia soft are. 
Acest standard este construit pe baza tehnologiei 
Internet standard (HTTP, TCP/IP, ML și Ethernet), 
care sunt prietenoase în mod firesc. MTConnect 
este semnificativ și pentru că dă posibilitatea ca 
principalele caracteristici critice ale sistemelor să 
fie compatibile cu IIoT. 

Aceste sisteme trebuie să încorporeze o 
arhitectură soft are deschisă, protocoale deschise 
și modele deschise de date. În caz contrar, elemen-
tele constitutive vor crea bariere utilizatorilor și 
dezvoltatorilor de aplicaţii care operează în IIoT. În 
timp ce MTConnect ușurează conectarea mașinilor-
unelte și a altor echipamente de producţie la 
o reţea de achiziţie de date, standarde de tipul 
OPC-UA abordează interoperativitatea  necesară 
comunicării datelor în întreaga fabrică. OPC-UA 
reprezintă conectarea o iectelor i ncorporarea ar i-
tecturii unitare de control al proceselor. Este mai 
ușor să fie înţeles ca un set deschis, comun/
nebrevetat de specificaţii  care asigură că siste-
mele de automatizare sunt compatibile între ele. 
OPC-UA oferă o rezolvare problemei insulelor de 
automatizare în fabrici mari. Pentru că fabricile au 
o varietate de procese de fabricaţie automatizate, 

aceste sisteme trebuie să poată comunica cu un 
sistem de comandă de nivel superior, la nivelul 
întregii fabrici. OPC-UA oferă arhitectura pentru 
punţi care conectează aceste sisteme automati-
zate diverse la magistrala de date, conectând res-
tul fabricii. Pentru că această magistrală poate fi 
conectată la Internet, ea este una din legăturile care 
realizează IIoT. rganizaţiile care supraveghează 
MPConnect și OPC-UA  au lucrat împreună pentru 
a face compatibile aceste două standarde. dată 
formulat, IIoT nu lasă în afară nicio mașină sau 
sistem automatizat.

 e i ii mai ra i e  mai u e a u  a 
i e u  e ţiei

Roadele pentru fabricanţii care introduc 
soluţii IIoT constau în luarea unor decizii mai bune. 
Atunci când dispozitivele sunt conectate, datele pe 
care le generează  pot circula în aplicaţii soft are 
care creează informaţii pe care indivizii le pot 
folosi pentru a lua decizii la timp și eficiente. Prin 
înţelegerea rezultatelor acestor opţiuni mai com-
plet, factorii de decizie pot atinge obiective strate-
gice sau performanţe comparative. Deciziile se vor 
baza pe cunoștinţe și înţelepciune, nu pe teorii sau 
pe ghicite. Decizii mai bune înseamnă mai puţine 
greșeli și pierderi mai mici. Într-o astfel de fabrică 
inteligentă va fi posibil ca managerii să stabilească 
dacă fiecare element al sistemului de fabricaţie 
funcţionează la un nivel optim. 

De exemplu, parametrii de așchiere cum sunt 
viteza de așchiere și avansul vor reflecta că reglajele 
sunt mai eficiente, dovedite de experienţa operatoru-
lui, de producătorul sculelor și al mașinii-unelte și de 
către comunitatea on-line a utilizatorilor. Actualizările 
în timp real a acestor reglaje vor fi aplicate imediat, 
iar productivitatea se va mări automat, diminuând 
consumul de energie și promovând măsurile de 
securitate. Bibliotecile de scule și opţiunile privind 
traseul sculelor vor fi actualizate corespunzător. 
(În mod înţelept, producătorii de scule s-au pregătit 
pentru acest scenariu prin adoptarea unor stan-
darde de tipul ISO 13399 pentru a uniformiza ter-
minologia sculelor interpretabilă de către sistemele 
digitale).
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Fiecare etapă la introducerea IIoT/Industry 
4.0 trebuie evaluată în termeni de deciziile pe care 
le influenţează. Conectând fiecare etapă, valoarea 
rezultată din deciziile mai bune trebuie să fie baza 
pentru stabilirea priorităţilor și justificarea lor 
economică. 

Provocările cele mai mari pentru managerii 
secţiilor sunt reprezentate de:
nCe date să achiziţioneze;
nCine va obţine informaţiile rezultate din date;
nCum vor fi folosite aceste informaţii;
nFaptul că a fost luată decizia corectă.

 e a i i area ame i r e te 
e e ţia ă

Probabil că aspectul cel mai bun și 
promiţător al IIoT și al Industry 4.0 este recunoașterea 
explicită că individul uman va continua să joace un 
rol activ, angajant în fabricaţie. 

De fapt, acest rol va crește în importanţă și 
influenţă. mplica iile pentru pregătirea i dezvoltarea 
for ei de muncă sunt ample i su stan iale  pentru 
că o liga iile i responsa ilită ile ale aproape fiecărei 
ocupa ii din fa rica producătoare vor fi afectate  

unca fiecăruia este pe cale să se sc im e  deoarece 
flu ul activită ii se sc im ă

Consumatorii de date din secţie includ operatori, 
programatori, ingineri de întreţinere, supraveghe-
tori de producţie și managerii de afaceri din biroul 
central. Informaţiile pentru și de la oameni trebuie 
să fie pertinente (concentrate pe sarcina actuală), 
omniprezente (disponibile în întreaga platformă de 
calculatoare multiple și interfeţe prin reţea robustă)
și contextuale (semnificaţia informaţiilor este 
aparentă și ac iona ilă, adică specificând decizia 
care trebuie să fie luată).

 r ema ma ră e te e uritatea 
i er eti ă

Ameninţările cibernetice la IIoT sunt reale 
și în creștere. Ameninţările includ furtul de secrete 
comerciale și de proprietate intelectuală, modifi-
carea dușmănoasă a datelor, întreruperea și refuzul 
controlului proceselor. Secţiile trebuie să considere 
cum să-și protejeze datele, sistemele și reţelele la 
fiecare pas spre a deveni parte a IIoT. Conectarea 
mașinilor-unelte la o reţea sau la aplicaţii în cloud 
creează o serie de vulnerabilităţi, care sunt adesea 
neglijate. De exemplu, legăturile la reţea instalate 
într-un echipament C C pot cere o protecţie pentru 
a bloca accesul neautorizat, dar care să permită 
comunicarea înspre exterior. Datele mașinii-unelte 
sunt foarte sensibile pentru că ele includ informaţii 
critice privind conceptul produsului. Traiectoriile 

Deși IIoT este construit pe baza unui software pentru achiziția, 
analiza și administrarea datelor de la dispozitive și senzori 

la nivelul secției, cele mai importante surse și consumatori de date 
în sistemul de fabricație sunt oamenii. Menținerea omului în 
bucla date-informații-acțiune este esențială.

Athulan VIJAYARAGAHAVAN, 
Tehnolog șef la System Insights (dezvoltatorul Vimana, platformă 

de analiză a datelor pentru introducerea IIoT)

C C ale sculei și rutinele de inspecţie pentru palpa-
toarele de măsurare, de exemplu, reprezintă dimen-
siuni și caracteristici ale componentei avute în 
vedere și astfel sunt o ţintă tentantă pentru hac eri.

Sunt disponibile resurse pentru ghidarea com-
paniilor pentru a-și construi protecţiile necesare 
pentru minimizarea acestor ameninţări la constru-
irea fabricii inteligente, conectate.  primă sursă 
este Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security, 
de la Institutul aţional de Standarde și Tehnologie 
( IST). Se poate obţine prin descărcare directă  

 are  uă e eraţie e e ri

Senzorii detectează și măsoară carac-
teristici sau condiţii fizice ale dispozitivelor. Starea 
de pornit/oprit, amperajul, temperatura, presiunea, 
nivele de vibraţii și cantităţi livrate sunt exemple ale 
simptomelor pe care le sesizează senzorii. Senzorii 
inteligen i efectuează și alte funcţii. Ei pot converti 
citiri analogice în format digital, pot procesa sau 
analiza aceste date (și, probabil, pot fi programaţi 
pentru a reacţiona într-o modalitate calculată) și 
pot transmite aceste date sau să le facă valabile 
pentru achiziţie într-o reţea pentru a fi utilizate în 
aplicaţii soft are. Amplasarea și funcţiile senzo-
rilor inteligenţi pot varia. În unele cazuri cel mai 
bine este să g ndească pentru ele nsă i. Alţi senzori 
vor fi părţi ale unei abordări de g ndire n grup, în 
care senzorii și analizorul central de date lucrează 
împreună. Un hibrid al acestor două este posibil. 

Senzorii oferă informaţii privind modificări sem-
nificative.  prioritate maximă este de a amplasa 
senzorii acolo unde ei pot detecta și raporta automat 
modificări care afectează viabilitatea unei compo-
nente. Informaţiile vor oferi atenţionări privind erori 
iminente și astfel opririle neașteptate vor fi foarte 
rare. Senzorii sunt cheia detecţiei, intervenţiei și pre-
venirii. Capabilitatea conectivităţii fără fir a datelor 
( i-Fi) simplifică mult utilizarea senzorilor în secţie. 
Costurile și dificultatea conectării prin conductori a 
acestor dispozitive sunt diminuate sau eliminate. 
Instalarea senzorilor poate necesita cuplarea la o 
sursă de putere și/sau la o interfaţă la sistemele 
de comandă existente la mașină. Amplasarea sen-
zorilor la echipamente vechi (mașini și dispozitive 
vechi, dar încă în uz, care au puţină electronică sau 
deloc): va fi posibil să fie conectate la sisteme de 
achiziţie de date și, în final, la IIoT. 

Cele mai importante întrebări legate de senzori 
pe care le pun soluţiile IIoT sunt: 
nCe modificări necesită atenţie sau cer o    

       reacţie?
nCe decizii influenţează datele de la senzor?
nCe valoare poate rezulta din aceste decizii?

Este important de notat că senzorii mici, ieftini 
cu capabilităţi de procesare remarcabili și cu funcţii 
programabile se extind, stimulaţi prin interesul din 
partea celor pasionaţi, a inventatorilor, reparatorilor 
și dezvoltatorilor de aparatură electrocasnică și 
ale produselor de protecţie a sănătăţii. Tehnologia 
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Ma i i u elte

luetoot  mart de energie joasă este un exemplu 
de comunicare evoluată care va promova conecti-
vitatea fără fir a senzorilor în secţie. 

 a i i e u e te r i i erate a 
i teme i i i er eti e

Termenul de sistem fizico-cibernetic este 
frecvent întâlnit în discuţiile despre IoT. Definiţia 
comună a sistemului fizico-cibernetic (SFC) îl descrie 
ca un sistem în care sunt incluse calculatoare de 
monitorizare și procese de comandă fizică printr-o 
buclă de reacţie în mediul interconectat.

Sistemele de fabricaţie flexibile și mașinile-unelte cu sisteme de 
măsurare activă și cu prelucrare în buclă închisă ar putea fi calificate ca 
SFC. Într-o fabrică inteligentă multe dispozitive care nu au fost echipate cu 
senzori sau procesoare apte de a fi introduse în bucle în sistemul automat 
de monitorizare și de comandă ar putea fi echipate astfel. Sistemele pentru 
lichidul de răcire, de aer comprimat, transportoarele de șpan, sistemele 
hidraulice și alte componente auxiliare sau echipamente sunt candidate la 
această integrare.  aplicaţie foarte importantă care solicită sprijinul SFC 
este managementul complet al energiei dintr-o fabrică. Consumul de ener-
gie pe fiecare dispozitiv, mașină sau sistem va fi măsurabil la nivel discret, 
făcându-l monitorizabil și putând fi administrat. 

Această dezvoltare va obliga fabricile să favorizeze mașini cu sub-
sisteme instalate destinate operării cu energie mai puţină și care sunt 
capabile să rămână în poziţie de așteptare (adică sunt alimentate doar 
când este necesar pentru funcţionare). Procesele vor fi optimizate prin 
echilibrarea energiei cu viteza de producţie. Similar, oricând este posibil, 
operaţiile de prelucrare cu consum mare de energie vor fi programate pen-
tru perioade din zi în care tarifele de energie sunt mici. Cel mai util aspect al 
conceptului care subliniază SFC este bucla de comandă. Crearea de bucle 
de comandă pe niveluri multiple (de la nivelul dispozitivului la cel al între-
prinderii) dintr-o fabrică va fi parte a introducerii IIoT. Personalul din secţie 
de la toate nivelurile va fi ,,amplasat în buclă" prin multiple puncte de acces 
și ieșiri de date din reţea.

 a u e  u  i ume mari e 
ate i  ata  r u a r uri ita e

Calculele în cloud înseamnă că o aplicaţie 
(un program dezvoltat pentru un anumit scop) 
rulează pe procesoare de calculator amplasate la 
distanţă și nu pe calculatoare din locaţie. Utilizatorii 
interacţionează cu aplicaţia în cloud prin reţea, de 
obicei Internet. Pentru că diagramele configuraţiilor 
reţelei de tehnologie a informaţiei descriu resursele 
de calcul la distanţă-distribuite, cloud a devenit o 
poreclă la îndemână acestei abordări. Capacitatea 
cloud de a stoca și de a procesa date este, virtual, 
nelimitată. Stocarea și procesarea la distanţă a 
datelor este mai economică, mai flexibilă și mai 
sigură decât alternativele proprii. Cloud este și mai 
ușor scalabil, adică, capacitatea sa poate fi extinsă 
rapid pentru a satisface solicitările în creștere. 

Conectivitatea imaginată a IIoT implică faptul 
că fluxurile de date vor curge spre și de la sistemele 
conectate. Aceste fluxuri de date pot fi masive. 

ig Data a devenit termenul pentru abilitatea de a 
găsi tendinţe semnificative  sau modele în curs de 
dezvoltare detectabile doar prin scanarea rapidă a 
multe milioane de elemente de date nestructurate 
în diferite formate, de la o multitudine de surse 
diverse. Abilitatea de a colecta și de a accesa un 

volum imens de date generate de către fabrica 
conectată (și apoi dând un sens acestor date) este 
ceea ce ig Data oferă IIoT. 

Acest scenariu este suficient pentru a capta 
puterea analizelor ig Data pentru producători. Se 
consideră o companie producătoare ale cărei pro-
duse finale constau din componente care au trecut 
prin numeroase mașini C C din propria fabrică 
și în cele ale unor mici subcontractori și furnizori 
de servicii. Aceleași componente ar fi putut fi în 
contact cu mii de scule așchietoare. Fiecare din 
aceste mașini-unelte este monitorizată pentru a 
crea fluxuri de date despre disponibilitate, alarme 
interne, semnale privind starea operaţională, 
folosirea energiei și multe alte caracteristici de 
performanţă și parametri. Fiecare sculă așchietoare 
este monitorizată privind când, unde și cum a fost 
folosită, cu detalii privind vitezele, avansurile, traiec-
toriile, condiţiile lichidului de răcire și înregistrări ale 
altor performanţe adăugate complexului de date, 
care sunt alimentate într-o bază de date în cloud. 

Toate datele referitoare la mașină și la așchiere 
sunt asociate fiecărei componente care ajunge la 
beneficiarul companiei într-o stare finită și într-un 
ansamblu funcţional. Dacă o anumită piesă cedează, 
va fi posibil să se aloce eroarea cauzei, ceea ce ar 
putea fi o ușoară abatere în servo-răspunsul unei 
acţionări a unei axe a mașinii-unelte. Pot fi sesizate 
indicii pentru evitarea acestei probleme în viitor. 

Este posibilă identificarea pieselor similare care 
ar putea fi subiectul aceluiași mod de defectare. Vor 
fi disponibile și alte concluzii. De exemplu, se poate 
învăţa că un anumit algoritm de programare CAM 
ajută un anumit tip de freză deget să îndepărteze 
mai mult material cu un consum mai mic de ener-
gie. Programatorii vor fi anunţaţi instantaneu cu 
privire la această opţiune la utilizarea resurselor de 
programare instalate în cloud. 

Beneficii imediate ale Industr  .0 110
Având o înţelegere aprofundată a tehnologiilor 

care se combină pentru a crea Industr  .0, se 
dau câteva exemple privind modul în care aceasta 
poate sprijini mediul de producţie.

treţi ere re e ti ă
Ani de analiză a datelor referitoare la mașini 

evidenţiază evenimente care au declanșat avarii 
în echipament și, cuplate cu monitorizarea în timp 
real, pot avertiza tendinţele comportării. Se pot 
avertiza de timpuriu când piese ale echipamentului 
sunt pe punctul de a se defecta. În schimb, munci-
torii pot planifica întreţinerea echipamentului într-o 
perioadă convenabilă și nu să practice o întreţinere 
reactivă atunci când mașina se defectează și an-
samblul se oprește.

r area ererii 
Analiza volumelor mari de date poate evidenţia 

tendinţele pieţei asociate cu produsele proprii, AI 
poate apoi sprijini revizuirea inventarului și trasarea 
preţului de pe piaţă. Rezultatul este o prognoză 
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mai precisă a cererii, împreună cu abilitatea de a 
cumpăra la preţuri mai mici. Rezultatul final este 
un profit mai mare.

timi area i e taru ui
Administrarea în timp real a inventarului este 

disponibilă cu scanere conectate la sistemele de 
administrare a inventarului. Dispozitivele de calcul 
a facturilor de încasat pot sprijini instrucţiunile de 
alegere a facturilor fără acoperire, cu potenţialul 
îmbunătăţirii productivităţii cu până la 0%. 

r u ti itate
Multe companii care folosesc instrucţiuni 

de lucru AR (realitate dezvoltată) au raportat 
o creștere a productivităţii cu 30% la anumite 
operaţii. Companiile care folosesc această tehnolo-
gie au realizat o îmbunătăţire a calităţii faţă de 
instrucţiunile scrise pe hârtie pentru sarcini com-
plexe.

ari are a e erată i m u ătăţită
Utilizarea VR și a AR (bani datoraţi pe termen scurt) în scenariile de 

școlarizare înseamnă că cineva care dorește să înveţe o nouă operaţie 
poate simplu să pună o pereche de  ochelari și să dobândească instanta-
neu îndrumare. Deoarece aceasta este o activitate experimentală faţă de 
citirea unui manual sau prezenţa într-o clasă, reţinerea este îmbunătăţită și 
școlarizarea este mai rapidă. dată aplicaţia de pregătire terminată, instruc-
torul nu trebuie să mai piardă timp învăţând aceeași clasă iar și iar.

ti ă m u ătăţită
Cândva, roboţii erau folosiţi în anumite împrejmuiri, prevenind con-

tactul lor cu muncitorii din secţie. Cu progresele din tehnologia senzoristică 
robotica poate fi folosită într-un cadru deschis, combinaţia AI și a roboţilor 
inteligenţi are ca rezultat roboţi care se pot adapta mediului lor și să facă 
cea mai bună alegere pentru a-și realiza sarcina.

turi
inând cont de cât de bine sună acestea, se 

poate începe să se gândească la costurile asociate. 
Mulţi oameni ajung în acest punct și presupun 
costuri prohibitive. Dar, de fapt, unele dintre noile 
mașini pot fi deja compatibile. Costul depinde în 
întregime de fiecare situaţie și fabrică, dar prin 
abordarea unui specialist Industr  .0 ar putea fi 
surprinzător să se afle că se poate porni cu o sumă 
de 20 000 USD. Acest fapt permite atât afacerilor 
mari, cât și celor mici să crească și să funcţioneze 
fiind în continuare preocupate de termene.

u ii
Pentru a rămâne competitiv în fabricaţia din 

întreaga lume, este imperativ ca toate companiile  - 
mari și mici -  să investigheze și să adopte Industr  

.0. În majoritatea  cazurilor tehnologia va oferi  
o astfel de creștere faţă de rezultatul final încât 
investiţia se justifică, cu amortizare într-un an sau 
doi. Vă puteţi abţine și aștepta până când preţurile 
tehnologiei scad, dar competiţia s-ar putea să nu vă 
împărtășească mentalitatea. Rezultatul final este 
acesta: nu vă puteţi permite să așteptaţi.   

Din întreaga problematică a noii revoluţii indus-
triale nu tre uie să lipsească cea referitoare la 
oameni.  În lipsa oamenilor nu ar exista niciun pro-

ces. Mai degrabă ar exista o mașină automată sau 
o linie care ar produce repede și continuu. Adăugaţi 
oameni și, astfel, adăugaţi cel mai puternic și mai 
complex element oricărui sistem de fabricaţie pe 
care-l veţi vedea. Un proces bine conceput este 
valoros datorită modului în care eliberează oamenii 
pentru a face cel mai bun lucru.

Considerăm că procesul de fabricaţie ca un 
sistem pentru realizarea unui produs finit nu este 
chiar exact. Dimpotrivă, procesul este sistemul 
prin care oamenii realizează acel produs finit. Într-o 
rubrică intitulată Competing deas au fost prezen-
tate câteva din ideile referitoare la problematica 
umană. Câteva din aceste idei 2 :

 u ie eam ă i e i ie ţă
u acceptăm inconsistenţa (instabilita-

tea, variabilitatea) în fabricaţia pieselor, pen-
tru că recunoaștem costurile acesteia. De ce nu 
recunoaștem același lucru și cu privire la siste-
mele care conduc/ghidează oamenii? Acolo unde 
un proces conceput necorespunzător permite 
ambiguitate cu privire la care ar trebui să fie 
următorul pas, pauza legată de îndoială înseamnă 
costuri care trebuie plătite.

 u tura tra mite em a e   
Un manager nu doar comunică în domeniul 

pe care-l conduce. El comunică și ceea ce permite 
– situaţia afacerii lăsată în urmă fără a lua notă 
sau fără a aborda dezavantajele acesteia. Acea 
situaţie a afacerii este, sau contribuie la cultură; 
iar cultura transmite mesaje chiar și atunci când 
nimeni altcineva nu vorbește.

 ame ii uită  a e tă
Un proces care pretinde oamenilor să nu fie 

uituci – să ţină minte etapele și datele direct în 
mintea lor pe măsură ce merg – le consumă ener-
gia forţându-i să lucreze contra naturii lor. Procesele 
trebuie să fie concepute simple, cu aduceri aminte 
incluse și cu necesitatea unor informaţii gata dis-
ponibile.

 iar e mi  tre uie ă ie e mi
Un proces nu mai servește oamenii (fără a 

menţiona produsul) atunci când el merge prea 
departe servind, în schimb, un principiu.  hotărâre 
prea formală pentru o fabricaţie economică 
prezintă acest pericol. Puţin extra, o mică marjă și 
puţin timp oferă o rezervă care face posibilă adap-
tarea la evoluţii neașteptate și la capriciile umane 
cu graţie, nu cu stres.

 ame ii u t i i i i
Singurul lucru pe care-l apreciem la oameni este 

ceea ce confundăm cel mai frecvent: unicitatea 
individuală. Cum colaborăm, cum facem exerciţii, 
care sunt divergenţele noastre? Presupuneţi întot-
deauna că o altă persoană înseamnă ceea ce 
spune. Adică, nu căutaţi programe ascunse sau 
sensuri nespuse. Ce ar fi dacă ceea ce aveţi nevoie 
este exact în vorbele spuse de o altă persoană? 
Comunicarea reală începe cu acest adevăr. A  
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pe muchii la îmbinarea între 2 lovituri ale dreptun-
ghiului. Mulţi producători de ma ini au încercat să 
îmbunătăţească calitatea muchiei tăiate folosind 
diverse scule speciale (cum este scula MultiShear) 
– timpul de prelucrare este însă la fel de lung. 
Sculele Rolling Shear au adus posibilitatea ca 
pentru table mai subţiri de 2 mm tăierea să se facă 
rapid i cu o calitate excelentă. Mai mult, tăierea se 
poate face pe curbe (respectând o rază minimă).

3. Rolling Pincher – scule de pretăiere.  sursă 
de  cre tere a duratei de prelucrare a unui format 
de tablă pe o ma ină de tanţat C C este timpul 
pierdut cu opririle repetate ale ma inii pentru a 
permite  operatorului să ia de pe masă piesele 
finalizate i care nu sunt evacuate automat în alt 
mod (trapa de evacuare etc).   metodă des folosită 
este păstrarea pieselor în schelet, piesele sunt 
tăiate parţial dar rămân fixate cu puntiţe plasate la 
colţurile pieselor (sau funcţie de geometria piesei) 
iar la urmă scheletul conţinând toate piesele este 
transportat de pe masă i ulterior piesele sunt 
extrase (iar în acest timp  ma ina poate lucra 
la următorul format). Folosirea puntiţelor este o 
tehnologie extrem de eficientă însă are unele limite 
date de faptul că ele nu se pot elimina total i deci 
muchiile pot avea  probleme de calitate, grosimea 
puntiţelor este o variabilă care ţine de mai mulţi fac-
tori i deci este posibil ca piesa să se rupă înainte 
de finalizarea programului etc. Sculele de pre-tăiere 
cu role tip Rolling Pincher  folosite ca alternativă 
fac o tăiere incompletă a întregii muchii a mate-
rialului, piesa se poate apoi rupe extrem de u or 
după ce formatul de tablă este scos de pe masă. 

4. Rolling Dimple – creează prin rulare o serie 
de mici deschideri supraînălţate în tablă, aplicaţia 
respectivă putând fi folosită ca separator de cereale 
la combine, razători, grătare etc.    

5. Rolling Offset – scula execută o  supraînălţare 
(offset) a marginii tablei la o distanţa programată 
faţă de muchie. Un exemplu de aplicaţie este acolo 
unde este necesar ca 2 table să fie suprapuse pen-
tru a fi sudate în puncte. Folosind întâi scula rolling 
offset pe una din piese la suprapunere cele 2 table 
vor fi la acela i nivel.  

Ma i i u elte

Scule de prelucrare 
cu role pentru 
ma i i e 
ta ţat 

FLORIN MORARU   
Inginer
Director SM TECH SRL   
www.sm-tech.ro O perioadă  îndelun ată, prelucrările pe ma ini de tanțat  s-au rezumat la tan at 

ăuri i mici ambutisări deformări. ezvoltarea sculelor de prelucrare cu role a însem-
nat un important pas înainte  pe scara productivită ii i a dat na tere unor noi aplica ii 

pentru aceste ma ini. Sculele cu role sunt astăzi disponibile at t pentru ma ini compatibile 
rumpf® c t i pentru ma ini cu turelă ( hic  urret).    

Înainte de achiziţia unei scule din această fami-
lie trebuie verificat dacă ma ina de tanţat C C 
asigură suport pentru astfel de scule (majoritatea 
ma inilor moderne acceptă scule cu role). În prin-
cipiu, diferenţa de utilizare faţă de o sculă normală 
este că în timpul prelucrării capul hidraulic trebuie 
să rămână jos iar masa ma inii trebuie să execute 
mi carea pe  i . Tabla este deformată/tăiată 
între 2 role cu profile adaptate aplicaţiei. Pentru a 
fi folosite cu productivitate maximă sculele cu role 
necesită ca ma ina să aibă cap rotativ (sau să fie 
folosite într-o staţie indexabilă la ma ini cu turelă). 
De asemeni trebuie verificat ca soft are-ul CAM să 
poată accepta aceste scule (toate versiunile dez-
voltate în ultimii ani pot genera însă fără probleme 
programe în care sunt folosite scule cu role).  

 Primele scule cu role dezvoltate pentru 
ma inile  de tantat C C au fost cele de tăiere i 
nervurare. Prelucrările respective s-au putut face 
mult mai rapid i cu o calitate a muchiilor incom-
parabil mai bună comparativ cu folosirea sculelor 
clasice. ama de scule cu role s-a dezvoltat de-a 
lungul timpului i au apărut multe alte aplicaţii. 

Sculele principale din familia de scule cu role sunt: 
1. Rolling Rib – scule de nervurare. Aplicaţia 

principală este rigidizarea tablelor astfel încât se 
poate folosi la multe produse o tablă mai subţire ce 
va avea după aplicarea unor nervurări o rigiditate 
similară cu cea a unei piese din tablă mai groasă. 
Industria mobilierului metalic a beneficiat de exem-
plu foarte mult de pe urma acestei tehnologii. 
Sculele pot lucra pe grosimi între 0. -2.  mm i 
există o gamă variată de raze standard pentru ner-
vurare din care clienţii pot alege. 

2. Rolling Shear  - scule de tăiere.  În mod clasic 
tăierea pe ma ini de tanţat C C se face cu o sculă 
dreptunghi de diverse mărimi ce taie pas cu pas 
materialul.  La Trumpf®  sculele standardizate pen-
tru tăiere au x  mm sau .2x  mm, la ma inile 
thic -turret se pot folosi de exemplu scule 0x  sau 

0x  etc.  Pe lângă durata mare a procesului,   deza-
vantajul acestor tăieri constă i în urmele vizibile 
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6. Rolling Logo – există logo-uri ale unor 
producători ce trebuie marcate pe piesele de 
tablă dar care depă esc mărimea unei scule sau 
necesită un tonaj mai mare decât forta ma inii. În 
aceste situaţii scula Rolling Logo este o alternativă 
excelentă. Logo-ul poate fi aplicat oriunde pe tablă 
iar dimensiunile sale pot ajunge de exemplu la 100 
mm la o sculă staţie C. 

7. Rolling Knurl – scula creează rizuri pe 
suprafaţa tablei care pot avea rol utilitar (de exem-
plu pe treptele de la scările de tablă ca măsură anti-
alunecare) sau rol decorativ; 

8. Rolling EKO.  Sculele tip E  sunt destinate 
pre tanţării găurilor la produsele fabricate în serie, 
dar la care în utilizarea finală numai unele găuri 
sunt folosite (restul trebuind să rămână oarbe ). 
Un exemplu este dat de găurile pentru presetupe 
la tablourile electrice  - numai unele vor fi folosite 
în final (funcţie de cablurile care vor intra/ie i 
din tablou).  Scula Rolling E  face o pretăiere a 
găurilor astfel încât utilizatorul final poate elimina 
foarte simplu doar capacele  unde vrea să mon-

teze presetupe iar restul asigură fără probleme 
gradul de protecţie necesar.   

9. Rolling Flare –  scula realizează extrudarea 
marginilor unei găuri rotunde la dimensiuni ale 
găurii imposibil de realizat cu o sculă de extrudare 
normală (de exemplu pentru găuri mari – 0- 0 mm 
etc).  Există o variantă ce lucrează pe muchii drepte 
(Rolling Flange)

10. Rolling Deburring –  scule de debavurare 
cu role.  Bavura poate fi foarte u or eliminată prin 
o sculă specială cu role ce este folosită ca ultimă 
sculă în program,  piesele ce ies de pe ma ină nu 
mai necesită nicio operaţie secundară de debavu-
rare a muchiilor. 

11. Rolling Foil Cutting – tăierea i eliminarea  pe 
anumite porţiuni (sau total) a foliilor de protecţie la 
tablele care vin cu astfel de folii (tablele de inox etc). 

Tot mai mulţi producători adoptă astăzi principiile lean manufacturing .  
Sculele din familia ilson heel descrise mai sus contribuie esenţial la 
aplicarea acestor principii prin eliminarea pierderilor, cre terea calităţii 

i reducerea generală a costurilor prin scăderea semnificativă a timpilor 
de prelucrare faţă de sculele standard. Reducerea grosimii necesară de 
material la anumite produse (posibilă de exemplu prin folosirea sculelor 
Rolling Rib) contribuie de asemeni la scăderea costurilor cu materia primă.  
Cre terea calităţii prelucrării conduce la eliminarea necesităţii unei a doua 
operaţii (debavurare în cazul sculelor Rolling Shear/Rolling Deburring,  
eliminarea puntiţelor în cazul Rolling Pincher etc). Investiţia (nu mică) în o 
ma ină de tanţat cu comandă numerică poate fi amortizată mai repede 
prin adoptarea acestor scule. Solicitaţi mostrele nostre cu aplicaţiile scule-
lor cu role i le vom trimite cu plăcere către d-voastră. A
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La turaţie maximă
P relucrarea prin așchiere cu viteză ridicată (HSM) nu numai 

că a condus la apariția diferențelor mari conceptuale 
între mașinile-unelte, dar a contribuit și la conștientizarea 

importanței axelor principale ale acestora; probabil că acesta este 
componentul esențial al unei mașini-unelte și factorul cheie al suc-
cesului operațiilor HSM.

Utilizarea unui ax principal la turaţii ridicate 
și atingerea echilibrului optim între turaţie și 
moment reprezintă dezideratul oricărui dezvoltator 
de axe principale. Performanţele acestui component 
depind de diferiţi factori. Unul dintre ei, esenţial, îl 
reprezintă realizarea ansamblului motor (unic sau 
motoare jumelate) cu adaptare ideală a sistemului 
de rulmenţi, a elementelor de etanșare și a soluţiei 
de prindere a sculei.

Pe parcursul prelucrării, axul principal nu 
este în contact direct cu semifabricatul, dar 
interacţionează activ prin intermediul sistemu-
lui tehnologic, iar elementul direct este scula 
așchietoare. Această conexiune activează ca un 
conductor pe întregul traseu și are rolul de a trans-
forma caracteristicile impresionante ale unui ax de 
mare viteză în rezultate excepţionale ale prelucrării. 
Un alt element extrem de important aflat pe traseul 
,,muchie așchietoare-ax principal" este adaptorul 
(conul) în care se montează scula, montat la rândul 
lui în ax. Dacă acest mic ansamblu (sculă-con) nu 
furnizează performanţele așteptate, rezultatul final 
este inacceptabil, oricât de performant ar fi axul 
principal. De aceea, ansamblul, care este de fapt o 
extensie a unui ax HSM trebuie să asigure la rândul 
său aceleași niveluri ridicate de acurateţe, fiabilitate 
și siguranţă, pe care le asigură axul principal.

Turaţiile ridicate generează forţe centrifuge. 
În cazul prelucrărilor HSM, spre deosebire de 
metodele de prelucrare tradiţionale, aceste forţe 
cresc exponenţial și se transformă practic în efor-
turi semnificative aplicate sculei așchietoare, cu 
influenţă covârșitoare asupra performanţelor și a 
durabilităţii. Atunci când sunt utilizate capete de 
frezare cu plăcuţe amovibile, forţele centrifugale 
pot duce la ruperea șuruburilor de fixare, la pier-
derea plăcuţelor, și în final, la distrugerea totală a 
capului de frezat. Fragmentele rezultate pe par-
cursul acestui proces nu numai că pot deteriora 
mașina-unealtă și piesa prelucrată, dar îl pot pune 
în pericol chiar și pe operator.

De aceea, producătorii de scule așchietoare 
sunt obligaţi să ţină cont pe parcursul proiectării și 
realizării sculei de situaţiile ante-menţionate și să ia 
măsurile tehnologice necesare asigurării fiabilităţii. 
În consecinţă, capetele de frezare echipate cu 
plăcuţe amovibile trebuie să aibă o structură 
robustă și un sistem securizat de prindere/blocare 
a plăcuţelor.

Vă propunem să analizăm șurubul de fixare a 
plăcuţei, cel mai mic și mai vulnerabil element al 

întregului sistem tehnologic, dar cu mare impact 
asupra fiabilităţii întregului sistem. Este foarte 
important ca șurubul să fie blocat utilizând cheia 
dinamometrică adecvată (figura 1). Chiar și așa, 
montarea cu momentul adecvat nu este suficientă 
pentru ca scula să fie asigurată 100%. Astfel, s-a 
recurs la proiectarea unui buzunar inteligent, care 
să minimalizeze încărcarea dinamică a șurubului.

Capetele de frezare ISCAR – HSM90S FAL-22 
au fost create în mod special pentru a asigura 
frezarea Aluminiului cu regimuri de așchiere inten-
sive. Sunt echipate cu plăcuţe de talie mare, capa-
bile să prelucreze cu adâncimi de așchiere de până 
la 22 mm. Buzunarul e prevăzut cu o nervură în relief 
pe suprafaţa de bază, iar pe suprafaţa de așezare 
a plăcuţei este realizat un canal cu același profil. 
Canalul și nervura realizează practic un ansamblu 

n FIGURA 1. Cheile dinamometrice asigură montare sigură și fiabilă a plăcuțelor în 
buzunarele capetelor de frezat.

n FIGURA 2. Construcția robustă a capetelor de frezare indexabile, la 90°, asigură 
prelucrarea componentelor de Aluminiu din Industria Aeronautică cu regimuri inten-
sive.  Momentul de blocare a șurubului și turația maximă sunt detalii inscripționate 
pe corpul sculei.
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precis (figura 2). Plăcuţa este astfel blocată, iar 
deplasarea ei radială se anulează, micșorându-se 
astfel eforturile pe care forţele centrifugale ridicate 
le generează asupra șurubului. Această soluţie 
asigură frezarea în siguranţă la turaţii de până la 
31.000 rpm.

De asemenea, pentru reducerea forţelor centri-
fuge, corpul frezei trebuie să fie echilibrat dinamic, 
cu precizie ridicată. Există standarde naţionale 
și internaţionale și norme care specifică  foarte 
clar dezechilibrul dinamic permis. Când se 
demarează proiectarea unui cap de frezare des-
tinat prelucrărilor HSM, trebuie neapărat avută în 
vedere distribuţia masei. Simetria faţă de axa scu-
lei este esenţială. Sigur, echilibrul teoretic, calculat 
pentru un obiect virtual, nu poate înlocui echilibrul 
dinamic necesar corpului real. Calculul cât mai pre-
cis diminuează însă la maximum dezechilibrul real, 
care poate fi și el îmbunătăţit prin acţiuni practice 
compensatorii. Proiectarea performantă face mult 
mai ușoară această operaţie.

Este bine cunoscută ambiţia inginerului pro-
iectant de a realiza corpuri de scule cât mai dura-
bile, echipate cu plăcuţe indexabile. În particular, 
suprafaţa din buzunar pe care se așează plăcuţa 
trebuie să aibă duritate cât mai mare, cu scopul de 
a rezista cât mai bine frecărilor. Pe de altă parte, 
cu cât duritatea e mai ridicată, cu atât un corp 
care se rotește cu turaţie ridicată e mai predis-
pus dezintegrării. Așadar, găsirea echilibrului optim 
între duritate și tenacitate este o altă provocare 
legată de realizarea unei prelucrări eficiente HSM.

Sculele monobloc au acurateţe mai ridicată și 
constructiv sunt fără îndoială superioare din punctul 
de vedere al echilibrului dinamic. De asemenea, în 
mod natural am putea spune, sculele monobloc au 
diametre inferioare celor echipate cu plăcuţe amo-
vibile și deci au nevoie de turaţii  mai ridicate pentru 
a atinge viteze de așchiere similare. Aceasta este și 
motivul pentru care majoritatea sculelor HSM sunt 
în construcţie monobloc.

În mod uzual, sculele monobloc sunt realizate 
din carburi metalice sinterizate; în același timp, 
recent, scule realizate din materiale ceramice au 
câștigat teren și au devenit din ce în ce mai popu-
lare, în special la prelucrarea super-aliajelor. În orice 
caz, alegerea sculei monobloc celei mai potrivite 
unei aplicaţii, în special a frezei dedicate operaţiilor 
HSM nu este deloc ușoară.

Similar, consolele în care lucrează frezele 
monobloc (exprimate în rapoarte Lungime/
Diametru) sunt superioare celor pe care le utilizează 
frezele echipate cu plăcuţe. De aceea, diametrul 
relativ redus combinat cu geometria elicei, duce la 
obţinerea unei secţiuni critice reduse. Prin urmare, 
este necesară atenţie deosebită pentru evitarea 
regimurilor vibratorii.

În vederea rezolvării acestei probleme, inginerii 
proiectanţi prevăd în mod frecvent pas variabil 

combinat cu unghi variabil al elicei. Inevitabil, scula 
nu mai respectă principiul simetriei menţionat ante-
rior, ceea ce poate induce comportare defectuoasă 
în prelucrare. Devine astfel clar că proiectarea unei 
astfel de scule necesită multă ingeniozitate, pentru 
că acceptarea unor compromisuri este inevitabilă. 
(figura 3)

Acestea fiind zise, concluzia este că rea-
lizarea unei scule anti-vibratorii performante 
echivalează cu câștigarea în mare parte a bătăliei. 
Am menţionat deja că adaptorul se montează 
într-un ax principal de mare viteză. Și atunci, cât 
de importantă mai este scula, fie ea și ideală, 
dacă de fapt se montează într-un adaptor care din 
construcţie este un element mult mai masiv și ar 
putea fi necompatibil cu o prelucrare HSM?

Sub nicio formă nu putem separa caracteris-
ticile dinamice ale sculei de cele ale adaptorului. 
Firesc, echilibrarea dinamică se face pentru an-
samblul sculă-adaptor. Este unica soluţie pentru 
a asigura toate cerinţele: acurateţe, fiabilitate și 
siguranţă.

Sistemele moderne CAD/CAM pot estima 
comportamentul dinamic al diferitelor produse, 
bazate pe modelele 3D. Furnizarea modelelor pen-
tru sculele așchietoare, pentru adaptoarele aces-
tora și pentru diferitele accesorii din ansamblu 
reprezintă o caracteristică tipică unui producător 
serios de scule. Cu această ocazie, reamintim 
cu satisfacţie că ISCAR a perfecţionat în mod 
semnificativ opţiunile de creare a ansamblurilor în 
catalogul său electronic.

În concluzie, HSM – operaţii cu viteze ridicate 
și eficienţă excepţională - au adus inevitabil cerinţe 
de proiectare și realizare fără precedent în domeniul 
sculelor așchietoare. A

 FIGURA 3.  
Freza monobloc ISCAR, 
prevăzută cu 7 dinți, 
dedicată prelucrărilor HSM 
este prevăzută cu unghiuri 
diferite de înclinare a elice-
lor, pas variabil și fragmen-
tatoare de așchii prevăzute 
pe muchia așchietoare.
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a i  r ma t a ea ă i e a ităţi e tru ire 
e tru u era ia e re ra tare 

Scule

C ompania Sandvi  oromant a lansat două noi calită i de strun ire concepute special pentru prelucrarea mate-
rialelor din superalia e refractare (alia e H S ). alitatea de strun ire S  pentru finisare i semifinisare i cali-
tatea eramic  pentru aplica ii de la de ro are p nă la semifinisare sunt concepute pentru prelucrarea 

suprafe elor dificile în alia e H S .

re u rare i ură e tru u ra eţe i i i e

Aliajele HRSA sunt utilizate, de obicei, pentru piese de aeronave care 
se confruntă cu cerinţe extreme de performanţă. Rezistenţa lor ridicată la 
temperaturi înalte presupune faptul că materialele î i pot păstra duritatea 
când se confruntă cu căldură intensă. Cererea pentru emisii mai reduse, 
eficienţă sporită a combustibilului i densitate mai mare a energiei din 
industria transportului i cea energetică face ca materialele din aliaje HRSA 
să fie deosebit de valoroase în aceste aplicaţii.

Deoarece materialele din aliaje HRSA sunt compuse metalurgic pentru 
a avea rezistenţă ridicată la temperaturi de până la 1.000 de grade Celsius, 
solicitarea generată în timpul prelucrării acestora este mare. Capacitatea 
unică a acestor superaliaje pe bază de nichel, fier i cobalt de a acţiona 
aproape de punctul de topire a metalului lor de bază le conferă, în general, 
o prelucrabilitate slabă.

oile calităţi de strunjire de la Sandvi  
Coromant sunt optimizate ţinând cont de aceste 
provocări privind prelucrarea. Dezvoltată pentru 
aplicaţii de prelucrare în ultima fază a componen-
telor pentru motoarele din industria aerospaţială, 
S20  este o calitate obţinută prin depunere 
chimică din vapori (CVD) care oferă productivi-
tate crescută la viteze de a chiere superioare în 
aplicaţii de semifinisare i finisare.

Acoperit cu strat de acoperire Inveio® din a 
doua generaţie pentru rezistenţă ridicată la uzură 

i durabilitate mare a sculei, tehnologia de tratare 
ulterioară întăre te plăcuţa S20 , modificând 

proprietăţile mecanice ale acesteia. Tehnologia 
Inveio® formează cristale unidirecţionale strâns 
lipite în jurul plăcuţei pentru a crea o barieră 
de protecţie puternică, oferind în acela i timp 
protecţie termică maximă pentru a îmbunătăţi 
rezistenţa la formarea craterelor i la uzura flan-
cului.

Ideală pentru utilizarea în materiale pe bază 
de nichel îmbătrânite i suprafeţe prelucrate în 
prealabil, pentru prelucrarea componentelor pre-
cum discurile turbinelor de la motoarele aero-
navelor, inele i arbori, S20  se mândre te cu 
viteze de a chiere cu 30 până la 0% mai mari 
decât calităţile de strunjire din aliaje HRSA ale con-
curenţei, fără a compromite durabilitatea sculei.

Proprietăţile calităţii de strunjire CC 1  oferă, 
de asemenea, rezistenţă superioară. Fiind fabricată 
din ceramică SiAI , o clasă specializată de ma-
teriale refractare la temperatură ridicată, CC 1  
este optimizată pentru degro are i prelucrare de 
etapă intermediară a aliajelor HRSA, precum i pen-
tru profiluri i aplicaţii de strunjire generală.

Similar cu S20 , componentele tipice prelu-
crate cu CC 1  sunt discurile turbinelor, inelele 
ajutajelor i valvelor.

Urmând-o pe predecesoarea sa, calitatea de 
strunjire CC 1 0 de la Sandvi  Coromant, CC 1  
are o duritate a muchiei a chietoare îmbunătăţită 
pentru prelucrarea sigură a suprafeţelor din aliaje 
HRSA mai pretenţioase. Permite, de asemenea, 
viteze mai mari de îndepărtare a metalului, ajutând 
la cre terea productivităţii i la reducerea costului 
per componentă.

De i calitatea CC 1 0 este prima opţiune pentru degro area i semi-
finisarea aliajelor HRSA prelucrate în prealabil în condiţii stabile, noua cali-
tate CC 1  poate îndeplini cerinţele suprafeţelor mai greu de prelucrat , a 
explicat Rolf OLOFSSON, Manager de produs la Sandvik Coromant.

CC 1  i S20  au fost dezvoltate pentru a-i ajuta pe operatori să 
depă ească dificultăţile asociate aliajelor HRSA, pentru a putea profita la 
maximum de avantajele unice ale materialelor. De fapt, analizele au de-
monstrat o cre tere cu 210% a durabilităţii sculei când s-a folosit S20  
pentru a prelucra o epruvetă din Inconel îmbătrânit, în comparaţie cu 
rezultatele unei scule a concurenţei.

Sortimentul de introducere pe piaţă a S20  
include 3  de articole, mai multe urmând să fie 
adăugate pe parcursul anului 2021. Calitatea 
Ceramic CC 1  este, de asemenea, disponibilă 
într-o gamă largă de sortimente pentru a îndeplini 
cerinţele unor industrii i materiale diverse. A
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 FOTO DESCHIDERE. 
Structura specială a stra-
turilor, cu Al2O3-Multilayer, 
conferă sortului Tiger•tec® 
Gold WSP45G o rezistenţă 
mai ridicată la temperatură 
cu aproape un sfert față de 
valoarea actuală. 

P rin intermediul Tiger•tec® Gold, Walter lansează pe piață un sort de freze (pentru început CVD) care, prin durabilitatea 
ridicată, este considerat un adevărat etalon pentru numeroși utilizatori. Prin intermediul noului sort PVD WSP45G,  
Walter extinde în prezent, pentru prima dată, spectrul de utilizare a Tiger•tec® Gold și în domeniul găuririi. 

rtime tu  a ter   eră 
a e  tr u  u me iu e uti i are

i er te ®  exti e imite e 
 a um i  me iu  ăuririi 

SP  este până în prezent unicul sort de pe 
piaţă care dispune de acoperire Multila er din oxid 
de aluminiu (Al2 3): gradul ridicat de cristalizare al 
acestuia nu asigură rezistenţa extrem de ridicată 
doar la uzură, ci și la temperaturi ridicate. Astfel, 
stratul inferior de TiAl  protejează eficient împotri-
va penetrării căldurii și, prin aceasta, împotriva 
uzurii la materialele IS  P. În special în situaţia în 
care căldura nu poate fi eliminată prin intermediul 
șpanului – așa cum este cazul materialelor IS  M 
și S cu o conductivitate termică redusă. Un strat 
superior de acoperire de culoare aurie, din nitrură 
de zirconiu ( r ) simplifică identificarea uzurii, astfel 
încât fiecare muchie a chietoare să fie utilizată 
optim.

Cele trei burghie cu plăcuţe amovibile, selectate 
de alter pentru utilizarea în asociere cu sorturile 
Tiger tec® old care se remarcă prin duritate, pre-
cum și prin rezistenţa la uzură, oferă o gamă extinsă 
de utilizare: modelul B321x.DF. este recomandat, în 
special, pentru diametre reduse, cuprinse între 10 

până la 1  mm; în mod evident, acesta intră în 
concurenţă cu burghiele VHM. Modelul D3120 se 
remarcă prin rentabilitatea deosebită, deoarece 
necesită atât la exterior, cât și în zona centrală doar 
un tip de plăcuţe amovibile; cerinţe universale, pe 
care sortimentul SP  le îndeplinește în mod 
impresionant. 

În calitate de specialist pentru utilizarea la nive-
lul strungurilor, D3120 profită în mod suplimentar 
de noul sort, deoarece, la strunjirea cu decalare pe 
axa , sunt generate forţe ridicate care conduc la 
uzură. Utilizatorii optează pentru D 120 cu diame-
tru de 13,  până la 9 mm pentru găurirea cu un 
grad ridicat de precizie. A

La adresele următoare puteţi regăsi informaţii 
suplimentare sub formă de înregistrări video:

ermană: Walter Tiger•tec® Gold Bohrsorte WSP45G
Engleză: Walter Tiger•tec® Gold Drilling Grade WSP45G
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Scule

 FOTO 1. Sandvik 
Coromant a adăugat 
la gama sa actuală 
două calităţi de plăcuţă 
din carbură de înaltă 
performanţă, GC4415 și 
GC4425.

P ărintele filosofiei politice moderne, Machiavelli, a afirmat  ricine dore te să aibă succes în mod constant tre-
buie să- i modifice conduita odată cu vremurile . răim cu si uran ă vremuri fără precedent din cauza efectelor 
în desfă urare ale -  asupra industriei. n acest articol, olf lofsson, Mana er de produs la Sandvi  

oromant, liderul lobal în sculele de a chiere a metalelor, explică de ce acum este momentul ca atelierele mecanice să 
adopte solu iile de prelucrare de nouă enera ie pentru a aborda provocările din domeniul strun irii o elului S   i a face 
producerea acestora mai eficientă i productivă.

e ar  eea e u e te tri at

Pentru producători, renunţarea la modul 
convenţional de a face lucrurile  fie că este vorba 
de un proces de producţie, o metodă de comu-
nicare sau o ma ină ori o sculă fiabilă  implică 
riscuri. u este de mirare că este atât de tentantă 
revenirea la ideea dacă nu e stricat, nu-l repara . 
Ar putea o sculă nouă sau un proces digitalizat să 
aducă mai multe perturbări decât beneficii?

Există o responsabilitate mai mare decât oricând pentru producători să 
se schimbe odată cu vremurile  indiferent dacă au de-a face cu scenarii de 
procese de producţie în masă sau în serie. Cercetările efectuate de Pinsent 
Masons, firma de avocatură germană, au identificat trei elemente principale 
care stimulează schim area.

În primul rând, sondajul său efectuat pe 100 de producători germani 
i studenţi germani a descoperit faptul că tehnologiile perturbatoare 

ale Industriei .0, cum sunt inteligenţa artificială (AI) i automatizarea 
inteligentă, stârnesc o nouă revoluţie industrială . În al doilea rând, agenda 
ecologică îi conduce pe producători mai rapid către modele de afaceri cu 
emisii scăzute de carbon. În al treilea rând, Pinsent Masons a constatat că 
presiunile macroeconomice precum Brexit, iar acum C VID-19, vor genera 
fragmentarea lanţurilor de aprovizionare mondiale .

Cum pot producătorii să depă ească acest trio 
de obstacole fără a pierde din vedere cele două 
provocări principale: cre terea randamentului i 
reducerea costurilor? i cum pot face acest lucru 
prelucrând în acela i timp unul dintre cele mai 
obi nuite i complexe materiale (din oţel) IS  P 
pentru piese de prelucrat? Răspunsul rezidă în 
sculele de nouă generaţie  chiar dacă sculele din 
vechea generaţie nu sunt stricate.

Materialele potrivite
Mai întâi, să analizăm cele două obiective finale 

ale producătorilor de a realiza o strunjire a oţelului 
profitabilă, crescând randamentul i reducând cos-
turile. Producătorii ar trebui să mic oreze costurile 
de producţie adecvate pentru situaţia lor specifică. 
Situaţia va depinde de tipul de procese de producţie, 
în masă sau în serie, i este mai imprevizibilă în era 
C VID-19, în care producătorii se confruntă cu 
scenarii schimbătoare de cerere mare sau mică i 
trebuie să se adapteze în consecinţă.

Producătorii trebuie să se străduiască mereu 
să maximizeze randamentul procesului de prelu-
crare care, în conformitate cu concluziile obţinute 

de Sandvi  Coromant, poate reduce costul total 
per componentă cu 1 %. Pentru a menţine în mod 
adecvat un randament mai mare al ma inii, este 
necesară i cre terea vitezelor de îndepărtare a 
metalului, precum i reducerea volumului de a chii 

i a numărului de componente respinse, pentru a 
produce mai multe componente din oţel într-un 
timp mai scurt.

Aspectul principal al tuturor acestor lucruri este 
scula pe care o alege producătorul, mai exact 
plăcuţa aleasă. De aceea Sandvi  Coromant 
recomandă alegerea unor calităţi de plăcuţă pentru 
strunjirea oţelului care pot asigura cele mai predicti-
bile i constante performanţe.

e ţi erea rmei
Sandvi  Coromant a adăugat la gama sa 

actuală două calităţi de plăcuţă din carbură de 
înaltă performanţă, C 1  i C 2 . Denumirile 
plăcuţelor se referă la P1  i P2 , cerinţele impuse 
de diferite condiţii de lucru asupra parametrilor 
de prelucrare  regimul de a chiere, finisarea 
suprafeţei, adâncimea de a chiere, suprafeţele pre-
lucrate sau neprelucrate, a chierile continue sau 
întrerupte.

Cele două noi plăcuţe din carbură de la Sandvi  
Coromant pot îndeplini ace ti parametri. În timp 
ce C 2  oferă rezistenţă la uzură, rezistenţă la 
căldură i tenacitate îmbunătăţite, C 1  este 
concepută pentru a completa calitatea C 2  
atunci când este necesară o performanţă sporită i 
o rezistenţă mai ridicată la căldură.
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Ambele conţin tehnologia de acoperire Inveio® 

din a doua generaţie. Ceea ce face Inveio unic 
poate fi examinat la nivel microscopic: suprafaţa 
materialului are o orientare unidirecţională a 
cristalelor. Fiecare cristal se aliniază în direcţia 
muchiei a chietoare, creând o barieră puternică 
ce îmbunătăţe te rezistenţa la uzură a craterului 

i flancului. De asemenea, căldura este evacuată 
mai rapid din zona de a chiere, ceea ce menţine 
forma muchiei a chietoare pentru mai mult timp 
de a chiere.

Astfel, C 1  i C 2  pot prelucra un 
număr mai mare de piese într-o configuraţie de 
producţie în masă i în serie. Fiecare plăcuţă con-
tribuie la o mai mare durabilitate a sculei, eliminând 
ruperile bru te i reducând cazurile de reprelucrare 

i rebutare.

Datorită posibilităţii de a prelucra mai multe 
componente într-o singură configuraţie, noile cali-
tăţi de plăcuţă pot reduce întreruperile producţiei 
cauzate de schimbările frecvente ale plăcuţelor i 
timpul petrecut pentru a căuta plăcuţa potrivită 
pentru fiecare aplicaţie sau material  ambele 
aspecte sunt considerate factorii care îngreunează 
cel mai mult procesul modern de producţie.

Lichidul de răcire poate îmbunătăţi i mai mult 
performanţele plăcuţei, poate furniza o performan-
ţă optimizată în toate aspectele i poate juca un rol 
esenţial în reducerea costului total de producţie. 
Lichidul de răcire pe partea inferioară controlează 
căldura în zona de a chiere, ceea ce conduce la o 
durabilitate îmbunătăţită a sculei i la o prelucrare 
predictibilă. Aceasta le dă posibilitatea operatorilor 
de a cre te viteza de a chiere sau viteza de avans, 
ceea ce permite o sporire mai mare a productivităţii 

i un randament maximizat.

În plus, lichidul de răcire de precizie cu duze 
predirecţionate este focalizat direct către zona de 
a chiere, ceea ce reprezintă o modalitate bună de 
a obţine controlul a chiilor. De aceea, dacă este 
aplicat corect, lichidul de răcire va cre te la maxi-
mum randamentul, va cre te siguranţa procesului 

i va îmbunătăţi performanţa sculei a chietoare i 
calitatea componentei. Acestea sunt toate aspecte 
esenţiale pentru a obţine o prelucrare de succes.

Am examinat modul în care factorii precum 
scula aleasă i utilizarea lichidului de răcire pot 
genera avantaje tangibile în procesul de prelucrare 

 dar ce poate câ tiga procesul de producţie prin 
aplicarea unei noi metodologii la operaţiile de strun-
jire a oţelului?

Speciali tii de la Sandvi  Coromant i-au pus această întrebare, iar re-
zultatul a fost un nou concept pe care îl numim PrimeTurningTM, conceput 
ca o alegere corespunzătoare pentru producţia în masă sau pentru compo-
nentele care necesită schimbări frecvente ale configuraţiilor i sculelor.

În special, dacă strunjirea este o operaţie 
care generează gâtuire, atunci companiile suferă 
o restricţionare a numărului de componente pro-
duse per ciclu. Prin urmare, producătorii trebuie să 
regândească procesul de strunjire pentru a obţine 
un randament maxim de la ma inile-unelte moderne 
deţinute, care în prezent nu sunt utilizate la capaci-
tate maximă.

În acest caz poate oferi sprijin PrimeTurning, 
asigurând flexibilitate pentru efectuarea strunjirii 
în toate direcţiile. Prin intermediul său, atelierele 
mecanice pot înregistra o cre tere multiplă a 
productivităţii fără a compromite siguranţa pro-
cesului i durabilitatea sculei. S-a constatat că 
această modalitate de strunjire este mult mai 
eficientă i productivă în comparaţie cu strunjirea 
convenţională.

im are iti ă
C 1  i C 2  i-au dovedit deja beneficiile 

de la lansarea lor pe piaţă, la începutul acestui an.

Într-un caz, un producător din domeniul ingineriei generale, a comparat 
plăcuţa C 1  cu o plăcuţă concurentă, punând-o la lucru pentru prelu-
crarea unei piese de prelucrat din oţel AISI/SAE CMC 02.1 cu o duritate 
Brinell de 220 HB.

Întrucât piesa de prelucrat a fost supusă strunjirii exterioare axiale i 
degro ării u oare, clientul a putut acţiona C 1  la o viteză de a chiere 
(vc) mai mare, de 300 m/min, i la viteza de avans (fn) de 0,33 mm/rot, în 
comparaţie cu plăcuţa concurenţei, care a fost acţionată la vc de 2 0 m/
min i fn de 0,2  mm/rot. Plăcuţa concurenţei a prelucrat 200 de piese per 
muchie înainte de a se defecta, pe când C 1  a prelucrat 2  înainte de a 
prezenta doar câteva semne de risc de defectare.

Adoptând C 1  i crescând regimul de a chiere, clientul a putut să 
obţină o productivitate de 210% i să reducă costurile cu 3%.

După cum arată acest exemplu, producătorii 
pot într-adevăr demonstra afirmaţia lui Machiavelli 
conform căreia oricine dore te să aibă succes 
în mod constant trebuie să- i modifice conduita 
odată cu vremurile . A

n FOTO 2. Plăcuţa GC4425 asigură rezistenţă la uzură, rezistenţă la căldură și tenaci-
tate îmbunătăţite.

 FOTO 3. Tehnologia 
de acoperire Inveio® are o 
orientare unidirecţională a 
cristalelor la nivel micro-
scopic, ceea ce sporește 
proprietăţile sale de 
rezistenţă la uzură.
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S eco Tools se află în situația unică de a-și aduce o contribuție 
puternică la economia circulară, care acordă prioritate 
separării activității economice de consumul de resurse finite 

și proiectării de modalități de eliminare a deșeurilor din sistemul de 
activitate economică.

Scule

e i area e te e e ţia ă 
e   ie ti  am iţi  e tru 

e mia ir u ară

tr. T. roză escu nr. , 
ra o

Tel  . .
ax  . .
-mail   

seco.ro secotools.com
.secotools.com

Deși nu este în niciun caz singurul aspect, 
reciclarea joacă un rol vital în economia circulară, 
determinându-ne să analizăm modul în care 
utilizăm resursele limitate și finite ale Pământului 
și ce se poate face pentru a ne asigura că extragem 
maximum de valoare și utilizare din acestea.

Reciclarea va juca un rol cheie în atingerea 
obiectivului ambiţios al Seco Tools de a fi circulară 
în proporţie de 90% până în anul 2030, începând 
cu o serie de modificări ample ale proceselor și 
modelelor de business.

La nivel global, doar , % din resursele pe 
care le utilizăm sunt reciclate, ceea ce înseamnă 
că peste 90% din resurse sunt utilizate o dată și 
apoi eliminate la deșeuri. Datorită naturii activităţii 
Seco Tools, compania are o influenţă puternică în 

modificarea acestei paradigme prin răscumpărarea 
sculelor care au ajuns la sfârșitul duratei de uti-
lizare și reciclarea sau retransformarea acestora 
în unele noi. Dacă extindem acel tip de activitate 
comercială prin care răscumpărăm sculele vechi și 
îi facem pe clienţi să înţeleagă avantajele acestui 
procedeu, putem reduce impactul asupra mediului, 
deoarece nu va trebui să utilizăm materiale și 
metale noi. Este o situaţie in- in din multe puncte 
de vedere , spune Ted Forslund.

Este un obiectiv dificil, dar considerăm că aceste aspecte 
sunt foarte importante pentru compania și pentru activitatea 

noastră. Un avantaj pentru Seco Tools este că dispunem deja de 
procese de reciclare foarte bune; deci, acum vorbim despre crearea 
unui parteneriat bun cu clienții noștri, astfel încât aceștia să înțeleagă 
valoarea procesului de răscumpărare a sculelor pe care îl 
derulăm, astfel încât procesul în cauză să devină un cerc închis, 
în care nimic nu se pierde.

Ted FORSLUND, Coordonator de durabilitate și audit la Seco Tools

Există o percepţie crescândă a preocupărilor legate de mediu, iar 
furnizorii și clienţii sunt dornici să vadă iniţiative care abordează aceste 
probleme. Această abordare a fost primită pozitiv până acum de către 
clienţi. Ei știu că sculele pe care le producem folosind materiale reciclate 
se află la același standard foarte ridicat și că nu există nicio scădere a 
calităţii. Există acum și o piaţă pentru răscumpărarea de scule care au 
ajuns la sfârșitul duratei de utilizare, ceea ce reprezintă, de asemenea, un 
lucru pozitiv. Este vorba despre introducerea acestui procedeu în relaţiile 
noastre de business într-un mod pozitiv , explică Ted Forslund.

Într-o economie circulară, reciclarea este foarte importantă, dar este 
și ultimul lucru pe care ar trebui să îl facem după ce reducem, reparăm 
și reutilizăm. Aceasta este o componentă importantă, dar există și alte 
aspecte ale economiei circulare și trebuie să le examinăm pe toate. Una 
dintre aceste componente este ciclul de viaţă al produselor noastre – 
cum le putem proiecta astfel încât să dureze puţin mai mult și să poată fi 
reciclate atunci când ajung la sfârșitul duratei de viaţă utile? Cum le putem 
produce folosind energie regenerabilă și lanţuri de aprovizionare durabile? 
Esenţa economiei circulare este păstrarea valorii pe care am creat-o deja , 
spune Ted Forslund.

Reciclarea ajută sub aspectul reducerii la mini-
mum a deșeurilor, dar este departe de a fi unica 
modalitate de a face acest lucru. Există o gamă 
largă de domenii care pot fi analizate pentru oprirea 
scurgerilor  de resurse valoroase – logistica lanţului 

de livrare, sortare, depozitare, gestionarea riscurilor, 
generarea de energie și chiar biologia moleculară și 
chimia polimerilor. Sistemele de colectare și tratare 
rentabile și de o calitate mai bună și segmentarea 
eficientă a produselor aflate la sfârșitul duratei de 
utilizare vor permite Seco Tools să sprijine econo-
mia designului circular.

Una dintre principalele probleme în abordarea 
problemelor legate de mediu și schimbările climati-
ce a fost anvergura problemei, dar Ted Forslund 
consideră că obiectivul Seco Tools de a deveni 90% 
circulară până în 2030 poate fi atins. Este esenţial 
să lucrăm cu furnizorii și clienţii noștri pentru a 
răspunde provocărilor globale. Dacă facem acest 
lucru, putem crea mai multă valoare cu mai puţine 
deșeuri, într-un spaţiu de operare sigur pentru pla-
neta noastră – din nou, este o situaţie avantajoasă 
pentru ambele părţi , concluzionează el. A
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ă urare ra i ă r i   ta t  
itut  u  u tra er a

Calitate/Control

M ituto o introduce un nou produs, oundtracer lash, care speră să devină un dispozitiv de măsurare standard în 
laboratoarele de asi urare a calității din întrea a lume, și se așteaptă ca această unitate de măsurare fără contact 
să ofere și mai multă viteză și versatilitate liniei de instrumente de măsurare profil-contur ale companiei.

ead uarter  lădirea
irport laza,
rumul ării dăi 

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

.mituto o.ro

Cunoscută sub numele de Roundtracer Flash, 
această unitate de măsurare optică se bazează pe 
arhitectura imaginii bidimensionale, una lângă alta. 
Datorită acestui fapt, imaginile sunt achiziţionate 
de senzori diferiţi și sunt perfect combinate pentru 
a genera o singură imagine a piesei care conţine 
zero discontinuităţi sau goluri la marginile cusăturii 
conturului.

Capabil să măsoare piese de până la 300 mm 
lungime fără nicio mișcare verticală a senzorilor 
sau a piesei, Roundtracer Flash efectuează aceste 
măsurători aproape instantaneu. Impresionant 
de rapid, această mașină poate executa 100 de 
măsurători statice în doar două secunde, indife-
rent de modul în care sunt distribuite secţiunile de 
măsurare de-a lungul piesei prelucrate.

Prin faptul că nu necesită mișcare de-a lun-
gul axei  pentru a captura aceste imagini 2D, 
consistenţa profilelor și a geometriilor pieselor sunt 
stabile pe milioane de cicluri. Și datorită acestei 
tehnici, întreţinerea acestui sistem de măsurare 
necesita un efort minim dar mandatoriu.

Intrând pe piaţa măsurării conturului fără con-
tact, Roundtracer Flash oferă ceva diferit faţă de 

celelalte mașini care furnizează măsurători și 
analize similare, și anume simplu de utilizat. 
Construit cu ideea să nu trebuiască un metrolog 
pentru operare, unitatea în sine poate efectua o 
măsurare printr-o singură apăsare de buton. 

În afară de această caracteristică benefică, 
interfaţa grafică furnizată este, de asemenea, 
extrem de intuitivă și flexibilă, făcând procesele 
de lucru ale operatorului cât mai rapide și simple 
posibil.

Un alt factor cheie în dezvoltarea acestui pro-
dus nu a fost doar cât de ușor este de utilizat, ci 
și cât de ușor poate fi implementat într-o fabrică 
inteligentă. Încă de la început, încărcarea unei 
piese de prelucrat se poate face automat atunci 
când se utilizează un sistem de braţ robot extern, 
iar aparatul vine cu  porturi disponibile pentru 
transmiterea datelor. 

Dacă luăm în considerare capacitatea stan-
dard a mașinii, este clar că va face diferenţa în 
asigurarea calităţii procesului de producţie. A

Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să 
ne contactaţi la adresa office@mitutoyo.ro 
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 etrolog  anunță noua gamă de mașini de măsurat în coordonate  S. cestea sunt con-
struite din aluminiu și oțel, cu un design inovator ce oferă volume de măsurare medii și mari pentru 
performanțe ridicate pe termen lung.

Arhitectura gantr  AER S, AER S S și AER S P oferă 
soluţia ideală de măsurare pentru componentele de mare pre-
cizie utilizate în industriile aerospaţială, navală, automotive și 
construcţia generatoarelor de energie electrică.

Seria S se caracterizează printr-un design mecanic 
inovator care garantează continuitatea performanţei metrologice 
în timp, asigurând stabilitatea datelor de măsurare, prevenind în 
același timp costuri neașteptate de întreţinere și calibrare.

Seria S S oferă mașini de măsurat în coordonate mijlo-
cii și mari, care sunt bine apreciate pentru stabilitatea structurală 
excelentă și adaptabilitatea lor.

eneficii
n pţiune pentru montarea unui cap de măsurare 
în  axe
nStabilitate și precizie ridicată pentru depla-
sarea pe axe
nAcceleraţii și viteze ridicate
nTehnologie multi-senzor
nSistem dual de rigle pentru axa 
nSistem dual de acţionare a deplasării pe axa 

S S S

S 

              a i a e mă urat 
 r ate ti  a tr  LK AEROS 

Acestea pot fi configurate în conformitate cu cerinţele 
oricărei aplicaţii de măsurare și sunt disponibile într-o gamă largă 
de dimensiuni.

Seria S  constă din mașini mari de măsurare în 
coordonate pentru aplicaţii industriale, în special în aplicaţii din 
industria aerospaţială, energetică etc.

Sistemele din seria AER S P sunt, de asemenea, foarte apre-
ciate pentru inspecţia geometrică a componentelor mari, cum ar 
fi motoarele și transmisiile marine, vehiculele de transport mari, 
precum și piesele și sculele mari caracterizate prin suprafeţe 
libere.

Bd. Iuliu Maniu -11, sector , Bucure ti, România
0 . 0 . 0 , office topmetrolog .ro, .topmetrolog .ro
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Transmisii mecanice

er rma ţe re ute u 
ua erie e ru me ţi 

N oua serie de rulmenți S , cu role butoi și model patentat de colivie, a fost proiectată pentru a oferi industriei 
enerale noi niveluri de productivitate, fiabilitate și capacitate de sarcină. olivia optimizată reduce solicitările 

interne și elimină necesitatea unui inel de hidare, pentru a enumera doar două din numeroasele beneficii oferite 
față de soluțiile existente. plicațiile potențiale pentru noua serie  includ de la transportoare, cutii de viteze și utila e 
folosite în metalur ie, p nă la prese și echipamente utilizate în minerit.

Modelul seriei ECA de rulmenţi cu role butoi de 
la S , care înlocuiește seria CAM, este complet 
interschimbabil cu soluţiile existente. De remarcat, 
colivia din alamă solidă, prelucrată cu precizie, de 
ultimă generaţie are loca uri profilate pentru role, 
care reduc semnificativ mișcarea inutilă a rolelor în 
timpul rotirii.

De asemenea, folosirea modelului optimizat de 
colivie de la S  are ca efect reducerea stresului 
mecanic, compensând forma specială a loca urilor 
prin rezistenţa barelor coliviei. În plus, un opritor de 
pe capetele barelor coliviei previne orice posibilă 
alunecare a rolei.

Un alt beneficiu major al noii serii de rulmenţi 
este posibilitatea de a încorpora mai multe role 
de dimensiuni mai mari, oferind astfel printre cele 
mai bune capacităţi de sarcină din această clasă 
de produse. Ca urmare, rulmenţii asigură o sarcină 
dinamică nominală cu % mai mare și o sarcină 
statică nominală cu până la 22% mai mare.

Vitezele-limită mai înalte, cu până la 20% mai 
mari decât la rulmenţii cu role butoi standard, 
oferă încă un avantaj pentru utilizatori, iar tempera-
tura nominală de funcţionare este acum de până 

la 200 C, graţie aplicării, în mod standard, a unui 
tratament de stabilizare dimensională.

Ca urmare a acestor îmbunătăţiri de perfor-
manţă, cei care opteză pentru noii rulmenţi pot 
obţine o reducere a costurilor totale de întreţinere. 
Utilizatorii din sectoare precum producerea cimen-
tului, hârtie i ambalaje, exploatări de cariere și 
minerit, industria oţelului și metalurgie, precum și 
cea petrochimică sunt printre principalii beneficiari.

Seria ECA de rulmenţi cu role butoi de la S , 
cu model patentat de colivie este disponibilă cu un 
diametru al alezajului între 0 și 130 mm.

e re  ur e
S  Europe Ltd. este organizaţia europeană a producătorului de 

rulmenţi S  din To o, companie înfiinţată în aponia în anul 191  și 
care în prezent angajează aproximativ 31.000 de persoane în unităţile sale 
din toată lumea. Produsele și soluţiile oferite în domeniul industrial și al 
construcţiei de automobile pot fi găsite oriunde există lucruri în mișcare. 
Pe lângă aproape toate tipurile de rulmenţi, portofoliul companiei include 
lagăre cu rulmenţi, tehnologie liniară, carcase pentru rulmenţi de roată, 
rulmenţi pentru transmisie și motor, precum și sisteme de direcţie. A
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Un nou mod de lubrifiere a rulmentului: 
m it ri area ri ţiu ii i u ri ierea e 
a i ta ţă i  tim  rea  

αΩ

C um ar fi dacă am putea lubrifia rulmenții de la distanță, de pe orice dispozitiv, asi ur ndu-ne că se utilizează 
întotdeauna cantitatea corectă și lubrifiantul potrivit și, chiar mai mult, în funcție de starea rulmentului  stfel, am 
aborda cele trei probleme principale de lubrifiere care cauzează ma oritatea defecțiunilor timpurii ale rulmenților. 

cest lucru este de a posibil în prezent. olosind senzori cu ultrasunete și dispozitive de lubrifiere cu un sin ur punct, toate 
conectate la un sistem central, în prezent, putem aduce practicile de lubrifiere la un nivel cu totul nou

Windmolen 20, 7609 NN 
Almelo, The Netherlands
Tel.: +31-546-725125
E-mail: info@uesystems.eu
Web: www.uesystems.eu

re e ire   e m it ri are
e confruntăm cu o problemă serioasă pri-

vind monitorizarea stării rulmentului  Tehnologia 
simplifică și face mai rentabilă monitorizarea 
rulmenţilor noștri în timp real și, prin urmare, sen-
zorii și sistemele sunt instalate pe echipamente la 
o rată exponenţială.  

Aceste sisteme de monitorizare se întrec în a 
detecta punctul de start al defectului (punctul P 
pe curba P-F) în cel mai devreme moment posibil. 
Și această cursă pentru a detecta un defect este 
o adevărată problemă. Cheltuim mai mulţi bani și 
TIMP suplimentar pentru a detecta o defecţiune, 
în loc să prevenim această defecţiune încă de la 
început.   

r area r eme r e u ri iere  au a 
ma rităţii e e ţiu i r ru me ţi r

Este cunoscut faptul că peste 0% din 
defecţiunile premature ale rulmenţilor au legătură 
cu probleme legate de lubrifiere. Aceste probleme 
pot fi grupate în trei categorii generale: lubrifiere 
inadecvată (supra- sau sub-lubrifiere), lubrifiant 
greșit și contaminare. Când vine vorba de abor-
darea defecţiunilor premature ale rulmentului, redu-
cerea impactului numai asupra uneia dintre aceste 
probleme poate avea un impact semnificativ asu-
pra duratei de viaţă a rulmentului. Însă, când vom 
începe să remediem toate cele trei probleme, atunci 
vom putea atinge excelenţa în programele noastre 
de lubrifiere.

i e uri e e re are u t e e mai im rta te
Trebuie furnizată multă expertiză în ceea ce privește selecţia rulmen-

tului și cerinţele de lubrifiere; probabil că nicio tehnologie nu va înlocui 
vreodată nevoia de experţi în lubrifiere, instruiţi și experimentaţi. Dar, totul 
se rezumă la și privește frecarea - de aceea se numesc rulmenţi anti-frecare.

dată ce rulmentul potrivit este instalat corect și este ales lubrifiantul 
potrivit, totul se rezumă la gestionarea fricţiunii în rulment folosind volumul 
și frecvenţa de lubrifiere corectă. Simplu de înţeles, dar adesea dificil de 
pus în practică.

Lu ri ierea a i ter a e e tim    u ţie 
de starea rulmentului: folosirea ultrasunetelor 
e tru a e ita u i u ra u ri ierea

 tehnică este utilizarea lubrifierii la intervale 
de timp. În acest caz, reungerea se face la intervale 
de timp, cu o cantitate predeterminată de vaselină. 
Această metodă se bazează adesea pe un calcul 
ideal, care nu reflectă starea reală care influenţează 
fricţiunea din rulment. Acest lucru duce adesea la 
sub- sau supra-lubrifierea rulmentului.

 schimbare treptată a practicilor de lubrifiere 
a fost impusă de lubrifierea în funcţie de starea rul-
mentului. Utilizarea ultrasunetelor pentru a măsura 
frecarea în timp real, cu scopul de a determina 
exact când este necesară ungerea (și cât), pentru 
a readuce fricţiunea la sau aproape de nivelul ideal. 
Trecerea la lubrifierea asistată cu ultrasunete va 
asigura faptul că nu furnizaţi supra-sau sub-lubri-
fiere. Totuși, prin aceasta nu s-au abordat încă cele-
lalte două probleme legate de lubrifiere: utilizarea 
lubrifiantului corect și contaminarea.

are e te trea a u re rii aut maţi
Pentru a rezolva celelalte două probleme de 

lubrifiere, mulţi s-au orientat către dispozitivele 
de lubrifiere automată sau gresorii automaţi. 
Lubrifierea automată oferă o metodă mai sigură și 
mai convenabilă de a furniza cantitatea exactă de 
lubrifiant în rulmenţi, mai frecvent. 

Aceste dispozitive ne asigură de faptul că 
folosim întotdeauna vaselina corectă stocată în 
dispozitiv, dar și că reducem sau eliminăm posibili-
tatea contaminării cauzate de mediul operaţional. 
Aceste dispozitive funcţionează la intervale de timp 
și sunt setate să distribuie lubrifiant pe o anumită 
frecvenţă sau la un timp de funcţionare setat.
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Dispozitivele de lubrifiere automată au evoluat, 
pentru a deveni mai inteligente. Multe dintre aces-
tea nu numai că distribuie lubrifiantul, dar pot seta 
și alarme pe baza unui feedbac  excesiv și a unei 
cantităţi scăzute de lubrifiant.

ea mai u ă aria tă i  e e uă  
martLu e  u ri ia t u u  i ur u t  

a ţi at e a i ta ţă   u ţie e i e uri e 
de frecare

Avem două solu ii care abordează diferitele 
aspecte ale problemelor comune de lubrifiere. Pe 
de o parte, avem lu rifiere asistată cu ultrasunete, 
care folosește frecarea pentru a determina când 
și cât de multă lubrifiere este necesară. Împreună 
cu folosirea de bune practici de lubrifiere, aceasta 
va oferi beneficii, dar necesită totuși o investiţie în 
timp și instruire, pentru a se asigura că este utilizat 
lubrifiantul adecvat pentru a reduce potenţialul de 
contaminare.

Pe de altă parte, avem dispozitive de lu ri-
fiere automate care livrează lubrifiantul corect, fără 
contaminanţi, dar la intervale de timp sau pe bază 
de ore de funcţionare, versus în funcţie de starea 

Tehnologii

sau fricţiunea rulmentului, ceea ce duce adesea la 
neoptimizarea frecvenţei de lubrifiere.

Ce-ar fi dacă am putea combina precizia 
dovedită și cea mai bună practică a lubrifierii în 
funcţie de starea rulmentului folosind ultrasunete 
cu comoditatea, siguranţa și precizia dispozitivelor 
de lubrifiere automată? Am putea avea în acest fel o 
soluţie care ne permite să lubrifiem rulmenţii numai 
atunci când este necesar, măsurând frecarea și 
asigurându-ne că folosim întotdeauna lubrifiantul 
corect, fără contaminanţi, de fiecare dată. Exact 
asta face Smart u e de la UE S stems.

Lu ri iaţi  u ţie e re are  e e ri e 
i iti  riu e

Dacă folosim tehnologia pentru a face ca toate 
acestea să fie acţionate de la distanţă, acum putem 
monitoriza fricţiunea în timp real a rulmenţilor 
noștri și, atunci când este necesar, putem distribui 
de la distanţă lubrifiantul corect. Toate acestea 
cu încrederea că lubrifiantul ajunge la rulment cu 
alerte și notificări în timp real de la orice dispozitiv 
conectat la internet, oriunde în lume   

nTra  Smart u e de la UE S stems are puterea 
de a monitoriza fricţiunea rulmentului în timp real 
și comoditatea, siguranţa și precizia lubrifianţilor 
cu rulment într-un singur punct. Experţii în lubrifiere 
pot lubrifia acum de la distanţă cu încredere de 
oriunde, oricând, pe orice dispozitiv.

um u ţi ea ă a e t u ru   
Acest dispozitiv perturbator funcţionează pe baza unui concept sim-

plu: senzorii cu ultrasunete sunt montaţi permanent pe rulmenţi, pentru a 
monitoriza nivelurile de frecare. Toate aceste date sunt trimise către o uni-
tate centrală de procesare - nTra  - și pot fi vizualizate în tablouri de bord 
folosind orice dispozitiv conectat la internet. nTra  este apoi conectat și 
la dispozitive de lubrifiere cu un singur punct. Pe baza nivelurilor de frecare 
și a alarmelor de configurare, avem acum posibilitatea de a transmite către 

nTra  informaţia că un anumit rulment are nevoie de lubrifiant. nTra  va 
instrui apoi SmartLube – gresor cu un singur punct - să distribuie lubrifi-
ant, în cantitatea potrivită. Și partea cea mai bună: toate acestea pot fi 
realizate de la distanţă, oriunde, oricând. A
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C amera video endoscopul permite inspecția vizuală rapidă și nedistructivă în cavități inaccesibile prin alte 
metode. atorită diverselor posibilități de aplicare, există foarte multe dispozitive cu o amă lar ă de caracte-
ristici. oul endoscop -   de la  nstruments, av nd un cap-portcameră cu rotire la  

rade și un cablu flexibil de olfram cu diametrul de  mm, oferă cele mai bune condiții pentru inspecția amănunțită a 
cavităților care sunt dificil de accesat.

Capul-portcameră, care poate fi deplasat după 
patru direcţii, poate fi ușor introdus în deschideri 
existente. Deplasarea acestuia în toate cele patru 
direcţii se face cu ajutorul unui jo stic . Cu un 
câmp vizual de 120 grade, camera cuprinde o zonă 
largă, cu o adâncime a imaginii de la  la 110 mm. 

Datorită câmpului vizual relativ mare, sunt 
afișate zone mari, chiar cu camera amplasată la 
distanţe mici. Imaginile sunt transmise direct la un 
monitor de 3.  inch. Intensitatea iluminării cu LED-
uri a capului camerei poate fi reglată în  trepte, 
până la 2 000 lux, asigurând, astfel, o iluminare 
suficientă a cavităţilor.

Imaginile afișate pe monitor pot fi salvate pe un 
card microSD ca imagini sau video. Rezoluţia ima-
ginilor este de 9 0 x 20 pixeli, iar rezoluţia video de 
12 0 x 20 pixeli. 

În plus, endoscopul video oferă o mini interfaţă 
HDMI. Cu această interfaţă, imaginea poate fi 
transmisă unui monitor exterior sau unui proiector. 
Acest fapt are marele avantaj că PCE-VE 100  
poate fi utilizat pentru prezentare într-un atelier 
auto, în tehnologie de condiţionare sau de încălzire 
a aerului și în instituţii educaţionale. 

oul PCE-VE 100  este echipat cu un cablu 
flexibil al endoscopului, de 1 m lungime, și, astfel, 
permite inspectarea continuă a unor cavităţi mari. 
Deoarece cablul camerei are un grad de protecţie 
IP , pot fi examinate zone umede sau cu un grad 
ridicat de murdărie. Cablul camerei poate fi expus la 
temperaturi de până la 0 0C, iar monitorul poate 
rezista la temperaturi ale mediului ambiant între 
-10 și 0 0C.

Dotată cu o baterie reîncărcabilă, camera de 
inspecţie are o durată de funcţionare de aproxi-

mariv 3 ore. Dacă nivelul de încărcare nu mai este 
suficient, bateria poate fi încărcată în endoscop 
simplu, prin intermediul unui cablu de alimentare cu 
adaptor USB, care se livrează împreună cu camera 
de inspecţie. 

Indiferent dacă este vorba de o fază de dez-
voltare, de asigurare a calităţii, de întreţinere sau 
de asigurare a service-ului – noua cameră PCE-VE 
100  de la PCE Instruments permite inspecţia 
vizuală amănunţită a oricăror locaţii accesibile. 

Endoscopul este versatil și poate fi folosit nu 
numai în construcţia de mașini și la construcţia 
vehiculelor, ci și în domeniul tehnologiilor de 
construcţie. De exemplu, echipamentul de service 
în construcţii și conductele din construcţii pot fi 
inspectate, iar deteriorarea sistemelor de alimen-
tare cu apă sau de evacuare a apelor uzate pot 
fi detectate fără a fi necesară deschiderea sau 
decopertarea unor porţiuni mari ale componentelor. 
Toate inspecţiile pot fi și documentate cu ajutorul 
imaginilor sau înregistrărilor video. A

PCE Instruments UK Ltd
Unit 11 Southpoint 
Business Park, Ensign Way, 
Southampton Hampshire
United Kingdom, SO31 4RF
info@pce-instruments.co.uk 
www.pce-instruments.com
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DAN SCUTARU
Project Manager KIM A stăzi, lumea se schimbă mai repede 

dec t oric nd, iar viteza schimbării 
este în continuă creștere. Modul în 

care facem business este puternic influențat 
de di italizarea omniprezentă.

Drumul către succes al fiecărei organizaţii 
ar trebui să înceapă cu alinierea la o strategie 
actualizată pentru era digitală. Mai mult, organiza-
ţiile trebuie să fie orientate spre acţiune, adică ele tre-
buie să depună eforturi pentru a performa și pentru 
a-și atinge obiectivele de business. Pentru a realiza 
acest lucru, este crucial să abordăm în mod proac-
tiv factorii care influenţează în mod direct succesul 
organizaţiilor cum ar fi procesele operaţionale, 
resursele umane și tehnologia.

Pentru supravieţuirea pe termen lung pe piaţă, 
noile abordări din industrie sunt necesare în era 
digitală. Întreaga organizaţie trebuie să fie implicată 
și motivată în mod activ în susţinerea iniţiativelor 
strategice de schimbare a modului de lucru adaptat 
pentru era digitală în care ne aflăm. 

ntre area cheie la care tre uie să răspun
dem  ste organiza ia noastră capa ilă să supra
vie uiască și să fie competitivă cu modelul de 
business actual? În cazul în care răspunsul este 
nu, transformarea digitală este imperios necesară 
pentru a rămâne competitivi. Dacă răspunsul este 
da, organizaţia ar trebui să se concentreze asupra 
mentalităţii digitale.

 mentalitate digitală este un concept care 
descrie modul în care abordăm tendinţele de digi-
talizare în industrie. În primul rând, o mentalitate 
digitală se bazează pe o viziune și o imagine clară a 
ceea ce ar trebui să se întâmple în viitor. rganizaţiile 
trebuie să știe încotro vor să se îndrepte pe termen 
lung. Trebuie să își stabilească obiectivele și să-și 
încurajeze forţa de muncă să participe proactiv la 
îmbunătăţirea continuă, eficientizarea proceselor și 
a modului de lucru. 

Calea de la mentalitatea digitală la organizaţia 
digitală nu este atât de departe. Câteva puncte 

esenţiale sunt necesare în atingerea obiectivelor de 
digitalizare a unei organizaţii:

linierea managementului la principiile care 
guvernează digitalizarea se face printr-o strategie 
de digitalizare coerentă și prin procese corespun-
zătoare. Este greu să obţii succes ca organizaţie 
fără a stabili o strategie adecvată.

lanificarea unei strategii care să contureze 
și să arate o imagine de ansam lu privind digita
lizarea organiza iei este crucială. Chiar și cei mai 
buni strategi vor apela la experţi, când vine vorba 
despre strategia de digitalizare, pentru a trans-
forma nevoile organizaţiei în soluţii digitale. 

lanificarea unei strategii une de digitalizare 
tre uie să con ină o analiză complexă asupra pro-
ceselor operaţionale, pentru a identifica potenţialul 
de digitalizare al organizaţiei. 

igitalizarea fără tehnologia potrivită este dificilă. Încă din anii 0  
sistemele informaţionale au ajutat managerii să determine cantitatea și 
calendarul achiziţiilor de materii prime. Cu timpul, acest sistem nu a mai 
fost suficient, deoarece nu acoperea toate datele necesare planificării și 
urmăririi producţiei si astfel a apărut nevoia de integrare a tuturor elemen-
telor care privesc procesul de fabricaţie, într-un mod care să faciliteze 
luarea celor mai bune decizii de către managerii de producţie pentru a 
spori eficienţa liniilor de producţie. Așa a luat naștere conceptul de Smart 
Factor , un sistem care integrează toate elementele implicate în procesul 
de fabricaţie: resursa umană, utilajele de producţie și materia primă. 
Scopul este fabrica inteligentă (Smart Factor ) care se caracterizează prin 
adaptabilitate, eficienţă a resurselor și ergonomie, precum și prin integrarea 
clienţilor și a partenerilor de afaceri în procesele de business. Fundaţia sa 
tehnologică constă în sisteme cibernetice și Internetul biectelor (IoT).

IM for Manufacturing este un sistem 
informaţional integrat care poate concepe cel mai 
precis program de producţie prin utilizarea datelor 
în timp real, pentru a crea o legătură inteligentă 
între componentele materiei prime cu utilajele 
și disponibilitatea forţei de muncă. Soft are-ul 
automatizează planificarea resurselor de fabri-
caţie, calculează regulat necesarul de materii 
prime, iar toate calculele efectuate se bazează în 
totalitate pe prognozele comenzii. 

Fără îndoială, IM este un instrument inovator 
și extrem de competitiv, care a schimbat complet 
metoda tradiţională de control și gestionare a sto-
curilor. Un soft are complet automatizat pentru 
planificarea resurselor de fabricaţie, care a încadrat 
un program de producţie eficient și care poate per-
mite oricărei companii să își gestioneze inteligent 
cheltuielile de funcţionare prin optimizarea proce-
selor operaţionale, a timpului și a capitalului uman. 
Datele colectate prin IM permit companiilor să 
elaboreze o strategie eficientă pentru viitor și să 
prezică modul în care strategia lor generală poate 
afecta rentabilitatea afacerii. A
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Automatizări

P roductivity Master este un sistem modular de producție, construit în scopuri demonstrative, pentru realizarea unor 
stick-uri de memorie USB personalizate de către Festo. Acest sistem arată evoluția tehnologiei de automatizare, 
de-a lungul lanțului valoric, atunci când este combinată cu digitalizarea. Datorită conectivității integrate, totul se 

potrivește perfect, de la sistemele mecanice și electrice, până la sistemele superioare de control inteligent. Platforma de 
automatizare Festo oferă un sistem integrat și practic pentru a conecta toate instrumentele, componentele și soluțiile de 
proiectare și configurare Festo, atât din punct de vedere hardware cât și software. 

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 

Unitatea de producţie, poate astfel să atingă 
echilibrarea automatizării între producţia în masă 
și individualizarea unui produs finit. Produsele elec-
tromecanice, electronica conexă și soft are-ul sunt 
concepute ca o platformă completă de automa-
tizare cu conectivitate perfectă. Cu acest grad de 
consistenţă, utilizatorii economisesc mult timp în 
lucrul cu mașinile și sistemele lor - de la planificare 
la punere în funcţiune - și câștigă fiabilitatea proce-
sului, deoarece totul se îmbină perfect. Aplicarea 
conceptelor Industr  .0 este inclusă. 

Concept bazat pe cloud 
Productivit  Master folosește un concept 

bazat pe cloud pentru înregistrarea și stocarea 
datelor clienţilor, respectând reglementările privind 
protecţia datelor. Aceasta permite producerea de 
stic -uri USB cu un design personalizat, precum și 
conţinut de date personalizat. Clienţii ar putea face 
acest lucru de acasă prin intermediul internetului, 

fără a fi nevoie să se introducă date suplimentare 
de către alte persoane din partea furnizorului. 

Producătorii pot folosi același concept pentru 
a reduce costurile forţei de muncă și pentru a coor-
dona procesul de la biroul de acasă. ate a -ul IoT 
al Festo conectează în siguranţă utilajul în cloud, 
astfel încât operatorii să nu poată prelua doar 
datele de producţie din cloud, ci să aibă și acces 
la datele de diagnostic ale mașinii, chiar dacă stau 
la sute de ilometri distanţă în biroul lor de acasă. 

r u ţia e mă ti i a i uri 
Perioada pandemiei a dezvăluit un contrast 

între producţia de masă și individualizare sau 
producţia de serie mică în exemplele de producţie 
a măștilor și de cercetare a vaccinurilor. Acesta 
din urmă se concentrează mai mult pe colectarea 
precisă de date. Cu toate acestea, pentru producţia 
în masă, este crucială posibilitatea de a utiliza 

r u ti it  
a ter e i e 

rumu  ătre i ita i are
e ti itate er e tă tre uţii e e ma i u are 

i e e t are  e tate e e t   
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instrumente de diagnoză și mentenanţă de la 
distanţă pentru a menţine timpul de funcţionare al 
utilajului cât mai lung posibil, protejând în același 
timp sănătatea operatorului. Acestea sunt doar 
condiţii ideale pentru instrumentele de diagnoză 
bazate pe cloud. 

În timp ce Productivit  Master oferă un ames-
tec de automatizare pneumatică și electrică, de 
la senzori de debit la servomotoare, de la unităţi 
pneumatice de glisare la roboţi cartezieni electrici, 
modul în care aceste produse sunt conectate per-
mite digitalizarea reală a producţiei. 

e ti itate i te rată 
Folosind protocoalele standard din industrie, 

precum EtherCAT, PC-UA, I  Lin  și M TT, Festo 
poate crea un flux continuu de date de la periferii 
I  distribuite, unităţi de acţionare servo, controllere 
și cloud. Această abordare neutră din punct de 
vedere tehnologic are un impact major asupra 
eficienţei energetice și durabilităţii. oi o numim 
conectivitate integrată ", adaugă Da son. 

Descoperiţi detalii și 
idei  despre acest con-
cept accesând codul R 
alăturat

sau la pagina https://
prodconnectivity.festo.com/
ro/ro/index.html

Utilajul a fost proiectat într-un timp record. 
Util aici: mediul de inginerie de ultimă generaţie 
și unificat al Festo - planificarea proiectului și 

gestionarea gemenilor digitali incluse. Acest lucru 
permite designerilor și dezvoltatorilor să colaboreze 
la nivel mondial. Cu Festo Handling uide nline 
H , utilizatorii selectează și dimensionează por-
tale 2D sau 3D în doar trei pași. Pentru programare, 
configurare și punere în funcţiune rapidă și ușoară 
într-un mediu virtual partajat, aceștia folosesc Festo 
Automation Suite. 

ă ăt ria i ita ă a ie ţi r 
De-a lungul călătoriei digitale a clienţilor, le 

permitem acestora să își selecteze și să dimen-
sioneze online corect și eficient produsele, să le 
adauge într-un coș de cumpărături într-un proces 
continuu, să își vizualizeze preţurile și termenele 
de livrare în timp real și să urmărească produsele 
pe tot parcursul lanţului de aprovizionare", spune 
Da son, descriind acest lanţ valoric digital. dată 
cu dezvoltarea inteligenţei artificiale (AI), Festo 
extinde concepte precum etichetele digitale, geme-
nii digitali și, desigur, predicţiile bazate pe IA privind 
starea utilajelor pentru mentenanţa la distanţă. 

um u ţi ea a r u ti it  a ter
Clienţii creează comanda de producţie la prima 

staţie înregistrându-se cu numele lor și, dacă 
doresc, cu o imagine. Un cod R identifică vizita-
torii la nivelul aparatului. Un senzor video SBSI de 
la Festo înregistrează vizitatorii și iniţiază comanda 
de producţie. Aceasta este urmată de gestionarea 
stocurilor. Această soluţie complet mecatronică, 
alcătuită, printre altele, dintr-un portal E CM de 
mărimea 0 pentru alegerea și amplasarea rapidă a 
stic -ului de memorie USB, oferă toate opţiunile, de 
la gestionarea stocului și manipularea pieselor de 
prelucrat, până la accesarea datelor în cloud. 

Stic -ul USB este apoi transportat, tipărit, 
răsucit și apoi glisat către următoare etapă de lucru. 
La a doua staţie implicată, utilajul manipulează, 
rotește, poziţionează și identifică poziţia piesei de 
prelucrat. Aici are loc și identificarea, separarea, 
prinderea și aplicarea etichetelor. Transferul rapid 
către o imprimantă de etichete se efectuează la 
staţia 3 printr-un portal liniar extrem de dinamic 
E CT cu servomotoare dinamice EMMT-AS și 
servo-drive CMMT-AS. Funcţiile de rotaţie sunt 
realizate de acţionările electrice rotative ERMH.

Procesul este finalizat în staţia , unde fișierele 
alese de client sunt încărcate pe memoria USB. 
Aceasta implică ţinerea piesei de prelucrat, rotirea 
și poziţionarea atentă a capacului și montarea prin 
presiune a pieselor delicate. Acest lucru se face 
folosind cilindrii electrici EPC  și acţionările rota-
tive ERM . Stic -urile de memorie USB complet 
personalizate sunt apoi înmânate vizitatorilor. A

Digitalizarea producţiei 
și Industr  .0, complet 
realizabile prin intermediul 
Productivit  Master.

Urmăriţi clipul video 
de prezentare, accesând 
codul R alăturat.

 FOTO.  
Cu HGO, producătorii de 
mașini și echipamente ar 
putea reduce timpul de 
introducere pe piață pentru 
sistemele de manipulare 
integrate cu până la 70%. 
(Imagine: Festo SE & Co. KG)

Nu contează dacă produsul cântărește 
câteva grame sau 100 kg - fiind o companie 

neutră din punct de vedere tehnologic, 
Festo are gama de produse pentru a face 
acest lucru.

Nigel DAWSON, Director al  Business 
Development Electric Automation la Festo
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L ansat în 2016, senzorul smart ABB Ability operează în prezent 
în mii de aplicații pe plan global. ABB a lansat senzorul smart 
pretabil acum și pentru zonele ATEX. 

Green Court
tr. ara erăstrău nr. 
lădirea , eta  

, ucure ti
Tel.     

ax  . .
.abb.com/ro 

mail  abb.office ro.abb.com

Senzor inteligent 
pentru motoare în zone 
u te ţia  e ex ie

Automatizări

r area r   ă urarea i raţii r
În timp ce majoritatea senzorilor de pe piaţă 

măsoară doar vibraţia și temperatura, senzorii 
Smart ABB măsoară vibraţii, câmp magnetic, tem-
peraturi și acustică. În consecinţă, senzorul poate 
măsura cu precizie ridicată și viteza motorului pe 
care e instalat. Suportul special de montare se 
atașează de mașină fără a propaga vibraţiile car-
casei senzorului, asigurând astfel că măsurarea se 
face exclusiv pentru motor.

r area r   r u erea u ui e r 
pentru zone ATEX

Senzorii certificaţi pentru zone periculoase care să fie disponibili pe 
scară largă trebuie să se conformeze cu o largă gamă de cerinţe impuse de 
diverse standarde. Unele condiţii esenţiale sunt:
nUn scurtcircuit intern al bateriei să nu cauzeze încălziri care să  

       producă aprinderea gazelor
nHard are-ul intern să nu cauzeze încălziri sau scântei care să   

       aprindă gazele
n În cazul în care carcasa senzorului este compromisă și senzorul este  

       umplut cu material conductor, să nu apară încălziri sau scântei care să  
       conducă la explozii
nSenzorul trebuie să reziste eforturilor provocate de mediul de      

       funcţionare
Testele standardizate HALT au condus la certificarea senzorului, tem-

peraturile la care acesta rezistă fiind între - 0 grade Celsius și 130 grade.

r area r   r u erea u ui e r 
a ime tat e a aterie are ă ai ă urată 
mare e iaţă

Bateria senzorului smart ABB are o durată de 
viaţă de până la trei ori mai mare decât celelalte 
soluţii de pe piaţă, aceasta apropiindu-se de durata 
de viaţă a motorului. Protocolul Bluetooth  pentru 
distanţe mari de citire este activat, chiar și la durate 
mari de viaţă. Bateriile interschimbabile nu sunt 
recomandate pentru mediile explozive, existând 
riscul de a schimba gradul de etanșeizare necesar 
prin intervenţia la senzor. 

De asemenea, ar fi compromisă în acest caz și 
clasa de protecţie a senzorului.

Senzorul are o durată de viaţă a bateriei de 1  
ani, aceasta fiind instalată ca izolată printr-o pernă 
de aer care o protejează la expunerea la temperaturi 
mari. Algoritmii de conservare a consumului ener-
getic sunt special proiectaţi pentru a menţine sen-
zorul într-un mod de standb  special, cu menţinerea 
funcţiei de măsurare la periodicitatea testată.

r area r   irm are i t are u 
i i ităţi e u ra e iit are

oul soft are și firm are al senzorului smart 
are două mari avantaje: suportă crearea de viitoare 
tipuri de senzori și permite reconfigurarea în cazul 
adăugării viitoare de funcţii noi. Spre exemplu, în vii-
tor, un senzor va putea fi configurat să fie ori senzor 
pentru un motor, ori pentru o pompă. Conexiunea 

FC permite senzorilor Smart ATE  să fie ușor 
configuraţi în funcţie de aplicaţie, menţinând 
stadardele de securitate a datelor.

În concluzie, noua generaţie de senzori smart 
de la ABB oferă caracteristici complete de c ber-
securit , platformă flexibilă a firm are-ului și con-
trolul real și de evaluare performantă a consumului 
de energie. Aceste îmbunătăţiri adaugă și mai 
multă valoare clienţilor și fac din senzorul Smart 
ABB Abilit  o soluţie standard de monitorizare a 
condiţiei de funcţionare a echipamentelor rotative 
precum motoarele și generatoarele electrice. A
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P e măsură ce economiile se redeschid din cauza pandemiei, Asia, Europa și America își ajustează programele de 
finanțare a cercetării în domeniul roboticii (R&D). Care sunt obiectivele programelor guvernamentale de astăzi? 
Acest lucru a fost cercetat de IFR și publicat în raportul actualizat 2021 al „Programelor mondiale de cercetare și 

dezvoltare în domeniul roboticii”.

„World Robotics R&D Programs”

Automatizări  >>> roboţi <<<

Programe de cercetare-dezvoltare în 
domeniul roboticii - conduse oficial de guverne

Planul strategic Made in China 2025 vine ca 
un model pentru îmbunătăţirea capacităţilor de 
producţie ale industriilor chineze. Pentru a pro-
mova dezvoltarea rapidă a tehnologiei robotului 
inteligent, proiectele cheie speciale ale roboţilor 
inteligenţi  sunt desfășurate în conformitate cu 
cerinţele lanţului de inovare . 

Accentul se pune pe tehnologiile de bază de 
ultimă oră ale roboţilor inteligenţi, roboţi de nouă 
generaţie, tehnologii cheie comune, roboţi industri-
ali, roboţi de servicii și roboţi speciali. biectivele de 
dezvoltare vizează generarea unei creșteri continue 

la scară industrială. China dorește să pregătească 
cel puţin trei întreprinderi de vârf cu competitivitate 
internaţională și să creeze mai mult de cinci clus-
tere de industrii care susţin roboţii. Anuarul statistic 

orld Robotics  al IFR arată că China a atins o 
densitate de 1  de unităţi de roboţi la 10.000 de 
lucrători în industria prelucrătoare.

În Japonia, oua strategie pentru ro oți  își 
propune să facă din ţară primul centru mondial de 
inovare a roboţilor. Rata robotizării în sectorul de 
fabricaţie vizează o creștere de 2 % pentru com-
paniile de mari dimensiuni și 10% pentru IMM-uri. 
Indicatorul cheie de performanţă este, de aseme-
nea, o extindere a pieţei integratorilor de sisteme 
- intermediari între utilizatori și producători. Planul 
de acţiune include sectoare importante de ser-
vicii precum agricultura, infrastructura și asistenţa 
medicală. umai ursing  Medical are un buget 
de 99 ,3 milioane USD și sprijină reforma sănătăţii 
prin promovarea aplicaţiilor practice ale roboţilor și 
utilizarea inteligenţei artificiale. Conform anuarului 
statistic orld Robotics  al IFR, aponia este 
primul producător mondial de roboţi industriali și a 
livrat % din oferta globală în 2019.

Prima versiune a programelor de cercetare-dezvoltare World 
Robotics a fost introdusă în iunie anul trecut. De atunci, zeci de 

țări și-au actualizat programele de cercetare-dezvoltare în domeniul 
roboticii. Cele mai avansate cinci țări în domeniul roboticii, 
Coreea de Sud, Japonia, Germania, SUA și China, urmăresc 
strategii foarte diferite.

prof. dr. Jong-Oh Park, Vicepreședinte al Comitetului de cercetare 

e tiţii  er etarea r ti ă

Raport global 2021
IFR

© NASA
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,,The Intelligent Robot Development and Supply 
Promotion Act’’, legea coreeană privind dezvol-
tarea și furnizarea de roboţi inteligenţi din Coreea, 
împinge să dezvolte industria roboţilor din Coreea 
ca industrie de bază în cea de-a patra revoluţie 
industrială. 

Domeniile de interes sunt: întreprinderile de 
producţie (cu un program special pentru creșterea 
competitivităţii unităţilor de producţie ale IMM-
urilor), roboţi de servicii (inclusiv asistenţă medicală 
și logistică), componente de nouă generaţie și 
soft are-cheie pentru roboţi.

Pentru proiectul trans-guvernamental de dez-
voltare a dispozitivelor medicale cu ciclu complet, 
guvernul intenţionează să bugeteze 1,0  miliarde 
USD (1,2 trilioane R ) între 2020 și 202 . Anuarul 
statistic orld Robotics  a arătat un nou stoc 
record de aproximativ 319.000 de roboţi industriali 
operaţionali în Republica Coreea în 2019 (  13%). În 
cinci ani, ţara și-a dublat numărul de roboţi indus-
triali în funcţiune. După aponia și China, Coreea 
s-a clasat pe locul trei în 2019.

oul program-cadru european Orizont Europa 
a fost lansat în domeniul cercetării și inovării în 
perioada 2021-202 . Bazându-se pe realizările și 
succesul rizont 2020, rizont Europa va sprijini 
cercetătorii, inovatorii și cetăţenii pentru a dezvolta 
cunoștinţele și soluţiile necesare pentru a asigura 
un viitor verde, digital și sănătos.

Programul de lucru legat de robotică este inclus 
în lusterul  igital, ndustrie și Spa iu. 

Proiectele de cercetare și dezvoltare legate 
de robotică se vor concentra pe tranziţia digitală 
a sectoarelor de producţie și construcţii, soluţii 
autonome pentru a sprijini lucrătorii, cunoașterea 
îmbunătăţită și colaborarea om-robot. Programul 
de lucru pentru robotică 2021-2022 din Clusterul 

 va furniza finanţare totală de 2 0 milioane USD 
(19 ,  mi-lioane EUR).

Strategia high-tech a Germaniei 2025 este la 
a patra ediţie a programului german de cercetare, 
dezvoltare și inovare. Scopul este ca ideile bune să 
fie traduse rapid în produse și servicii inovatoare. 

Cea mai mare parte a cadrului strategiei de 
înaltă tehnologie promovează parteneriatul între 
companii, universităţi și instituţii de cercetare pen-
tru a reuni cercetarea instituţională și expertiza 
antreprenorială. A fost stabilit obiectivul de 3,  la 
sută din PIB pe an investiţii în cercetare și dezvol-
tare până în 202 . 

Programul Împreună prin inovaţie , legat de 
robotică, a fost lansat în 2020. Cu această linie 
de programe de cercetare, Ministerul Federal al 
Educaţiei și Cercetării (BMBF) va furniza anual 
aproximativ  milioane USD ( 0 milioane EUR) 
până în 202 .

nițiativa ațională de o otică  din SUA 
a fost lansată pentru cercetare și dezvoltare în 
domeniul roboticii fundamentale, fiind susţinută 
de guvern. 

Cu RI-2.0, este încurajată colaborarea din-
tre organizaţii academice, industriale, non-profit 
și alte organizaţii pentru a realiza conexiuni mai 
bune între știinţa fundamentală, inginerie, dezvol-
tare tehnologică, implementare și utilizare. Un sec-
tor cheie este Robotica spaţială , unde ASA a 
lansat un program lunar numit Artemis . Scopul 
acestuia este de a readuce astronauţii pe suprafaţa 
lunară până în 202  și de a construi capabilităţi 
promiţătoare pentru misiunile de pe Marte după 
202 . 

Programul lunar Artemis este un program 
comun de zbor spaţial dezvoltat de ASA, instituţia 
comercială aerospaţială americană și parteneri 
internaţionali, inclusiv ESA (cuprinzând 22 de ţări), 
Canada, aponia și Rusia. uvernul SUA planifică 
un buget de 3  miliarde USD din 2020 până în 202 . 

Cel mai mare investitor în tehnologiile siste-
melor fără pilot rămâne Departamentul Apărării al 
Statelor Unite (D D), cu un buget de ,3 miliarde 
USD proiectat în 2020 și 2021. 

Potrivit anuarului statistic  orld Robotics  al 
IFR, densitatea roboţilor în industria prelucrătoare a 
crescut cu % CA R din 201  până în 2019 cu 22  
de roboţi la 10.000 de angajaţi - ocupând locul 9 la 
nivel mondial. În ceea ce privește instalările anuale 
de roboţi industriali, ţara ocupă poziţia a treia. A 
https://ifr.org
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D upă un an de COVID-19 poate cea mai importantă lecție învățată este să ne așteptăm la neașteptat. Afacerile 
au înțeles că trebuie să fie pregătite pentru viitor, cu strategii de rezistență la crize neașteptate de orice fel, și să 
poată asigura angajaților un mediu sigur de lucru în care aceștia să aibă posibilitatea de dezvoltare pentru a putea 

oferi un plus de valoare chiar și în momente dificile. Desigur, producătorii sunt întotdeauna pregătiți pentru schimbări și 
predispuși adaptării, dar pandemia COVID-19 a lovit industria prelucrătoare oarecum peste noapte, provocând impacturi 
puternice și de lungă durată. Pentru producători a urmat o perioadă de acomodare la noile provocări care au impulsionat 
nevoia de adaptabilitate și integrare rapidă a unor soluții care să le permită să funcționeze în continuare.

Automatizări  >>> roboţi <<<

e au ăţat r u ăt rii 
u ă u  a  e a emie

ut mati area  e  mai uter i  ră u  a 
Acronimul VUCA (Volatility, Uncertainty, Com-

plexit , Ambiguit ) care exprimă instabilitatea con-
diţiilor – volatilitate, incertitudine, complexitate și 
ambiguitate, nu a fost probabil niciodată atât de re-
levant pentru mediul de producţie ca în ultimul an. 
Una dintre cele mai puternice strategii de răspuns 
la VUCA este automatizarea. 

Automatizarea ajută producătorii să menţină 
continuitatea, flexibilitatea, competitivitatea, pro-
ductivitatea și siguranţa angajaţilor. Iar dintre 
mijloacele de automatizare, cea colaborativă se 
dovedește a fi calea eficientă pentru schimbările 
rapide care presupun un timp de planificare limitat, 
un buget limitat, un timp mai scurt aferent găsirii 
și instruirii angajaţilor și resurse limitate pentru a 
transforma producţia și compania.

Roboţii colaborativi folosiţi pentru automatizare 
pot îmbunătăţi producţia și calitatea, pot reduce 
deșeurile și pot lucra fără oprire pentru a satisface 
nevoile clienţilor. Totuși, spre deosebire de roboţii 
tradiţionali, datorită ușurinţei și cerinţelor minime de 
spaţiu, coboţii pot fi ușor integraţi în condiţiile de 
producţie și la posturile de lucru existente, adesea 
chiar și fără accesorii de siguranţă voluminoase și 
costisitoare, conform unei evaluări a riscurilor. 

La ţuri e e a r i i are au e ie e u  a  
Pandemia a lovit puternic și rapid și lanţurile 

de aprovizionare, ilustrând vulnerabilitatea care a 
evoluat de-a lungul anilor. În prezent, producătorii 
știu că au nevoie de un plan B, un plan alternativ 
de producţie și distribuţie, pentru situaţiile în care 
apar întreruperi și schimbări ale cererii pieţei. În 
același timp, mulţi producători au realizat avantajul 
menţinerii producţiei aproape de consumatori, chiar 
și cu costuri mai mari de producţie în regiune.

Încrederea în sursele de aprovizionare limitate 
sau de la distanţă se dovedește a fi mai riscantă 
decât înainte. Afacerile au nevoie de furnizori com-
petitivi și flexibili mai aproape de sediu, cu un nivel 
de automatizare care implică costuri acceptabile și 
condiţii calitative prealabile. În decursul timpului, 
diversificarea furnizorilor (locali și globali) poate 
reprezenta un avantaj în faţa concurenţei.

Cheia o reprezintă asigurarea securităţii și 
atractivităţii muncii pentru angajaţi și creșterea 
valorii și a capacităţii acestora de a se adapta la 
noile nevoi de producţie. Cu ajutorul automatizării 
colaborative companiile de toate dimensiunile 
pot să anticipeze și să răspundă mai eficient la 
schimbări - transformând barierele neașteptate în 
noi oportunităţi.

r eme e u rţa e mu ă u  a 
rtu itate
Tendinţele actuale de relocare a producţiei în 

străinătate au fost motivate de costuri mai mici 
ale forţei de muncă. Cu toate acestea, progresele 
în automatizarea colaborativă au crescut drastic 
productivitatea și au redus costurile pe mai multe 
procese de fabricaţie. Multe dintre acestea pot 
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MANUFACTURING SYSTEMS -  

ICMaS Bucureşti, 11-12 noiembrie 2021

ICMaS 2021

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

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

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

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

reuneşte specialişti din ţară şi din străinătate cu preocupări în domeniile

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

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

cademiei om ne.

n Maşini-unelte n obotică n Lo istică industrială 
n Maşini şi ec ipamente 
n isteme de acţionare şi sisteme de comandă 
n Aşc iere şi scule aşc ietoare n isteme flexibile de fabricaţie  
n Te nolo ii avansate de fabricaţie n Te nici AD, AM, A  
n Mana ement industrial şi mar etin

ţii  uţia tri ită
Companiile se străduiesc în mod constant să 

reducă costurile asociate recrutării de oameni noi, 
să asigure o calitate constantă și să obţină o pro-
ductivitate mai mare. Acești factori contribuie la 
atractivitatea coboţilor. Implementarea rapidă, pro-
gramarea ușoară, gestionarea sarcinilor repetitive, 
calitatea sporită și costurile generale de operare 
reduse, toate acestea vorbesc în favoarea coboţilor. 
Aceștia pot funcţiona non-stop, cu și fără operator, 
pot recupera pierderile de producţie făcând posibilă 
o producţie 2 / . Datorită productivităţii crescute, 
angajaţii se pot concentra pe sarcini mai exigente 
și mai sofisticate și, astfel, pot ajuta angajatorul 
aducând un plus de valoare. 

e re i er a  t
Universal Robots (UR) a fost înfiinţată în 200  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 200 , compania a cunoscut o creștere importantă, coboţii fiind acum 
vânduţi în întreaga lume. Compania, care face parte din Terad ne Inc., are 
sediul central în dense, Danemarca și are birouri regionale în Statele Unite, 

ermania, Franţa, Spania, Italia, Marea Britanie, Cehia, Polonia, Ungaria, 
România, Rusia, Turcia , China, India, Singapore, aponia, Coreea de Sud, 
Tai an și Mexic. În 2020, Universal Robots a avut un venit de 219 milioane 
USD. Mai multe informaţii, pe www.universal-robots.com. A

fi acum relocalizate și desfășurate cu ușurinţă 
pe plan local. Iar în timp ce costurile cu forţa de 
muncă din ţările tradiţional ieftine au înregistrat 
creșteri anuale cu două cifre, roboţii colaborativi 
accesibili la preţ fac automatizarea accesibilă com-
paniilor producătoare independent de dimensiunea 
acestora.

i rme e i ura ţă
Importanţa distanţării fizice în timpul C VID-19 

a făcut din controlul infecţiilor o nouă prioritate iar 
această nouă realitate va continua mult timp de 
acum înainte. Mulţi producători de succes au reușit 
să își redeschidă ușile mai repede folosind roboţi 
colaborativi. Prin integrarea coboţilor UR în liniile 
de producţie standard, aceste companii au reușit să 
compenseze riscurile prezenţei fizice și să creeze o 
distanţă sigură între lucrători, menţinând în același 
timp nivelurile de producţie ridicate.

În perioade incerte, flexibilitatea este un mijloc 
de menţinere a capacităţii de funcţionare, a inovaţiei 
și a securităţii viitoare în procesele esenţiale ale 
unei afaceri. Coboţii oferă flexibilitate pe parcursul 
procesului de producţie. Programarea ușoară și 
adaptabilitatea la periferice permit ca aceștia să fi 
mutaţi între aplicaţii, fără a fi nevoie de o integrare 
costisitoare sau de intervenţii care să necesite 
construcţii noi.
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ispozitivul este alcătuit din următoarele com-
ponente principale
nRobot în  axe pentru realizarea tăierii tridi-

mensionale;
nMașină de frezat pentru tăierea conductelor 

rezultate din injecţie;
nCabinet de protecţie în jurul robotului;
n esturi de așezare și fixare a conductei;
nSistem de control-comandă (automatizare) 

proces controlat de un PLC SIEME S, cu ecran ope-
rator HMI SIEME S , controlere pentru mașinile 
de frezat, generatoarelor de vacuum, a acţionărilor 
liniare, senzori prezenţă piesă, senzori capete de 
cursă, senzori presiune

Avantaje de necontestat
Timp de ciclu optim – prin tăierea a 3 suprafeţe 

în același timp (2 plane și una 3D);

nFlexibilitatea robotului și fixarea precisă în 
nest a piesei asigură precizia în urmărirea de către 
robot a suprafeţei 3D de tăiere a conductei;
nAdaptabilitate – Robotul poate fi reprogra-

mat pentru un nou proces tehnologic care implică 
operaţii de tăiere, lipire sau altele;
nVersatilitate – poate fi utilizat la repere diferite 

provenite din matriţe diferite.

C ele mai frecvente aplicații de injecție prin suflare în industria 
de autovehicule se referă la execuția de conducte de aer. 
Procesul de realizare al conductelor de aer este unul complex 

și presupune pe lângă injecția prin suflare și operații de detașare și 
finisare a pieselor în sine.

ELJ Automotive a instalat un robot versatil 
  axe e tru tăierea u te r e aer

Automatizări  >>> roboţi <<<

În procesul de injecţie de suflare a unor con-
ducte de aer, tăierea devine operaţia constituentă a 
procesului tehnologic și în mod clasic se realizează 
în modul mecanic, în interiorul sau exteriorul 
matriţei.

eraţii me a i e a iate r e u ui e i e ţie ri  u are
Tăierea este operaţia tehnologică de separare completă sau parţială a 

unei părţi dintr-un material în scopul prelucrării acestuia.
Întrucât piesele trebuie să răspundă la cerinţele specifice din industria 

autovehiculelor legate de geometrie și de precizie, tăierea mecanică își 
dovedește limitele din următoarele considerente:
n rugozitatea suprafeţelor separate (aspect piesă);
nprecizia dimensională;
nabateri de la forma geometrică a piesei;
n linia de tăiere în planuri diferite.

t tăiere   axe 
Date fiind limitările tăierii mecanice, pentru 

optimizarea timpului de tăiere, precum și pentru 
creșterea calităţii suprafeţei tăiate, EL  Automotive 
a ales folosirea unui dispozitiv automat de tăiere.

Dispozitivul are un post de lucru în care piesa 
semi-finită rezultată din procesul de injecţie se 
fixează. În urma tăierii, se obţin două conducte în 
faza finită, precum și resturile care vor fi refolosite 
în procesul de injecţie prin suflare.

Tăierea conductei injectate și a capetelor cu 
suprafeţe 3D se va face cu ajutorul unui robot în 

 axe.

i er itate e a i aţii i ie e
Acoperind o varietate mare de aplicaţii, se pot enumera câteva exemple 

de piese care pot fi finisate cu acest robot:
nconducte pentru tabloul planșă bord;
nconducte centrale și laterale;
nalte corpuri cave. A 
https://acarom.ro/blog/

Materiale plastice

tu iu e a   a a ta e e aut mati ării
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 a tă iaţă e tru 
materialele plastice
Î

n prezent, în peste  de țări din întrea a lume sunt în 
funcțiune aproximativ .  de sisteme furnizate de compa-
niile M  roup, numărul de an a ați ai rupului cresc nd 

la un total de . 

ă u uri te i e a ereri e e re tere a a ităţii 
materialului reciclat 
n termeni de tehnolo ie, dezvoltarea din toate se mentele se 
bazează pe calitatea înaltă a ranulelor reciclate obținute folosind 
aceste soluții de reciclare. ceste sisteme fac posibilă astăzi 
utilizarea materialului reciclat post-consum pentru ambala ele 
din sectoarele produselor cosmetice și alimentare, motiv pen-
tru care companiile de reciclare văd achiziția echipamentelor 

M  ca o investiție importantă pentru viitor. cest lucru se 
poate observa, de exemplu, din creșterea comenzilor pentru 
sistemele M ® plus® împreună cu unitatea e resher, 
pentru producția de materiale reciclate cu mirosuri optimizate. 

apacitatea de reciclare a acestor sisteme ce au fost v ndute 
doar în anul trecut fiscal, este de .  de tone pe an.

 r u  i ă trea ă ar ur u  e re tere i i 
exti e a a itatea e r u ţie
n ceea ce privește reciclarea , clienții care produc ambala e 
pentru industria băuturilor ale  din ce în ce mai mult să apeleze 

la tehnolo ia ®, care a fost lansată pe piață în urmă 
cu doi ani. ecent, producătorul bel ian de sticle și preforme 

, esilux, a anunțat că își va dubla capacitatea de reciclare 
bottle-to-bottle cu echipamente M . n plus, tehnolo ia de 
proces M ® de la M  nu este doar potrivită pentru 
aplicațiile de tip bottle-to-bottle, dar și pentru alte capacități de 
procesare diverse, cum ar fi din  în folie, din  în fibră și 
din  în benzi de ambalare.

oate tehnolo iile de reciclare menționate mai sus, precum și sis-
temele M ® care efectuează reciclarea și compound-area  
într-un sin ur pas, pot fi echipate cu un pachet complet ualit n 
pentru controlul culorii și valorilor indicelui de cur ere (M ). 

lu ort - platforma pentru clienți M  - include pachete de 
sisteme di itale de asistență care spri ină operatorii mașinilor în 
controlul calității și sporirea performanței mașinii. A

Materiale plastice
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A ceste tehnologii sunt preferate în multe asamblări, în care 
baza este materialul plastic. Niturile se obțin ușor și cu costuri 
relativ mici, fără a mai fi nevoie de soluții scumpe precum 

elemente de asamblare sau adeziv.

BRANSON™ PulseStaker
e ie e r  u i ă  e tru 
ituirea a a  a ma e r a ti e

Materiale plastice
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plica ii uzuale ale tehnologiei ulseSta er
n ituire la cald: de tip dom, tubular, cu rizuri sau cu cap îngropat, în 

combinaţii polimer-polimer, polimer-metal, filtre/membrane-polimer dur, etc.
n nserare la cald: piuliţe, pini, șuruburi realizate din diverse aliaje metalice.

Tehnologia BRA S  PulseSta er furnizează 
căldură localizat, oferă posibilitatea ajustării tem-
peraturii în timpul procesului de formare a nitului. 
Înglobând elementul de răcire în electrod, putem 
încălzi sau răci vârful, aplicând ,,impulsuri  de 
energie, controlând perfect materialul plastic topit. 
Lucrează mult mai aproape de temperatura de 
topire a polimerului, reducând stresul din piesă.

Ciclul de lucru al PulseSta er, utilizează tehno-
logia de tip Closed-loop  (reglaj automat din con-
trolerul mașinii, cu ajutorul unei termo-cuple mon-
tate pe electrod, pentru Feed-bac ), pentru a realiza 
un minim de  pași într-un ciclu complet, doar în 
câteva secunde.

Un ciclu complet are de obicei  pași:
n ncălzire rincipală (1st Heat)
n en inere ituire (D ell).
n ăcire (Cooling) 
n eîncălzire de eli erare a electrodului 
(Reheat for tip release) - opţional 

Caracteristicile unice ale tehnologiei BRANSON™ 
PulseSta er o fac potrivită în mod special pentru 

aplicaţiile dificile, cu valoare adăugată mare, acolo 
unde este dificil sau imposibil să utilizăm alte 
tehnologii. 

Câteva exemple: 
nPiese cu forme 3-D complexe, cu suprafeţe 

complexe, cu elemente apropiate sau suprapuse 
unde restul tehnologiilor nu sunt fezabile
nPiese realizate din polimeri avansaţi, ranforsaţi 

cu fibre de sticlă sau acoperite cu crom/metalizate
nPiese cu componente fragile sau sensibile la 

căldură (ţesături, elemente filtrante, ceramică, sticlă) 
nPiese care încorporează componente elec-

tronice delicate, sensibile la căldură sau vibraţii 
(plăci imprimate - PCB sau senzori).

Electrozii pot fi poziţionaţi mult mai aproape 
unul de celălalt și în configuraţii mult mai complexe. 
Și, fiindcă aceștia emit căldură doar în timpul cicluri-
lor scurte, nu există riscul căldurii radiante nedorite 
pe alte suprafeţe sensibile (vopsite, lăcuite).        

Capacitatea de a varia temperatura electrodului 
și a polimerului în timpul ciclului de lucru, permite 
tehnologiei BRA S  PulseSta er să genereze 
rezultate superioare, fără particule și plăcute estetic, 
pentru o gamă variată de materiale plastice. Dintre 
materialele plastice testate cu rezultate net supe-
rioare tehnologiilor clasice, menţionăm polimeri 
amorfi PC, ABS sau PMMA, precum și cei cris-
talini P M, PP, PA  (cu conţinut de fibră de sticlă 
de peste 0%).

 
omenii de aplica ilitate
n edical, de exemplu asamblarea seringilor 

sau înglobarea diferiţilor senzori sau plăci electro-
nice în dispozitive.
n utomotive, cea mai variată gama de aplicaţii, 

de la echipamente mari folosite la asamblarea 
panourilor de uși, până la echipamente mai mici 
folosite la nituirea emblemelor pe diverși suporţi. 
n lectronice, datorită modului de lucru al 

tehnologiei BRANSON™, aceasta este  deosebit de 
potrivită nituirii plăcilor integrate (PCB) și a senzo-
rilor în carcase de plastic. 

Portofoliul standard BRA S  P  Pulse 
Sta er variază în funcţie de aspecte precum 
numărul de zone, forţa de presare necesară și 
dimensiunea sculei: P  Handunit – unitate 
portabilă de mici dimensiuni, P  100, P  1 0 și 

P  200 – echipamente de dimensiuni mari, care 
pot fi configurate și cu scule interschimbabile, de 
tip casetă. A
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ă uţe 
re iu e re a
i tri uţie timă a re iu ii e i ere

O        producție stabilă, permanent de înaltă calitate a pieselor 
de plastic depinde, de asemenea, de presiunea de închi-
dere. entru a evita bavurile, în zona cavității, presiunea 

de închidere este adesea maximă. lăcuțele de presiune re la  
călite sunt utilizate pentru a optimiza redistribuirea presiunii de 
închidere pe întrea a matriță.

oate plăcuțele de presiune re la  sunt realizate din oțel călit 
.  cu o duritate nominală de   H . mbele versiuni  

rotunde și pătrate  sunt disponibile cu o cotă de ,  mm. atorită 
acestei toleranțe de rectificare, ușoarele diferențe de înălțime se 
pot compensa și umătățile de matriță pot fi re late cu precizie.

u o amă lar ă de plăcuțe de presiune re la  standardizate și 
ata de utilizare,  oferă soluții pentru o varietate de opțiuni 

de instalare. n exemplu pentru politica de produs, orientată spre 
soluții, ar putea fi plăcuța de presiune re la  cu o aură pentru 
pinul de recul, care a fost proiectată în str nsă cooperare cu 
clienții noștri. 
ără îndoială, plăcuța de presiune re la  de pe colțurile de ridicare 

ale matriței este una dintre cele mai importante din pro ram  

poziționarea sofisticată și eficientă arantează utilizarea maximă 
a spațiului plăcii matriței, simultan asi ur nd paralelismul exact al 
sculei pe întrea a linie de separație. A
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Situată în Veli o Tarnovo (Bulgaria), această 
fabrică de reciclare transformă fluxurile de deșeuri 
menajere din mase plastice în pungi și saci. Astfel 
de pungi sunt fie utilizate pe piaţa internă, fie sunt 
exportate în toată Europa.

Dispozitivul este disponibil ca opţiune în gamele, 
LIATH Plus și TITA  Plus împreună cu un dulap 

electric acţionat în ciclu automat (și incluzând și 
sistemul ABS – Sistem de deblocare a rotorului în 
cazul unor piese groase sau a unei cantităţi prea 
mari de material) sau de un card electronic.

Pentru a facilita operaţiunile de curăţare și 
întreţinere, Mo-di-tec a introdus, de asemenea, 
sistemul Slide (Sanie) care permite decuplarea 
motoreductorului de camera de tăiere prin eliberarea 
rotorului (scoaterea a 2 șuruburi M20) și care nu 
necesită vreun echipament de ridicare sau pârghii 
de forţă pentru deconectare. A

Materiale plastice

n FOTO. Sistemul 
Slide este inclus în 
echiparea standard 
pe toate GPlus și 
GTwin Plus începând 
de la 1 mai.

D e aproape 40 de ani, Mo-di-tec a dezvoltat și a produs mori de 
măcinare pentru industria de materiale plastice. novația și cali-
tatea execuției echipamentelor, sunt baza no -ho -ului care 

permite Mo-di-tec să recomande soluții adaptate aplicațiilor utilizatorilor. 

e ia i tu   mă i area u ite ă re u ă

Turaţia redusă permite măcinarea materialelor 
termoplastice dure, cum ar fi ABS, PA (FV), PC, 
PBT, P M, cu mai puţină uzură, operare foarte 
silenţioasă, foarte puţin praf și pe o suprafaţă mică 
de instalare.

Unul dintre cei mai inovatori super eroi  
Mo-di-tec este tehnologia IMD: Sistemul 
integrat de detectare a metalelor care 
oprește rotorul granulatorului LIATH Plus 
în decurs de 0 milisecunde, imediat ce 
o piesă din metal este detectată de acest 
sistem (prin contactul între 2 zone din ca-
mera de tăiere). peratorul va citi în același 
timp, pe ecranul LCD al dulapului electric, 
mesajul de defecţiune corespunzător.

Dintre avantajele datorate sistemului IMD, 
putem enumera: menţinerea productivităţii 
(deoarece producţia este oprită numai în 
timpul curăţării camerei de tăiere), o economie semnificativă a costurilor de 
reparaţie (camera de tăiere, alimentatorul mașinii de injecţie și matriţele), etc.

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

tu iu e a
e a rt  Lt  i re te a a itatea e 

a ime tare a a ri ii e re i are 
u e i ame te e e e   L  

F abrica de reciclare a firmei Me aport a fost echipată cu trei echi-
pamente ellenc S  model Mistral  ilm pentru a automatiza 
procesul de sortare și a crește capacitățile de alimentare.

De acum înainte, această locaţie poate încor-
pora în producţie toate fluxurile de mase plastice 
din deșeuri comunale, chiar și cele foarte contami-
nate. pţiunea Top Speed, care utilizează o bandă 
transportoare de viteză de ,  m/s, mărește capaci-
tatea de alimentare a instalaţiei de sortare. În acest 
fel, abilităţile de sortare îmbunătăţite au permis 
Megaport, Ltd să recicleze mai eficient.

i ame t e i at re i ării iei
Pellenc ST oferă o soluţie de înaltă performanţă 

pentru foliile din plastic. În centrele de sortare, foliile 
pot fi separate de alte materiale plastice, inclusiv de 
recipienţii din PE. În fabricile de reciclare, acestea 
pot fi purificate de contaminanţi precum PP, PVC, 
metale, materiale fibroase, PS, HDPE etc.

Unităţile echipate cu cea mai recentă generaţie 
de TurboSorter (dispozitiv de stabilizare pentru 
materiale ușoare), beneficiază de cel mai înalt ran-
dament din industrie și de calitatea îmbunătăţită 
a sortării foliei transparente din polietilenă pentru 
a putea avea un proces de reciclare cât mai con-
trolat. A
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e r  a ea ă a ete e uţii r ti ate
entru a satisface cererea în creștere de automatizare 
în camere curate și alte medii sensibile din fabricile de 
turnare piese pentru componente medicale și farmaceu-

tice, Sepro roup a introdus seria de roboți M  cu ,  și  axe.

i aţii me i a e i arma euti e
lienții din domeniul medical, utilizatori ai peste .  de mașini 

de turnare prin in ecție pentru aplicații S   și  de camere 
curate achiziționate în ultimii ani, au solicitat pentru roboții de 
manipulare o proiectare și caracteristici operaționale dedicate. 

cestea se re ăsesc în dotarea pachetelor actuale ale echipa-
mentelor, caracteristicile lor asi ur nd funcționarea curată, pre-
cum și o precizie ridicată și o productivitate continuă.

oboții Sepro cresc productivitatea și îmbunătățesc fluxurile de 
lucru , explică Claude Bernard, Director De Marketing Pentru 
Produsele Sepro. e piața camerelor curate, roboții noștri 
pot fi folosiți pe întrea a linie de producție  de la asamblare la 
inspecție, trasabilitate și ambalare.

ţi arte ie i u ri ă 
e e a are
iecare din amele  M  

și S  ine M  includ trei 
dimensiuni diferite de roboți. 

cest fapt le  permite să 
servească mașini de turnare 

cu forță de str n ere de la  p nă la  de tone. apacitatea 

nominală de încărcare utilă (piesa plus dispozitivele de la 
capătul brațului) variază de la  la   (  la  lb.). oboții 
pot fi instalați într-un plan eneral transversal convențional sau 
în plan axial pentru a economisi spațiu.

ţi u  axe   
rmitate u  

feriți în colaborare cu St ubli 
obotics, roboții Sepro  M  

cu  axe servoarticulate sunt 
în mod implicit curați. rațele 
standard Staubli sunt certificate 
fără modificări pentru camerele 
curate S   ( lasa ). u toate 
acestea, suprafețele albe netede 

și curate fac ca menținerea curățeniei lor să fie mult mai ușoară. 
e fapt, roboții  M  pot depăși nivelul de curățenie posibil 

care se obține în procesele de turnare prin in ecție.

oboții cu  axe sunt de obicei montați pe podea (dar pot fi 
montați pe tavan) și de obicei intră în mașina de turnare din lateral. 
luxul de aer laminar permite acestor instalații să îndeplinească 

cerințele S   și . Sunt disponibile  modele pentru deservirea 
mașinilor de turnare de la  la  de tone. A

tu iu e a

mer ia tu  e em  a ti i ea ă e i e 
ă ţi a i iar a ar i ara a ie  

D e peste  de ani, Hutchin s imber din eal, ent, Marea ritanie, oferă tot ceea ce meșterii și pasionații de bricola  
și-ar putea dori. el mai mare comerciant de cherestea are un portofoliu extins. n plus față de materialele clasice 
de construcție din lemn, cum ar fi cherestea tăiată, lemn rindeluit sau tratat, ornamente din lemn, panouri, lemn de 

esență tare sau rășinoase și lambriuri, Hutchin s imber oferă și articole decorative, uși, materiale de rădinărit, scule și vopsea.

u t i e i ie t i  u t e e ere 
e er eti  t ăt ru   L  u u  i ur 
ar re e tru e euri e em

Cu o lăţime de lucru 
de 1.300 mm și un 
diametru al rotorului de 
3 0 mm, tocătorul L 
13 mărunţește în așchii 
de lemn omogene, acu-
mularea de deșeuri de 
producţie, cum ar fi res-
turi de lemn, reziduuri 

sau paleţi.  unitate de antrenare electromecanică 
robustă și cu întreţinere redusă acţionează 
tocătorul. Caracteristica unică a acesteia este 
reductorul AP, fabricat de EIMA în Ilsfeld și 
special conceput pentru operaţii de tocare. Contra-
cuţitele reglabile fac tocarea deosebit de eficientă 
din punct de vedere energetic și reduc costurile de 
uzură. În plus, durata de viaţă a cuţitului poate fi 
extinsă semnificativ.

e tru ume mari  re a e ri etare   
Lemnul mărunţit, precum și așchiile de 

lemn și rumegușul din producţie, sunt ali-
mentate prin sistemul central de extracţie 
în silozul de așchii instalat extern, având o 
capacitate de 12 m . Un conveior cu șnec 
transportă deșeurile de lemn tocate și praful 
de lemn în presa de brichetare EIMA.

Cu o pâlnie extra-mare care măsoară 2.000 
x 2.000 mm și având o capacitate de producţie 
de până la 1 0 de ilograme pe oră, presa de 
brichetare EIMA TH 20 este ideală pen-
tru producţia de cantităţi mari de brichete. Cu 
cilindrul său de presă durificat special, presa 
de strângere controlată hidraulic realizează 
brichete rotunde de înaltă rezistenţă având un diametru de 0 mm - complet 
fără adăugare de adezivi sau lianţi. Acest lucru poate reduce volumul deșeurilor 
de lemn cu până la 90%. Brichetele pot fi apoi stocate într-un spaţiu restrâns 
până când sunt necesare pentru a genera energie de încălzire. A

tr. Lucian laga nr. , l. , sc. , ap. , ucureşti  
Tel.: 021.322.48.99; Fax: 021.321.17.15
email: sales@chorus.mc; www.chorusengineering.ro
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C ompania hem- rend, lider mondial în dezvoltarea și producerea de a en i de demulare, compuși de pur are și 
alte substan e chimice de proces specializate, de înaltă performan ă, și Hus  n ection Moldin  S stems, unul 
dintre cei mai mari furnizori de utila e și servicii de turnare prin in ec ie pentru industria maselor plastice, și-au unit 

for ele pentru a crea o solu ie de sistem, care să facă mai rapide, mai precise și mai eficiente procesele de schimbare a 
culorii printr-o procedură reproductibilă. chipa a dezvoltat un procedeu hidat nou, care este ușor de folosit de către utili-
zatorii controlerului de matri e ltanium® de la Hus . Manualul descrie o metodă simplă, dar deosebit de eficientă, pentru 
confi urarea și desfășurarea procesului de schimbare a culorii, în special pentru matri ele cu sisteme de canale încălzite.

u ie im ă i e i ie tă e im are 
a u rii a re u rarea ma e r a ti e

Firmele ce prelucrează mase plastice se expun la un risc mare 
dacă la schimbarea culorii nu folosesc corect compușii de 

purjare corespunzători. Știm că acest lucru consumă mult timp și este 
costisitor. Experienţa noastră îndelungată în domeniul compușilor 
de purjare și cele mai recente îmbunătăţiri pe care le-am adus noi 
în această tehnologie, dublate de experienţa și cunoștinţele de spe-
cialitate ale companiei Husky oferă procesatorilor avantaje 
considerabile în ce privește productivitatea și controlul, care 
până acum erau imposibil de realizat.

Graziano PESTARINO, Global Account Manager pentru 
Ambalaje termoplastice în cadrul Chem-Trend

Procesele rapide și eficiente de schimbare a culorii sunt esen-
ţiale pentru clienţii noștri și observăm un trend ascendent 

continuu în ce privește aplicaţiile de schimbare a culorii. Parteneriatul 
nostru cu Chem-Trend și integrarea în controlerele Altanium® pen-
tru uneltele de formare ţintesc către această cerinţă esenţială 
a pieţei și îi ajută pe clienţii noștri să atingă cea mai bună 
performanţă din domeniu în ce privește schimbarea culorii.

Mike ELLIS, Global Business Manager pentru sectorul 
Canale încălzite și mecanisme de control Husky®

r e u  m et u eră a a ta e m etiti e 
irme r e re u rea ă ma e a ti e

Metoda comună se bazează pe procedeul 
de utilizare a compușilor de purjare marca Ultra 
Purge  de la Chem-Trend, care au fost creaţi spe-
cial pentru a putea realiza mai rapid schimbarea 
culorii și pentru a reduce carbonizările din siste-
mele de canale încălzite.

Scopul comun al Chem-Trend și Hus  este 
să îmbunătăţească semnificativ marja de profit 
a clienţilor lor, sporind durabilitatea instalaţiilor și 
eficienţa de lucru. La testele in situ, operatorii care 
urmau metoda recomandată au observat o redu-
cere de până la % a rebuturilor și o creștere de 

0% a eficienţei la curăţare a matriţei.

Soluţia de sistem comună creată de Chem-
Trend și Hus  Injection Molding S stems se dis-
tinge prin următoarele caracteristici: 
nManualul integrat privind schimbarea culo-

rii Ultra Purge  cu instrucţiuni pas-cu-pas pentru 
parametrii de setare ai controlerului de matriţe 
Altanium® pe parcursul întregului proces de schim-
bare a culorii, cum ar fi greutatea de injecţie, rapor-
tul de conversie și cantitatea Ultra Purge ,
nFuncţia Purge-Booster, care asigură o durată 

și mai rapidă de schimbare a culorii,
nAutomatizare suplimentară a procesului de 

schimbare a culorii prin configurarea unui număr 
digital de cicluri în mașina de turnat sub presi-
une care se afișează când s-a folosit cantitatea 
corespunzătoare de Ultra Purge , înainte de a se 
trece la următorul pas,
nMod pentru schimbarea culorii sau îndepăr-

tării petelor negre,
nSalvarea tuturor setărilor pentru procesul de 

schimbare a culorii Ultra Purge  per matriţă într-un 
fișier de configurare, pentru a putea fi apelat simplu 
prin controlerul de matriţe Altanium®.

e re em re  
Chem-Trend este, la nivel mondial, cel mai 

de încredere partener în domeniul agenţilor de 
demulare, compușilor de curăţare și altor produse chimice speciale pentru 
procesele tehnologice. 

e re u  e ti  i  tem  Lt
Hus  Injection Molding S stems Ltd. este un furnizor mondial de top 

de instalaţii de turnare sub presiune și servicii pentru industria maselor de 
plastic. A
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e ma  ®: ue e  
e tru e eme te e r te ţie ura i e  
i mu te r u e a ri ate i  materia e 

re i ate t umat r
C ompania ppelmann S ®, specialist în capace și dopuri din plastic pentru protecția componentelor din 

industrie, demonstrează noi succese în direcția economisirii resurselor. u produse fabricate din plastic reciclat 
post-consumator ( ), care poate fi reciclat după utilizare, specialistul în mase plastice asi ură cicluri de 

materiale închise și, astfel, o manipulare atentă a materialului plastic. in acest motiv, din ce în ce mai multe produse 
ppelmann S ® primesc eticheta de mediu lue n el  un adevărat stimulent pentru producătorul de elemente 

de protecție, care și-a extins și mai mult ama de articole fabricate din plastic reciclat post-consumator.

u te erii ta ar  i  u te a i itate u 
 i 

Începând cu anul 2021, aproximativ 100 de pro-
duse noi din serii standard diferite au fost adăugate 
la gama de articole cu economisire a resurselor 
fabricate din PCR-PE – de la capace de protecţie 
a ţevilor ( P  2 0) la dopuri cu prindere ( P  
310), dopuri cu nervuri ( P  330), capace ( P  
3 0) și capace conice ( P  00) până la protecţie 
universală ( P  20). Elementele de protecţie sunt 
compuse în proporţie de 100 la sută din plastic 
reciclat post-consumator. 

Începând cu anul 2019, două serii standard 
populare sunt deja disponibile ca alternativă de 
economisire a resurselor, fabricate din PCR-PE în 
culoarea "Rec cling Blue": Capacul conic ( P  0  
PCR-PE, albastru) și Capacul conic ( P  10 PCR-
PE, albastru). Începând cu anul 2020, P ppelmann 

APST ® oferă, de asemenea, seria standard pen-
tru aplicaţii de înaltă tensiune din segmentul auto 
în varianta sustenabilă, cu capacele de conectare 
( P  3 0 și P  3 ) din PCR-PP și capacul de 
conectare P  3  din PCR-PE. Elementele de 
protecţie HV sunt potrivite pentru protejarea conec-
torilor de la diverși producători, utilizaţi pentru piese 
și componente ale vehiculelor hibride sau electrice în 
aplicaţii cu tensiuni continue între 0 și 00 de volţi.

t r e tru mai mu tă ura i itate  iţiati a 
L  ue®

Iniţiativa P PPELMA  blue® este responsabilă 
pentru extinderea continuă a gamei de elemente 
de protecţie din plastic reciclat care economi-
sesc resursele. Această iniţiativă reunește toate 
activităţile întregului rup P ppelmann care au ca 
scop realizarea unui ciclu închis de materiale. Printre 
acestea se numără, de exemplu, colectarea de 

e re e ma  
De peste 0 de ani, P ppelmann APST ® își extinde 

continuu gama de piese standard. Aceasta cuprinde mai mult 
de 3.000 de capace și dopuri diferite din plastic, care sunt furnizate direct din stoc. În 
plus faţă de gama standard extinsă, inginerii și tehnicienii de la P ppelmann APST ® 
dezvoltă, de asemenea, soluţii speciale individuale în strânsă colaborare cu clienţii. A

capace de protecţie și dopuri de etanșare uzate de la 
clienţi selectaţi, returnarea acestora la P ppelmann 
și transformarea materialului în granule PCR – care 
sunt apoi disponibile din nou pentru fabricarea de 
noi elemente de protecţie din plastic APST ®.
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C ompania Pöppelmann KAPSTO®, specialist în dopuri și capace de protecție din plastic, și-a extins ama de pro-
duse pentru a include articole termoformate. Procesul introdus recent este ideal pentru producerea de elemente 
de protecție de format mare și cu pereți subțiri. ou  expertul în materiale plastice va prezenta tăvi termoformate 

care oferă și mai multă protecție produselor sensibile datorită poziționării lor fixe.

eme te e r te ţie term rmate 
i tă i e tra rt

 IMAGINEA 1.  
Stabil dimensional, econo-
misind material și spațiu: 
elemente de protecție ter-
moformate – nou în gama 
de produse Pöppelmann 
KAPSTO® © Pöppelmann 

a a e e i uri e e r te ţie 
term rmate  u ereţi u ţiri i ta i e

Cu noile elemente de protecţie termoformate, 
P ppelmann APST ® și-a extins gama cu 1 2 de 
elemente de protecţie noi. Tehnologia de termofor-
mare permite versiuni foarte subţiri ale articolelor 
și este deosebit de potrivită pentru produse cu 
diametre medii până la mari de la aprox. 0mm. Se 
pot realiza economii de material de până la 0%. 
Designul care economisește spaţiul, ușor stivuibil, 
al noilor elemente de protecţie reduce considerabil 
costurile de depozitare și transport. oua gamă 
de elemente de protecţie începe cu două versiuni de 
design, fiecare disponibil în cele două materiale PS 
(culoare semnalizatoare galben) și PET (transparent): 
EC  Universal Protection P  00 și P  01, 
precum și EC  rip Plugs cu lamă laterală P  

0 și P  1. Articolele pot fi utilizate universal 
și acoperă o gamă largă de aplicaţii: există un ele-
ment de protecţie adecvat pentru fiecare diametru 
de aplicaţie între mm și 130mm. Soluţiile speci-
fice clienţilor pot fi, de asemenea, implementate 
în cel mai scurt timp posibil utilizând procesul de 
termoformare.

ă i term rmate  r te ţie ia i ă e tru 
m e te e e i i e
Tăvile termoformate - protecţie fiabilă pentru 

componentele sensibile Cu tăvile termoformate, 
P ppelmann APST ® oferă acum concepte de 

ambalare eficiente ca soluţii complete: ambalajul 
de transport, care este fabricat individual conform 
cerinţelor clientului, stochează și protejează în mod 
fiabil componentele specifice clientului în timpul 
transportului, depozitării și producţiei. Tăvile oferă 
o protecţie și mai bună pentru produsele sensibile 
datorită poziţionării lor fixe, controlului simplificat al 
cantităţii și facilitează manipularea prin îndepărtarea 
automată în timpul procesului de producţie. Ca 
partener de dezvoltare competent, P ppelmann 

APST ® oferă toţi pașii de la idee la producţia în 
serie dintr-o singură sursă, pregătește un concept 
de ofertare și dezvoltare într-o singură zi și, cu 
ajutorul prototipării rapide, oferă mostre vizuale 
sau funcţionale în cel mai scurt timp posibil - în 
multe cazuri chiar și din materialul de producţie. În 
acest scop sunt utilizate fie imprimante 3D interne, 
fie prototipuri speciale de termoformare. Datorită 
celor 0 de ani de experienţă trans-divizionară în 
procesul de termoformare, echipele de proiect pot 
oferi soluţii optime pentru cerinţele specifice ale 
clienţilor. Cu ajutorul producţiei de folii interne, 
tăvile de termoformare pot fi produse într-o mare 
varietate de culori și materiale – la cerere și în 
materiale plastice reciclate care economisesc 
resurse sau cu protecţie ESD.

e re e ma  ®

P ppelmann APST ® își extinde continuu gama de piese standard de mai 
bine de 0 de ani. Acesta cuprinde mai mult de 3.000 de capace și dopuri 
din plastic, care sunt furnizate direct din stoc. În plus faţă de gama standard 
extinsă, inginerii și tehnicienii de la P ppelmann APST ® dezvoltă, de ase-
menea, soluţii speciale individuale în strânsă cooperare cu clienţii. Cei peste 
2. 00 de angajaţi și mulţi ani de experienţă în afacerea tradiţională de fami-
lie asigură o înaltă calitate și productivitate, precum și servicii individuale ale 
specialistului în materiale plastice. A

 IMAGINEA 2.  
Produsele sensibile sunt 
poziționate ferm în tăvile 
termoformate – aceasta 

oferă o protecție completă 
și facilitează controlul 

cantității și îndepărtarea 
produselor © Pöppelmann

u ereţi u ţiri  ta i i  e mi i
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Hexagon Manufacturing 
Intelligence Romania 

heorghe Ionescu iseşti -
ucureşti, sector , 

info.ro.mi@hexagon.com
HexagonMI.com

DOREL ANANIA  
dr. ing. W ORKNC 2022 reprezintă soluția de CAM de nivel înalt de la Hexagon Production 

Software care integrează capacitățile tehnologice de generare a traiectoriilor dezvol-
tate de peste 15 ani cu un software CAD avansat Designer solution și cu un sistem de 

validare prin simulare după postprocesare de la NCSIMUL. În ultima versiune lansată integrarea 
este realizată la un click distanță.  

CAD/CAM/PLM/ERP

CSIMUL reprezintă soluţia soft are de top 
pentru verificarea, validarea și optimizarea pro-
gramelor C după postprocesare pentru o gamă 
largă de mașini, de la centre de prelucrare prin 
frezare x până la mașini complexe multiax de 
strunjire și frezare.

Pentru R C2022 implementarea CSIM-
UL ca soluţie de verificare și validare a pro-
gramelor C (sintaxei), a traiectoriilor, a colizi-
unilor completează veriga lipsă dintre CAM și 
prelucrarea efectivă. Astfel, sunt eliminaţi timpii 
de verificare și validare direct pe mașină. Practic, 
utilizarea geamănului digital al întregului proces 
de prelucrare pentru validarea în deplină siguran-
ţă a procesului va crește productivitatea și cali-
tatea programării CAM și a prelucrărilor.  

vanta ul constă în creșterea productivită ii și 
siguran ei întregului proces . nginerul 
programator  are la dispozi ie instrumentele 
necesare pentru optimizarea și proiectarea pentru 
fabricaţie ,,CAD pentru CAM  a reperelor complexe 
(DESI ER – soluţie pentru proiectare dinamică), 
instrumente pentru generarea tehnologiei de 
fabricaţie pentru prelucrări de la .  până la  cu 
algoritmi optimizaţi de generare a traiectoriilor pe 
suprafeţe complexe care ţin cont de profilul real al 
sculelor așchietoare; comenzi noi or C conce-
pute special la nivelul actual (figura ), instrumente 
pentru postprocesare și validare reală a codului  

disponibile în versiunea special concepută pentru 
or C de CSIMUL Standard (figura ).

Un timp însemnat din procesul de programare 
CAM este generat de pregătirea reperului tehnic 
pentru fabricaţie. Trebuie ţinut cont de ordinea 
fazelor și operaţiilor de fabricaţie și de modul de 
generare a traiectoriilor. Reperul primit din departa-
mentul de proiectare este, în  general, modelul final 
care trebuie obţinut. În faza de prelucrare, forma 
geometrică, dimensiunile și calitatea suprafeţelor 
sunt obţinute în diverse etape tehnologice, în fiecare 
etapă fiind necesară o anumită geometrie specifică. 
Spre exemplu pe un reper în general, găurile și 
alezajele sunt realizate la finalul prelucrărilor 
după fazele de finisare. Deci într-o primă etapă de 
degroșare și finisare reprezentarea lor grafică nu 
este necesară; mai rău, pot genera diferite probleme 
în proces (spre exemplu programul le ocolește sau 
prelucrează în interiorul lor). Un soft are CAM 
performant va permite utilizatorului să gestioneze 
în diferite moduri astfel de entităţi, într-o etapă de 
prelucrare specifică.

R C 2022 oferă utilizatorului cel puţin 
 modalită i de a gestiona geometria piesei pen-

tru a optimiza modul de generare a traiectoriei 
specific unei anumite faze. Astfel, prin funcţiile 
CAD existente în R C 2022 și DESI ER, se 
pot pregăti suprafeţele foarte rapid. Funcţiile fiind 
gândite în ideea CAD pentru CAM, o altă metodă 
constă în gruparea suprafeţelor și entităţilor astfel 

 FIGURA 1. 
Opțiuni calcul traiectorii pen-
tru scule cu profil complex.

 FIGURA 2. 
WorkNC2022 ↔> NCSIMUL 
Standard 2022.
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încât programatorul poate alege modul în care 
R C 2022 va analiza, interpreta și genera 

traiectorii optime. Al treilea mod constă în setarea 
unor parametrii specifici direct în comenzile de 
prelucrare.  

R C 2022, pe lângă funcţiile de CAD 
implementate, oferă și posibilitatea unor analize 
avansate a reperelor pentru identificarea diferi-
telor caracteristici: înclinaţii ale suprafeţelor și 
subtăierilor (figura ), analiza înălţimilor, analiza 
razelor și curburilor, analiza muchiilor, analiza gro-
similor de perete etc. n lucru important de specifi
cat este că aceste func ii integrate sunt în licen a 
standard de , nefiind necesară achizi ia 
unei componente de licen ă separată.   

Printre funcţiile existente în or C care ajută 
la optimizarea procesului de fabricaţie putem enu-
mera:
n omenzi pentru faze de degroșare cu funcţii 

de degroșare globală, degroșare de tip waveform și 
degroșare axială. Pentru degro ările glo ale  func ii 
care să ină cont de profilul real al muc iei a c ietoare 
a sculei (profilul plăcuţei) astfel încât să genereze 
adaosul de prelucrare cu forma reală;
n omenzi pentru faze de finisare  cu funcţii 

specifice pentru generarea traiectoriilor continue  
în spirală pe suprafeţe verticale, funcţii de finisare 
pe curbe IS , funcţii de generare a traiectoriilor 
prin ofsset-area unor curbe selectate, funcţii pen-
tru finisarea muchiilor, funcţii de reprelucrare inclu-
siv pentru zone cu subtăieri, funcţii de conturare, 
funcţii de finisare a pereţilor subţiri, funcţii combi-
nate pentru prelucrarea suprafeţelor complexe cu 
zone orizontale și verticale; 

 FIGURA 3. 
Comenzi noi de 5D cu algo-
ritmi de calcul optimizați.

 FIGURA 4. 
Algoritmi generare traiec-
torii 5D bazat pe curbe și 
vectori.

n  FIGURA 5. Calcul în paralel pe mai multe sesiuni simultan.

n omenzi pentru prelucrări .  cu funcţii 
specifice prelucrărilor pe bază de curbe de tip 
planări, cavităţi, gravări, profilări, teșiri;
n omenzi pentru prelucrarea .  automată 

cu orientarea optimă a traiectoriilor pentru suprafeţe 
plane orizontale și verticale, pentru degroșări și 
finisări - foarte utile în domeniul ștanţelor;
n omenzi pentru prelucrarea aleza elor manual 

și automat atât pentru prelucrări în 3D cât și 3 2D;
nComenzi pentru prelucrări 4D și 5D continuu  

(figura ) care suportă utilizarea sculelor cu pro-
fil complex atât pentru prelucrări de degroșare 
(specifice domeniului aero și auto) cât și finisare. 
Comenzile pentru generarea traiectoriilor D în 

R C 2022 sunt fie în funcţie de caracteristicile 
suprafeţelor, fie în funcţie de curbe D.  Algoritmii 
utilizaţi sunt dezvoltaţi nativ de către R C atât 
pentru controlul efectiv al modului de generare a 
traiectoriei - controlul orientării vectorilor pe suprafe e 
comple e (figura ) cât și pentru transformarea 
automată (AUT  ) și optimizarea comenzilor de 
3D prin transformare în comenzi de D și 3 2D.

Tradiţia și experienţa  combinate cu noile tehnologii HE A  
implementate direct în soft are cât și în soluţiile conexe S  și 

S  creează o soluţie avansată pentru procesul de fabricaţie. Putem 
menţiona integrarea tehnicilor de Reverse Engineering și de Metrologie 
direct în S  și compatibilitatea directă cu echipamentele HE A .

Spre exemplu se pot scana 3D și măsura direct cu DESI ER și echipa-
ment Hexagon repere complexe și exporta apoi în R C și CSIMUL.

Practic prin utilizarea funcţiilor de comparare a geometriilor existente în 
DESI ER, R C și CSIMUL putem valida 
piesa prelucrată prin comparare cu modelul CAD, 
și modelul rezultat din prelucrarea virtuală. 

n practică func iile performante de prelucrare 
implementate în soft are , alături de func ii 
auxiliare de  fac diferen a. 

Un alt aspect important în  constă în 
faptul că este permis calcul în paralel extern atât 
pentru aceeași sesiune de  lucru cât și pentru mai 
multe sesiuni simultane. Acest aspect (care pare 
minor) în realitate oferă posibilitatea programato-
rului de a lucra în continuare în program cât timp 
sunt făcute calculele de generare ale traiectoriilor, 
fără a fi nevoit să aștepte finalizarea acestora pentru 
a continua lucrul. e aceeași licen ă de , pe 
același calculator pot fi deschise mai multe sesiuni 
simultan astfel încât  un inginer programator bun să 
își poată optimiza performanţele. A
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MIRCEA BĂDUŢ   
inginer,  
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Î
n urmă cu aproape șase decenii se înființa MacNeal-Schwendler Corporation (MSC), și 
putem spune că ei au cam fost primii în domeniul CAE. (În anul 1965, MSC a creat pentru 
NASA soluția de analiză structurală numită Nastran. Celălalt pol de pionierat în CAE, firma 

Ansys, își pornea aventura în 1969.) În 2017 compania MSC Software a fost preluată de către 
grupul Hexagon, dar asta-i altă poveste.

De remarcat este faptul că, deși pornită pe 
direcţia analizei structurale (studierea solicitărilor 
mecanice prin modelare cu elemente finite, FEA), 
MSC Soft are a realizat de timpuriu că multe 
proiecte necesită (sau pot beneficia) și de un alt 
fel de analiză, și anume prin simularea dinamicii 
(a comportării proiectului din perspectiva mișcării 
componentelor sale), și astfel avea să apară familia 
de soft are-uri ADAMS.

Vom încerca mai jos să enumerăm câteva 
exemple de aplicări ale soluţiilor ADAMS, cu titlu 
orientativ. 

Dar înainte de aceasta trebuie să menţionăm 
faptul că simulările se aplică modelelor tridimen-
sionale digitale (machete virtuale), pe care le putem 
realiza cu orice soft are CAD care permite expor-
tarea în formate standard, precum STEP sau I S. 

De asemenea, apropo de sitagma ,,multi-
corporal , soluţiile ADAMS sunt orientate către 
modelele de ansambluri (specifice soluţiilor MCAD), 
în care utilizatorul controlează (și eventual reaplică) 
relaţiile de conexiune mecanică (vecinătate) dintre 
componentele ansamblului. 

Utilizatorul poate adăuga, la modelul 3D impor-
tat, și mărimile de intrare specifice dinamicii: viteze, 
forţe, condiţii iniţiale, etc. 

După completarea preparativelor, ADAMS va 
simula comportamentul în timp al sistemului 
proiectat/modelat și ne va oferi atât o imagine 
animată a felului cum lucrează macheta viruală 
(un film), cât și o colecţie de parametri calculaţi 
în decursul simulării (viteze, acceleraţii, forţe, 
momente de inerţie, etc). 

 FOTO.  
Adams - car multibody 
system.

 FOTO.  
Adams - machinery.Solu iile integrate S ni se prezintă astăzi ca fiind 

profilate pe mai multe categorii domenii de simulare 
dinamică  
nAdams – pentru simulare dinamică  multicorporală; 
nAdams Machiner  – pentru simularea acţionărilor 
mecanice; 
nAdams Car – pentru proiectarea și testarea autove-
hiculelor; Pentru simularea sistemelor multicorporale 
flexibile (cu elemente elastice); 
nAdams MaxFlex – pentru simularea flexibilităţii 
neliniare în sisteme multicorporale; 
nAdams Aircraft – pentru proiectarea și testarea 
avioanelor; 
nAdams Real Time – pentru analiza în timp-real a 
sistemelor fizice; etc. 

Soluţiile soft are Adams sunt folosite de multe 
companii producătoare (aviaţie, automobile, locomo-
tive, energie eoliană, robotică, automatizări, etc), dar 
sunt vizate și de multe universităţi care pregătesc 
specialiși în aceste domenii. ( otăm faptul că există 
și o versiune destinată și accesibilă direct studenţilor.)
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Mai notăm că modelul supus simulării poate 
conţine (pe lângă componentele rigide) și diverse 
elemente cu comportament dinamic special, pre-
cum arcuri, lamele, bare de torsiune; contacte între 
componente (prinderi fixe; prinderi mobile; lagăre); 
ș.a.m.d.. 

Desigur, cum este și firesc pentru o soluţie CAE 
din ziua de astăzi, soft are-ul ne pune la dispoziţie 
unelte/facilităţi pentru derularea de scenarii de opti-
mizare bazată pe parametri vizaţi ( hat-if), dar și 
unelte CAE adiţionale (precum postprocesoare de 

analiză a solicitărilor mecanice statice și dinamice; 
sau cuplare cu analize de dinamica fluidelor, CFD). 

De asemenea, apropo de integrare, parametrii 
de intrare cât și cei de ieșire din simulare pot fi 
interfaţaţi cu alte aplicaţii informatice (precum 
SimuLin , MatLab, etc).

numerăm câteva exemple și aplicări S

nanaliza subsistemului de direcţie al autove- 
       hiculelor;

nanaliza subsistemului de suspensie al auto 
       vehiculelor;

nanaliza cuplată a punţilor multiple de la      
       autotiruri/camioane;

nanaliza comportamentului elastic al anvelo- 
       pelor auto (în regim de sarcină statică, dar și în  
        regimuri dinamice, de accelerare sau de frânare);

nanaliza angrenajelor din turbinele eoliene;

nanaliza subsistemului de reorientare a      
       palelor de elice de la turbina eoliană;

nanaliza ansamblului de osii și boghiuri de la  
       vagonul de cale ferată;

nanaliza dinamică a transmisiilor mecanice  
      (cutii de viteză; reductoare; cardane; transmisii  
       homocinetice);

nsimularea funcţionării automatizării indus-          
      triale cu actuatori simpli/dubli (acţionări elec-    
      trice liniare);

nanaliza cinematică și dinamică a trenului   
       de aterizare pentru nave aeriene (eventual cu   
       modelare a acţionării oleo-pneumatice);

nstudii și analize pentru proiectarea rover-elor   
       de exploarare cosmică;

nstudii și analize pentru proiectarea bicicle-  
      telor montane;

nanaliza cinematică a protezelor medicale   
       pentru membre;

nsimularea solicitărilor asupra coloanei verte- 
      brale umane (pentru reducerea riscurilor în         
      meseriile solicitante sau în activităţile sportive);     
       ș.a.m.d..

Da, lista aplicărilor posibile este nelimitată 
(și observăm că multe dintre ele constituie 
aplicări de vârf). De altfel, și lista clienţilor este 
una substanţială, cuprinzând diverse ramuri, atât 
din industrie cât și din cercetare. Dar încheiem 
spunând că în februarie a apărut ediţia ,,Adams 
2021 , aducând și ea o serie de îmbunătăţiri, așa 
cum obișnuiește MSC anual. A

 FOTO.  
Adams - simulare multibody.

 FOTO.  
Adams - transmisii mecanice.

 FOTO.  
Adams - tren de aterizare.



76    3/2021

CIMATRON E15
t are a a at  e tru matriţerie

INICAD DESIGN 
Institut for CAD Implementation
Str. Popa Tatu 20A, 1, 

ucureşti 
obil  .   

Tel. / ax  .
E-mail: radu.canarache@inicad.ro
radu_canarache@yahoo.com     
www.inicad.ro

 FIGURA 1.

CAD/CAM/PLM/ERP

Soft are dezvoltat încă din anul 19 2 
CIMATR  E este special conceput în structură 
modulară, licenţele  putând fi configurate astfel 
încât să corespundă cerinţelor și nevoilor utiliza-
torilor pentru creșterea calităţii și productivităţii 
entităţii de producţie.

Structura modulară este bazată pe un puter-
nic soft are CAD  parametric, dedicat proiectării 
și modelarii atât a pieselor cu suprafeţe complexe 
specifice matriţeriilor cât și a ansamblurilor și 
desenelor 2D. 

Funcţiile de direct modelling cât și cele de reen-
gineering fac din CIMATR  un instrument puternic 
atunci când se lucrează cu modele CAD importate 
din fișiere externe. 

Cimatron E este deservit de motoare puternice 
de import-export atât pentru fișiere în formate neu-
tre (stp, igs, x t, stl, d g,) cât și pentru fișiere native 
specifice altor soluţii CAD. Un alt plus în CIMATR  
E este dat de cataloagele de componente tipizate 
specifice matriţeriei actualizate periodic cu ultimele 
CAD-uri pentru componentele marilor producători 
din domeniu, astfel încât procesul de proiectare al 
matriţelor este optim.

Cimatron Designer solution reprezintă baza CAD 
pentru modulele de proiectare pentru matrițe de 
in ecție (Mould Design), ștanțe progresive (Die Design) 
și electrozi masivi (Electrode Design) (figura 1). 

Modulele de prelucrare prin așchiere și elec-
troeroziune vin să completeze și să transforme 
proiectele în realitate. 

Cimatron E1  este capabil să genereze pro-
grame C pentru orice tip de controler atât pen-
tru centre de prelucrare prin frezare cât și pentru 
mașini complexe de tipul strunjire-frezare.

În soluţia C de la CIMATR  E1 , de ase-
menea modulară (figura 2) sunt implementate 
funcţii avansate de prelucrări prin frezare de la 2. D 
până la D, găurire și alezare, cât și funcţii pentru 
prelucrări prin strunjire, putând fi utilizată practic în 
toate domeniile industriei prelucrătoare. 

Un atu important al CIMATR  E1  îl repre-
zintă ul puternic existent de asemenea în 
toate modulele  de prelucrare. Practic pentru 
licenţele C nu mai aveţi nevoie de niciun alt soft-

are de proiectare. Piesele și ansamblurile com-
plexe deschise în C pot fi analizate, optimizate și 
pregătite pentru fabricaţie.

Structura modulară a licenţelor de prelucrare 
din Cimatron E1  permite configurarea optimă 
a soft are-ului în funcţie de necesităţile fiecărei 
companii. Modulele de prelucrare generală (2. D și 
3D), modulele de prelucrare 3 2D, și D, modulele 
de automatizare a fabricaţiei cu recunoașterea 
entităţilor de tip cavități prismatice (NCPLATE) și 
a alezajelor (Automated Drill) pe modele complexe 
indiferent de orientarea acestora, modulul de strun-
jire frezare, modulul de prelucrare a electrozilor cu 
funcţii precum prelucrarea cu offset negativ, cu 
considerarea scânteii și orbitării (care fac inutilă 
munca de redimensionare prin scalare), deservite 
de: CAD-ul integrat, librării personalizate indepen-
dente de scule și portscule, Simulator pe 3 nivele 
(Navigator, Machining simulation și Machine simula-
tion) cu funcţie de analiză și export a rezultatelor, 
precum și postprocesoare și rapoarte personalizate 
fac din CIMATR  unul din cel mai puternice și 
versatile soft are-uri CAD-CAM existente pe piaţa 
dinamică a fabricaţiei asistate. 

Validarea programelor în CIMATR  E crește 
nivelul de siguranţă al prelucrării. 

 FIGURA 2.

S oftware-ul CIMATRON E15 este 
soluția CAD-CAM-CAE „state of the 
art” dedicată ingineriei industriale 

pentru proiectarea și fabricarea matrițelor și 
ștanțelor.

FLOREA DOREL 
ANANIA  
dr. ing.  

RADU CANARACHE  
dr. ing.  
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Licenţa de Machine Simulation adăugată la 
orice configuraţie de licenţă C permite validarea 
prelucrării prin simularea care ţine cont de toate 
elementele implicate în proces: elementele de 
structură și cinematică ale mașinii, sistemul de 
prindere, semifabricatul, piesa, sistemul de scule 
și portscule și, nu în ultimul rând (poate și cel 
mai important), de postprocesorul aferent mașinii 
de lucru. Practic CIMATR  E postprocesează și 
generează mișcările în sistemul mașină-dispozitiv-
piesă/semifabricat-sculă și portsculă simultan veri-
ficând continuu eventualele coliziuni (figura 3).

Modul de licenţiere permite combinarea 
diferitelor funcţii specifice modulelor mari din 
CIMATR . Astfel modulul performant de găurire 
automată (Autodrill) poate fi atașat la orice 
configuraţie de licenţă de prelucrare. Cu acest 
modul timpul de programare a găurilor și alezajelor 
este practic diminuat la câteva clic -uri în Cimatron 
și 0  intervenţie a operatorului. 

Motorul puternic de calcul analizează modelul 
CAD, identifică toate găurile și alezajele indiferent 
de orientarea lor spaţială și poate genera tehnolo-
gia de fabricaţie completă atât în mod automat cât 
și manual de către inginerul CAM.  

vanta ul ma or al CIMATR  E este că o dată 
tehnologia de prelucrare definită pentru un reper, 
poate fi salvată sub forma unei secvenţe template 
și poate fi aplicată ulterior pe alte repere care au 
găuri și alezaje similare (figura 4).

În funcţie de specificul fiecărei unităţi de 
producţie și a organizării interne, CIMATR  E 

poate fi configurat sub formă de licenţe simple 
combinate locale și/sau de reţea astfel încât să 
asigure flexibilitatea și optimizarea proiectării 
și programării. Spre exemplu într-o matriţerie 
complexă se pot configura licenţele de proiectare 
Matriţe (Mold Design) de tip floating, licenţe de 
prelucrare C Solution, licenţă de proiectare și 
mașinare electrozi Quick Electrode sau Electrode Pro 
solution și nu în ultimul rând licenţe de prelucrare 
plăci în mod automat cu funcţii de recunoaștere a 
entităţilor (de tip cavităţi prismatice și alezaje).  FIGURA 3.

n FIGURA 4.

Lângă aceste licenţe, efectiv de producţie, se pot adăugă și licenţe de tip 
Viewer, care practic vor elimina necesitatea generării și printării rapoartelor 
atât de necesare fazelor de producţie. Practic se digitalizează tot fluxul 
de proiectare și fabricaţie până la faza de execuţie efectivă a reperelor și 
asamblării matriţei. Acest tip de licenţă permite atât vizualizarea întregului 
proces de prelucrare, a originii de prelucrare, a listei de scule, a rapoartelor 
sub forma Html, pdf sau excel, verificarea timpilor de prelucrare, realizarea de 
diferite măsurători pe piesă astfel încât  Cimatron Viewer este un instrument 
util în mâna operatorului mașinii C C.

ptimizarea procesului de programare C C în 
cadrul unei matriţerii, și nu numai, poate fi realizat 
prin distribuirea realizării programelor în funcţie de 
complexitatea lor atât către inginerii programatori 
cât și către operatori. Astfel în CIMATR  E pentru 
operaţiile complexe de prelucrare a suprafeţelor 
spaţiale  se pot configura licenţe de tip C solu-
tion (3d până la D) pentru inginerii programatori, 
iar pentru operaţii simple din punct de vedere al 
complexităţii tehnologiei (prelucrări prismatice și 
a alezajelor) dar complexe din punct de vedere a 
numărului de prelucrări necesare  (specifice plăcilor 
și pieselor prismatice)  se pot configura licenţe de 
tip CPLATE care sunt gândite a fi utilizate de către 
operatorii C C.

Crearea unor template-uri și a unor secvenţe 
de prelucrare, a unei bazei de scule unice pentru 
toţi programatorii, indiferent de tipul de licenţă de 
prelucrare utilizate, utilizarea unor postprocesoare 
particularizate și optimizate pentru fiecare mașină 
în parte asigură un mod de lucru unitar pentru toţi 
programatorii C și trasabilitatea programelor.

u în ultimul rând suportul tehnic și comercial  
în limba română oferă utilizatorilor posibilitatea 
configurării optime a Cimatron E în funcţie de 
bugetul și necesitatea fiecărei entităţi de producţie, 
indiferent de mărimea acesteia.  A
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În concordanţă cu obiectivele dublei tranziţii, 
verde și digitală, parteneriatele vor facilita și rea-
lizarea ambiţiilor digitale ale UE pentru următorul 
deceniu, Deceniul digital al Europei. Ele vor primi 
peste  miliarde EUR din programul Orizont Europa, 
noul program al UE pentru cercetare și inovare 

Info financiar

Î
n luna iunie Comisia a lansat 11 noi parteneriate europene împreună cu industria, pentru a stimula investițiile în 
cercetare și inovare și pentru a face față provocărilor majore în materie de climă și sustenabilitate, pentru ca Europa 
să devină prima economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei și pentru a realiza obiectivele 

Pactului verde european. 

22 miliarde EUR în noi parteneriate 
eur e e e tru uţii a r ări e 

ieta e ma re

pentru perioada 2021–202 . Angajamentele totale, 
inclusiv cele ale partenerilor privaţi și ale statelor 
membre, însumează aproximativ 22 miliarde EUR.

Această masă critică de finanţare permite 
parteneriatelor să caute soluţii inovatoare într-o 
gamă largă de domenii, de exemplu reducerea 
emisiilor generate de industriile mari consumatoare 
de energie și de sectoarele greu de decarbonizat, 
cum ar fi transportul maritim și producţia de oţel, 
precum și producerea și punerea la dispoziţie pe 
scară largă a unor baterii de înaltă performanţă, 
combustibili sustenabili, instrumente bazate pe 
inteligenţă artificială, tehnologii care au ca obiect 
datele, robotica și altele. Comasarea pe scară 
largă a eforturilor, resurselor și investiţiilor în cadrul 
parteneriatelor va genera, în plus, efecte pozitive 
pe termen lung, va promova competitivitatea și 
suveranitatea tehnologică europeană, va crea locuri 
de muncă și va genera creștere economică.

 e e u re e e arte eriate eur e e u t   
 următ are e

1. Parteneriatul european pentru cloudul euro-
pean pentru știin ă deschisă. Scopul său este de 
a pune la dispoziţie și a consolida, până în 2030, 
un mediu virtual deschis și fiabil, pentru a permite 
celor aproximativ 2 milioane de cercetători euro-
peni să stocheze, să partajeze și să reutilizeze 
transfrontalier și interdisciplinar datele rezultate 
din cercetare.

Toate aceste parteneriate vizează comasarea resurselor de 
cercetare și inovare și asigurarea transformării rezultatelor 

cercetării în inovații utile pentru cetățeni. Prin programul Orizont 
Europa ne angajăm să depășim criza climatică, să oferim soluții 
sustenabile la provocările majore în materie de mediu și să 
accelerăm redresarea în manieră sustenabilă. Toate acestea 
vor aduce beneficii tuturor europenilor.

Mariya GABRIEL, Comisarul pentru Inovare, 
Cercetare, Cultură, Educație și Tineret

Cooperarea este esențială pentru a face față provocărilor 
tranziției verzi și digitale a Europei. Iar tehnologiile digitale 

conduc această tranziție către o economie neutră din punct de 
vedere climatic, circulară și mai rezilientă. Cele unsprezece partene-
riate, pe care Comisia și industria le-au propus împreună astăzi, vor 
mobiliza resurse semnificative, în jur de 22 miliarde EUR, astfel încât 
să putem identifica împreună inteligența artificială, datele, robotica și 
multe alte instrumente tehnologice fiabile pentru a ne atinge 
obiectivele în materie de mediu și climă, pentru un viitor mai 
curat și mai sănătos.

Margrethe VESTAGER, Vicepreședinta executivă 
pentru o Europă pregătită pentru era digitală
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. arteneriatul european pentru inteligen ă 
artificială, date și ro otică. Pentru a oferi Europei 
cele mai mari beneficii de pe urma inteligenţei arti-
ficiale (IA), a datelor și a roboticii, acest parteneriat 
va stimula inovarea, acceptarea și adoptarea aces-
tor tehnologii, în beneficiul cetăţenilor și al între-
prinderilor.

. arteneriatul european pentru fotonică 
tehnologii azate pe lumină . Scopul său este de a 

accelera inovaţiile fotonice, de a asigura suverani-
tatea tehnologică a Europei, de a crește competitivi-
tatea economiei europene și de a promova crearea 
de locuri de muncă și prosperitate pe termen lung.

. arteneriatul european pentru o el curat 
 produc ie de o el cu emisii reduse de car on. 

Acesta sprijină poziţia de lider a UE în transfor-
marea industriei siderurgice într-o industrie neutră 
din punctul de vedere al emisiilor de carbon, servind 
drept catalizator pentru alte sectoare strategice.

. arteneriatul european pentru a ricat în 
Europa”. Acesta va fi forţa motrice a poziţiei de 
lider a Europei în domeniul producţiei sustenabile în 
Europa, prin aplicarea principiilor economiei circu-
lare (fără deșeuri și altele), a transformării digitale și 
a producţiei cu impact neutru asupra climei.

. arteneriatul european rocesses lanet . 
Viziunea sa este ca industriile prelucrătoare euro-
pene să devină lideri mondiali în atingerea obiecti-
vului de neutralitate climatică până în 20 0, cu un 
accent puternic pe tehnologiile cu emisii reduse de 
carbon, pe circularităţi, cum ar fi centrele de circu-
laritate, precum și pe competitivitate.

. arteneriatul european pentru mediu construit 
sustena il și centrat pe oameni uilt eople . 
Viziunea sa este asigurarea unor medii construite de 
înaltă calitate, generatoare de puţine emisii de carbon, 
eficiente din punct de vedere energetic și al utilizării 
resurselor, cum ar fi clădiri, infrastructuri etc., care 
stimulează tranziţia către sustenabilitate.

. arteneriatul european pentru transport 
rutier cu emisii zero ero . Scopul său este de 
a accelera dezvoltarea transportului cu emisii zero 
printr-o abordare sistemică, sprijinind un sistem de 
transport rutier neutru din punct de vedere climatic 
și nepoluant.

. arteneriatul european pentru mo ilitate 
conectată, cooperativă și automatizată. biectivul 
său este de a accelera punerea în aplicare a unor 
tehnologii și servicii de mobilitate inovatoare, 
conectate, cooperative și automatizate.

. arteneriatul european pentru aterii  spre 
un lan  valoric industrial european competitiv al 

ateriilor. Scopul său este de a sprijini dezvoltarea 
unui ecosistem european de cercetare și inovare de 
talie mondială în domeniul bateriilor și de a promova 
poziţia de lider a industriei europene în proiectarea și 
producţia de baterii pentru următoarea generaţie de 
aplicaţii staţionare și mobile.

. arteneriatul european pentru transport pe 
apă cu emisii zero. biectivul său este ca UE să 
conducă și să accelereze transformarea transportului 
maritim și pe căi navigabile interioare în vederea 
eliminării tuturor emisiilor nocive din mediu, inclu-
siv a gazelor cu efect de seră, a poluanţilor aerului 
și a apei, prin tehnologii și operaţiuni inovatoare.

Comisia a adoptat pe 1  iunie 2021 Memo-
randumuri de înţelegere pentru lansarea parteneria-
telor, care își vor începe activitatea imediat.  
ceremonie de semnare a Memorandumurilor de 
înţelegere a avut loc în cadrul ilelor europene ale 
cercetării și inovării din 23 iunie.

Context
Cele unsprezece parteneriate pentru care au 

fost adoptate memorandumuri de înţelegere sunt 
parteneriate europene așa-numite programate în 
comun  – adică parteneriate între Comisie și, în 
mare parte, parteneri privaţi, dar uneori și publici. 
Ele se vor desfășura în perioada 2021 – 2030, ceea 
ce le va permite să genereze contribuţii pentru 
cele mai recente cereri de propuneri în cadrul pro-
gramului rizont Europa și să își finalizeze ulterior 
activităţile finale.

Memorandumul de înţelegere reprezintă 
baza cooperării în cadrul unui parteneriat, deoa-
rece precizează obiectivele acestuia, angajamen-
tele ambelor părţi și structura de guvernanţă. 
Parteneriatele oferă, în plus, Comisiei informaţii 
cu privire la temele relevante care urmează să fie 
incluse în programele de lucru ale programului-cadru 

rizont Europa. Punerea în aplicare se desfășoară 
mai ales prin intermediul programelor de lucru ale 
programului-cadru rizont Europa și al cererilor de 
propuneri aferente lor. Partenerii privaţi desfășoară 
activităţi suplimentare care nu sunt finanţate prin 
programul rizont Europa, dar care sunt incluse 
în Agendele strategice pentru cercetare și inovare 
ale parteneriatelor și se axează pe aspecte precum 
introducerea pe piaţă, dezvoltarea competenţelor 
sau aspecte de reglementare.

Aceste parteneriate europene programate în 
comun  sunt diferite, dar și complementare, parteneri-
atelor europene așa-numite instituţionalizate , care 
sunt mai complexe, se bazează pe o propunere 
legislativă din partea Comisiei și au o structură de 
punere în aplicare dedicată . La începutul acestui 
an, în luna februarie, Comisia a propus înfiinţarea 
a 10 noi parteneriate europene instituţionalizate  
între Uniunea Europeană, statele membre și/sau 
industrie. 

Dotate cu o finanţare de aproape 10 miliarde 
EUR, pe care partenerii o vor suplimenta cu o 
sumă cel puţin echivalentă, obiectivul lor este de 
a accelera tranziţia către o Europă verde, neutră 
din punct de vedere climatic și digitală și de a crea 
condiţiile ca industria europeană să devină mai 
rezilientă și mai competitivă. A

Prin noile parteneriate, Europa se plasează în prima linie a 
evoluțiilor tehnologice mondiale, construind capacități indus-

triale esențiale și accelerând dubla sa tranziție, verde și digitală. Ele 
vor contribui la plasarea Europei pe calea către neutralitate climatică 
până în 2050 și către o economie circulară. Prin activitatea lor, par-
teneriatele vor pune accentul pe dezvoltarea tehnologiilor 
digitale necesare pentru sprijinirea poziției de lider industrial 
a Europei.

Thierry BRETON, Comisar pentru piața internă
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C omisia a anunțat pe 22 iunie, noi cereri de propuneri pentru a sprijini formarea, dezvoltarea competențelor 
și evoluția carierei cercetătorilor în cadrul Acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Acțiunile Marie 
Skłodowska-Curie (MSCA) reprezintă programul emblematic de finanțare al UE din cadrul programului Orizont 

Europa dedicat învățământului doctoral și formării post-doctorale.

822 de milioane de EUR, sprijin 
e tru er etăt ri i r a i aţii 

Cererile de propuneri sunt lansate ca urmare a 
adoptării programului de lucru al programului Orizont 
Europa pentru perioada 2021-2022. Cu un buget 
total de 6,6 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, 
Acţiunile Marie S odo s a-Curie sprijină cercetători 
din întreaga lume, în toate etapele carierei lor și în 
toate disciplinele. Ele se adresează și instituţiilor, 
prin sprijinirea unor programe de doctorat și post-
doctorale excelente, precum și a unor proiecte 
colaborative excelente de cercetare și inovare, prin 
sporirea atractivităţii și a vizibilităţii instituţiilor la 
nivel mondial și prin încurajarea cooperării dincolo 
de mediul academic, inclusiv cu marile companii și 
cu IMM-urile.

În 2021, MSCA va pune la dispoziţie aproximativ 
22 de milioane EUR pentru a finanţa următoarele 

cinci ac iuni principale prevăzute în programul de 
lucru:
n e elele doctorale S  – pun în aplicare 

programe de doctorat pentru formarea doctoran-
zilor atât în mediul academic, cât și în alte sectoare, 
inclusiv în sectorul industrial și în întreprinderi. 
Cererea de propuneri pentru 2021, cu un buget de 

02,9  milioane EUR, s-a deschis pe 22 iunie și se 
va încheia la 16 noiembrie 2021.
n ursele de studii postdoctorale S  

– consolidează potenţialul creator și inovator al 
cercetătorilor care deţin un doctorat și care doresc să 
dobândească noi competenţe prin formare avansată 
și prin mobilitate internaţională, interdisciplinară și 
intersectorială. 

Finanţarea va fi disponibilă pentru cercetătorii 
care sunt pregătiţi să realizeze proiecte revoluţionare 
de cercetare și inovare în Europa și în întreaga lume, 
inclusiv în sectorul neacademic. Cererea de propu-
neri pentru 2021, cu un buget de 2 2 de milioane 

EUR, s-a deschis pe 22 iunie și se va încheia la 12 
octombrie 2021.
nSchim urile de personal S  – dezvoltă o 

colaborare sustenabilă, la nivel internaţional, inter-
sectorial și interdisciplinar, în domeniul cercetării și 
inovării, prin intermediul schimburilor de personal. 
Programul contribuie la transformarea ideilor în pro-
duse, servicii sau procese inovatoare. Cererea de 
propuneri pentru 2021, cu un buget de 2,  milioane 
EUR, se va deschide anul acesta la 7 octombrie și se 
va încheia la 9 martie 2022.
n S   – cofinanţează programe 

noi sau existente de doctorat și de burse de studii 
postdoctorale în statele membre ale UE sau în ţările 
asociate la programul rizont Europa, cu scopul 
de a promova bunele practici ale MSCA. Aceasta 
include atât formarea internaţională, intersectorială 
și interdisciplinară în domeniul cercetării, cât și 
mobilitatea internaţională și transsectorială a 
cercetătorilor în orice etapă a carierei lor. Cererea 
de propuneri pentru 2021, cu un buget de 9 de 
milioane EUR, se va deschide anul acesta la 12 
octombrie și se va încheia la 10 februarie 2022.
n S  și cetă enii – aduce cercetarea mai 

aproape de elevi și studenţi, de familii și de publicul 
larg, în principal prin intermediul evenimentului 

oaptea ercetătorilor uropeni. Această acţiune 
sporește gradul de sensibilizare cu privire la impactul 
muncii de cercetare asupra vieţii cetăţenilor, asu-
pra societăţii și asupra economiei și promovează 
recunoașterea publică a știinţei și cercetării. Ea 
urmărește, de asemenea, să stârnească intere-
sul tinerilor pentru cercetare și pentru carierele 
știinţifice. Cererea pentru 2022, cu un buget de 1 ,  
milioane EUR, acoperă ediţiile din 2022 și 2023 ale 

opţii Cercetătorilor Europeni și este deschisă în 
perioada 22 iunie - 7 octombrie 2021.

În cadrul programului Orizont Europa 2021-2027, MSCA va pune un 
accent mai puternic pe colaborarea intersectorială, în special între mediul 
academic și întreprinderi, precum și pe supravegherea și orientarea 
profesională eficace, prin intermediul rientărilor S  privind suprave
gherea. De asemenea, acţiunile vor promova comportamentele, manage-
mentul și activităţile de cercetare sustenabile, în conformitate cu Pactul 
verde european, prin intermediul artei verzi a S .

În perioada 201 -2020, programul a sprijinit peste  000 de cercetători 
din Europa și din afara acesteia, inclusiv 2  000 de doctoranzi. De ase-
menea, a finanţat peste 1000 de programe internaţionale de doctorat și 
a îmbunătăţit legăturile dintre mediul academic și sectorul industrial, prin 
implicarea a  00 de companii și a aproximativ 2 200 de IMM-uri. În cursul 
aceleiași perioade, peste  0 de organizaţii din peste 130 de ţări au par-
ticipat la MSCA. A
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Lu ru  e a a ă 
a devenit parte 
i te ra tă a a ti ităţii 
de business
R ețeaua energetică este considerată în general fiabilă, dar întreruperile și perturbările 

neprevăzute la nivel național și local au loc totuși în mod inevitabil. Organizațiile mari, 
centrele de date și alte medii care depind de energie sunt deseori bine protejate în astfel 

de cazuri, prin instarea unui UPS de dimensiune adecvată. Între timp, UPS-ul a apărut și în medii 
comerciale (mai mici), astfel că angajații nu trebuie să-și mai facă griji cu privire la penele de 
curent. Dar garantarea continuității activității comerciale nu se mai oprește la ușa biroului!

MARIUS BURLACU  
Manager Vânzări - 
Power Quality & IT 
Channel – Eaton 
Electric SRL România  

În mod tradiţional, sursa de alimentare neîntre-
ruptibilă (UPS) a fost responsabilitatea departa-
mentului IT, deoarece controlează mediul IT din 
cadrul biroului. Dar, odată cu progresul lucrului 
de acasă, această responsabilitate părăsește și 
ea biroul. Departamentul IT le asigură angajaţilor 
echipamentul potrivit pentru a lucra de acasă, de la 
des top sau laptop până la cameră eb și căști, dar 
nu este responsabil pentru ce se petrece în tabloul 
electric de acasă. Cu toate că este important să li 
se atragă atenţia angajaţilor asupra pericolelor de 
a lucra fără UPS.

Multe dintre dispozitivele noastre digitale, pre-
cum telefoanele mobile și laptopurile, sunt ali-
mentate de o baterie internă și vor continua să 
funcţioneze în cazul unei pene de curent. La prima 
vedere, interceptarea pe termen scurt a reţelei elec-
trice în cazul unei pene de curent nu pare o prioritate 
– fără electricitate, dispozitivele nu se vor opri pur și 
simplu. Dar modemul și/sau routerul angajaţilor sunt 
conectate tot la priză, deci conexiunea la internet 
depinde de reţeaua electrică. Până la urmă, această 
conexiune la internet este artera  comunicării în 
activitate: angajaţii sunt conectaţi prin internet la 
servicii care fac posibil ca ei să lucreze de acasă, 
precum serverul companiei, unitatea de reţea sau 
soft are-ul cu care se conectează la ședinţele cu 
echipa sau la cele externe.

Bineînţeles, aceste pericole la adresa 
continuităţii activităţii nu li se aplică doar furni-
zorilor (mici) de servicii comerciale: IMM-urile și 
comercianţii individuali din alte sectoare sunt și 

ei supuși riscurilor în cazul unei pene de curent. În 
practică, sistemele des top sunt utilizate mai des, 
de exemplu deoarece asigură o putere de calcul 
mai mare pentru aplicaţii grafice sau pentru că 
sistemul casei de marcat și întreaga administrare 
comercială se desfășoară pe acestea.

În astfel de medii, protecţia împotriva penelor 
de curent este vitală, deoarece în caz contrar se pot 
pierde date comerciale esenţiale și continuitatea 
activităţii comerciale este compromisă direct – de 
exemplu, când clienţii nu mai pot efectua plata.

Cu un UPS pentru afaceri mici sau utilizare de acasă, companiile își 
asigură puţin timp suplimentar de care angajaţii de acasă ar putea avea 
nevoie pentru a-și termina treaba în perioadele de întrerupere. Mai ales 
acum, când lucrul de acasă înseamnă și o creștere a lucrului în cloud, o 
conexiune la internet stabilă reprezintă o parte importantă în echipamen-
tul cu care se lucrează. Când penele de curent ameninţă cu întreruperea 
legăturii cu biroul, angajaţii a căror conexiune la internet este protejată de 
un UPS își pot salva lucrul, pot finaliza teleconferinţa sau apelul de vânzări 
și pot închide corect echipamentele, astfel încât munca lor să nu se piardă. 
Antreprenorii care au propria afacere se pot asigura că persoanele din 
magazin își pot finaliza tranzacţia corespunzător, pentru a nu pierde venituri, 
sau că informaţiile vitale din ziua respectivă sunt procesate și stocate în 
continuare.

Un astfel de UPS mic este și plug and pla  – nu necesită personal 
IT pentru a fi instalat. ândiţi-vă la el ca la un prelungitor: un capăt se 
conectează la priza de perete, iar celălalt le permite dispozitivelor care tre-
buie protejate să fie conectate imediat. Ca antreprenor, vă asiguraţi că este 
garantată continuitatea activităţii în cazul unei pene de curent  A https://
www.eaton.com/ro/ro-ro.html
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 e im i ă  
reducerea emisiilor 
e ar

Î
n vederea atin erii obiectivelor ambițioase bazate pe știință, compania se an a ează să aibă întrea a flotă formată 
din vehicule electrice p nă în anul , care să utilizeze  ener ie re enerabilă, stabilind obiective de eficiență 
ener etică, inclusiv utilizarea sistematică a sistemelor de mana ement al ener iei.

La ABB, vrem să dăm un exemplul în cadrul propriilor noastre 
operațiuni, iar confirmarea faptului că obiectivele noastre 

ambițioase sunt acum și verificate din punct de vedere științific, 
înseamnă o etapă importantă pentru companie. Avem convingerea 
că această combinație dintre tehnologie și responsabilizarea 
oamenilor este esențială pentru reducerea emisiilor și evitarea 
încălzirii în continuare a planetei noastre.

Theodor SWEDJEMARK, 
Chief Communications and Sustainability Officer

În cadrul noii sale strategii de dezvoltare 
durabilă și a planului său ambiţios de a face demer-
suri pentru o societate cu emisii reduse de carbon, 
ABB s-a angajat ca, în colaborare cu clienţii și furni-
zorii săi, să reducă emisiile și să atingă un grad de 
neutralitate a carbonului în propriile operaţiuni până 
în anul 2030. 

În imediata apropiere a zilei Mondiale a 
Mediului pe  iunie, ABB a anunţat că s-a alăturat 
la trei iniţiative ale grupului internaţional non-profit 
Climate roup, care se aliniază planului său de 
acţiune și cu domeniile de interes identificate pen-
tru reducerea propriilor emisii:
nEV 100: ABB se angajează ca flota sa, care 

numără peste 10.000 de vehicule, să fie în între-
gime electrică până în anul 2030. ABB din Suedia, 
de exemplu, a început deja să-și înlocuiască cele 
în jur de 00 de mașini ale companiei cu vehicule 
complet electrice, în timp ce ABB din Marea Britanie 
a anunţat anul trecut despre faptul că flota sa, care 
numără peste 00 de mașini, va fi în întregime 
electrică până în 202 .

nRE 100: ABB se angajează ca până în 
anul 2030 să utilizeze 100% energie electrică 
regenerabilă. În 2020, 32% din totalul energiei elec-
trice utilizate de ABB a fost achiziţionat, fie ca ener-
gie verde certificată, fie energie electrică generată 
de propriile centrale fotovoltaice ale companiei. 
Începând cu anul 2020, ABB din Elveţia își asigură 
deja 100% din energie din surse regenerabile.

nEP 100: ABB se angajează să stabilească 
obiective de eficienţă energetică și să continue 
implementarea sistemelor de management al ener-
giei la sediile companiei. În prezent, peste 100 de 
locaţii ABB au sisteme de management al energiei 
certificate extern sau sisteme proprii.

Mai mult, obiectivele companiei de reducere a 
emisiilor de carbon au primit acum și aprobarea 
Based Targets initiative (SBTi), confirmând că aces-
tea sunt în conformitate cu scenariul de 1, C al 
Acordului de la Paris. SBTi este un parteneriat 
între organizaţiile nonguvernamentale CDP, United 

ations lobal Compact (U C), orld Resources 
Institute ( RI) și orld ide Fund for ature 
( F). SBTi definește și promovează cele mai 
bune practici în stabilirea obiectivelor bazate pe 
știinţă și evaluează în mod independent obiectivele 
companiilor.

ABB s-a alăturat, de asemenea, Campaniei 
Business Ambition for 1. C, o coaliţie globală a 
agenţiilor U, a liderilor de afaceri și din industrie, 
condusă de U C.

Strategia de dezvoltare durabilă a ABB se 
concentrează în mod clar pe domeniile cu cel mai 
mare impact - permiţând o societate cu emisii 
reduse de carbon prin reducerea emisiilor, conser-
varea resurselor și promovarea progresului social, 
totul bazat pe un angajament puternic faţă de 
integritate și transparenţă. În cadrul strategiei sale 
și începând din anul 2021, ABB a adăugat, de ase-
menea, obiective specifice legate de sustenabilitate 
în cadrul procesului de evaluare a managementului 
senior al companiei. A
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L ider european în cercetare și dezvoltare și cea mai mare companie chimică din lume, S , în parteneriat cu H  
om nia, demarează proiectul S  nnovation Hub care va reuni start-up-uri și companii inovatoare din  țări din 
uropa entrală și de Sud, printre care i om nia.

Efectele dăunătoare asupra mediului și schimbările climatice 
din ultimele decenii au devenit o provocare pentru întreaga 

lume. Acest lucru a determinat țările europene să își stabilească 
obiectivul de a deveni primul grup de țări neutre din punct de vedere 
climatic. Printre altele, Comisia Europeană a adoptat Pactul Verde care 
cuprinde o serie de măsuri ce au ca scop dezvoltarea unei economii 
durabile și este de datoria noastră să sprijinim soluțiile care vor 
facilita acest proiect. Concursul Innovation Hub este doar una 
dintre modalitățile de a sprijini Pactul Verde.

Andreas LIER, Director general al BASF România

AHK România susține demersurile UE privind pachetul eco-
nomiei circulare și Pactul Verde European. Acest lucru nu 

este întâmplător, Germania fiind lider de piață în domeniul 
tehnologiilor pentru energii regenerabile și un mediu mai curat.

Sebastian METZ, Directorul general al AHK România

Aplicaţiile pentru concursul BASF Innovation 
Hub pot fi transmise până în  septem rie. Într-o 
primă etapă a concursului, comisia de jurizare va 
alege cea mai bună idee din România, iar în noiem-
brie 2021, aceasta va fi prezentată în marea finală 
BASF Innovation Hub, alături de cele mai reu ite 
soluţii din alte ţări.

âștigătorul concursului local va fi premiat cu .   rut, iar cea 
mai ună idee din etapa regională cu .   rut.

Concursul se adresează companiilor inovatoare 
și start-upurilor cu maxim cinci membri, iar condiţia 
de bază pentru participare este ca ideea aplicată să 

contribuie în mod direct sau indirect la crearea de 
soluţii pentru o energie curată, fiabilă și accesibilă 
și/sau pentru o agricultură sustenabilă și/sau să 
faciliteze economia circulară. 

Informaţii suplimentare legate de concurs, 
condiţii și modalitatea de aplicare sunt disponibile 
pe pagina eb http://www.join-innovationhub.com/. 

Despre BASF
Prin munca lor, aproximativ 110.000 de angajaţi 

din rupul BASF contribuie la succesul clienţilor 
companiei în aproape toate sectoarele și din 
aproape fiecare ţară din lume. Portofoliul BASF 
este organizat în șase categorii: produse chimice, 
materiale, soluţii industriale, tehnologii de suprafaţă, 
nutriţie și sănătate și soluţii agricole. În 2020, BASF 
a generat vânzări în valoare de 9 miliarde de EUR . 
Acţiunile BASF sunt tranzacţionate la Bursa de 
Valori din Fran furt (BAS) i la cea din Statele Unite 
ale Americii (BASF ). 

e re  ma ia
AH  România este reprezentanţa oficială a 

economiei germane și totodată cea mai mare 
Cameră de comerţ bilaterală din România. Înfiinţată 
în 2002, AH  numără peste 0 de firme-membre 
și oferă companiilor o platformă importantă pen-
tru net or ing, schimb de informaţii și experienţe. 
Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele 
pe care le organizează, AH  România susţine 
activ companiile germane la intrarea lor pe piaţa 
românească și este totodată partener al firmelor 
românești interesate de piaţa germană. A

ur  e uţii i at are e tru 
e er ie urată  a ri u tură u te a i ă 
i e mie ir u ară
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Bosch investește aproximativ un miliard de euro 
în această unitate de înaltă tehnologie. Aceasta 
este cea mai mare investiţie unică din istoria de 
peste 130 de ani a companiei.

Producţia la Dresda va începe din luna iulie, cu 
șase luni mai devreme decât era planificat. Din acel 
moment, semiconductorii fabricaţi în noua fabrică 
vor fi montaţi pe sculele electrice Bosch. Pentru 
clienţii din industria auto, producţia de cipuri va 
începe în septembrie, prin urmare cu trei luni mai 
devreme decât era planificat. 

oua fabrică va fi o parte importantă a reţelei 
de producţie de semiconductori. Cu aceasta, 
Bosch consolidează poziţia ermaniei ca locaţie 
tehnologică și comercială.

Astăzi lucrează deja 2 0 de persoane în fabrica 
de plăcuţe semiconductoare din capitala landului 
Saxonia, pe o suprafaţă de 2.000 de metri pătraţi. 
Forţa de muncă urmează să crească la aproxima-
tiv 00 de angajaţi după finalizarea lucrărilor de 
construcţie.

iciun alt furnizor auto nu a lucrat intens în 
domeniul microelectronicii din anii 19 0. Din 19 , 
Bosch a produs componente pentru semiconducto-
ri. Și încă din 19 0, la fabrica de la Reutlingen, a rea-
lizat componente speciale care nu sunt disponibile 
pe piaţă. Bosch a investit peste 2,  miliarde de euro 
doar în fabricile de plăcuţe semiconductoare din 
Reutlingen și Dresda, de la introducerea tehnologiei 
de 200 milimetri, în 2010. În plus, au fost investite 
miliarde de euro în dezvoltarea microelectronicii. 
Astfel, compania continuă să își urmeze strategia 
de creștere în materie de dezvoltare și fabricare a 
semiconductorilor. Această expertiză este cheia 
multor soluţii de sisteme de înaltă calitate realizate 
de Bosch , a spus Denner.

Bosch deschide fabrica de ă uţe 
emi u t are de la Dresda
C omplet conectată, bazată pe date, cu auto-optimizare  osch deschide la resda una dintre cele mai moderne 

fabrici de plăcuțe semiconductoare din lume. chipamentele de înaltă automatizare, complet conectate și pro-
cesele inte rate, combinate cu inteli ența artificială ( ), fac din locația din resda o fabrică inteli entă și un pio-

nier în materie de ndustrie . . n prezența virtuală a ancelarului ederal r. n ela Mer el, a vicepreședintelui omisiei 
uropene, Mar rethe esta er, și a ministrului-președinte al landului Saxonia, Michael retschmer, unitatea de înaltă 

tehnolo ie a fost inau urată oficial pe  iunie .

Noua fabrica de plăcuțe semiconductoare Bosch ne va spori 
capacitatea în microelectronică. Microelectronica este baza pen-

tru aproape orice tehnologie promițătoare, pentru aplicații de inteligență 
artificială, pentru calculul cuantic și pentru conducerea automatizată și 
conectată - care este, de asemenea, o specialitate Bosch. Noua fabrică 
de plăcuțe semiconductoare este cea mai mare investiție unică din istoria 
companiei. Acest lucru nu poate fi subliniat prea mult. Dimensiunea și 
capacitatea de producție suplimentară sunt impresionante. Cele mai noi 
metode de îmbunătățire continuă a producției bazate pe date fac din 
uzina din Dresda o fabrică inteligentă. Cu alte cuvinte: în această 
fabrică, inteligența naturală și artificială și-au unit forțele cu inter-
netul lucrurilor pentru a forma o simbioză productivă.

Dr. Angela MERKEL,  Cancelar Federal

Tehnologia de ultimă generație prezentată la noua fabrică 
de plăcuțe semiconductoare din Dresda este un exemplu 

excelent a ceea ce actorii europeni publici și privați pot obține atunci 
când își unesc eforturile. Semiconductorii vor contribui la dezvol-
tarea unor industrii precum transportul, producția, energia verde și 
asistența medicală - unde Europa excelează. Acest lucru va 
contribui la consolidarea competitivității Europei ca leagăn 
pentru inovații de ultimă generație.

Margrethe VESTAGER, Vicepreședinte al Comisiei Europene

Pentru Bosch, semiconductorii reprezintă o tehnologie de bază 
și este important din punct de vedere strategic să îi dezvoltăm 

și să îi fabricăm noi înșine. La Dresda, cu ajutorul inteligenței artificiale, 
vom duce producția de semiconductori la un nivel superior. 
Aceasta este prima noastră fabrică AIoT: complet conectată, 
bazată pe date și cu auto-optimizare chiar de la început.

dr. Volkmar DENNER, 
Președintele consiliului de administrație al Robert Bosch GmbH

Noua fabrică de plăcuțe semicon-
ductoare este bună pentru Europa, 

Germania și pentru Saxonia. Direct și indi-
rect, înseamnă multe noi locuri de muncă 
într-o industrie ce înregistrează o creștere 
uriașă. Această investiție de un miliard 
de euro întărește Silicon Saxony și 
întreaga industrie europeană a semi-
conductorilor.

Michael KRETSCHMER, 
Ministrul-președinte al landului Saxonia
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i ierat  u tria 
Utilaje care gândesc singure, lucrări de întreţinere 

efectuate la 9.000 de ilometri distanţă, ochelari cu 
camere încorporate: fabrica de plăcuţe semiconduc-
toare construită acum la Dresda este una dintre cele 
mai avansate din lume. Cu ajutorul combinaţiei între 
inteligenţa artificială și Internetul lucrurilor, creăm 
baza pentru îmbunătăţirea continuă a producţiei 
bazată pe date , a spus Denner. 

În termeni concreţi, aceasta înseamnă că toate 
datele din fabrica de plăcuţe semiconductoare, 
de la utilaje, senzori și produse, sunt colectate 
într-o bază de date centrală. Rezultatul: în fiecare 
secundă sunt generate date de producţie echiva-
lente cu 00 de pagini de text. Într-o singură zi, 
acest lucru ar fi echivalent cu peste 2 de milioane 
de pagini. Apoi, aceste date sunt evaluate folosind 
metode ale inteligenţei artificiale. În acest pro-
ces, algoritmii de auto-optimizare învaţă cum să 
facă predicţii pe baza datelor. Astfel, procesele de 
fabricaţie și întreţinere pot fi analizate în timp real. 
De exemplu, un algoritm IA poate detecta chiar 
și cele mai mici anomalii ale produselor. Aceste 
anomalii sunt vizibile pe suprafaţa plăcuţei semi-
conductoare sub forma de tipare de eroare speci-
fice cunoscute sub numele de semnături. Cauzele 
acestora sunt analizate imediat, iar abaterile de la 
proces sunt corectate fără întârziere, chiar înainte 
de a putea afecta fiabilitatea produsului. 

Inteligenţa artificială este cheia pentru îmbună-
tăţirea în continuare a proceselor de fabricaţie 
și a calităţii semiconductorilor, precum și pentru 
atingerea unui nivel ridicat de stabilitate a proce-
sului , a declarat Denner. De asemenea, înseamnă 
că produsele semiconductoare pot intra rapid în 
producţia de masă, eliminând pentru clienţii din 
domeniul auto nevoia de efectuare a unor teste ce 
necesită mult timp, care altfel ar fi necesare înainte 
de lansarea producţiei. 

Lucrările de întreţinere pot fi, de asemenea, 
optimizate cu ajutorul inteligenţei artificiale. 
Algoritmii pot prezice cu exactitate dacă și când 
o componentă a echipamentului de producţie sau 
un robot necesită întreţinere sau reglare. Cu alte 
cuvinte, o astfel de activitate nu este efectuată 
conform unui program rigid, ci exact atunci când 
este nevoie și cu mult înainte de apariţia oricărei 
probleme.

eamă  i ita  a ri a i u ura ei
 altă caracteristică remarcabilă a fabri-

cii de plăcuţe semiconductoare este existenţa 
în dublu exemplar: în lumea reală și în lumea 
digitală. Termenul de specialitate pentru acest 
lucru este geamăn digital . În timpul construcţiei, 
toate părţile fabricii și toate datele de construcţie 
relevante, referitoare la fabrica în ansamblu au 
fost înregistrate digital și vizualizate într-un model 
tridimensional. eamănul include aproximativ o 
jumătate de milion de obiecte 3D, inclusiv clădiri și 
infrastructură, sisteme de alimentare și eliminare, 
conducte pentru cabluri și sisteme de ventilaţie, 
precum și utilaje și linii de fabricaţie. Astfel, Bosch 
poate simula atât planurile de optimizare a proce-
selor, cât și lucrările de renovare, fără a interveni în 
cadrul operaţiunilor aflate în desfășurare. 

Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere din 
fabrica de la Dresda este folosită, de asemenea, 
tehnologia de ultimă generaţie: datorită ochela-
rilor inteligenţi și realităţii augmentate, lucrările 
de întreţinere pentru echipamente pot fi efectuate 
chiar și de la distanţă. Cu alte cuvinte, lucrările de 
întreţinere de la Dresda pot fi efectuate de un expert 
de la o companie de inginerie mecanică din Asia, 
fără a fi nevoie ca acel expert să se deplaseze la 
Dresda. Datorită unei camere încorporate în oche-
larii inteligenţi, imaginile sunt transmise în celălalt 
capăt al lumii, iar expertul de acolo discută apoi în 
timp real cu angajatul respectiv referitor la procesul 
de întreţinere. Această tehnologie a jucat, de ase-
menea, un rol esenţial pentru punerea în funcţiune 
a utilajelor, în ciuda restricţiilor de călătorie legate 
de pandemia de coronavirus.

emi u t ri e tru  a itate mai u ă a 
ieţii i i ura ţă rutieră rită

Semiconductorii se găsesc aproape în orice 
dispozitiv tehnic, sub formă de microcipuri: în 
smartphone-uri, televizoare și brăţări de fitness. Iar 
fără semiconductori, autovehiculele nu ar funcţiona, 
nici în prezent, nici în viitor. 

În 201 , fiecare autovehicul nou la nivel mon-
dial avea în medie mai mult de nouă cipuri Bosch 
la bord, în componente precum unitatea de control 
a airbagurilor, sistemul de frânare și sistemul de 
asistenţă la parcare. În 2019, acest număr era deja 
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de peste 1 . Cu alte cuvinte, numărul lor aproape 
s-a dublat în doar câţiva ani. În anii următori, experţii 
preconizează că va fi înregistrată cea mai puternică 
creștere în domeniul sistemelor de asistenţă pentru 
șofer, sistemelor de infotainment și al electrificării 
sistemului de propulsie. Prin fabrica de plăcuţe 
semiconductoare de la Dresda, Bosch răspunde 
cererii crescute de semiconductori. 

Sondajele confirmă această creștere a cererii: 
încă din 199 , conform VEI, valoarea compo-
nentelor de microelectronică dintr-un autovehicul 
nou era de 120 de euro. Până în 201 , această 
valoare a crescut la 00 de euro, iar pentru 2023 
este preconizată depășirea valorii de 00 de euro. 
Aceasta înseamnă că semiconductorii reprezintă 
un domeniu de creștere și pentru Bosch.

x erti a  me iu  emi u t ri r a 
a a ta  m etiti

Cipurile pentru autovehicule reprezintă dis-
ciplina supremă în tehnologia semiconductorilor. 
Acest lucru se datorează faptului că aceste mici 
pietre de temelie trebuie să fie deosebit de robuste 
pentru autovehicule , a spus roeger. 

De-a lungul duratei de viaţă a autovehiculului, 
cipurile sunt expuse unor vibraţii puternice și unor 
temperaturi extreme, care variază de la temperaturi 
mult sub punctul de îngheţ și până la peste punctul 
de fierbere al apei. Cu alte cuvinte, cipurile trebuie 
să îndeplinească standarde mai ridicate în materie 

de fiabilitate. Aceasta înseamnă că dezvoltarea 
semiconductorilor auto este mai complicată decât 
în alte aplicaţii. Pentru aceasta, este necesară o 
expertiză de specialitate, iar Bosch a acumulat o 
astfel de expertiză de-a lungul deceniilor. 

Dezvoltatorii și inginerii Bosch înţeleg prin-
cipiile fizice din spatele componentelor auto de 
microelectronică. Acest lucru deschide posibili-
tatea creării unor sisteme complete, care să prevină 
accidentele și să protejeze mediul: din nou, com-
pania este un furnizor de servicii complete pentru 
dezvoltarea și fabricarea unor astfel de sisteme. 
Această forţă dublă, combinaţia dintre expertiza 

în domeniul cipurilor și cea în sisteme, este de 
o importanţă strategică pentru Bosch , a spus 

roeger. În plus, Bosch își poate completa forţa 
în dezvoltarea și fabricarea semiconductorilor cu 
expertiza sa în sisteme în electronică și soft are. 
Acest lucru permite companiei să ofere produse de 
calitate pe care să le rafineze continuu și să asigure 
reducerea costurilor.

i i  ax  e  mai mare e tru e 
mi r e e tr i ă i  ur a

După ce a comparat locaţii din întreaga lume, 
Bosch a ales Dresda, în landul Saxonia, ca locaţie 
pentru fabrica sa de plăcuţe semiconductoare. 
Silicon Saxon  este cel mai mare centru de 

microelectronică din Europa și al cincilea ca 
mărime din lume. Unul din trei cipuri fabricate în 
Europa este produs aici. Regiunea oferă condiţii 
perfecte pentru aceasta. 

Semiconductorii sunt elementele de bază ale progresului. 
Componentele electronice echipate cu cipuri produse la Dresda 

vor face posibile utilizări precum conducerea automatizată și 
economisirea resurselor, precum și cea mai bună protecție 
posibilă a ocupanților autovehiculelor.

Harald KROEGER, membru în consiliul de administrație 
al Robert Bosch GmbH

Locaţia și construcţia fabricii demonstrează cât de multă încredere 
au oamenii în Saxonia ca locaţie de înaltă tehnologie, cu specialiștii săi 
calificaţi și cu o reţea de neegalat, care s-a dezvoltat în această zonă de-a 
lungul deceniilor , a declarat Michael retschmer, ministrul-președinte al 
landului Saxonia. El a adăugat că infrastructura din Dresda este excelentă: 
totul este ușor accesibil, iar conexiunile de transport sunt foarte bune. 
Aceasta include companii din domeniul aprovizionării, serviciilor pentru 
industria auto și alte domenii, precum și universităţi și institute de cercetare 
care oferă expertiză tehnologică. La Dresda, antreprenoriatul modern 
colaborează strâns cu excelenţa academică și politica industrială pe termen 
lung , a spus roeger. Prin urmare, pentru Bosch, decizia de a efectua aici, 
în această regiune, cea mai mare investiţie unică din istoria de peste 130 de 
ani a companiei, a fost una deliberată . A
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P e  iunie , enault roup și S Microelectronics au anunțat încheierea unui acord de cooperare strate ică în 
domeniul concepției, dezvoltării, fabricării și furnizării către enault roup a unor produse și soluții adaptate pentru 
sistemele de electronică de putere instalate pe vehiculele cu baterie și hibride. 

arte eriat trate i   
e e tr i a e utere

Tehnologiile, destinate să reducă pierderile de 
putere și să îmbunătăţească eficienţa, vor avea 
un impact major asupra autonomiei și încărcării 
vehiculelor electrice. Aceasta se va traduce printr-o 
scădere a costului bateriilor, o creștere a autono-
miei, o reducere a timpului de încărcare și o diminu-
are a costului pentru utilizator.

Renault roup și STMicroelectronics vor 
lucra împreună pentru a îmbunătăţi performanţa 
energetică a aplicaţiilor Renault roup pentru 
vehicule electrice și hibride, utilizând tehnologiile 
și semi-conductorii cu bandă largă dezvoltaţi de 
STMicroelectronics. 

Cele două companii vor colabora pentru dez-
voltarea de componente eficiente, adaptate și 
modulare, corespunzătoare nevoilor tehnologice 
ale Renault roup în materie de dispozitive din 
carbură de siliciu (SiC), de tranzistori din nitrură 
de galiu ( a ) precum și de module asociate. În 
calitate de partener cheie al Renault în materie de 
inovaţie, STMicroelectronics va beneficia de volu-
mele importante garantate de utilizarea anuală a 
acestor  module și tranzistori de putere începând 
din 202 -2030.

În centrul viziunii și soluţiilor propuse de Renault 
roup și ST Microelectronic se află dezvoltarea 

durabilă și tehnologia durabilă. Pentru ST, acest 
parteneriat este o dovadă în plus că tehnologiile și 
produsele sale sunt indispensabile pentru a asigura 
tranziţia către o mobilitate mai durabilă precum și 
către o gestiune avansată a energiei și puterii pen-
tru toate tipurile de sisteme și de aparate. 

Tranziţia către tehnologii mai eficiente în plan 
energetic și îmbunătăţirea performanţelor energe-
tice în funcţionarea vehiculelor electrice și hibride 
vor permite Renault roup să continue să-și reducă 
emisiile de C 2, conform obiectivului său de a 
ajunge la emisii zero în Europa la orizontul anului 
20 0 și în întreaga lume în 20 0. A

Suntem încântați să cooperăm cu STMicroelectronics, lider 
de piață în electronica de putere avansată și să dezvoltăm 

împreună tehnologii care urmăresc îmbunătățirea capacității 
energetice a bateriilor vehiculelor noastre electrice și hibride și 
performanțele lor, atât dinamice cât și în timpul încărcării. Acest 
parteneriat garantează aprovizionarea viitoare cu componente cheie 
care vor contribui la reducerea cu 45% a pierderilor de energie și 
la diminuarea cu 30% a costului unui grup motopropulsor electric. 
Această cooperare tehnologică ne va ajuta să ne concretizăm 
ambiția de a democratiza accesul la vehiculele electrice.

Luca de MEO, CEO al Renault Group

ST se află în avangarda dezvoltării de semiconductori de putere 
avansați care permit sectorului mobilității să facă trecerea la 

platforme electrificate. Datorită unor produse și a unor soluții mai efi-
ciente în plan energetic și bazate pe materiale de înaltă tehnologie pre-
cum carbura de siliciu și nitrura de galiu, vom susține strategia Renault 
Group dedicată viitoarei sale generații de platforme electrice și hibride. 
ST și Renault Group împărtășesc o viziune comună privind necesitatea 
unei mobilități mai durabile. Acest parteneriat marchează o nouă etapă 
în procesul de diminuare progresivă a emisiilor de CO2 angajat 
deja de sectorul mobilității și de furnizorii acestuia.

Jean-Marc CHÉRY, Președinte și Director General 
al STMicroelectronics
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Hidrogenul ca tehnologie 
im rta tă e tru iit r
B M  roup are obiective clare pentru o protec ie eficientă a 

climei i o mobilitate durabilă p nă în anul  - iar acest 
lucru include at t produsele, c t i produc ia.

De aceea, Hans-Peter Kemser a fost cu atât mai 
încântat să găzduiască Summitul Central erman 
al Hidrogenului, care a avut loc la uzina BM  roup 
din Leipzig. Au fost prezenţi Michael retschmer 
(premierul landului Saxonia), Dr. Reiner Haseloff 
(premierul landului Saxonia-Anhalt), Henr  raichen 
(comisarul local al districtului Leipzig), ai Emanuel 
(comisarul local al Saxoniei de ord), Bur hard 

ung (primarul ora ului Leipzig) i Egbert eier 
(primarul ora ului Halle), împreună cu numero i 
invitaţi din afaceri, politică, administraţie i mediul 
academic care au participat la discuţiile de la uzină. 
Evenimentul a fost transmis în direct, vorbitorii 
explorând planuri de aplicaţii i investiţii, precum 

Summitul Hidrogenului a oferit i fundalul pen-
tru ca uzina BM  roup din Leipzig să î i inau-
gureze a patra staţie de alimentare cu hidrogen de 

aici. Prima a intrat în funcţiune în 2013 la atelierul de caroserii BM  i i a 
fost singura staţie internă de alimentare cu H2 din ermania la acea vreme. 
Au urmat încă două în 201 , iar o a patra este pregătită acum să alimenteze 
numărul tot mai mare de autovehicule cu hidrogen. Aproximativ 0 g de 
hidrogen sunt introduse în rezervoarele lor în fiecare zi - toate fiind certifi-
cate ca verzi încă din prima zi.

i înfiinţarea până în 2030 a unei infrastructuri cu 
hidrogen cu acoperire completă pentru regiunea 
Halle i Leipzig.

 
În discursul său de bun venit, Hans-Peter 

emser a enumerat cele trei provocări principale 
ale utilizării hidrogenului verde: cum să asiguri 
aprovizionarea suficientă a uzinei, ce tehnologii 
există sau trebuie dezvoltate pentru a permite 
utilizarea hidrogenului i cum să rămâi profitabil în 
ciuda costului ridicat actual al hidrogenului verde. 
În prezent, toate cele trei puncte sunt investigate i 
evaluate cu parteneri din politică i afaceri.

 
Într-un prim pas, hidrogenul este deja utilizat 

în logistică pentru a alimenta tractoarele i sti-
vuitoarele care transportă piesele necesare la liniile 
de asamblare. Primele astfel de vehicule au intrat 
în funcţiune în 2013, iar uzina din Leipzig operează 
acum 1 în total. Cu alte 3  adăugate în curând, 
uzina din Leipzig va avea cea mai mare flotă 
logistică alimentată cu hidrogen din ermania. 
La fel ca vehiculele cu propulsie convenţională, 
flota pe hidrogen are marele avantaj de a putea fi 
alimentată foarte rapid - iar staţiile de alimentare 
ocupă puţin spaţiu.

,,Soluţia noastră la provocările politicii de mediu este inovaţia 
tehnologică. În tehnologie se află cheia viitorului - i este răspunsul nostru 
constructiv pentru protecţia climei", a declarat Hans-Peter Kemser, direc-
torul uzinei BMW Group din Leipzig. Ca uzină verde, Leipzig î i propune nu 
numai să fie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon, ci i să opereze 
producţia fără emisii de carbon. Viziunea noastră este decarbonizarea 
completă a producţiei prin înlocuirea combustibililor fosili cu combustibili 
viitori sub formă de hidrogen verde", a adăugat el. 

Uzina BM  roup din Leipzig a fost planificată 
întotdeauna ca o uzină verde" i a stabilit stan-
darde în materie de dezvoltarea durabilă în multe 
domenii, de la producţia modelelor BM  i3 (elec-
tric) i BM  i  (plug-in h brid) până la cele patru 
turbine eoliene i fermă de baterii ale locaţiei, pre-
cum i vehiculele cu hidrogen operând în logistica 
internă. biectivul a fost o abordare holistică de 
evoluţie a dezvoltării durabile.

Uzina BMW Group din Leipzig
Uzina BM  roup din Leipzig este una dintre cele mai avansate i mai 

durabile uzine auto din lume. Producţia de serie a fost lansată în 200  i, în 
prezent, aproximativ 1.100 de automobile ies zilnic de pe liniile de producţie. 
Portofoliul actual de produse cuprinde BM  Seria 1, BM  Seria 2 ran 
Coup , BM  Seria 2 Active Tourer, BM  Seria 2 Coup  i Cabrio, BM  M2 
Competition i BM  i3. BM  roup a investit deja în total peste 3 miliarde 
de euro în locaţia sa de la Leipzig, care are o forţă de muncă constantă de 
aproximativ . 00 de persoane. (www.bmw-werk-leipzig.de) A
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Schaeffler a adus pentru Schaeffler România, pre-
miul Fit For ualit . Acesta a fost oferit pentru al 
3-lea an consecutiv pentru o relaţie consolidată cu 
clienţii și un număr redus al reclamaţiilor - princi-
palul indicator de măsurare a calităţii în producţie 
- pentru  unele zone dificile ale producţiei. Locaţia 
de la Brașov a  fost recunoscută și ca dezvoltator 
de bune practici și modele de comunicare în relaţia 
cu clienţii.

urateţe emţea ă i a ra
Rigoarea și acurateţea sunt niște trăsături 

esenţiale în fabrica din Brașov, ce contribuie atât 
în relaţiile cu clienţii, cât și în analizarea a mii 
de date din toate sectoarele de activitate, din 
Schaeffler România. Spre exemplu, în acest sens, 
în 2020 s-a atins o rată de 99, 2% date corecte de 
material, pentru materialele de producţie, la nivelul 
întregii locaţii, atât pentru sectorul Automotive, 
cât și cel de Industrie, plasând astfel compania 
în poziţiile fruntașe ale topului realizat anual de 

rupul Schaeffler.

Toate aceste reușite, dar și proiectele care 
sunt acum în plină desfășurare, susţin statutul de 
partener tehnologic preferat al Schaeffler România, 
locaţia din Brașov fiind un partener puternic pentru 
clienţii săi la nivel global.

Când vine vorba despre activitatea 
echipei de calitate ne rezumăm în a 

spune doar atât: cu toții contribuim în 
a modela calitatea, zi de zi.

Marius PRICOP, Director Calitate 
Schaeffler România

ae er m ia i e u 
er rma ţe ri i ate  r u ţie

x erţi remiaţi e tru uţii i at are i 
ie ţi mu ţumiţi  

În cadrul unui eveniment intern, Industrial Sales 
Meeting (ISM) Award au fost premiate proiectele 
cele mai inovatoare și de succes, cu impact la 
clienţi, din rupul Schaeffler. Schaeffler România 
s-a aflat pe podium la ambele categorii ale ediţiei, 
respectiv Customer Intimac  și Profitable ro th 
Excellence . 

La prima categorie, echipa de la Brașov a fost 
partenerul de producţie care a livrat rulmenţii utilizaţi 
în căile ferate, pentru unul dintre cei mai mari furnizori 
din industria feroviară din Spania. Soluţiile tehnice 
și de producţie pentru acești rulmenţi cu role conice 
au asigurat poziţia Schaeffler ca furnizor de top, 
datorită optimizării costurilor și reducerii timpilor de 
producţie, poziţionând compania în faţa concurenţei.

La cea de-a doua categorie, echipa de la Brașov 
și-a demonstrat încă odată nivelul de expert în ceea 
ce privește realizarea rulmenţilor de mari dimensiuni, 
prin conceperea unei serii de training-uri și sesiuni 
de învăţare digitale, soluţii dezvoltate în premieră 
într-o perioadă scurtă de timp și cu resurse minime,  
ce au permis colaborarea de la distanţă cu beneficii 
maxime.

a itate ai te e t ate
Derulată sub deviza e shape ualit  

(modelăm calitatea) conferinţa de calitate a rupului 

A nul  a început cu dreptul pentru Schaeffler om nia și a 
adus în primele luni din an, nu una, ci trei recunoașteri pentru 
fabrica de la rașov, care certifică nivelul înalt de expertiză, 

dar și statutul de partener tehnolo ic preferat în ceea ce privește relația 
sa cu clienții interni și externi. 

Schaeffler România este una dintre locaţiile de producţie de top ale 
rupului 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 .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

 FOTO (DESCHIDERE).  
Întotdeauna rezultatele cele 
mai bune au fost atinse 
datorită know-how-ului 
echipei de specialiști.

 FOTO.  
Performanța echipei din 

Schaeffler România a fost 
recunoscută la nivelul 

întregului Grup.
Sursa foto: Schaeffler 

Quality Award
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Proiectul european LITHME
Lim a u   era m ma i ă
I nstitutul de ercetări pentru nteli ență rtificială Mihai ră ănescu  al cademiei om ne anunță participarea sa, 

încep nd cu luna octombrie , în proiectul european i a ul n era a in    și face publice 
c teva dintre concluziile primului raport de pro noză emis de echipa de proiect. 

Finanţat prin programul de Cooperare euro-
peană în domeniul cercetării știinţifice și tehnice, 
proiectul are ca obiectiv reducerea decalajului din-
tre specialiștii lingviști și cei din tehnologie, astfel 
încât lingviștii să poată beneficia de o mai bună 
previziune tehnologică, iar tehnicienii de o mai bună 
înţelegere a posibilelor consecinţe lingvistice și 
sociale ale tehnologiilor emergente. Astfel, s-a con-
stituit recent o nouă reţea de cercetare, cu membri 
din 2 de ţări, inclusiv România, care explorează 
felul în care progresul tehnologic va putea schimba 
comunicarea noastră de zi cu zi și, în final, limbajul 
însuși, dat fiind că tehnologia nu se mai rezumă la 
dispozitivele mobile, ci poate fi integrată simţurilor 
umane. Ceea ce înseamnă transferul componente-
lor hard are din exteriorul corpului la nivelul ochilor 
și urechilor, mediind în timp real ceea ce vedem, 
auzim sau spunem. 

Pe baza dezvoltărilor curente și previzibile ale 
tehnologiei, se conturează două schim ări iminente 

ale comunicării umane: comunicarea mediată de 
tehnologie și comunicarea cu tehnologia.

ea dintâi presupune faptul că dispozitivele 
portabile vor participa activ la conversaţiile oame-
nilor. chelarii și căștile inteligente vor fi capabile 
să traducă vorbele altei persoane și să creeze 
impresia că aceasta vorbește în limba noastră. 
Cercetătorii explică: 

În curând, nu ne vom mai uita la telefonul din mâinile noastre; 
acea informație va apărea în fața ochilor noștri pornind de la 

dispozitive oculare foarte mici. Adăugând acestor sisteme noi căști inteli-
gente, vom vedea și vom auzi informații suplimentare despre lumea din 
jurul nostru: lucruri elementare, precum indicații de direcție, dar și conținut 
mai avansat, precum traducerea automată a vorbirii oamenilor din jurul 
nostru, care folosesc alte limbi. Cuvintele noastre vor fi amplificate, clarifi-
cate, traduse și transcrise pe măsură ce vorbim; iar alți oameni vor 
vedea și vor auzi cu ajutorul tehnologiei pentru ochi și urechi.

Dave SAYERS, Universitatea din Jyväskylä, Finlanda, 
Președintele rețelei LITHME și coordonator al proiectului
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ea de a doua direc ie se referă la dialogul uman 
cu chatbot-uri pe ecrane și cu personaje realiste  din 
realitatea virtuală de generaţie următoare: Acestea 
vor fi mult mai inteligente decât chatbot-urile de 
astăzi, pregătite pentru conversaţii mai complexe – 
vor putea ajuta la analiza problemelor, la discutarea 
planurilor, la consolare în cazul dezamăgirilor și la 
sărbătorirea reușitelor. , adaugă Sa ers.

În acest context, proiectul Limbajul în era 
om-mașină  – LITHME încearcă să răspundă 
câtorva întrebări legate de implicaţiile majore asu-
pra limbajului pe care le poate avea utilizarea 
tehnologiei la acest nivel: Cum vor afecta toate 
aceste schimbări în comunicare modul în care 
oamenii se identifică cu anumite limbi și participă 
la conversaţii? Cum vor influenţa modul în care 
învăţăm limbi străine, traducem texte sau felul în 
care sunt scrise și interpretate legile? Dependenţa 
mare de tehnologiile limbajului în timp real ar putea 
să schimbe structura limbajului? Pe termen mai 
lung, evoluţiile interfeţelor creier-mașină ar putea 
completa sau chiar înlocui limbajul? 

Un recent raport de prognoză al specialiștilor 
din proiectul Limbajul în era om-mașină  – 
LITHME, publicat pe 19 mai 2021, semnalează, în 
plus, o serie de aspecte critice de natură etică și 
de securitatea persoanei, cum ar fi inegalitatea 
accesului la tehnologii, confidenţialitatea și secu-
ritatea, posibilitatea apariţiei unor noi forme de 
înșelăciune și criminalitate. e vom confrunta cu 
problemele obișnuite cu privire la cine își poate 
permite cele mai recente actualizări. Aceste dis-

pozitive pot funcţiona, de asemenea, mai puţin bine 
în unele limbi sau deloc în altele  u toată lumea 
va beneficia în mod egal de aceste avansuri și unii 
dintre noi vor fi lăsaţi mult în urmă. Progresul este 
de obicei cel mai rapid în limbile mai mari ale lumii, 
cum ar fi engleza sau chineza.  avertizează Dave 
Sa ers, coordonatorul proiectului.

Date despre proiectul „Limbajul în era 
m ma i ă   L

Proiectul de net or ing Limbajul în era om- 
mașină  – LITHME a început în octombrie 2020 și 
are în prezent membri din toate cele 2  de state ale 
Uniunii Europene, inclusiv România, plus alte 2  de 
ţări de pe fiecare continent. Proiectul se derulează 
pe durata a patru ani și este finanţat de programul 
de Cooperare europeană în domeniul cercetării 
știinţifice și tehnice – European Cooperation in 
Science and Technolog , C ST Action.

În cadrul proiectului funcţionează opt grupuri 
de lucru care reprezintă diferite arii ale cercetării 
lingvistice: Lingvistică computaţională , Limbă și 
drept , Drepturi lingvistice , Diversitate lingvistică, 
vitalitate și pericol de dispariţie , Învăţarea și pre-
darea limbii , Ideologii, credinţe, atitudini , Munca 
lingvistică, profesioniștii în limbă  și Variaţie 
lingvistică .

i a r m ea ă
Echipa de cercetători români de la Institutul de 

Cercetări pentru Inteligenţă Artificială al Academiei 
Române participă în acest proiect aducând o vastă 
experienţă în crearea de resurse lingvistice pentru 
limba română (corpusuri adnotate la diverse nive-
luri lingvistice, lexicoane, reţele lexico-semantice) 
și de instrumente de prelucrare a limbii române, 
reunite deja într-o platformă de prelucrare a textelor 
în limba română, TEPR LI  (disponibilă gratuit 
pe site-ul Institutului, la adresa https://github.com/
racai-ai/TEPROLIN) și pe un portal al tehnologi-
ilor pentru limba română, RELATE (de asemenea 
accesibil gratuit, la https://relate.racai.ro/).

Activităţile cercetătorilor români se înscriu, 
prin toate proiectele naţionale și internaţionale 
derulate în cadrul Institutului de Cercetări pen-
tru Inteligenţă Artificială Mihai Drăgănescu  al 
Academiei Române, în eforturile la nivel european 
de eliminare, până în anul 2030, a decalajului tehno-
logic între limbile vorbite pe continent. A

Uniunea Europeană și Comisia Europeană, prin toate canalele 
lor de finanțare, sprijină cu fermitate cercetarea și dezvoltarea 

către realizarea egalității lingvistice digitale, ceea ce înseamnă că pen-
tru toate limbile din Europa tehnologia trebuie să poată fi aplicată în 
aceeași măsură și să fie la fel de performantă. Proiectele recente European 
Language Grid, European Language Equality, European Language 
Resource Coordination și multe altele se străduiesc să asigure, până 
în 2030, egalitatea limbilor în mediul digital și realizarea pieței unice 
digitale în Europa. Raportul de prognoză publicat de consorțiul 
LITHME este o proiecție tehnologică fascinantă în viitorul 
comunicării lingvistice și nu numai.

Dan TUFIȘ, Director Institutul de Cercetări pentru Inteligență 
Artificială „Mihai Drăgănescu“ al Academiei Române 
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CEO Survey România 2021: Optimismul 
directorilor generali privind revenirea 
economiei globale a atins un nivel 
record al ultimului deceniu
O ptimismul directorilor generali din România privind revenirea economiei globale a atins cel mai ridicat nivel din 

ultimii zece ani,  dintre respondenți consider nd că situația economică se va îmbunătăți în următoarele  
luni, potrivit raportului  Surve  , realizat de  om nia.

În topul ameninţărilor la adresa creșterii eco-
nomice, directorii generali din România men-
ţionează apariţia pandemiilor ( %), politica fiscală 
incertă ( %), povara fiscală în creștere ( 1%), incer-
titudinea privind politicile publice ( entarea ( %). 
La nivel global, principalele îngrijorări ale executivilor 
sunt: pandemiile ( 2%), ameninţările cibernetice 
( %), reglementarea excesivă ( 2%), incertitudi-
nea privind politicile publice (3 %) și creșterea 
economică incertă (3 %).

Pandemia ( %) și suprareglementarea (39%) 
se regăsesc și în topul ameninţărilor menţionate 
de liderii de companii din regiune, unde top cinci 
este completat de incertitudinea geopolitică (39%), 
disponibilitatea personalului cu abilităţi cheie (3 %) 
și volatilitatea cursului valutar (3 %).

Peste jumătate ( 3%) dintre directorii generali 
cred că modificările de politică fiscală cauzate 

de majorarea nivelului datoriei publice din timpul 
crizei sanitare ar putea determina o creștere a 
obligaţiilor fiscale totale ale organizaţiilor. De ase-
menea, aceste modificări vor putea conduce la o 
reconsiderare a structurii costurilor, cred % dintre 
directorii generali, precum și la un impact asupra 
procesului de planificare și luare a deciziilor, susţin 

% dintre aceștia.

ru e ţă  eea e ri e te a uri e e 
re tere

Astfel, 3% dintre respondenţi consideră că 
avansul veniturilor organizaţiei lor va continua în 
anul următor, faţă de % la nivel global și în Europa 
Centrală și de Est (ECE).

Puţin peste jumătate ( 2%) dintre directorii 
generali se așteaptă la creșterea profitabilităţii în 
următoarele 12 luni, procentul fiind apropiat de cel 
înregistrat în regiune ( 3%), dar inferior celui global 
( %).
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Confruntate cu noile realităţi și incertitudini, 
organizaţiile continuă să privească spre interior și 
să se bazeze preponderent pe propriile resurse pen-
tru a stimula creșterea veniturilor în următoarele 12 
luni. Astfel, % dintre directorii generali din ţara 
noastră au arătat că se vor  concentra pe eficienţa 
operaţională.

Doar 1 % dintre respondenţi iau în considerare 
noi fuziuni și achiziţii pentru a stimula creșterea, 
comparativ cu 3 % la nivel global, în timp ce 3% 
intenţionează să vândă o afacere (faţă de 13% la 
nivel global).

De asemenea, pe fondul accelerării procesului 
de transformare digitală, au crescut îngrijorările cu 
privire la ameninţările cibernetice și dezinformare. 
În acest context, circa jumătate dintre directorii 

Încrederea executivilor în perspectivele de 
creștere a economiei a atins un nivel record 

în ultimul deceniu de când realizăm acest raport în 
România, fiind de trei ori mai mare procentul celor 
optimiști decât la ediția din 2020. Cele mai recente 
prognoze privind evoluția economiei românești, 
cum este cea a FMI care anticipează o creștere 
a PIB de 7% în 2021, vin să confirme percepțiile 

liderilor de afaceri. Totuși, anxietatea privind pandemia încă nu 
a dispărut și rămâne pe primul loc în topul amenințărilor pentru 
creșterea economiei și a companiilor atât pe plan global, cât și în țara 
noastră. Rezultatele studiului nostru mai arată că directorii generali 
din România transmit un mesaj clar autorităților că sunt în continu-
are foarte preocupați de evoluția pandemiei, de volatilitatea 
politicilor publice, de riscul unei poveri fiscale în creștere și de 
reglementarea excesivă.

Ionuț SIMION, 
Country Managing Partner PwC România

generali din România au în plan creșteri de două 
cifre ale investiţiilor în transformarea digitală.

rţa e mu ă răm e  ri ritate e tru 
executivi

În ciuda crizei cauzate de pandemie, circa doi 
din cinci directori generali afirmă că au reușit să 
păstreze relativ constant numărul de angajaţi în 
ultimele 12 luni. 

În același timp, 30% susţin că numărul de 
angajaţi din organizaţiile lor a crescut în ultimele 
12 luni, ponderea lor fiind mai mare decât la nivel 
global (2 %) și regional (2 %), iar un procent apro-
piat (31%) declară că efectivul salariaţilor a scăzut 
în ultimul an. La nivel global 3 % dintre respondenţi 
afirmă că au fost nevoiţi să renunţe la o parte dintre 
angajaţi.

Deși admit că este o provocare tot mai mare 
să găsească pe piaţă angajaţi talentaţi și, în ciuda 
unor predicţii cu privire la faptul că tehnologia va 
transforma radical anumite meserii, directorii ge-
nerali rămân în general optimiști cu privire la majo-
rarea numărului de angajaţi din organizaţiile lor în 
următoarele 12 luni.  Totuși, 1% dintre respondenţi 
spun că au ca prioritate creșterea productivităţii 
prin automatizare și tehnologizare pentru a asigura 
competitivitatea propriilor organizaţii.

Trebuie însă remarcat că ponderea liderilor de 
afaceri care estimează o creștere numerică a pro-
priilor echipe este în general mai mic comparativ 
cu anii anteriori. Astfel, % dintre directorii generali 
din România consideră că numărul de angajaţi va 
crește în următoarele 12 luni. Deși procentul este 
puţin mai mare decât cele înregistrate la nivel 
global și regional, el marchează o scădere faţă de 
perioada 201 -2020 ( 3%).

În următorii trei ani însă crește gradul de opti-
mism în privinţa majorării numărului de angajaţi, opt 
din zece directori generali din România estimând o 
creștere a numărului de salariaţi.

 ,,moștenire  pozitivă a pandemiei ar putea 
fi faptul că liderii de organizaţii au un sentiment 
mai profund al nevoii de a se îngriji de sănătatea 
și bunăstarea angajaţilor lor. Aproape o treime 
dintre directorii generali din România își propun 
să crească competitivitatea afacerii prin oferirea 
unor aranjamente de lucru flexibile și asigura-
rea unui echilibru între muncă și viaţa personală a 
angajaţilor.

Despre PwC
P C este o reţea de firme prezentă în 1  de ţări cu mai mult de 

2 .000 de profesioniști ce oferă servicii de calitate în domeniul auditului, 
consultanţei fiscale și consultanţei pentru afaceri. A

Top trei priorită i pe care ar tre ui să le ai ă uvernul, în opinia directo-
rilor generali
nCrearea unui sistem fiscal eficient: 1%.
n Infrastructura adecvată: %.
nForţă de muncă înalt calificată și adaptabilă: 1%.
Desfășurat în ianuarie și februarie 2021, CE  Surve  explorează opiniile a 

1  de directori generali din România. Raportul CE  Surve  pentru România 
poate fi găsit https://www.pwc.ro/ro/publication/24th-ceo-survey-romania.html.
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Reîntoarcerea la normalitate: 
Continuarea sau stoparea 
i ita i ării m a ii r

LEONARD RIZOIU  
Managing Partner 
leoHR/stayIN D eși tendințele de di italizare și muncă hibrid au început cu mult înainte de pandemie, erau 

lente, anevoioase și problematice. stfel, criza pe care am traversat-o le-a accelerat vizibil, 
oferind noi oportunități extinse pentru creștere economică în anumite industrii, pentru 

recrutare lobală, pentru reconversie profesională și pentru modificarea felului în care vedem lumea 
din urul nostru. 

Leonard RIZOIU
Managing Director, leoHR

n  HR Expert & Managing 
Partner la leoHR și 
ViitorulMeu - o voce 
puternică în zona 
de capital uman și 
Managementul Carierei 
din România, cu peste 
15 ani de experiență în 
business și management  
în diferite industrii.

n  Definiția profesionistului 
cu gândire strategică, 
orientat spre rezultate, 
care înțelege în pro-
funzime nevoile aface-
rilor, construind soluții 
complete și persona-
lizate pentru acestea.

n  Promotor al empatiei 
și umanității în piața 
muncii, contribuie 
activ atât la creșterea 
performanței în 
organizații, cât și la 
educarea publicului 
larg prin numeroase 
intervenții TV și în presa 
scrisă.

La un an de la pandemie, unele ţări au început 
să își reia viaţa de zi cu zi, altele au avut de suportat 
cazuri de reapariţie a virusului și noi măsuri stricte 
și pe măsură ce vaccinul devine tot mai accesibil 
maselor, optimismul se întrevede. 

Toate semnele ne indică o reîntoarcere treptată 
la normalitate începând cu acest an. Va însemna 
asta și o stopare a digitalizării? Sau, din contră, 
reîntoarcerea la normalitate va oferi un nou con-
text prielnic continuării evoluției digitalizării și 
tehnologizării locurilor de muncă?

Într-un singur an, pandemia a afectat iremedi-
abil și fundamental numeroase industrii. Mutarea 
în digital a fost inevitabilă și a intervenit brusc, dar 
firesc, într-o societate care tânjea oricum după dez-
voltare în profunzime.

Deși unele domenii sau companii au întâr-
ziat iniţial să se adapteze la noul normal, au tre-
cut la sistemul de muncă hibrid și la proceduri 
automizate/digitalizate imediat cum au înţeles că 
aceasta este singura variantă. Având în vedere cât 
de mult și mulţi am migrat către spaţiile digitale, 
este greu de imaginat că oamenii și organizaţiile 
se vor întoarce pe deplin la activitatea clasică de 
dinaintea pandemiei.

ar um a arăta a ea tă i mai uă 
rma itate  

Scriem cu creionul strategiile, analizăm și 
trasăm direcţia unor decizii eficiente pe termen 
scurt și mediu. În tot acest timp, abordarea de a 
pune omul în mijlocul tuturor proceselor este foarte 
evidentă. 

Schemele de planificare și procesele de 
producţie sunt mai nou concepute astfel încât 
să se identifice soluţiile optime pentru aducerea 
echilibrului între ce își doresc angajaţii și nevoile de 
business ale companiilor.

În unele cazuri, digitalizarea inspirată de Covid-
19 va veni sub forma unei accelerări a tendinţelor 
deja existente, cum ar fi automatizarea industrială 
și plăţile contactless. În același timp, în industrii pre-

cum realitatea virtuală/augmentată, telesănătatea 
sau imprimarea 3D, noua normalitate post pandemie 
poate ajunge la un cu totul alt nivel. Asta deoarece 
companii din astfel de domenii vor avea posi-
bilitatea să dezvolte și mai mult, să demonstreze 
o valoare pe care, până acum, consumatorii nu au 
putut sau nu au dorit să o vadă.

e eam ă t ate a e te er aţii i 
re i ţii

Că noua realitate ce se va contura odată cu 
încheierea sau relaxarea pandemiei, nu doar că nu 
va stopa digitalizarea, ci va accelera sau susţine 
fenomenul. Pentru a asigura continuitatea indus-
triilor, organizaţiile vor continua să facă ceea ce au 
început în 2020. Adică să se concentreze pe rularea 
operaţiunilor digitale, să investească în servicii 
avansate de customer experience, mobile develop-
ment sau în soluţii de cloud.

Mai mult ca oricând, în 2021 vom fi martorii 
unei explozii de inovaţie și creștere digitală. Iar 
pentru a susţine evoluţia ce ne paște, organizaţiile 
trebuie să se concentreze pe două teme principale: 
satisfacţia angajaţilor și satisfacţia clienţilor. Pe 
cât de simplu pare, pe atât de dificil e... mai ales în 
contextul digitalizării.

Într-adevăr, unele colţuri de lume se gândesc 
deja la reporniri ale societăţilor. amenii pot începe 
să adopte o nouă abordare pentru vieţile și afacerile 
lor. Dar trebuie să înţelegem și să acceptăm că 
toate acestea se vor întâmpla într-o manieră cu 
adevărat inedită: vor combina ceea ce lipsește 
tuturor din vremea de dinaintea C VID-19 și ceea 
ce au descoperit în timpul pandemiei. 

Da, toate semnele ne indică o reîntoarcere 
treptată la normalitate începând cu acest an.

Dar stoparea digitalizării sau tehnologizării este 
imposibilă în acest stadiu, acum fiind momentul 
prielnic pentru a ne asigura că astfel vom contribui 
la o lume mai bună, la activităţi mai eficiente, la 
rezultate mai bune, la performanţă în adevăratul 
sens al cuvântului. A
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Recenzii de carte

Cu o permanentă structurare a infor-
maţiilor pe trei niveluri de interes (începător, 
mediu și avansat) și adoptând o formă 
ingenioasă și mai puţin rigidă, cartea îi oferă 
cititorului posibilitatea de a alege cea mai 
potrivită abordare.

 carte despre calculatoare accesibilă, 
care răspunde nivelului de cunoștinţe și 
capacităţii de asimilare ale cititorului.

n Prezentarea calculatorului n Despre cal-
culatoarele portabile n Reprezentarea internă 
a datelor n Unităţi de măsură n Relaţia om 
– calculator n Execuţia programelor n Despre 

soft are n Fișiere și directoare n Sistemul 
de operare n Programe utilitare n Editarea 
și procesarea de texte/documente n Calcul 
tabular n Baze de date des top n Editare 
grafică n Reţele de calculatoare n Internet n 
Proiectare asistată de calculator n Aspecte 
legislative n Despre programarea de aplicaţii.

n Autori: Mircea ăduț
n Editura: olirom
n ISBN: - - - -
n Anul apariției: 
n Nr. pagini: 
n Preț: ,  

Calculatorul în trei timpi e iţia a a  re ă ută 
i a ău ită  i iţiere  uti i are  er rma ţă 

u er e i  um e ti ea ă i erii 
ex e ţi a i uxu  e ta e te

Cartea care te va ajuta să înţelegi prin 
ce se diferenţiază marii lideri de managerii 
tradiţionali. Cum gândesc, cum abordează 
relaţiile interumane, cum trăiesc, ce îi moti-
vează și cum știu ei înșiși la rândul lor 
să îi motiveze pe cei din echipa lor, sunt 
doar câteva dintre întrebările la care îţi va 
răspunde această carte, pentru scrierea 
căreia autorul s-a documentat timp de 10 
ani, intervievând peste 200 de superșefi și 
subordonaţi de-ai lor.

Cartea te va convinge prin exemple con-
crete că superșefii au mereu ceva în plus faţă 
de managerii profesioniști și că acel ceva este 
motivul pentru care exercită un efect puternic, 
unic și benefic asupra angajaţilor. Află care 
este acel ceva și devino și tu un superșef

Autorul explorează pe parcursul aces-
tui volum modelele comportamentale ale 

celor mai eficienţi șefi ai lumii, întorcând 
cu susul în jos cele mai bune practici 
tradiţionale de leadership și prezentând o 
nouă paradigmă pentru dezvoltarea talen-
tului. Superșefi  este primul studiu empiric 
sistematizat despre ceea ce îi motivează, 
îi inspiră și îi ajută pe ceilalţi să-și atingă 
adevăratul potenţial, arătându-le totodată 
profesioniștilor cum să fie șefi mai buni, 
capabili să declanșeze în echipele lor cre-
ativitatea, implicarea și succesul. Aspiranţii 
din orice domeniu pot folosi această 
carte pentru a afla cum să-i identifice pe 
superșefii din industria lor, pentru a se 
putea angaja și avansa în carieră.

n Autori: S dne  in elstein
n Editura: ct și oliton
n ISBN: 

ut a u   trei tim i
iţiere  uti i are  er rma ţă e iţia a a

Lucrarea este destinată tuturor celor 
interesaţi de proiectarea asistată de cal-
culator, fiind structurată pe trei nivele de 
accesibilitate – începător, mediu, avansat. 
Datorită acestei filtrări originale a infor-
maţiei, cititorul are posibilitatea să își 
aleagă singur cea mai potrivită abordare, 
cartea asigurând obţinerea eficienţei maxime 
în exploatarea unuia dintre cele mai utilizate 
soft are-uri pentru proiectarea tehnică și 
inginerească. Lucrarea cuprinde și noutăţile 
ultimelor versiuni de AutoCAD.

n Prezentarea interfeţei grafice n Dese-
nare interactivă n Comenzi AutoCAD pentru 
desenare și editare n Texte scrise în desen 

n Proprietăţi simbologice (culoarea, tipul/
grosimea liniilor) n Structurarea desenelor. 
Lucrul cu straturile n Lucrul cu blocurile n 
Cotarea dimensională în desen n Proiectarea 
generativă n Proiectarea tridimensională. 
Modelarea 3D n Inserarea de imagini raster 
n Unelte de colaborare via internet n Point 
Cloud – nori de puncte 3D n Programare de 
aplicaţii. Exemple AutoLISP.

n Autori: Mircea ăduț
n Editura: olirom
n ISBN: - - - -
n Anul apariției: 
n Nr. pagini: 
n Preț: ,  

n Anul apariției: 
n Nr. pagini: 
n Preț: ,  
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•    semifabricate din ALUMINIU pentru industrie sau uz general: 
    -   tablă (lisă, striată, rulou), bare rectangulare/rotunde/ 

hexagonale, profile tip L, T, U, ţevi etc, plăci debitate pentru matriţe, table 
de precizie cu folie de protecţie - debitare la dimensiunea dorită

ALUMINIU

AMARI ROMANIA SRL      
Sediul central: ORADEA, P-ta Ignatie Darabant nr 15, cod postal 410235
Tel: +40 259 316 530, +40 259 316 531; Fax: +40 259 316 532
Depozit Bucureşti, Şos. Odăii nr. 50, cod poştal 013601, (Otopeni)
Tel: +40 21 444 1903; Fax: +40 21 444 1904; www.amari.ro

•    sisteme multifuncţionale din ALUMINIU pentru execuţie linii de fabricaţie, 
transfer, manipulare, suport maşini şi echipamente, etc

•    profile din ALUMINIU pentru transport rutier - carosări, KIT-uri pentru 
suprastructuri deschise, închise, izoterme, frigorifice şi accesorii pentru 
caroserii auto (aripi, cutii de scule, sisteme de fixare, etanşări, podele etc.)
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