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S igur. Nimic mai uşor, s-ar putea spune. Cum facem? Simplu, s-ar putea auzi voci, de acum 
se activează modelul de business circular. Ştim de el, l-am învăţat şi îl învăţăm la şcoală, 
îl folosim deja în mod curent? Sau, măcar cu reciclarea suntem obişnuiţi în viaţa de zi cu 

zi? Dacă ar fi aşa, acum ar trebui doar să aplicăm şi la business. Tot zilnic.

Deci, cum stăm? Împrumutăm acest model de la viaţa de zi cu zi în business, sau invers? 
Sondaţi-vă conştiinţa şi răspundeţi. Este de discutat. O educaţie generală, persuasivă, în această 
direcţie nu am avut şi cred că încă nu avem. Şi nu doar noi. La nivel global lucrurile nu stau 
cum ne-am dori.

Este evident că ezităm, oscilăm, avem dubii, pentru că nu am învăţat cum se face. Este artificial 
pentru felul în care am fost educaţi şi am funcţionat până acum. Ne va fi greu din această cauză. 
Pentru că va trebui să schimbăm destul de mult. Dar trebuie.

Nu vreau să vorbesc acum de argumentul fundamental al sustenabilităţii vieţii pe planetă. Dar, 
dacă am lua în calcul doar presiunile pozitive (linii de finanţare, reglementări) sau negative 
(constrângeri, taxe, amenzi) care sunt din ce în ce mai acute, trebuie să ne conformăm. Da. Este 
absolut necesar. Totuşi, în aceste condiţii, managerii trebuie să aleagă pentru business-urile lor 
strategia care se aliniază cu resursele, capacităţile şi constrângerile lor.

Trei tehnici de bază pentru un model de business circular sunt: menţinerea dreptului de 
proprietate al producătorului asupra produsului, extinderea duratei de viaţă a produsului şi 
proiectarea lui pentru reciclare. De asemenea, lanţurile de plusvaloare şi aprovizionare trebuie 
reproiectate pentru a putea asimila noua filozofie a producţiei.

Cât de pregătiţi suntem noi pentru aceste schimbări profunde? Dar afacerile noastre?

Pentru a afla, este foarte bine să discutăm despre asta. Discuţia este preambulul faptelor, atunci 
când se urmăresc rezultate profunde şi pe termen lung. Nu doar de formă, butaforie ideologică 
şi mimarea interesului. Când sunt de angrenat mai multe niveluri, fără o analiză şi dezbatere 
atentă faptele pot fi haotice şi consumatoare de energie în van. Irosită. Pentru a nu se întâmpla 
asta, trebuie să extindem dezbaterea şi să o înteţim, până când vorbele şi energiile generate 
în ele ne ajută pe mai mulţi să trecem la fapte. O masă critică. De asemenea, cunoştinţele şi 
soluţiile sunt distribuite şi trebuie colectate, concentrate şi structurate. Întâlnirile între toate 
părţile implicate sunt necesare şi discuţiile de acest gen trebuie stimulate.

Subconştientul oamenilor trebuie stimulat să se activeze. Aşa este şi cu partenerii. Trebuie 
să vadă că îţi doreşti foarte mult, mai mult decât alţii, pentru a-ţi oferi ceva. Aşa funcţionează 
oamenii, pentru că se aşteaptă de la cineva care îşi doreşte mai mult decât alţii un lucru, să îl 
înţeleagă mai bine, să-l aprecieze, să-l respecte şi să-l folosească mult mai eficient. Iar pentru 
obţinerea fiecărui lucru trebuie să dai anumite semne că ţi-l doreşti.

Prin efort constant şi îmbunătăţire continuă poţi obţine tot ce doreşti de la tine, de la ceilalţi 
şi împreună. Altfel rămâi pe loc şi vei fi depăşit. Asta este o lege a firii. Ca să nu-ţi fie frică să-ţi 
doreşti, nu trebuie să-ţi fie frică să munceşti.

Asta propunem, împreună cu asociaţia de profil, comunităţii industriei prelucrării materialelor 
plastice din România. O întâlnire pentru a dezbate temele critice şi soluţiile concrete ale evolu-
ţiei industriei de profil către noile ei normalităţi. Scopul este de a ajuta pe cei ce şi-au suflecat 
mânecile, sau vor să o facă, în direcţia implementării transformării digitale şi a economiei 
circulare, să le fie mai uşor să progreseze.

Îi aşteptăm pe toţi cei implicaţi şi interesaţi între 8 şi 12 noiembrie la Demo Plast Virtual 2021, 
evenimentul definitoriu al schimbărilor industriei prelucrării maselor plastice din România.
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   Internaţionale
07 - 12.09  IAA MOBILITY  - eveniment dedicat mobilității, München, Germania14 – 16.09  Automechanika – eveniment dedicat industriei auto aftermarket, Frankfurt, Germania14 – 17.09  Machtech & Innotech Expo - târg internațional pentru echipamente și tehnologii din industria    prelucrării metalelor, Bulgaria21 – 23.09  CeMAT - expoziție internațională pentru manipularea materialelor, depozitare de echipamente    și logistică, Moscova, Rusia04 – 09.10  EMO Milano - eveniment dedicat domeniul prelucrării metalelor, Milano, Italia05 – 07.10  Eurotool, - târg international de mașini-unelte, scule, dispozitive și echipamente pentru    prelucrarea materialelor, Krakow, Polonia05 – 08.10  Motek - târg internaățional pentru automatizare în producție și asamblare, Stuttgart, Germania12 – 15.10  Weldex – expoziție dedicată sudurii, Moscova, Rusia12 – 16.10  FAKUMA – eveniment dedicat industriei de mase plastice, Friedrichshafen, Germania

Având în vedere situația cauzată de coronavirus, pot surveni modificări legate de desfășurarea evenimentelor. Pentru a fi la curent, urmăriți site-urile evenimentelor mai sus menținate.

Evenimente 07.09 – 15.10.2021

Ştiri   

SPECIAL

B osch, lider global în furnizarea de tehnologii și servicii, 
se clasează, și în 2021, între cei mai doriți angajatori din 
România. La nivel național, Bosch ocupă poziția șapte 

din 100 în topul celor mai doriți angajatori realizat de Catalyst 
Solutions în 2021, și rămâne, pentru al treilea an consecutiv, al 
doilea cel mai dorit angajator din industria automotive. 

Prin cultura organizațională deschisă, programele de învățare 
și dezvoltare continuă, diversitatea rolurilor și a oportunităților, 
Bosch reușește să mențină la cote ridicate interesul candidaților 
pentru companie. Astfel, Bosch este cel mai dorit angajator 
din Cluj pentru candidații cu studii sau experiență în inginerie 
și pentru cei cu profil business, și al treilea în topul preferințelor 
specialiștilor din domeniul IT – în creștere constantă în ultimii ani. 
În regiunea Transilvaniei, Bosch este al doilea cel mai dorit 
angajator pentru candidații din județele Sibiu, Alba și Mureș, 
iar în Timișoara, unde Bosch operează un centru de servicii de 
outsourcing pentru procese și servicii de business complexe, 
compania se regăsește în primele trei opțiuni ale candidaților 
cu profil business. 

„Chiar dacă ultimul an a fost plin de provocări determinate 
de contextul pandemic, mă bucur că am reușit să păstrăm o 
interacțiune de calitate cu candidații, iar rezultatele studiului 
ne confirmă acest lucru.”, spune Cristina CORELLO, director 
resurse umane în cadrul Grupului Bosch în România.

Bosch în percepţia candidaţilor
Conform studiului realizat de Catalyst Solutions, principalele 
cinci criterii luate în considerare de către candidați atunci 
când își aleg un viitor angajator variază în funcție de nivelul 
de experiență, profilul profesional și domeniul de activitate al 
fiecăruia. În sondarea percepției despre Bosch ca angajator 
de top, peste 50 de procente dintre respondenți au declarat 

că percep compania drept lider în ariile sale de activitate, 
cu produse și servicii inovatoare, asociind-o cu tehnologiile 
de ultimă generație. Totodată, organizația este văzută ca un 
angajator stabil care oferă pachete salariale atractive și bene-
ficii competitive, fiind recunoscută pentru oportunitățile de 
dezvoltare profesională, opțiuni variate de învățare, susținere 
continuă din partea echipelor de management, dar și expunere 
internațională.

O echipă unită, în continuă expansiune
Anual, Bosch oferă peste 1000 de oportunități pentru juniori, 
elevi, studenți și absolvenți. Numai în ultimele trei luni, peste 
200 de studenți s-au înrolat în programele de internship și 
Working Student disponibile în locațiile din țară. Creșterea 
continuă a companiei din ultimii ani se reflectă nu doar în 
numărul de angajați - aproximativ 8.160 în decembrie 2020, de 
la 1.700 în decembrie 2013, ci și în diversitatea oportunităților 
de carieră. Actualmente, în România, Bosch oferă o paletă 
foarte largă de poziții deschise, pentru elevi, studenți și experți, 
candidați cu profil tehnic sau cu experiență în arii comerciale 
și de business, operatori și până la poziții de management. În 
prezent, organizația are 700 de poziții deschise pe segmen-
tele profesionale mai sus menționate și vizează specialiști 
cu experiență în inginerie software, hardware, mecanică și 
ingineria fiabilității, specialiști cu experiență în industria auto-
motive, vorbitori de limbi străine, dar și specialiști în contabili-
tate, gestiune, achiziții sau logistică.

Studiul „Cei mai Doriți Angajatori” se derulează anual, de 16 
ani, și reprezintă unul dintre cele mai complexe instrumente 
de referință pentru măsurarea nivelul de atractivitate al anga-
jatorilor din România. Anul acesta, sondajul s-a bazat pe un 
eșantion de peste 14.300 de respondenți cu profil Business, 
IT&C, Inginerie și Științe Sociale. 

Bosch - unul dintre cei 
mai doriţi angajatori din România
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SCHIMBARE

Matthieu Turlure este 
noul director general al 
Continental Timişoara

Continental anunță numirea lui Matthieu Turlure pe poziția 
de director al fabricii de anvelope din Timișoara, una din 
cele mai moderne și strategice unități de producție ale 

corporației.
Înainte să preia această poziție, Matthieu Turlure (49 de ani) a 
fost director general al Continental Franța și director al fabricii 
Continental Anvelope din Sarreguemines (Franța), timp de șase 
ani. Înainte de asta, el a lucrat zece ani la o altă companie din 
industria automotive, unde a condus departamentul de calitate, 
iar apoi a ocupat poziția de director de fabrică. 

„Mă consider privilegiat să preiau poziția de director al fabricii 
de anvelope din Timișoara, să iau parte la dezvoltarea continuă 
a acesteia și să lucrez cu echipa extraordinară de aici. Am fost 
impresionat de cele mai recente realizări ale unității de producție 
și sunt încrezător că vom continua să producem și să livrăm 
anvelope de calitate superioară clienților noștri, rămânând în prim-
planul schimbărilor și inovațiilor din industria automotive”, a spus 
Matthieu Turlure.

Carlos Bernabé, fostul director al fabricii, își încheie cei 42 de ani 
de activitate profesională în cadrul Continental, urmând să iasă la 
pensie pentru a se bucura de o pensionare binemeritată.

NUMIRE

Volker Raffel a 
preluat poziţia de 
CEO al E.ON România

V olker Raffel este noul CEO al Grupului E.ON 
România începând cu data de 1 august, preluând 
atribuțiile de la Manfred Paasch, care s-a retras din 

funcția deținută timp de aproape doi ani.

Cu o vechime de 22 de ani în cadrul E.ON, Volker Raffel 
este absolvent de studii tehnice universitare, cu speciali-
zarea Fizică, precum și de studii de inginerie în Franța, cu 
specializarea Energie și Energie nucleară. În ultimii ani a 
deținut diverse funcții de conducere, cea mai recentă fiind 
de Director pentru Managementul Energiei, Comunicare 
și Coordonare la PreussenElektra, compania de energie 
nucleară a grupului. În România, a făcut parte din echipa 
implicată, începând cu anul 2004, în procesul de privatiza-
re a fostei Electrica Moldova, ulterior fiind director gene-
ral adjunct al companiei de distribuție până în anul 2008.

„Ne propunem să consolidăm rezultatele obținute până 
acum de grupul E.ON în România, mergând mai departe 
către obiectivul strategic, acela de a fi o companie dedicată 
tranziției către noua lume a energiei: sustenabilă, digitală și 
verde, orientată spre satisfacerea nevoilor clienților. Aceasta 
este misiunea noastră comună.”, a spus Volker Raffel.
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de instrumente specializate pentru montarea și 
demontarea rulmenţilor și a altor componente 
de acţionare. Instrumentele Bega sunt utilizate 
în departamentele de producţie și întreţinere ale 
companiilor MRO și OEM. Bega exportă în peste 60 
de ţări și oferă soluţii personalizate pentru o gamă 
largă de industrii, inclusiv cele eoliene, feroviare, 
miniere și siderurgice.

Extinderea portofoliului de servicii, în cadrul 
strategiei „Roadmap 2025”

Schaeffler își dezvoltă în permanenţă oferta 
și devine tot mai inovator, agil și eficient pen-
tru a rămâne partenerul tehnologic preferat pentru 
clienţii săi. 

Compania este ghidată în aceste eforturi de 
noul său cadru strategic, Roadmap 2025. Ca parte a 
noii sale direcţii strategice, compania promovează 
extinderea portofoliului său de produse și servicii 
pentru întregul ciclul de viaţă. A

Ştiri   

Schaeffler îşi consolidează portofoliul 
de servicii în divizia industrială
O dată cu achiziționarea BEGA International B.V. („Bega”), unul 

dintre liderii pieței în domeniul producției de scule speciale 
în asamblarea și dezasamblarea rulmenților, Schaeffler își 

extinde în continuare portofoliul de servicii. 

Prin accesul la platforma IIoT de la Schaeffler, 
care a fost creată pentru prima dată pentru soluţia 
de monitorizare Schaeffler OPTIME, vor fi create 
în viitor noi posibilităţi și pentru instrumentele 
de mentenanţă inteligente de la Bega. Clienţii 
beneficiază de o experienţă integrată, de la insta-
lare la monitorizare și întreţinere, până la repara-
rea unui rulment, datorită - parţial - unei interfeţe 
comune cu utilizatorul. Clienţii și partenerii primesc 
soluţii și servicii pentru toate aspectele legate de 
întreţinerea și monitorizarea unui rulment dintr-o 
singură sursă, iar utilizarea diferitelor soluţii de 
mentenanţă este simplificată și mai mult.

Despre BEGA International B.V.
Înfiinţată în 1978 și cu sediul în Vaassen, 

Olanda, Bega este un producător și distribuitor 

Viziunea pentru domeniul nostru strategic 
de afaceri Industry 4.0 este de a fi partenerul 

preferat al clienților noștri pentru soluții de întreținere 
predictive și prescriptive. Datorită cooperării cu 
Bega, suntem capabili să oferim clienților soluții de 
service de top pentru rulmenți și alte componente 
ale trenului de antrenare - în fiecare fază a 
ciclului de viață.

Rauli HANTIKAINEN, Director afaceri strategice Industrie 4.0. 
la Schaeffler

Datorită acestui 
nou parteneriat, 

Schaeffler și Bega se 
vor clasa printre furni-
zorii de top de soluții 
de mentenanță. De ase-
menea, dorim să 
fim cel mai ino-

vator furnizor de instrumente de 
mentenanță.

Henk van ESSEN, CEO Bega 
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Huburi pentru minimizarea timpilor 
morți ai utilajelor și instalațiilor
Cu ajutorul huburilor IO-Link de la Murrelektronik 
mai mulţi senzori digitali şi actuatori se pot conecta 
simplu cu un cablu standard pentru senzori la un 
singur port IO-Link-Master. Diagnozele sunt transmise automat, în cele 
mai mici detalii către canalul de control, fără parametrizare suplimen-
tară. Caracteristici: nPână la 16 canale DIO multifuncţionale pentru 
utilizare universală nPână la 2A/ieşire nVariante M12 şi M8 nRecu-
noaştere uşoară şi detaliată a erorilor în cazul defecţiunilor (exact pe 
canal) nDiagnoză Extended Channel nSupraveghere a datelor live 
şi a nivelului de energiei nSprijină Common Profile Identification and 
Diagnosis nTrecere rapidă la IO-Link prin variante Plug & Play fixe 
nOpţiune ID modul pentru aplicaţii de înlocuire a uneltelor nActualizări 
firmware implementate prin intermediul transferului IO-Link BLOB 
nCarcasă autorizată, încapsulată şi robustă, în plastic (IP65, IP67). n

MURRELEKTRONIK GMBH
l Tel.: +43 1 7064525-0 l Fax: +43 1 7064525-300

ABB ASEA BROWN BOVERI 
l Tel.: 0372.158.200 l Fax: 0371.602.287

Motoare SynRM IE5 – noua 
referință de eficiență energetică
Motoarele ABB IE5 SynRM oferă un nou nivel 
de eficienţă: Ultra-premium. Tehnologia cu reluc-
tanţă variabilă combină performanţa motorului 
cu magneţi permanenţi cu simplitatea şi uşurinţa 
de întreţinere a unui motor asincron. Rotorul nu 
are nici magneţi, nici înfăşurări şi nu suferă practic pierderi de putere. 
Şi pentru că nu există forţe magnetice în rotor întreţinerea este la fel 
de simplă ca şi în cazul motoarelor asincrone. Motoarele IE5 SynRM 
oferă: nEficienţă IE5 verificată nTemperaturi mai scăzute ale rulmenţi-
lor şi ale înfăşurărilor nDurată de viaţă mai mare nEficienţă mai bună la 
funcţionarea în sarcină nControl mai precis al procesului nPerformanţa 
motorului cu magnet permanent cu o soluţie de antrenare fără magneţi. 
Gama de motoare: nTipuri motor: M3AL/M3BL nPutere: 5,5 kW - 315 
kW nFrame-uri de montare: IEC 132-315. n

MITUTOYO ROMÂNIA
l Tel.: 031.101.20.88 l Fax: 031.101.20.89

Mașini de măsurat 
non-contact 
Sistemul de măsurare CNC non-con-
tact tip Vision de la Mitutoyo permite 
măsurători de viteză mare şi automate 
non-contact şi este indispensabil pentru 
măsurarea dimensională a semiconduc-
toarelor şi a dispozitivelor electronice.
Echipate cu iluminare LED stroboscopică, toate modelele Quick Vision 
Pro şi-au îmbunătăţit randamentul de măsurare cu 40% comparativ cu 
modelul anterior prin funcţia StrobeSnap. Funcţia Stream pentru măsu-
rarea continuă este de asemenea disponibilă ca opţiune suplimentară. 
Funcţionarea unităţii principale şi lumina stroboscopică sunt sincronizate 
pentru a permite măsurători continue. Sistemul CNC de măsurare non-
contact tip Vision a fost utilizat într-o mare varietate de domenii industriale, 
cum ar fi domeniul semiconductorilor, dispozitivelor electronice, automo-
bile, medicale şi domeniul prelucrării mecanice de precizie. n

ISCAR TOOLS
l Tel.: 031.228.66.14 l Fax: 031.228.66.15

O nouă linie de capete 
interschimbabile pentru 
filetări interioare
ISCAR THREAD – noua linie de 
capete interschimbabile pentru 
filetări interioare se caracterizează 
prin următoarele: 
ncartuşe interschimbabile pentru
diametre 32mm şi 40 mm; compa-
tibile cu plăcuţe de filetare tip TIPI
n cartuşe interschimbabile pentru diametre 16 mm, 20 mm şi 25
mm; compatibile cu plăcuţe de filetare tip GEPI.
Toate variantele sunt prevăzute cu răcire internă. n

CMIE ROMÂNIA
l Tel.: 0264.417.983 l Fax: 0264.403.983

Mașină de debitat cu 
laser
Maşina de debitat cu laser 
OREE Laser OR-FM 3015 
respectă standardele de cali-
tate europene fiind certificată 
conform normelor CE/FDA/
ISO9001/SGS.

n2 ani garanţie şi servicii de mentenanţă incluse nLivrare rapidă
nRaport calitate/preţ excelent

Caracteristici tehnice
nPuterea laserului: 1000~3000 W nSuprafaţa de lucru: 3.050 x
1.530 mm nViteza: 100 m/min nAcceleraţie: 1G nPrecizie de pozi-
ţionare: ±0.03 mm nRepetabilitate: ±0.02 mm. n

Strung multifuncțional 
OKUMA MULTUS U4000 este un strung 
multifuncţional versatil cu braţ de schimbare 
sculă automat, opţional arbore secundar şi 
turelă dispusă în partea inferioară a maşinii. 
Strungul cu comandă numerică OKUMA 
MULTUS U4000 are o gamă largă de funcţii 
de prelucrare şi reprezintă un complex de putere, viteză şi flexibilitate în 
aşchiere. Cu această maşină, se pot crea contururi, efectua găurire adân-
că şi danturare, iar operaţiile de strunjire şi frezare se pot realiza dintr-o 
singură prindere, realizându-se piese de complexitate ridicată.
Specificaţii tehnice: nDiametrul Max. strunjire [mm]: 650 nLungime 
Max. strunjire [mm]: 1,500, 2,000 nViteza arbore principal [min-1]: 3,000, 
[4,200] nNumărul de scule: 40 [80], [120], [180] nPutere Motor (VAC) 
[kW]:  22/15, [32/22] nPrelucrări /opţionale: W, 2S, 2SW. n

GREENBAU TEHNOLOGIE  
l Tel.: 021.337.77.14/76 l Fax: 021.337.77.89

Mașină de reglat și presetat 
scule     
Cu noul SPERONI ESSENTIA de la Top 
Metrology se pot măsura sculele cu uşurinţă 
şi eficienţă, ceea ce contribuie la creşterea 
productivităţii. Robust şi cu o durată de viaţă 
îndelungată, STP ESSENTIA oferă rezultate 
de calitate chiar lângă maşina CNC. 
Beneficii: nEntry level nStructură robustă nSoftware prietenos şi 
uşor de folosit nPerformanţe îndelungate nDisplay cu touch nFunc-
ţionează pe platforma Windows nSistem de senzori cu cameră de 
înaltă calitate nErgonomie maximă
Specificaţii tehnice: nCursă axa X: 150 mm nCursă axa Z: 400 
mm nDiametrul maxim măsurabil: 300 mm nRezoluţie: 1 µm  
n Înăltime echipamente: 935 mm nLungime echipamente: 715 mm
nLăţime echipamente: 565 mm nMasă netă: 90 kg. n

TOP METROLOGY 
l Tel.: 0314.358.402 l Fax: 037.810.5808

Vârf schimbabil
P6006 – vârf schimbabil redefineşte calitatea găurii 
şi fiabilitatea procesului. Geometria nouă P6006 
duce la excelentă calitate a găuririi şi proces fiabil în 
oţel slab aliat, dar şi la creşterea productivităţii fără pilotare la raport L/D 
7–10 Dc. Sort nou WPP25 duce la cea mai ridicată durabilitate în ISO P 
– oţel ne şi slab aliat. Sortul este extrem de rezistent la uzură. Strat supe-
rior AlTiN luminos duce la creşterea eficienţei costului datorită detecţiei
uşoare a uzurii. P6006-WPP25:nSpecialist pentru ISO P – oţel ne/slab
aliat, e. g. S355J2 nCentrare foarte bună nNu necesită pilotare până la 
L/D = 10 nMuchie ascuţită nAcoperire AlTiN-HIPIMS nØ 12.00–29.50 
mm. P6006 - Beneficiile clienţilor
WPP25 - Nou: AlTiN fără picături şi Nou: Substrat – rezistenţă ridicată 
la uzură => cea mai mare durabilitate; P6006 – Nou: Geometria – cea
mai bună abilitate de centrare => creşterea productivităţii fără pilotare 
la lungimi mari; Nou: strat superior – aspect strălucitor, auriu => îmbu-
nătăţirea eficienţei costurilor datorită identificării uşoare a uzurii. n

WALTER TOOLS
l Tel.: 0256.406.218 l Fax: 0256.406.219
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Maşini-unelte azi...mâine (VI) 
Şase tendinţe 
de urmat pentru 
a creşte în 
2021 
CORNELIU GORNIC  
Președinte PROFEX
Centru de Dezvoltare 
Tehnologică 

Ț inând cont de efectele negative ale pandemiei, mulți factori de decizie s-au pregătit 
pentru un mediu de afaceri complet diferit pentru 2021 și pentru ce urmează.  Urmare 
a unei ample anchete (peste 100 producători de frunte și peste 60 interviuri ale unor 

cadre de conducere) s-au evidențiat mai multe tendințe privind modele de afaceri în industriile 
prelucrătoare. 

Corneliu 
GORNIC
Inginer, specialitatea 
Maşini-Unelte şi Scule, 
promoţia 1968

Activitate:
n cercetare maşini-unelte 
din 1968 până în 1992, de  
la simplu inginer la cer ce- 
tător ştiinţific principal 
gr. I şi director ştiinţific, 
în cadrul Institutului de 
Cercetări şi Proiectări 
Maşini-Unelte (ICPMUA, 
ICSIT-TITAN, acum 
SIMTEX);
n marketing, AQ, CTC,  
proiectare (fostul ARMUS);
n dezvoltare, tehnologii 
de montaj şi reglaj, 
încercări şi diagnoză,    
tehnologii de prelucrare 
(PROFEX CONSULT)

În această perioadă foarte dificilă, multe sec-
toare au investit, incluzând fabricaţia, în instru-
mente de activare digitale pentru dezvoltarea 
interacţiunilor cu beneficiari existenţi dar și noi. 
În timp ce interacţiunea faţă-în-faţă va fi încă 
necesară pentru cicluri de vânzare mai lungi și 
complexe, accesul depinde și de mentalităţile, cutu-
mele diferiţilor beneficiari, care permit lent și inegal 
accesul vânzătorilor din afară. Ţinând cont de suc-
cesul vânzărilor virtuale, producătorii vor continua 
să-și mărească investiţiile digitale, pentru a rămâne 
în contact cu baza de beneficiari ţintă, echilibrând 
necesităţile de securitate ale propriilor angajaţi. 
Producătorii continuă să se adapteze la realităţile 
COVID-19 și își realiniază organizaţiile pentru o 
rapidă adaptare, pentru rămânerea în competiţie și 
pentru a fi concentraţi.

Tendinţa #1: Adaptarea la noile preferinţe ale 
clientului

Parcursul cumpărătorului se schimbă rapid, moti-
vat, în primul rând, de date și noutate, de canalele de 
cumpărături activate digital. Participanţii au specifi-
cat că activarea digitală este prioritatea comercială 
principală, dar sub o cincime și-au văzut organizaţiile 
introducând efectiv instrumente și canale de vân-
zare digitale.

Dovada amortizării produselor tot mai com-
plexe și a soluţiilor este principala solicitare pentru 
platformele digitale. Companiile trebuie să-i sprijine 
pe clienţi nu doar în ce privește costurile iniţiale de 
achiziţie, ci și în  cerinţele de introducere, utilizare 
și post-vânzare.

În plus, tendinţa spre digital cere companiilor 
să adauge roluri noi, eficiente din punct de vedere 
tehnic, ca și pregătirea personalului existent cu pri-
vire la instrumentele digitale. Firmele de vârf inves-
tesc o sumă aproape dublă faţă de competitori în 
instrumente digitale de activare și în pregătire, și fac 
și investiţii masive în platforme de e-comerţ. „Dacă 
nu ne putem sprijini distribuitorii să concureze prin 
oferte digitale și soluţii de marketing, aceștia nu vor 
supravieţui. Investiţia este importantă pentru noi," a 
declarat un factor de conducere din vânzări.

Tendinţa #2: Optimizarea abordării lansării pe 
piaţă a unor oferte noi şi strategice  

Este posibil ca bugetul să fie limitat, dar 
necesităţile pentru noi produse sau servicii rămân. 
Vânzătorii din cadrul sistemului de fabricaţie au 
dificultăţi în a se exprima clar cu privire la valoarea 
creșterii complexităţii și a integrării produselor și 
soluţiilor, în special pentru oferte de tipul XaaS 
(Orice-ca-un-serviciu). Acest model, care a derivat 
din vânzări de tehnologie și software, câștigă teren 
în sectorul de fabricaţie. Ofertele XaaS diminuează 
tensiunea asupra bugetului clientului creând veni-
turi repetabile organizaţiei, îmbunătăţind valoarea 
corporatistă. Aceste oferte permit companiilor, de 
asemenea, să rămână conectate cu clienţii pe 
parcursul duratei de viaţă a produsului, de obicei 
trei ani sau mai mult. Producătorii, în special cei 
ce oferă și software, își extind rapid vânzările de 
produse și servicii integrate și sunt acum distribu-
itori de sarcini, pentru a sprijini soluţiile software 
originale și de asistenţă. 
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Tranziţia la modele de vânzare inovative, în spe-
cial ofertele XaaS, necesită o schimbare a funcţiilor 
comerciale integrate. Pentru a coordona aceste 
schimbări complexe, operaţiile de încasare devin 
o capabilitate esenţială. Companiile investesc 
în specialiști și servicii cu funcţii performante, 
care sprijină clientul pe durata de viaţă a soluţiei. 
Aceste funcţii sunt asigurate prin instruiri tot 
mai structurate și mai complexe. Producătorii și 
distribuitorii care investesc mai mult în specialiști 
cu calificări și școlarizări multiple direcţionează cu 
27% sau mai mult spre vânzări de noi produse 
decât omologii lor. 

Tendinţa #3: Integrarea marketingului, 
vânzărilor şi service-ului

80% dintre respondenţi cred că câștigarea 
clientului se extinde la marketing, vânzări și ser-
vice, iar aceste funcţii nu mai pot exista fără o 
structură informaţională. Funcţiile de vânzări și 
de marketing sunt pe cale de a fi integrate pentru 
îmbunătăţirea vederii de ansamblu asupra datelor 
clientului, utilizând o gamă de magistrale de date 
diferite, incluzând social media. 

Companiile de succes utilizează un marketing 
axat pe anumite caracteristici/necesităţi ţintă 
(Account-based-Marketing=ABM), înarmat cu ana-
lize de date care pot avea efecte în perspectivă, 
pentru a dobândi o valoare mai mare din funcţiile 

tradiţionale de marketing. Mulţi dintre participanţi 
au inclus o varietate de roluri comerciale, incluzând:
n Reprezentanţe de dezvoltare a vânzărilor 

(SDR) pentru a califica priorităţi și pentru a impul-
siona noi instrumente și tehnologii de a merge mai 
departe.
nManagerii de marketing digital să stimuleze 

dezvoltări pe scară largă a funcţiilor și instrumen-
telor digitale.
nManagerii cu succes la clienţi să extindă 

ocaziile de vânzări cu beneficiari pe bază de abona-
ment.
n Reprezentanţele de service digital pen-

tru clienţi să crească receptivitatea și să facă 
vânzătorii mai eficienţi.

Mulţi dintre cei din conducerea companiilor au 
descoperit meritele funcţiilor integrate, în special 
pentru marketing. Aceștia încep să reorganizeze 
modelele comerciale și cer mai multe investiţii atât 
în marketing hibrid, cât și în funcţii de service. 

Tendinţa #4: Dezvoltarea de programe de 
strategii directe şi indirecte

Deoarece contactul faţă-în-faţă se diminuează, 
producătorii își regândesc programele de strategii. 
Circa 20% din producători au propriile canale de 
e-commerce, în timp ce alţii dau prioritate dis-
tribuitorilor cu posibilităţi complete online. Prin 
canale directe, producătorii își extind programele și 
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eficienţa în creștere a  întreprinderii cu specialiști 
în vânzări și cu funcţii de vânzare hibride în 
perspectivă. Funcţiile digitale și reprezentanţele 
de dezvoltare a afacerii se extind, ca și amploarea 
funcţiilor de vânzare interne. 

Cu toată extinderea canalelor digitale, 
producătorii nu evoluează în masă spre modele 
de vânzare doar directe. Circa 60% din producătorii 
contactaţi se bazează complet pe parteneri 
specializaţi sau folosesc o combinaţie de canale 
de vânzare directă și indirectă. Producătorii solicită 
mai mult din partea partenerilor cu canale indirecte 
și doar 10% cred că sunt bine poziţionaţi strategic.

Tendinţa #5: Armonizarea talentelor şi 
compensaţiilor pentru a dezvolta strategia

Contrar condiţiilor economice, sunt companii 
care se consideră competitive datorită angajaţilor 
deosebit de talentaţi și cu competenţe digitale. O 
tendinţă de pensionare incertă sau într-un interval 
de timp relativ scurt intensifică presiunea asupra 
talentelor, mulţi dintre cei din conducerea compa-
niilor arătând că vor pierde  un mare procent din 
reprezentanţii din teritoriu din cauza pensionării 
în următorii doi ani. Aceștia din urmă vor fi nece-
sari, încă, pentru a dezvolta și menţine relaţii cu 
principalii beneficiari, pentru că accesul acestora 
se va deschide în viitor. Companiile trebuie să 
re-școlarizeze și adesea să redistribuie aceste 
poziţii cheie, pentru a se adapta necesităţilor  
actuale, combinându-le cu vânzări interne și funcţii 
de marketing. 

Programe de compensare a vânzărilor sunt pe 
cale de a fi reconcepute pentru a stimula și pregăti 
creșterea viitoare. Companiile se reorientează spre 
e-commerce și angajamente virtuale, din care motiv 
caută specialiști digitali și în tehnică pentru a realiza 
funcţiile în dezvoltare. Regândirea organizaţiilor 
pentru a include aceste funcţii avizate din punct de 
vedere tehnic poate însemna investirea în folosirea 
unor programe de dezvoltare complexe a talente-
lor, creând și noi trasee pentru cariere. Creșterea 
viitoare favorizează rolul specialiștilor pentru că ei 
oferă un punct de contact cu beneficiarul pentru 
ocazii de mare valoare. 

Tendinţa #6: Investiţii în operaţii de venituri 
din exploatare

Multe companii fac publice și centralizează 
operaţiile de vânzare cu navlosiri extinse pentru a 
acoperi mai mult decât segmentarea contractelor, 
planificarea acestora și alocarea resurselor pentru 
vânzări. Noile echipe pentru operaţii de vânzare 
sunt împuternicite, adesea și cu operaţii de mar-
keting, pentru a stimula eficienţa vânzătorului 
digital și a angajamentului clientului, ca și cu ser-
vice, pentru a acumula noi perspective și impactul 
căilor periodice/regenerate de venituri. 

Domeniile principale de interes pentru operaţii 
de venituri (vânzări) includ:

nManagementul vânzărilor în compensaţie
n Supravegherea sistemului de management  

al relaţiilor cu clientul (CRM) și îmbunătăţirea sa 
continuă
n Raportarea afacerilor și perspective
n Instrumente de activare.

Echipele de vânzare își extind activitatea în 
operaţii complexe pentru sprijinirea punctelor de 
integrare dintre marketing, vânzări și service. Multe 
departamente se extind în analize avansate și spri-
jin de consultanţă, domenii aflate tradiţional în mar-
keting. Se consideră că o colaborare  între specialiști, 
departamente,  este o provocare majoră pentru 
echipele de RevOps (Construirea unei platforme de 
vânzări și marketing extensibilă și predictibilă, pentru 
a stimula creșterea veniturilor/încasărilor). Operaţiile 
de vânzare strict reglementate ca etape, puncte 
de control pentru vânzători, pot stimula eficienţa 
și productivitatea pe măsură ce complexitatea 
modelelor comerciale crește, iar instrumentele de 
activare se extind.

Trăind cu  mari incertitudini încă, producătorii 
își revizuiesc modelele de afaceri strategice pentru 
a reflecta noua realitate: obiceiurile cumpărătorului 
s-au schimbat, iar ei răspund, în consecinţă, prin 
iniţiative și investiţii comerciale cu o bază largă. A
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Optimizarea prelucrărilor prin      
frezare şi electroeroziune utilizând 
sisteme modulare de prindere FCS 

Î
n domeniul prelucrărilor prin așchiere 
cerințele sunt din ce în ce mai ridicate 
în ceea ce privește calitatea pieselor și 

timpii de livrare. Aceste două condiții la o 
primă vedere par opuse. În prelucrările clasice 
câștigul de timp provine din vitezele de avans 
ridicate  împreună cu timpii auxiliari de pregătire 
a fabricație - așa zis-ul timp de „set-up”.

FLOREA DOREL 
ANANIA  
dr. ing.  

RADU CANARACHE  
dr. ing.  

Maşini-unelte

În cazul pieselor prismatice în care semifabricatul, uzual, este un paralelipiped  
timpul de set-up este relativ scăzut. Dificultatea apare în momentul în care semi-
fabricatul este un solid cu forme complexe. În acest moment apar probleme de 
prindere și de aliniere a acestuia pe masa mașinii,  activitatea mare consumatoare 
de timp și generatoare de erori.

FCS - Integrated System Production este o com-
panie înfiinţată în 2003 care are ca obiectiv evoluţia 
tehnologică prin inovare a sistemelor de producţie în 
sensul optimizării proceselor de fabricaţie în confor-
mitate cu principiile industrie 4.0.

Dispozitivele de prindere modulare dezvoltate 
de FCS sunt clasificate în două mari categorii: 
Sisteme de menghine și Sisteme de prindere 
modulare.

Sistemele de menghine la rândul lor sunt 
împărţite în 3 subcategorii: Menghine (cu auto 
centrare duble sau simple figura 1), menghine 
modulare (figura 2) și sisteme de prindere pentru 
aplicaţii speciale (figura 3). Aceste sisteme asigură 
o flexibilitate ridicată cu  strângeri controlate (cu 
ajutorul unei chei dinamometrice) în două etape 
pentru o prindere sigură a piesei fără a deforma sau 
amprenta reperul. O primă strângere până la 40NM 
este realizată pe bacuri și o strângere până la 15 
NM pe bucșe.

Sistemele de prindere modulare manuale sau 
automate asigură un înalt nivel de prindere pen-
tru repere cu suprafeţe complexe (figurile 4÷6). 
Principalul avantaj al acestora constă în faptul că 
în faza de proiectare sunt prevăzute și punctele de 
prindere ale reperelor pentru etapa de fabricaţie. 

 FIGURA 2. Sisteme mo-
dulare de menghine FCS.

n FIGURA 1. Sisteme 
standard de menghine FCS.

Utilizarea unui regim de așchiere agresiv cu 
viteze de avans ridicate ajută la obţinerea unui timp 
scăzut de prelucrare, dar, dacă nu este calculat co-
rect va influenţa în mod negativ calitatea prelucrării, 
va crește uzura sculei și a mașinii CNC.  În practica 
industrială programatorii CNC utilizează în ge-
neral regimuri de așchiere recomandate de către 
producătorii de scule pentru o anumită sculă, un 
anumit material și specific unei faze de prelu-
crare (degroșare/finisare) și ajustate în general 
de către operator pe mașina-unealtă. Acest lucru 
poate fi considerat corect pentru nivelul de prelu-
crare al anilor 2000-2015, perioadă în care tehnolo-
giile specifice domeniilor de CAM, CNC, Scule, 
Dispozitive, Mașini se dezvoltau independent. 

În contextul industrial actual o astfel de prac-
tică poate fi considerată eronată, deja inacceptabilă 
în companiile industriale de top.  Practic cerinţele 
actuale sunt de a avea o intervenţie minimă a opera-
torilor umani în parametrii de proces de fabricaţie.

Pentru creșterea productivităţii în sensul 
diminuării timpilor de fabricaţie fiecare compo-
nent din proces trebuie optimizat. 

O componentă foarte importantă în procesul 
de prelucrare, care influenţează în mod direct atât 
timpii de fabricaţie cât și calitatea prelucrării, o 
reprezintă dispozitivul/dispozitivele de prindere uti-
lizate. Acestea trebuie să asigure atât o aliniere 
corectă a semifabricatului/reperului cât și o rigidi-
tate ridicată a sistemului de prelucrare.

În acest context sistemele de prindere modu-
lare de la FCS răspund noilor cerinţe industriale în 
ceea ce privește  SDV-urile.
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Practic se transferă partea de SDV de la opera-
torul CNC către inginerul CAD-CAM. Astfel opera-
torul nu trebuie decât să execute prinderea în punc-
tele de prindere specificate, nemaifiind necesare 
alinieri și setări de origini complicate. 

În practică acest lucru se traduce printr-o redu-
cere a timpilor de set-up până la 75% pentru piese 
complexe. În figura 7 este prezentat un exemplu de 
realizare a prinderii unei piese complexe utilizând 
sistemele FCS versus sisteme clasice pe 24 h. 
Grafic se poate observa că pentru același interval 
orar de lucru al operatorului timpul de set-up este 
diminuat, iar timpul de prelucrare efectiv  pe mașină 
crește semnificativ.

În abordarea FCS totul începe în faza de CAD/
CAM. Inginerul proiectant sau programator decide 
modul de prindere utilizând software specializat și 
librăriile de model CAD ale tuturor componentelor 
puse la dispoziţie de FCS. 

Utilizând software de CAM se generează 
toate operaţiile și fazele de prelucrare, precum și 
documentaţia aferentă care se transmite opera-
torului. Practic tot set-up-ul se realizează în faza 
virtuală, operatorul trebuind doar să execute asam-
blarea acestuia în mod real conform specificaţiilor. 

Originea și alinierea piesei reale rezultă din asam-
blarea corectă a sistemului de prindere piesă/semi-
fabricat conform documentaţiei date de inginerul 
programator.

 FIGURA 7. Optimizarea 
prinderilor.

n FIGURA 5. Sisteme de 
prindere modulare verticale.  

n FIGURA 3. Sisteme modulare de prindere 
pentru aplicații speciale FCS.  

n FIGURA 4. Sisteme de 
prindere modulare orizontale.  

În concluzie, printre avantajele oferite de 
utilizarea sistemelor de prindere de la FCS putem 
enumera:
n Proiectarea 3D – a sistemului dis-

pozitiv modular-semifabricat - oferă control și 
poziţionare precisă pe mașină, eliminând timpii 
de reglare
n Flexibilitate și repetabilitate – diferite 

combinaţii de componente pentru realiza-
rea prinderilor complexe - poate fi folosit și pe 
mașini EDM
n Prelucrare suprafeţe din 5 direcţii – zona 

de lucru maximizată pentru fiecare prindere
n Adaptabilitate – controlul deformaţiilor 

piesei după operaţii de degroșare sau trata-
mente termice (sistem patentat FCS)
nOrigine piesă constantă – în cazul scoa-

terii și repunerii piesei pe mașină originea se 
păstrează
n Estimare precisă a timpului de set-up
nUtilizarea eficientă a mașinii CNC – prin 

reducerea timpilor în care mașina nu lucrează
nMaximizarea automatizării - posibilitatea 

creării de noi prinderi în timp ce mașina lucrează 
(practic set-up-ul este creat virtual în sistemele 
CAD-CAM și doar implementat pe mașină). A

n FIGURA 6. Sisteme de prindere modulare reglabile.

INICAD DESIGN 
Institut for CAD Implementation
Str. Popa Tatu 20A, 1, 
Bucureşti 010805
Mobil: 0722.285147  
Tel. / Fax: 021.3124661
E-mail: radu.canarache@inicad.ro
radu_canarache@yahoo.com     
www.inicad.ro
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Scule

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

C u frezele frontale, cilindro-frontale şi de canelare MP060, MP160 şi MP260 cu muchii PCD brazate, Walter 
prezintă un program de produse pentru prelucrarea aluminiului, aliajelor Al-Si, magneziului şi aliajelor de magne-
ziu, precum şi materialelor plastice şi materialelor compozite întărite cu fibre. 

Freze PCD Walter MP060, MP160 şi MP260

Pachet pentru eficienţă în 
prelucrarea aluminiului şi ISO N

Freza frontală MP060 cu număr mare de dinţi 
(z = 10–22), cu un diametru începând de la 40 
mm, este utilizată pentru degroşarea şi finisarea 
suprafeţelor mari şi umerilor drepţi. 

Frezele cilindro-frontale şi pentru canelare 
MP160 (z = 2–4) şi MP260 (z = 2–3) cu coadă 
cilindrică sau adaptor ScrewFit şi cu un diametru 
de 16–40 mm, respectiv 4–20 mm, sunt adecvate 
pentru suprafeţe plane mai mici, pentru şanfrenare 
(MP260) şi canelare în plin, precum şi pentru 
operaţii de pătrundere în rampă, găurire şi lărgire 
(la MP160 în mod limitat). Toate cele trei freze sunt 
prevăzute cu răcire interioară şi pot fi utilizate atât 
cu emulsie, cât şi cu MQL.

Avantajele decisive ale frezelor sunt mai ales 
durabilitatea, calitatea suprafeţei şi rentabilitatea. 

Durabilitatea semnificativ mai ridicată compara-
tiv cu sculele din carbură metalică se datorează nu 
doar răcirii interioare, ci mai ales sortului WDN20 
rezistent la uzură, precum şi forţelor de aşchiere 
reduse şi microgeometriei cu un nivel redus de 
vibraţii. 

Prelucrarea precisă permite obţinerea unor 
calităţi ridicate ale suprafeţelor. 

Rentabilitatea frezei se datorează vitezelor 
foarte mari de aşchiere şi timpilor de prelucrare 
mai scurţi, care rezultă de aici. 

La acestea se adaugă costurile relativ reduse 
cu sortul, reducerea numărului de schimbări ale 
sculei ca urmare a durabilităţii ridicate şi capaci-
tatea de recondiţionare a frezei (începând cu un 
diametru de 6 mm), care, de asemenea, creşte 
perioada de utilizare. 

Walter consideră că freza are cel mai mare 
potenţial în industria constructoare de maşini şi 
în industria auto, de exemplu, în cazul frezării 
suprafeţelor mai mici ale componentelor din alu-
miniu, precum şi în cazul componentelor ISO N, de 
exemplu, din magneziu, din industria electronică.

Despre Walter
Compania Walter, înfiinţată în 1919, este 

una dintre cele mai mari companii din domeniul 
prelucrării metalelor din lume. În calitate de spe-
cialist în domeniul aşchierii, Walter oferă o gamă 
vastă de scule de precizie pentru frezare, strun-
jire, găurire şi filetare. Împreună cu clienţii săi, 
Walter dezvoltă soluţii personalizate pentru pre-
lucrarea completă a componentelor din industria 
constructoare de maşini, industria aeronautică 
şi aerospaţială, industria auto şi energetică. 
Datorită Engineering Kompetenz demonstrat 
pe întregul proces de aşchiere, Walter este un 
partener inovator, capabil să creeze soluţii digi-
tale de proces care optimizează eficienţa. Walter 
are aproximativ 3.300 de angajaţi şi, împreună 
cu numeroasele sale filiale şi partenerii săi de 
distribuţie, are clienţi în peste 80 de ţări. A
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Scule

iscar-romania@iscar.com

Sisteme de scule de mare 
durabilitate „Long-Live Tooling”
A daptoarele antrenate, montate în turelele strungurilor și 

furnizând posibilitatea de transmitere a mișcării de rotație 
sculelor de tip freză sau burghiu au devenit din ce în ce mai 

populare.

La strunjirea tradiţională, mișcarea de rotaţie 
este imprimată semifabricatului în timp ce scula 
este fixă. Mașinile moderne multifuncţionale, cu 
posibilităţi de realizare atât a operaţiilor de strunjire, 
cât și a celor de frezare sau găurire, au revoluţionat 
procesul de proiectare a tehnologiilor. Această 
schimbare a reprezentat un imens pas înainte, 
practic realizarea visului oricărui prelucrător prin 
așchiere de a produce o piesă finită cu o unică 
pregătire a mașinii.

În mod obișnuit, strungurile de tip Swiss sunt 
echipate fie cu unul, fie cu două axe. De aceea, 
putem fi siguri că adoptarea unităţilor antrenate în 
acest caz nu este o simplă coincidenţă, iar decizia 
a amplificat considerabil funcţionalitatea mașinii-
unelte.

cât mai ridicate, coada suport poate fi conectată 
ușor direct la axul secundar, fără nicio adaptare 
intermediară.

Montarea tipică în axul unei mașini-unelte 
se realizează prin intermediul unui adaptor/con 
adecvat.

Una dintre cele mai populare soluţii în acest 
sens este aceea care utilizează bucșe elastice de 
tip ER. Soluţia este simplă, flexibilă, fiabilă și dovedită 
în timp, adecvată antrenării aproape oricărei scule 
rotitoare prevăzute cu coadă cilindrică, fie monobloc, 
fie echipate cu plăcuţe amovibile.

Așadar nu este de mirare că soluţia ER este cea 
mai des utilizată în cazul mașinilor multifuncţionale 
și a unităţilor antrenate.

ISCAR a dezvoltat o gamă foarte bogată de 
scule modulare pentru montarea în bucșe elas-
tice tip ER. Principalul element al acestor scule îl 
reprezintă suportul monobloc, în care se montează 
bucșa elastică. Construcţia monobloc asigură 
rigiditate ridicată și acurateţe superioară. În același 
timp adaptorul monobloc permite montarea unei 
game foarte variate de scule în bucșele elastice cu 
care este prevăzut. Spre exemplu, soluţia FLEXFIT 
este prevăzută cu filet interior și cu o zonă de cen-
trare, pentru montarea sigură și precisă a diferitelor 
capete de găurire și frezare, prevăzute la rândul lor 
cu plăcuţe amovibile (figura 1).

În linia Multi-Master există multe soluţii mono-
bloc pentru bucșe elastice ER în gama [ER11, 
ER32]. Montarea este deosebit de sigură iar gama 
cozilor suport deosebit de variată, dând posibili-
tatea utilizatorului să jongleze cu lungimile con-
solelor și să găsească astfel configuraţia optimă 
a ansamblului, corelată cu caracteristicile piesei 
de prelucrat. Atunci când este necesar, pot fi uti-
lizate extensii sau reducţii standard. Un astfel de 
suport devine multifuncţional, capabil să antreneze 
întreaga gamă de capete interschimbabile Multi-
Master. Această linie unică se conformează princi-
piului „timp de reglare zero”, suportul rămânând în 
permanenţă montat în axul mașinii iar prelucrarea 
putând fi imediat reluată după înlocuirea capului 
amovibil.

Mai mult, acest pas spre multifuncţionalitatea mașinilor a condus la 
dezvoltarea unor adaptoare specifice, pentru ca în scurt timp domeniul 
unităţilor antrenate să se transforme într-un sector specializat, dezvoltat 
și de producătorii de scule. Când facem referire la unităţile antrenate ne 
referim de cele mai multe ori la portsculele menite să prindă și să imprime 
mișcare de rotaţie unor scule rotitoare cu dimensiuni relativ reduse. 
Sistemele de antrenare s-au diversificat mult, în funcţie de caracteristicile 
diferitelor mașini-unelte, ale turelelor sau ale axelor secundare în cauză.

Din cauza spaţiului redus disponibil, combinat cu o multitudine de 
tipodimensiuni ale axelor și turelelor, este de multe ori necesară realizarea 
unor soluţii speciale, adaptate. Această abordare este corectă în special 
în cazul gabaritelor reduse, caracteristice mașinilor de tip Swiss. Cu totul 
altfel se pune problema în cazul mașinilor multifuncţionale mari, puternice, 
destinate prelucrării pieselor de mari dimensiuni, complexe și unde suntem 
nevoiţi să utilizăm scule standard cu dimensiuni mari.

Tendinţa de transformare a mașinilor de tip Swiss în mașini cu multiple 
posibilităţi de prelucrare și implicit de scurtare a timpilor de ciclu, a avut un 
impact important asupra dezvoltatorilor de scule. Industria prelucrătoare 
a solicitat astfel din ce în ce mai mult soluţii de scule inovatoare, versatile, 
ușor de adaptat noilor modele de adaptare/antrenare. 

Ne putem da seama de influenţa pe care noile cerinţe din piaţă o au 
asupra gamelor de scule făcând o scurtă trecere în revistă a noilor linii 
de fabricaţie ISCAR, în mod special a celor aparţinând recentei campanii 
NEOLOGIQ.

Bucşe elastice versatile
Linia Multi-Master de la ISCAR este prevăzută 

cu o gamă variată de suporţi monobloc, cu diferite 
tipuri de prindere, adaptate diferitelor mașini-unelte. 

Am putea menţiona două exemple:
n adaptarea de tip HSK – conf. DIN 69893
n adaptarea poligonală (Camfix) – conf. ISO 

26623-1, în plus, pentru asigurarea unei rigidităţi 

n FIGURA 1. Sisteme integrale cu conexiune FlexFit 
pentru montarea diferitelor capete de frezare echipate 
cu plăcuțe amovibile.
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 FIGURA 2.  
NeoCollet – Scule echipate 
cu capete monobloc din 
carbură, ce extind gama 
operațiilor de frezare.

De asemenea, ISCAR a extins familia de suporţi 
prevăzuţi cu bucșe elastice, adăugând soluţii 
prevăzute cu canale interioare pentru direcţionarea 
cu precizie a lichidului de răcire către zona de pre-
lucrare. Aceasta duce la o mai eficientă evacuare 
a așchiilor și la amplificarea durabilităţii muchiei.

Debitarea poate fi realizată până la un diametru 
maxim de bară de 16 mm. Lăţimea plăcuţei, extrem 
de redusă în acest caz, aduce economii importante 
de material. 

O altă familie de scule SwissCutXL a fost creată 
pentru debitări mai adânci, de până la 10 mm, dar 
care poate realiza în același timp și operaţii de 
strunjire. Un suport SwissCutXL este echipat cu 
plăcuţe debitare-canelare lungi, cu două muchii 
așchietoare, fixate sigur prin intermediul a două 
șuruburi (figura 4).

Montarea și demontarea plăcuţelor se 
realizează în zona frontală, ceea ce oferă avantajul 
menţinerii unei console reduse a sculei. Nici nu este 
necesară extragerea șuruburilor atunci când se 
realizează indexarea. Un plan-opritor aflat în spatele 
muchiei așchietoare asigură montarea corectă și 
utilizarea celei de a doua muchii așchietoare a 
plăcuţei, chiar dacă prima muchie este distrusă 
complet.

Suporţii de strunjire echipaţi cu plăcuţe rom-
bice, cu 55° unghi la vârf sunt probabil cei mai des 
utilizaţi. Pentru situaţiile în care sculele sunt utili-
zate cu presiune foarte ridicată a lichidului de răcire 
(HPC), ISCAR a dezvoltat un suport cu secţiune 
pătrată, prevăzut cu un sistem extrem de rigid de 
montare a plăcuţei.

Noile produse prezentate demonstrează 
preocuparea permanentă ISCAR pentru crea-
rea de soluţii performante, dedicate mașinilor 
multifuncţionale și strungurilor de tip Swiss. A

Următorul pas în dezvoltarea suportului – bucșa monobloc a fost lan-
sarea pe piaţă a produsului NEOCOLLET – o familie de suporţi pentru 
mărimi de bucșe în gama [ER16, ER40]. Acestea sunt echipate cu capete 
așchietoare de tip disc, realizate în construcţie monobloc din carburi 
metalice sinterizate; gama lor diametrală: 32, 40 și 50 mm (figura 2).

Capetele aparţin diferitelor familii de frezare și 
au ca scop realizarea unei mari varietăţi de aplicaţii:
n canelări
n frezari frontale
n danturări eboș
NEOCOLLET sunt prevăzute cu canale pentru 

răcire interioară.

În stil Swiss
Strungurile și mașinile multifuncţionale de 

tip Swiss sunt în primul rând destinate realizării 
operaţiilor de strunjire. De aceea, a fost acordată o 
atenţie deosebită dezvoltării și îmbunătăţirii scule-
lor de strunjire. Chiar dacă multe dintre acestea 
aparţin liniilor standard ISCAR, există și soluţii 
dedicate Swiss. Recent, ISCAR a lansat sistemul 
SwissGrip – scule asamblate pentru debitări și 
canelări, cu lăţimi de plăcuţă extrem de reduse, în 
gama [0.6 – 1.2 mm] (figura 3).

O sculă tipică SwissGrip include un suport 
prismatic montat în locașul mașinii și o lamă adap-
tor cu două buzunare în care se va fixa plăcuţa; 
metoda de fixare se realizează prin bine-cunoscu-
tul sistem de auto-prindere ISCAR. Lama asigură 
repetabilitate și acurateţe ridicate la repoziţionare, 
iar construcţia în sine este ergonomică cu indexare 
facilă la ambele capete ale suportului. 

 FIGURA 3.  
NeoGrip – Ansambluri de 

scule pentru canelare-
debitare, dedicate 
strungurilor Swiss.

n FIGURA 4. SwissCut – Scule echipate cu plăcuțe extra-
lungi, pentru canelare-debitare.
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C ompania Hofmann & Vratny prezintă în România împreună cu partenerul său Productivity Machining SRL, 
noua sa serie EXN1 - inovația pentru prelucrarea aluminiului, materialelor plastice și a altor metale neferoase. 
„EX” înseamnă expert, cel mai înalt nivel de calitate al companiei, „N” este codul ISO pentru materiale 

neferoase și „1” înseamnă versiunea 1.0.

Scule

Prelucrarea aluminiului 
nu a fost niciodată mai 
rentabilă ca în prezent 

Hofmann & Vratny OHG
Steinkirchen 4 ½ 
85617 Aßling
Germany
www.hofmann-vratny.de

Productivity Machining SRL
Str. Podului 14, Şelimbăr, Sibiu
www.productivity-machining.com

și calitate, care este motivul decisiv al cooperării 
stabilite și de succes. Cooperarea dintre Productivity 
Machining și Hofmann & Vratny reprezintă un mare 
beneficiu pentru ambele companii - și nu în ulti-
mul rând pentru piaţa din România. Producătorul 
a câștigat un partener specializat în industrie care 
înţelege cerinţele din sectorul prelucrării și care face 
posibil transferul de cunoștinţe în utilizarea sculelor 
și a mașinilor direct către utilizator. 

Datorită reţelei sale largi din România și a 
contactului strâns cu industria, multe freze de la 
producătorul bavarez sunt deja folosite de către 
utilizatorii locali, care sunt susţinuţi personal de 
Daniel Vidrighin în România. Prin H&V, Productivity 
Machining beneficiază de un producător de vârf cu 
mulţi ani de experienţă, al cărui principiu este de a 
juca un rol decisiv în modelarea viitorului industriei 
și de a avansa întregul sector, ceea ce este, de ase-
menea, menţionat în principiul de bază „Shaping 
Tomorrow”. 

Hofmann & Vratny este unul dintre cei mai importanţi producători de 
freze din carbură metalică, cu sediul în apropiere de München, în Bavaria. 
Companiile din ingineria aerospaţială, industria medicală și a semi-
conductoarelor, inginerie mecanică, a instalaţiilor și, nu în ultimul rând, 
industria auto se bazează pe freze H&V de mulţi ani. Succesul companiei 
se bazează pe inovaţie, o cultură a comunităţii, transparenţă și mulţi ani de 
cooperare de succes și de încredere cu partenerii săi de afaceri. 

În calitate de producător de frunte, compania se concentrează pe 
inovaţia permanentă și dezvoltarea continuă a produselor sale, ceea ce se 
reflectă și în portofoliul său complet de produse. În funcţie de aplicaţie, pro-
duc freze pentru prelucrarea oţelului, fontă, titan, inconel, aluminiu, oţel călit, 
material abraziv și oţel inoxidabil. 

Noua serie EXN1 a fost dezvoltată pentru a 
permite prelucrarea în siguranţă a materialelor care 
pot fi ușor prelucrate și pentru a îndeplini cerinţele 
specifice de prelucrare a materialelor neferoase.

Împreună cu partenerul său Productivity 
Machining, H&V se adresează industriei românești 
cu seria EXN1.

Cooperarea dintre Hofmann & Vratny și 
Productivity Machining a început prin întâlni-
rea la EMO în Hanovra, Germania, în 2019. După 
următoarea vizită a lui Daniel Vidrighin, direc-
tor general al Productivity Machining, la sediul 
producătorului, ambele companii s-au văzut rapid ca 
potenţiali parteneri de cooperare. Principiile de vârf 
ale producătorului se bazează pe inovaţie, încredere 

„În calitate de producător de frunte, 
pretenţia noastră este de a produce freze care 
sunt perfect adaptate cerinţelor clienţilor și 
scopurilor de aplicare. De aceea, lucrăm și în 
parteneriat cu companii care sunt ele însele 
specialiști în domeniul lor de activitate pentru 
a ne dezvolta continuu produsele cu beneficii 
comune ", spune Hofmann și Vratny.



4/2021    25

O gamă largă pentru fiecare aplicaţie
Cu 35 de versiuni (645 articole), constând din 

freze cilindro-frontale, freze de degroșat, freze 
de finisare, freze trohoidale, freze cu un singur 
dinte, freze torus, freze cu rază completă și micro-
freze cu diametre cuprinse între 0,1 mm și 20 
mm, Hofmann & Vratny a creat una dintre cele 
mai cuprinzătoare game de freze pentru prelu-
crarea aluminiului, de pe piaţă. În comparaţie cu 
programul anterior, portofoliul de produse a fost 
extins cu mai bine de patru ori.

Un început de succes al gamei se reflectă nu 
în ultimul rând prin feedback-ul clienţilor români, 
cu adevărat entuziaști. Cu sprijinul Productivity 
Machining SRL, frezele sunt deja utilizate de 
clienţii din România într-o gamă largă de industrii, 
cum ar fi industria alimentară, auto și aerospaţială. 
Daniel Vidrighin vizitează în mod regulat clienţii din 
România care utilizează seria EXN1 în producţie 
pentru a asculta opiniile despre freze în ceea ce 
privește performanţa și calitatea. Daniel Vidrighin 
a întrebat mai detaliat ce spun doi utilizatori.

AERO PART EXPERT, o companie specializată 
în prelucrarea pieselor din aluminiu extrem de com-
plexe și precise, a acceptat propunerea Productivity 
Machining de a utiliza noile freze EXN1. Conform 
Aero Part Expert, ,,frezele EXN1 sunt cele mai bune 
în comparaţie cu orice am folosit anterior”.

ENGMATEC, o companie specializată în prelu-
crarea componentelor din aluminiu în serii medii 
și mici, cu o mare varietate, a decis, după primele 
utilizări ale frezelor EXN1, să folosească numai 
freze EXN1 în întreaga companie. ,,Am fost rapid 
convinși că frezele EXN1 ne reduc costurile de 
producţie cu cel puţin 25%. Frezele EXN1 sunt cu 
cel puţin 25% mai durabile și cu 50% mai productive 
decât toate frezele anterioare, o soluţie imbatabilă 
pentru prelucrarea aluminiului.” A

 FOTO. Daniel Vidrighin 
(stânga) și unul dintre 

clienții săi din România.

Puterea inovatoare a H&V poate fi văzută clar în 
ultimii ani, deoarece portofoliul de produse a cres-
cut foarte puternic și continuă să crească.

Odată cu lansarea noii serii EXN1, compania a 
stabilit noi standarde prin dezvoltarea acestui porto-
foliu de produse inovatoare pentru prelucrarea mate-
rialelor neferoase. În plus faţă de testele extinse din 
cadrul departamentului de cercetare și dezvoltare 
al companiei, performanţa seriei a fost confirmată 
cu succes în teste de teren pe scară largă.

În dezvoltarea noii serii de experţi, accentul 
a fost pus pe creșterea duratei de viaţă a sculei, 
calitatea suprafeţei pieselor prelucrate și cea mai 
mare fiabilitate a procesului. Frezele primesc o 
pregătire specială de ultimă oră, cu o rotunjire 
definită a muchiei. Acest lucru asigură muchii 
așchietoare omogene pe toată partea activă, 
distribuţia uniformă a forţelor de așchiere și astfel 
o uzură redusă. Toleranţele de fabricaţie pe rază și 
concentricitatea au fost optimizate la maximum 
0,003 mm - 0,005 mm, ceea ce asigură cel mai 
bun nivel posibil de precizie. Noua geometrie de 
înaltă performanţă, cu o formă ultraoptimizată și o 
muchie de așchiere unică, asigură o așchiere lină 
și o îndepărtare excelentă a așchiilor. Frezele sunt 
completate prin utilizarea unei carburi metalice cu 
granulaţie specială, special concepută pentru prelu-
crarea materialelor neferoase. Această interacţiune 
are ca rezultat performanţe unice.

Timpul de producţie poate fi redus cu mai mult de 50% pe piesă
Faza de testare a demonstrat că este posibilă reducerea masivă a 

timpilor de producţie prin trecerea la seria H&V - EXN1. Odată cu utilizarea 
noului Performmaker (freză cilindro-frontală), un client a reușit să reducă 
timpul de producţie pe piesă cu mai mult de 50%. Acest lucru ar putea fi 
realizat prin avansuri mai mari și volume superioare de șpan dislocat. De 
asemenea, utilizarea noului Mirrormaker (freze de finisare) a îmbunătăţit 
calitatea suprafeţei pe piesele prelucrate la o rugozitate mai mică de 1 
micron. În ceea ce privește viteza de așchiere și viteza de avans, H&V nu 
a reușit încă să găsească o mașină care împinge sculele la limitele lor, 
deși au fost testate pe mașini de la toţi producătorii cunoscuţi. Având în 
vedere durata de viaţă lungă a frezelor, clienţii beneficiază, de asemenea, 
de creșterea productivităţii și de reducerea la minimum a costurilor cu 
sculele și a unui proces foarte sigur de producţie.

Un proces de acoperire care elimină complet 
utilizarea hidrogenului

Pentru a optimiza calitatea suprafeţei atunci 
când se utilizează frezele, precum și pentru a pre-
veni depunerile pe tăiș, a fost dezvoltat un strat 
inovator de carbon tetragonal. Acest nou proces de 
acoperire a crescut legăturile sp3 la peste 85%, a 
redus grosimea acoperirii la mai puţin de un micron 
și a redus duritatea acoperirii la aprox. 4500 HV. În 
plus, acoperirea se caracterizează printr-o netezime 
foarte ridicată, deoarece nu formează aproape deloc 
stropi și asigură un coeficient minim de frecare 
(aproximativ 0,05 uscat pe oţel). Această optimi-
zare a acoperirii previne fisurile și optimizează 
proprietăţile de tenacitate.
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O concepţie eronată în industria prelucrării 
metalului este faptul că prelucrarea oţelului este 
o operaţie simplă. Operatorii cu experienţă ştiu că 
strunjirea oţelului ISO P nu este deloc o operaţie 
uşoară. Printre principalele preocupări se numără 
sfera de materiale din clasificarea ISO P, care 
variază de la oţeluri ductile cu conţinut redus de 
carbon până la oţeluri înalt aliate. 

În al doilea rând, duritatea diferitelor oţeluri 
variază semnificativ de la un capăt al spectrului la 
altul. De asemenea, tipul de aplicaţie şi condiţiile de 
prelucrare din ateliere variază. 

Fără îndoială, strunjirea oţelului este o provo-
care şi, date fiind variabilele, sarcina de selectare a 
calităţii pentru a acoperi gama largă de proprietăţi 
ale oţelurilor ISO P este şi mai intimidantă. 

O calitate universală
Pentru o astfel de calitate, rezistenţa la rupere 

este esenţială. În aceeaşi măsură, este esenţial să 
existe o muchie aşchietoare care poate asigura 
duritatea necesară pentru a rezista la deformarea 
plastică cauzată de temperaturile extreme prezente 
în zonele de aşchiere. 

De asemenea, calitatea trebuie prevăzută cu un 
strat de acoperire care să poată preveni uzura flan-
cului, formarea de cratere şi încărcarea muchiei. 
Este important ca stratul de acoperire să adere la 
substrat; dacă acesta nu se lipeşte, substratul este 
expus, cauzând defectarea rapidă.

Scule

 FOTO 1. Sandvik 
Coromant a lansat două 
calităţi de plăcuţă noi pentru 
strunjirea oţelului ISO P, 
GC4415 şi GC4425.

C e au în comun o strategie de război din Roma antică şi calităţile pentru strunjirea oţelului ISO P de la Sandvik 
Coromant, şi cum poate ajuta acest lucru la creșterea randamentului atelierului mecanic? În cele ce urmează, 
Rolf Olofsson, Manager de produs în cadrul companiei Sandvik Coromant, liderul global în domeniul aşchierii 

metalului, analizează modul în care stratul de acoperire şi substratul calităţilor din carbură pot face o diferenţă enormă în 
ceea ce priveşte eficienţa şi productivitatea proceselor de strunjire a oţelului.

Performanţă fiabilă şi rezistenţă 
la uzură la strunjirea oţelului

Având în vedere multitudinea de cerinţe, este 
esenţial să înţelegeţi structura unei calităţi de 
strunjire a oţelului pentru a lua o decizie informată 
atunci când alegeţi una pentru o anumită aplicaţie.

Structura unei plăcuţe din carbură
Toate calităţile din carbură conţin un miez de 

carbură cementată, cunoscut şi sub denumirea 
de substrat. Substratul defineşte tenacitatea şi 
rezistenţa calităţii. Rezistenţa la deformare plastică 
poate fi atribuită tot acestuia. 

Substratul din carbură cementată este, de 
regulă, acoperit de câteva straturi de acoperire, 
de exemplu, carbonitrură de titan (TiCN), alumină 
(Al2O3), nitrură de titan (TiN), care îi conferă plăcuţei 
proprietăţi de tenacitate a muchiei, aderenţă şi 
rezistenţă la uzură. Secretul rezistenţei superioare 
pentru tipuri diferite de uzuri: uzura flancului, for-
marea de cratere şi încărcarea muchiei; aderenţa 
la substrat şi durabilitatea îmbunătăţită a sculei se 
datorează detaliilor microscopice care fac parte din 
proiectarea stratului de acoperire. 

Zidul de scuturi roman 
În cazul acoperirilor din alumină convenţionale, 

direcţia creşterii cristalului este aleatorie, aşa cum 
se indică în foto 3. În cazul în care creşterea stratu-
lui de acoperire poate fi controlată pentru a asigura 
faptul că toate cristalele se aliniază în aceeaşi 
direcţie, aşa cum se indică cu galben în foto 4, se 
obţine o rezistenţă la uzură superioară. 

 FOTO 2. Toate calităţile 
din carbură conţin un miez, 
sau un substrat, din carbură 
cementată care defineşte 
tenacitatea şi rezistenţa 
calităţii.
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Operaţii de aşchiere intermitentă
Acum că am discutat despre primele două con-

siderente pentru alegerea unei calităţi de plăcuţă, 
şi anume substratul şi stratul de acoperire, să-l 
analizăm şi pe al treilea: performanţa în timpul 
operaţiilor de aşchiere intermitentă. Aceasta este 
o cerinţă importantă deoarece ne ajută să evităm 
ruperile bruşte ale plăcuţei. 

Să analizăm plăcuţele care au fost supuse unei 
tratări ulterioare: un proces în cadrul căruia particule 
ceramice foarte fine şi ascuţite bombardează stratul 
de acoperire al plăcuţei. Imaginaţi-vă un ciocan 
care loveşte stratul de acoperire pentru a-l ran-
forsa şi întări. Plăcuţele care au fost supuse tratării 
ulterioare eficiente obţin rezultate bune în timpul 
aşchierii intermitente.

Noile calităţi GC4415 şi GC4425
Sandvik Coromant a lansat recent două 

calităţi de plăcuţă noi pentru strunjirea oţelului 
ISO P. Calităţile GC4415 şi GC4425 sunt ideale 
pentru producătorii care lucrează cu configuraţii de 
producţie în masă şi în serie.

Pentru a vă ajuta să înţelegeţi puterea alinierii 
cristalelor, să luăm un exemplu din istoria Romei 
antice. Atunci când legiunile Romei antice con-
duceau un asediu, acestea foloseau adesea un 
zid de scuturi — formaţiunea Testudo. În această 
formaţiune, toate scuturile erau aliniate şi strâns 
apropiate pentru a evita formarea spaţiilor vulnera-
bile. Zidul de scuturi i-a ajutat pe romani să facă 
faţă atacurilor inamicilor în timp ce avansau pe 
teritoriul acestora. 

Alinierea cristalelor într-un strat de acoperire 
funcţionează într-un mod similar: cristalele 
unidirecţionale compacte acţionează ca un scut 
şi asigură rezistenţă optimă împotriva condiţiilor 
dificile din zona de aşchiere.

Cristale unidirecţionale
Experţii departamentului de cercetare şi dez-

voltare din cadrul Sandvik Coromant au găsit o 
modalitate de a controla creşterea cristalelor 
stratului de alumină, pentru a se asigura că toate 
cristalele se aliniază în aceeaşi direcţie, cu cea mai 
rezistentă parte orientată spre suprafaţa superioară. 
Această tehnologie patentată, cunoscută sub 
denumirea de acoperire Inveio®, este o inovaţie 
tehnologică care le oferă plăcuţelor un nou nivel de 
rezistenţă la uzură şi durabilitate.

Cristalele unidirecţionale compacte formează 
o barieră puternică spre zona de aşchiere şi aşchii. 
Acest lucru ajută calităţile dotate cu Inveio® să 
îmbunătăţească considerabil rezistenţa la formarea 
de cratere şi uzura flancului. Un alt efect dorit 
este evacuarea căldurii mai rapid din zona de 
aşchiere, ceea ce îi permite muchiei aşchietoare 
să-şi păstreze forma pentru timpi de aşchiere mai 
lungi. Per total, obţineţi o sculă previzibilă cu o 
durabilitate mare.

Odată cu introducerea tehnologiei Inveio® din 
a doua generaţie — prezentă în cazul celor mai noi 
calităţi de la Sandvik Coromant pentru strunjirea 
oţelului, GC4415 şi GC4425 — avantajele stratului 
de acoperire unidirecţional au fost consolidate. 
Orientarea îmbunătăţită a cristalelor asigură o 
performanţă mai consecventă, precum şi o optimi-
zare semnificativă a rezistenţei la uzură.

 FOTO 3. Strat de 
acoperire din alumină CVD 
convenţional cu orientare 
aleatorie a cristalelor.

 FOTO 4. În cazul Inveio®, 
fiecare cristal din acoperi-

rea din alumină este aliniat 
în aceeaşi direcţie, spre 

suprafaţa superioară.

Fiind dotate cu un substrat nou la bază, care este ranforsat cu tehnologie 
Inveio®, cele două calităţi oferă performanţă fiabilă şi rezistenţă superioară 
la uzură. În plus, s-a descoperit că noua tratare ulterioară a calităţilor 
creşte performanţele în cadrul operaţiilor de aşchiere intermitentă, pre-
venind ruperile bruşte şi oferind ambelor calităţi de plăcuţă performanţe 
superioare într-o gamă largă de aplicaţii.

Clienţii au putut implementa viteze de aşchiere (Vc) mai mari şi viteze 
de avans (Fn) sporite cu aceste calităţi. Într-un caz, un producător din 
domeniul ingineriei generale a supus o piesă de prelucrat din oţel 4140 
pretratat termic unui proces de degroşare externă multidirecţională cu 
plăcuţa GC4425. Comparativ cu utilizarea unei plăcuţe ISO a concurenţei 
pentru acelaşi proces, clientul a obţinut o creştere de 100% a productivităţii, 
cu un timp de ciclu cu 50% mai mic, plus o reducere de 30% a costurilor. 

Prelucrarea oţelului ISO P este complicată. 
Ţinând cont de câteva considerente la alegerea 
unei calităţi, cum ar fi tenacitatea substratului 
şi noile avansuri tehnologice în domeniul ştiinţei 
materialelor şi al tehnologiei de prelucrare, puteţi 
face o diferenţă enormă în ceea ce priveşte 
eficienţa de strunjire a oţelului şi productivitatea 
generală a atelierului dumneavoastră mecanic. A
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C ompania Seco are deja metode bine stabilite pentru analiza 
ciclului de viață al propriilor produse și pentru maparea pro-
ceselor de producție ca parte a obiectivului său de a reduce 

impactul companiei asupra climatului. Următorul pas este de a ajuta și 
la reducerea amprentei de carbon a clienților.

Scule

Seco ajută clienţii să îşi 
reducă emisiile de carbon

Str. T. Grozăvescu nr.9, 
Braºov
Tel: 0268.414.723
Fax: 0268.476.772
E-mail:  
seco.ro@secotools.com
www.secotools.com

 FOTO.  
Potențialul de reducere 

a emisiilor de CO2 în 
operațiunile de prelucrare. 
Modelul include amprenta 

de carbon a mașinii, a 
uneltelor, a agentului fri-

gorific și a consumului de 
energie electrică.

Atunci când își analizează impactul asupra climei, companiile se 
bazează în general pe analize tradiționale ale ciclului de viață 

al propriei producții și produse. Cu toate acestea, 70% din impactul 
uneltelor noastre asupra climei are loc în faza de utilizare. Se 
pot obține câștiguri semnificative ajutând clienții să optimizeze 
utilizarea uneltelor noastre.

Ted FORSLUND, Coordonator de sustenabilitate globală la Seco

De exemplu, se poate vedea dacă utilizați o mașină sau o 
unealtă la potențial maxim în timpul unui anumit proces de 

producție. Dacă observați că nu se utilizează întregul potențial al unei 
mașini sau unelte, poate merită să selectați alte opțiuni pentru 
a minimiza amprenta de carbon.

Daniel Johansson, Doctor și specialist senior în 
cercetare și dezvoltare la Seco

Sustenabilitatea este unul dintre domeniile de 
interes strategic pentru Seco, iar compania are 
obiective ambiţioase și planuri bine dezvoltate 
despre cum să contribuie la o climă mai bună, 
în conformitate cu obiectivele globale ale ONU. 
Compania utilizează metode de calcul recunos-
cute pentru a raporta emisiile de gaze cu efect 
de seră din propria producţie. Următorul pas este 
acela că Seco dezvoltă sisteme care le vor permite 
clienţilor să optimizeze utilizarea produselor Seco 
și, prin urmare, să reducă impactul asupra climei.

Seco și departamentul său de cercetare și 
dezvoltare dezvoltă acum modele de date care pot 
fi utilizate pentru a calcula amprenta de carbon a 
clienţilor în faza de utilizare. Modelul ia în consi-
derare întregul ciclu de viaţă al unei unelte, inclusiv 
consumul de energie și utilizarea agentului frigorific 
în procesele de producţie ale clienţilor. La rândul 
său, acest lucru ajută clienţii să își optimizeze pro-
cesele și să reducă impactul asupra climei.

Pentru a ajuta în acest sens, departamentul de 
cercetare și dezvoltare de la Seco a dezvoltat soft-
ware care poate fi utilizat pentru a simula diferite 
procese de producţie și a încerca diferite alternative 
pentru producerea unui articol, cum ar fi alegerea 
metodei de prelucrare, a mașinii, a strategiei și a 
uneltei.

Avantajul imens este, desigur, că clienţii pot 
vedea cu ușurinţă cum să își reducă amprenta de 
carbon. Acest lucru este și ce au cerut o mulţime de 
clienţi, potrivit lui Daniel Johansson. „Există o mare 
cerere pentru o producţie sustenabilă, dar poate 
că mulţi din industria de prelucrare nu s-au gândit 
la această soluţie”, spune el. „Ceea ce este unic la 
soluţia noastră este că, pe lângă posibilitatea de a 
vedea propriile noastre produse, putem include și 
procesele clienţilor și le putem oferi posibilitatea 
de a minimiza amprenta de carbon a producţiei lor. 
Pentru a utiliza un termen împrumutat din industria 
auto, oferim un așa-numit buton Eco.”

Pe lângă problemele de sustenabilitate, această 
activitate este în conformitate și cu ambiţia pe care 
o are Seco de a se menţine în fruntea soluţiilor 
digitale. 

„În departamentul de cercetare și dezvoltare, ne 
concentrăm mult pe dezvoltarea tehnologiei care 
poate fi utilizată în viitor și care poate sta la baza 
altor soluţii digitale. În prezent, soluţia noastră nu 
este disponibilă pentru utilizare publică, dar pe 
termen lung am putea avea în vedere oferirea 
unei interfeţe pentru uz extern”, încheie Sören 
Hägglund. A 

Făcând alegerile corecte, utilizând regimurile de frezare corecte și 
evitând suboptimizările atunci când se produc piese individuale, 

clienții își pot reduce amprenta de carbon cu cel puțin 20%. Ideea este 
găsirea modului optim de a produce o piesă prin schimbarea 
diferiților parametri.

Sören HÄGGLUND, Doctor și expert în cercetare și dezvoltare 
privind regimurile de frezare la Seco
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Cererea pentru industria semiconductoarelor a crescut din cauza 
digitalizării, a sistemului de comunicaţii 5G și a decarbonizării. Sistemul de 
măsurare CNC non-contact tip Vision permite măsurători de viteză mare și 
automate non-contact și este indispensabil pentru măsurarea dimensională 
a semiconductoarelor și a dispozitivelor electronice.

Datorită faptului că companiile proiectează și vând cipurile semiconduc-
toare, dar nu fabrică plachetele de siliciu sau cipurile utilizate în produsele 
proprii, ele externalizează producţia către o fabrică, ceea ce va schimba fiecare 
structură industrială iar lansarea mai rapidă a produsului va fi o necesitate.

Echipate cu iluminare LED stroboscopică, toate modelele Quick Vision Pro 
și-au îmbunătăţit randamentul de măsurare cu 40% comparativ cu modelul 
anterior prin funcţia StrobeSnap.

Funcţia Stream pentru măsurarea continuă este de asemenea disponibilă 
ca opţiune suplimentară. Funcţionarea unităţii principale și lumina 
stroboscopică sunt sincronizate pentru a permite măsurători continue.

Mitutoyo lansează noua serie de 
maşini de măsurat non-contact   
          Vision CNC „Quick Vision Pro”

Calitate/Controlµ

Headquarter: Clădirea
Airport Plaza,
Drumul Gării Odăi 1A
Tel: 031.101.20.88
Mobil: 0722.307.102
E-mail: office@mitutoyo.ro
www.mitutoyo.ro

pentru măsurarea continuă. Îmbunătăţeste viteza 
de măsurare cu aproximativ 80% comparativ cu 
modelele actuale.

3. Focalizare automată imediată prin TAF 
(urmărirea automată a focalizării)

Urmărirea TAF se adaptează imediat la 
modificările înălţimii piesei de prelucrat uti-
lizând un fascicul laser. Capacitate de măsurare 
îmbunătăţită semnificativ prin utilizarea funcţiei 
Stroboscope și modul Stream.

4. Imaginea AF accelerat cu 30% comparativ 
cu modelele actuale

Imaginea AF pentru Quick Vision Pro poate 
măsura suprafeţe lucioase, piese de prelucrat 
transparente sau suprafeţe aspre etc. cu o preci-
zie ridicată la viteză mare.

5. Excelent în detectarea muchiilor prin ilumi-
nare LED color

Seria include un model echipat cu iluminare 
color LED, care este excelentă pentru detectarea 
muchiilor. Culoarea de iluminare a luminii coaxiale 
și inelare poate fi selectată din roșu, verde, albastru 
și alb simulat. Software-ul are funcţia de imagine 
color simulată pentru a afișa imaginea color 
simulată, care devine optimă pentru performanţa 
de observare.

6. Utilizare îmbunătățită pentru software
Imaginea compusă a piesei de măsurat este 

afișată pe o fereastră grafică, facilitând localiza-
rea și deplasarea poziţiei de măsurare. A

D e la lansare, sistemul CNC de măsurare non-contact tip Vision 
a fost utilizat într-o mare varietate de domenii industriale, cum 
ar fi domeniul semiconductorilor, dispozitivelor electronice, 

automobile, medicale și domeniul prelucrării mecanice de precizie.

Caracteristici principale
1. Capacitate de măsurare îmbunătățită cu 40% 

comparativ cu modelele actuale
Toate modelele au iluminare LED Stroboscopic 

tip StrobeSnap și funcţia de măsurare Vison nou 
dezvoltată ceea ce permite măsurători de mare 
viteză și precizie.

2. Actualizarea sistemului cu funcția Stream
Sistemul poate fi echipat cu funcţia Stream 

care sincronizează unitatea principală și 
Stroboscopul pentru a permite măsurarea fără a 
opri unitatea principală. Este deosebit de eficient 

QV APEX Pro QV HYPER Pro

Domeniul de 
măsurare

300×200×200mm    
400×400×250mm 
600×650×250mm

 Rezoluţia scalei 0.1μm 0.02μm

Acurateţea 
măsurării

EUX,MPE/
EUY,MPE

(1.5+3L/1000)
μm

(0.8+2L/1000)
μm

 EUZ,MPE
(1.5+4L/1000)

μm
(1.5+2L/1000)

μm

Opţiuni

Probă tactilă

TAF (Urmărirea automată a 
focalizării)

CPS (Senzor Non-contact )

Specificaţii tehnice

Capacitate de măsurare şi utilizare mult îmbunătăţită
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AS1 este senzorul ideal pentru o gamă largă de 
contexte de aplicare, ca de exemplu într-un atelier 
de automobile – același scaner poate fi mutat 
înainte și înapoi, după cum este necesar, între un 
braţ utilizat pentru controlul calităţii interioare și 
o configurare a tracker-ului în fabrica pilot care 
controlează flush and gap pentru a obţine un proces 
de calitate mai integrat și cu costuri mai mici.

AS1 este un scaner laser cu linie de culoare 
albastră modular, și este primul din industrie care 
funcţionează, atât cu sisteme de tip laser tracker, 
cât și cu sisteme cu braţ portabil de măsurare. 
Atunci când este utilizat împreună cu un laser tracker 
Leica Absolute Tracker AT960, AS1 poate oferi o 
precizie de scanare de 50 de microni, începând de 
la 30 de metri distanţă, în variantă portabilă sau 
automată. Pentru aplicaţii mai mici, unitatea de 
scanare AS1 poate fi montată cu ușurinţă pe orice 
sistem existent de generaţie curentă braţ Absolute 
Arm cu 7 axe, permiţând o scanare de precizie și un 

control al zonei ascunse de la un volum de măsurare 
cu diametru între 2 și 4,5 metri. 

Astfel, scanarea 3D de mare viteză vine fără 
degradarea performanţei pe vreo suprafaţă, indife-
rent de finisaj sau material. Cu o linie de scanare cu 
laser orientată pe orizontal extra-largă și setări de 
expunere complet automate, cu scanerul Absolute 
AS1 digitalizarea 3D este mai rapidă, mai ușoară 
și mai precisă. Ulterior poate fi remontat fără să 
fie nevoie de recalibrare – datorită montării sale 
complet repetabile, acesta doar trebuie fixat înapoi 
în poziţie și se poate continua scanarea 3D imediat.

Funcţionarea cu laser tracker pentru AS1 este 
posibilă cu o nouă unitate de poziţionare portabilă, 
Absolute Positioner AP21. Unitatea AP21 permite 
tracker-ului AT960 să preia pentru scaner informaţii 
complete despre poziţie și orientare. 

Scanare 
portabilă 
fără limite

Hexagon Manufacturing 
Intelligence Romania 
Gheorghe Ionescu Siseşti 221-223
Bucureşti, sector 1, 013822
info.ro.mi@hexagon.com
HexagonMI.com

GABRIELA 
GEORGESCU  
General Manager
Hexagon
Manufacturing 
Intelligence

C ompania Hexagon a lansat de curând primul scanner 3D cross-platform disponibil atât 
pentru brațe de măsură portabile Absolute Arm cât și pentru laser trackere Absolute 
Tracker de la Hexagon. Absolute Scanner AS1 asociază cea mai bună precizie și 

calitate a datelor cu o viteză de colectare a datelor capabilă de automatizare de 1,2 milioane de 
puncte pe secundă și o interoperabilitate, prima de acest tip, între brațele portabile și sistemele 
de tip laser tracker. AS1 poate fi montat rapid pe AP21 utilizând ansamblul cinematic de cuplare 
patentat de Hexagon – același sistem de montare repetabil care există deja la sistemele braț 
Absolute Arm.

Calitate/Controlµ
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tip de suprafaţă sau finisaj la setările implicite de 
expunere. Astfel se reduce la minim necesitatea de 
a comuta în mod constant setările în timpul proce-
sului de măsurare, precum și nevoile de instruire 
a operatorului. Cu SHINE, AS1 oferă întotdeauna 
performanţe complete – orice tip de suprafaţă 
poate fi scanată în orice moment, fără a reduce 
performanţa în caz de suprafeţe dificile, lucru des 
întâlnit la produsele vechi de pe piaţă.

Performanţa dinamică de urmărire a unităţii 
Absolute Positioner AP21 înseamnă că cel mai 
nou scaner Absolute este complet pregătit pen-
tru automatizare, permiţând scanarea laser de 
culoare albastră la viteză ridicată în celule și struc-
turi automatizate, fie în linie, la linie, aproape de 
linie sau în camera de calitate – o funcţionalitate 
esenţială acum când industriile se pregătesc pentru 
viitorul producţiei inteligente. Reţeaua de integra-
tori înregistraţi și acreditaţi Hexagon este pregătită 
să dezvolte sisteme de automatizare personalizate 
pe baza acestei noi tehnologii metrologice.

Scanerul laser AS1 este gata de automatiza-
re atunci când este încorporat într-un sistem de 
automatizare cu laser tracker. Capacitatea acestuia 
de colectare a datelor de mare viteză este ideală 
pentru a ţine pasul cu viteza sistemelor moderne 
cu robot, permiţându-le să fie exploatate pe deplin 
pentru o productivitate crescută de fabricaţie, în 
timp ce distanţa mare de la AS1 faţă de piesă face 
ca automatizarea să fie o opţiune mai sigură, cu un 
risc mai mic de coliziuni.

Scanerul Absolute Scanner AS1 reprezintă apo-
geul tehnologiei de scanare 3D pentru braţe porta-
bile 3D de măsurare și laser trackere. Este soluţia 
complexă finală de măsurare portabilă pentru com-
ponente de orice dimensiune. A

AS1 poate fi montat rapid pe AP21 utilizând 
ansamblul cinematic de cuplare patentat de 
Hexagon – același sistem de montare repetabil 
care există deja la sistemele braţ Absolute Arm. 
Astfel, o echipă dintr-un atelier, ocupată cu înlo-
cuirea din mers a aceleiași unităţi de scanare 
AS1 utilizată la un sistem tracker la un sistem 
cu braţe, o poate face fără a fi nevoie de reali-
niere sau configurare care durează mult timp. Cum 
folosește tehnologia cu laser de culoare albastră de 
ultimă generaţie și programarea avansată, acesta 
combină performanţa maximă „mereu pornit” cu 
ușurinţa simplă de furnizare de măsurători 3D fără 
contact, de înaltă productivitate. 

Datorită conceptului inovator de tehnologie 
modulară pe mai multe platforme, aceeași unitate de 
scanare poate fi utilizată atât pentru măsurarea cu 
braţul portabil de măsurare, cât și pentru măsurarea 
cu laser tracker-ul, fără ca la comutare să mai fie 
nevoie de realiniere. 

AP21 este atât de bine reglat, încât AS1 poate 
oferi o precizie completă la doar 50 de microni în tot 
intervalul de măsurare, până la 30 de metri distanţă 
de tracker.

Performanţa de scanare cu laser a scaner-ului 
Absolute AS1 este realizată având la bază tehno-
logia dovedită Systematic High-Intelligence Noise 
Elimination (SHINE), care a impresionat clienţii din 
mai multe industrii încă de la introducerea sa în 
scanerul laser RS6 pentru sistemele Braţ Absolute 
Arm, în 2019. Conceptul SHINE permite colectarea 
la viteză maximă a datelor la un nivel extrem de 
ridicat de calitate și de precizie pe aproape orice 

La dezvoltarea unui scaner laser îmbunătățit pentru sistemele 
noastre de tip tracker, am dorit să introducem tehnologia 

SHINE pe care am dezvoltat-o pentru brațele noastre portabile de 
măsurare în aplicațiile cu volum mare unde sunt necesare trackere. 
Vasta expertiză în domeniul hardware a echipei noastre ne-a permis 
să dezvoltăm o soluție care să distrugă barierele stabilite între catego-
riile de produse, permițându-le utilizatorilor să beneficieze de cea mai 
bună performanță de scanare din clasa sa în cadrul aplicațiilor atât cu 
braț, cât și cu tracker, fără a fi nevoie să se investească în mai multe 
unități de scanare. AS1 poate fi utilizat în același mod și cu 
aceleași rezultate de înaltă calitate, indiferent dacă este asociat 
cu sistemele noastre Absolute Tracker sau braț Absolute Arm.

Duncan REDGEWELL, Președinte, Dispozitive Metrologice la 
Hexagon Manufacturing Intelligence

Automatizarea asistată de metrologie este considerată a fi 
esențială pentru viitoarea producție la scară largă. Sistemele 

pe bază de laser tracker joacă un rol important în acel viitor, în prin-
cipal pentru a fi siguri că nivelul de calitate nu este ignorat pentru 
obținerea unei productivități îmbunătățite. Unul dintre obiectivele 
noastre cheie în dezvoltarea AS1 a fost acela de a furniza un sistem 
construit pornind de la ideea de automatizare și care să poată 
fi integrat într-o gamă largă de soluții de fabricație automată.

Daniel MOSER, Director tehnic de produse la Hexagon
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LK Metrology anunță noua gamă de mașini de măsurat în coordonate LK AEROS.Acestea 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 gantry AEROS, AEROS S și AEROS 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 AEROS 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 AEROS S oferă mașini de măsurat în coordonate mijlo-
cii și mari, care sunt bine apreciate pentru stabilitatea structurală 
excelentă și adaptabilitatea lor.

Beneficii
nOpţiune pentru montarea unui cap de măsurare 
în 5 axe
nStabilitate și precizie ridicată pentru depla-
sarea pe axe
nAcceleraţii și viteze ridicate
nTehnologie multi-senzor
nSistem dual de rigle pentru axa X
nSistem dual de acţionare a deplasării pe axa X

AEROS AEROS S

AEROS P

              Maşina de măsurat 
în coodonate tip gantry LK AEROS 

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

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

Sistemele din seria AEROS 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 7-11, sector 6, Bucureşti, România
0746.608.707, office@topmetrology.ro, www.topmetrology.ro
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Transmisii mecanice

Constructorii de maşini-unelte 
beneficiază de soluţiile NSK de 
control al mişcării
C ompania Euromac, specialist global în designul și fabricarea 

de utilaje de poansonat și îndoit, folosește șuruburile cu bile, 
ghidajele liniare și rulmenții NSK în două proiecte recente de 

mare importanță. De fapt, Euromac se bazează pe avantajele tehnolo-
giilor de control al mișcării NSK din 1995, ca parte a unui parteneriat 
de durată și de mare succes.

 FOTO 1. 
Utilajul de poansonat 

Euromac XT utilizează 
soluții de mișcare liniară de 
înaltă performanță, robuste 

și fiabile de la NSK. Foto: 
Euromac.

 
De la sediul său central din Italia, Euromac 

creează utilaje care vin în întâmpinarea cerinţelor 
clienţilor; combinaţia dintre tehnologiile de ultimă 
oră și conceptele unice garantează utilizatorilor per-
manent produse avansate, productive și competi-
tive. Îmbunătăţirea continuă și inovaţiile reprezintă 
o valoare centrală a companiei și motivul pentru 
care Euromac și-a putut extinde prezenţa la nivel 
global și atinge un nivel impresionant de creștere 
de la înfiinţarea sa, în 1986.

Printre cele mai recente utilaje Euromac care 
beneficiază de tehnologiile de control al mișcării 
NSK se numără: presa electrică de nouă generaţie 
FX Bend 2550 cu o forţă de presare de 50 sau 
60 de tone, lungime de îndoire de 2550 mm și o 
șa cu șase axe, precum și utilajul de poansonat 
(hidraulic, hibrid sau electric) de nouă generaţie 
XT cu o capacitate de 1500 x 3000 mm și un nou 
șasiu ranforsat. În ambele aplicaţii, NSK este prin-
cipalul furnizor de șuruburi cu bile, ghidaje liniare 
și rulmenţi.

de menţinere a lubrifierii. Șuruburile cu bile sunt 
fabricate dintr-un material special numit oţel dur. 
Completarea perfectă pentru șurubul cu bile HTF 
SRD este ghidajul liniar din seria RA cu capabilitate 
de acceleraţie rapidă.

 FOTO 2. 
Presa electrică de nouă 
generație Euromac FX 
Bend 2550 beneficiază și 
de tehnologiile de control al 
mișcării NSK. 
Foto: Euromac.

Euromac XT ridică ștacheta în termeni de inovaţie în domeniul utilajelor 
de poansonat prin disponibilitatea sa în variantele hidraulică, hibridă și 
electrică. Pentru fiecare tip, Euromac folosește o modalitatea diferită de a 
deplasa axa principală de poansonare. În versiunea electrică, de exemplu, 
tehnologia este brevetată. Aici, la acceleraţia de 90 m/s2 și cursa uneori mai 
mică de 10 mm, sarcina de impact fiind o problemă permanentă.

Având în vedere aceste cerinţe, există o 
nevoie clară de produse de mișcare liniară de 
înaltă performanţă, robuste și fiabile. Pentru axa 
principală de poansonare de pe varianta electrică 
a Euromac XT, NSK a propus șurubul cu bile din 
seria HTF SRD cu distanţiere de bile S1 cu atribute 

n FOTO 3. Șuruburile cu bile HTF SRD de la NSK 
beneficiază de avantajul oferit de un sistem inovator 
de recirculare al deflectorului de capăt, pentru viteze 
deosebit de ridicate. Foto: NSK

Șuruburile cu bile HTF SRD beneficiază de avantajele unui sistem inova-
tor de recirculare al deflectorului de capăt, pentru a atinge viteze uimitoare 
de până la 3 m/s, ceea ce oferă durate mai scurte ale ciclurilor și productivi-
tate sporită pentru utilizatorii finali. Important este și că acest șurub cu bile 
de sarcină ridicată asigură un bun echilibru de rotaţie, fără uzura componen-
telor de recirculare, în timp ce metodologia optimizată de circulare (lină) a 
bilei reduce zgomotul la jumătate comparativ cu sistemele convenţionale.

Seria RA de ghidaje cu role cu fricţiune redusă 
și înaltă capacitate de la NSK asigură o rigidi-
tate ridicată pentru a garanta precizia la repetiţie 
necesară la mașinile-unelte cum e Euromac XT. 
Această capabilitate rezultă, printre altele, din com-
ponentele de reţinere și deviere speciale, precum 
și din utilizarea rolelor cu cel mai mare diametru 
posibil și o suprafaţă ușor curbată pentru minimi-
zarea vibraţiilor în timpul rotirii. Potrivirea atentă a 
tehnologiilor de spaţiere și reţinere ale corpurilor 
rolelor produce și un grad ridicat de uniformizare a 
forţelor de decalare care survin.

După un an de testare temeinică și încununată 
cu succes, Euromac a lansat de curând producţia 
în masă a utilajelor sale de poansonat XT, exempli-
ficând modul în care performanţa și calitatea pro-
duselor de mișcare liniară NSK, alături de asistenţa 
tehnică consacrată, pot aduce beneficii constructo-
rilor inovatori de mașini-unelte. A
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Durată de viaţă mai 
îndelungată cu noua serie 
de ghidaje liniare de la NSK 
C u noua serie DH/DS, NSK poate livra ghidaje liniare care oferă dublul duratei de funcționare față de alternativa 

convențională a companiei. Durata de viață prelungită se datorează mai multor inovații de proiectare, incluzând un 
nou material și un tratament termic special, obținând una din cele mai ridicate sarcini dinamice nominale din lume.

Selectând ghidajele liniare seria DH/DS de la 
NSK, clienţii vor beneficia de o durată de viaţă 
și fiabilitate sporite, care contribuie la creșterea 
productivităţii. În plus, atributele robuste ale noilor 
ghidaje liniare le permit inginerilor proiectanţi redu-
cerea dimensiunilor, ceea ce duce la reduceri în 
întregul sistem, atât de greutate, cât și de forţe de 
frecare, precum și reducerea consumului de energie.

funcţionarea nonstop, consumul redus de energie 
și asigurarea unei construcţii compacte. De aceea, 
ghidajele liniare trebuie să ţină pasul, asigurând 
mai multă fiabilitate și o durată de viaţă prelungită, 
raţionament care a stat la baza dezvoltării de către 
NSK a noii serii DH/DS.

O bună parte a creșterilor în privinţa duratei de 
viaţă este obţinută prin folosirea materialul tip TF, 
marcă înregistrată a companiei, și aplicând tehno-
logia tratamentului termic special, care permite ca 
ghidajele liniare DH/DS să ofere una din cele mai 
ridicate sarcini dinamice nominale din lume. Echipa 
de experţi în cercetare și dezvoltare de la NSK a 
dezvoltat și îmbunătăţit tehnologia TF de-a lungul 
anilor. Este extrem de important și tratamentul ter-
mic special ce controlează cantitatea de austenită 
reţinută în oţel, pentru a prelungi în mod semnifi-
cativ rezistenţa la oboseală a unor componente 
precum ghidajele liniare și rulmenţii.

NSK oferă o gamă largă de ghidaje liniare DH/
DS, toate interschimbabile cu seria convenţională 
NH/NS. Printre opţiunile disponibile se numără 
etanșări speciale, accesorii de protecţie și unităţi de 
lubrifiere de înaltă performanţă, adecvate cerinţelor 
din aplicaţiile speciale. A 

Printre nenumăratele aplicaţii industriale care pot beneficia de noua 
serie DH/DS sunt echipamentele de fabricare a semiconductorilor și LCD-
urilor, sistemele transportoare automatizate, echipamentele de fabricaţie 
din industria auto, mașinile-unelte, echipamentele de fabricare a oţelului, 
ușile platformelor feroviare și scanerele CT; practic orice echipament sau 
utilaj care are nevoie de produse pentru mișcare liniară cu o durată de viaţă 
prelungită pentru a avea o funcţionare cu fiabilitate mare și stabilitate pe 
termen lung.

Ghidajele liniare convenţionale din seria NH/
NS de la NSK îndeplinesc cerinţele clienţilor în 
privinţa fiabilităţii prin optimizarea distribuţiei pre-
siunii pe suprafaţele de contact dintre elementele 
de rulare (bile) și canalele căii de rulare. Cu toate 
acestea, pe măsură ce tot mai multe companii 
trec la operaţiuni de tip smart, sunt necesare 
noi echipamente pentru a spori și mai mult pro-
ductivitatea, prin îmbunătăţirea timpilor de tact, 
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Situaţie iniţială
Aplicație: Turnurile de răcire din industria petrochimică/chimică
Turnurile de răcire sunt sisteme complexe de recirculare a apei utilizate 

pentru eliminarea căldurii din diverse procese industriale. Aceste sisteme 
conţin componente numeroase care pot fi afectate de către o pierdere a 
eficienţei de-a lungul timpului. De exemplu, reductoarele responsabile pen-
tru mișcarea ventilatoarelor din turn pot scădea dramatic în ceea ce privește 
eficienţa dacă sunt lubrifiate cu uleiuri convenţionale. În această rafinărie 
braziliană, toate reductoarele turnurilor de răcire au fost lubrifiate cu ulei 
standard pe bază minerală, pentru presiuni extreme.

Beneficii
Optând pentru soluţiile Klüber Lubrication, Klüber Efficiency Support, 

KlüberEnergy și KlüberMonitor și convertind reductoarele turnurilor de 
răcire de la un ulei mineral convenţional pentru angrenaje la Klübersynth 
GH 6-320  (lubrifiant sintetic special), fabrica 
a obţinut următoarele: n Reducerea consumului 
de energie cu 4,87% sau 2.74KW n Schimbul de 
ulei extins de la 1 an la 4 ani (reducere cu 75%) 
n Întreținere mai puțină înseamnă o siguranță 
crescută și producție mai multă n Emisiile CO2 
s-au redus cu 9.93 tone pentru fiecare reductor 
n Randamentul investițiilor (ROI) atins la 12 luni 
n Validarea rezultatului conform Certificare ISO 
50001,IPMVP.

Lubrifianţi

Reducerea consumului de energie şi a 
emisiilor de CO2 - maximizarea eficienţei 
turnurilor de răcire cu soluţiile Klüber

Klüber Lubrication 
Romania SRL 
Strada Autogării 1, Office 1, 
Etaj 1, 550135 Sibiu, România
Tel: +40 377 702 144
Email: office@ro.klueber.com
Website: www.klueber.ro 

I ndustria chimică și petrochimică se confruntă cu o provocare globală de a-și reduce emisiile de CO2 și consumul de 
energie. Fiind unul dintre cei mai mari consumatori de energie și implicit generator de emisii de CO2, majoritatea com-
paniilor din acest segment industrial încearcă în mod constant să optimizeze fluxul tehnologic din cadrul fabricilor sale. 

În acest caz, unul dintre clienţii Klüber 
Lubrication a solicitat sprijinul companiei  pentru a 
optimiza fluxul tehnologic prin prisma lubrifianţilor 
speciali. Cu ajutorul soluţiilor Klüber a fost posibilă 
reducerea costului total al operaţiunilor de 
producţie/întreţinere dar și maximizarea eficienţei 
echipamentelor.

Industria  
Un client de la un complex industrial important  

a cerut ajutorul Klüber pentru a investiga posibilele 
economisiri de energie de la sediul lor. Klüber a 
identificat rapid turnurile mari de răcire ca fiind 
echipamentul  de început. 

Sugestii de îmbunătăţire
Klüber Lubrication a dezvoltat o gamă largă de uleiuri  speciale pentru 

angrenaje, bazate pe diverse tehnologii chimice pentru diferite aplicaţii. În 
acest caz specific, experţii tehnici Klüber au recomandat Klübersynth GH 
6-320, un lubrifiant special pe bază de Polyalkylene Glicol (PAG), ţinând cont 
de următorii  factori: design-ul, tehnologia reductoarelor, compatibilitatea 
etanșărilor, temperaturile de operare, sarcinile, monitorizarea vibraţiilor 
dar și ai altor parametri de operare.  Seria Klübersynth GH 6 are un coefi-
cient de fricţiune foarte scăzut  și o caracteristică optimă vâscozitate vs 
temperatură fiind astfel posibilă obţinerea celui mai bun film lubrifiant, pe 
o plajă largă de temperaturi de operare. De asemenea, seria Klübersynth 
GEM 4 s-a dovedit a fi o altă variantă optimă pentru eficienţa ridicată a 
reductoarelor turnurilor de răcire. Klüber are multe de oferit pentru a obţine 
o eficienţă maximă și fiabilitate ridicată a turnurilor de răcire.   

O soluţie completă şi fiabilă
Klüber are un portofoliu complex de produse și soluții pentru creșterea 

eficienței:  
nUleiuri  speciale Klüber pentru reductoare 
nUnsori și uleiuri speciale Klüber pentru Pompe și Etanșări  mecanice 
n Klübermatics, Dispozitive de lubrifiere automată
nUnsori și paste speciale Klüber pentru temperaturi înalte
n Soluţii de curăţare pentru echipamente supuse la colmatare 

Suplimentar faţă de uleiuri, Klüber oferă și 
următoarele soluţii specifice care contribuie sem-
nificativ la o eficienţă îmbunătăţită a sistemelor 
turnurilor de răcire: 
n Sistemele automate de lubrifiere Klubermatic 

umplute cu unsori speciale Klüberquiet sau 
Klüberspeed reduc gradul de uzură și îmbunătăţesc 
eficienţa pompelor asigurând o lubrifere optimă la 
intervalele potrivite de timp. 
n Seria sintetică Klüberfluid NH1 4 M,  cuprinde 

fluide dedicate etanșărilor mecanice care asigură 
o performanţă înaltă pentru a maximiza durata de 
viaţă a acestora. 
nOferta completă include și o gamă specială 

de decalcifianţi și agenţi de curăţare care pot resta-
bili eficienţa turnurilor de răcire. 

Îmbunătățirile operaționale per ansamblu 
atinse cu acest client au dovedit faptul că  Klüber 
este partenerul ideal și de încredere pentru a maxi-
miza eficiența energetică, fiabilitatea echipamente-
lor tehnice și capacitatea de producție.

Beneficiile prezentate în acest articol sunt 
dintr-o singură aplicație –Turnurile de răcire, dar 
aplicațiile în această industrie sunt complexe și 
vaste. A
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Turbosuflante: fără 
ulei, eficiente, fiabile
T urbosuflantele tip Pillaerator de la Kaeser Kompressoren sunt ideale pentru procesele de aerare cu necesar 

ridicat de aer, în aplicațiile de tratare biologică a apei. Datorită celei mai moderne tehnologii, acestea asigură o 
funcționare fiabilă și eficientă energetic făcând astfel posibile costurile deosebit de reduse pe întreg ciclul de viață.

Turbosuflantele Kaeser cu debite volumetrice 
de la 50 până la 275 m³/min și presiuni diferenţiale 
de până la 1,3 bar pot fi utilizate oriunde este 
necesar aer de proces pentru aplicaţii de joasă 
presiune. Turbosuflanta este ideală pentru cantităţi 
mari de aer pentru aerarea necesară la tratarea 
apelor uzate în zonele industriale și comunale. În 
cazul aplicaţiilor industriale, aceste suflante sunt 
utilizate, de asemenea, de la flotaţie, fermentaţie și 
fluidizare până la generarea de aer suflat folosind 
cuţite de aer.

Pe lângă eficienţa energetică ridicată, aceste 
echipamente se remarcă prin conceptul inteligent. 
Rotorul turbo este antrenat direct de un motor 
de mare viteză, al cărui arbore este prevăzut cu 
lagăre magnetice și, astfel, lucrează complet fără 
lubrifiant și fără uzură, ceea ce înseamnă costuri 
și necesar de întreţinere reduse. Lagărele mag-
netice inteligente sunt prevăzute cu protecţie 

la căderile de tensiune și comandă activ poziţia 
rotorului, pentru a-l menţine pe orbita sa chiar și 
în cazul oscilaţiilor puternice ale parametrilor de 
funcţionare. Prin urmare, lagărele lucrează inde-
pendent de turaţie, rezultând astfel o gamă de 
control foarte largă.

Un concept de răcire independent de aerul exte-
rior al componentelor centrale le conservă împotri-
va eventualei pătrunderi de praf fin și asigură, 
astfel, o funcţionare extrem de îndelungată și fără 
întreruperi.

Pentru a putea exploata turbosuflanta întot-
deauna cât mai aproape posibil de randamen-
tul optim, Pillaerator este disponibilă pentru trei 
intervale optime de presiune în versiunile L (600 
mbar), M (800 mbar) și H (1000 mbar). Rareori 
sunt necesare presiuni mai ridicate pentru aplicaţii 
speciale. A

Lubrifianţi αΩTehnologii
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Gamă diversă de aplicaţii
Sistemele flexibile, extrem de automatizate 

în producţia de transmisii mecanice produc în 
fiecare minut un motor convenţional sau carcasă 

pentru un motor electric. Pentru a menţine aceste maşini în stare bună, 
întreţinerea predictivă foloseşte modele statistice simple - sau algoritmi AI 
predictivi, în cazuri mai complexe - pentru a detecta orice anomalii. Apoi, 
emite avertismente şi alerte vizuale pentru a informa angajaţii că este 
necesară întreţinerea.

În atelierul de caroserii, fiecare pistol de sudură efectuează aproximativ 
15.000 de puncte de sudură pe zi. Pentru a preveni posibilele perioade de 
nefuncţionare, datele provenite de la pistoalele de sudură din întreaga lume 
sunt colectate de un software special dezvoltat, apoi sunt trimise în cloud 
pentru a fi cumulate şi analizate cu ajutorul algoritmilor. Toate datele sunt 
afişate pe un tablou de bord ca să fie utilizate la nivel mondial pentru a 
susţine procesele de întreţinere.

La asamblarea automobilului, întreţinerea predictivă contribuie la pre-
venirea timpilor de nefuncţionare a transportoarelor. La uzina BMW Group 
din Regensburg, de exemplu, unităţile de control ale sistemelor de transport 
rulează 24/7 pentru a trimite date despre mai mulţi parametri - precum curenţi 
electrici, temperaturi şi locaţii - către cloud, unde sunt evaluate constant. 
Specialiştii în date pot identifica apoi poziţia, starea şi activităţile fiecărui ele-
ment transportor la un moment dat. Modelele AI predictive folosesc datele 
pentru a detecta orice anomalii şi pentru a localiza problemele tehnice.

Tehnologii

Producţie inteligentă, întreţinere predictivă
Atunci când o maşină ştie din timp că sunt necesare reparaţii

αΩ

C ând vine vorba de întreţinerea sistemelor de producţie, soluţia 
aleasă la BMW Group este utilizarea senzorilor, a analizei 
datelor şi a inteligenţei artificiale (AI). Spre deosebire de 

abordarea anterioară a întreţinerii, bazate pe intervale predeterminate, 
întreţinerea predictivă se efectuează pe baza evaluării continue a stării 
actuale a sistemului. 

Acest lucru nu numai că previne perioadele 
de nefuncţionare neprogramate din producţie, dar 
aduce şi o contribuţie importantă la dezvoltarea 
durabilă şi la utilizarea eficientă a resurselor, asi-
gurând disponibilitatea optimă a sistemului. Soluţii 
inovatoare de întreţinere predictivă bazate pe cloud 
sunt implementate în prezent în întreaga reţea 
globală de producţie.

Întreţinerea predictivă ca sistem de avertizare 
timpurie în producţie

Digitalizarea crescândă a întreţinerii a făcut 
ca abordarea predictivă să fie din ce în ce mai 
importantă. Prin monitorizarea echipamentelor şi 
a datelor de stare, întreţinerea predictivă poate pre-
vedea defecţiunile sistemului înainte ca acestea să 
se întâmple efectiv. Pentru a optimiza întreţinerea 
sistemelor, datele sunt utilizate pentru a decide 
când să se schimbe componentele ca măsură 
de precauţie, astfel încât să se prevină întreru-
peri inutile. De asemenea, întreţinerea predictivă 
sporeşte eficienţa şi dezvoltarea durabilă, astfel 
componentele intacte nu sunt schimbate prea 
devreme.

Prognoza stărilor printr-o platformă bazată pe 
cloud

Întreţinerea predictivă foloseşte o platformă 
cloud de ultimă generaţie pentru a obţine avertis-
mente timpurii despre potenţialele perioade de 
nefuncţionare din producţie. Datele provin direct 
din sistemele de fabricaţie care sunt conectate la 
cloud pentru monitorizare şi transmit în mod con-
stant date - de obicei o dată pe secundă. 

Modulele software individuale din cadrul plat-
formei pot fi pornite şi oprite flexibil, după cum este 
necesar, pentru a îndeplini imediat cerinţele. Cu un 
grad ridicat de standardizare între componentele 
sale individuale, sistemul este accesibil la nivel 
global, foarte scalabil şi permite implementarea cu 
uşurinţă a noilor scenarii de aplicaţii, iar soluţiile 
existente pot fi lansate rapid.

Întreţinerea predictivă permite efectuarea proce-
selor de întreţinere şi reparaţie în funcţie de starea 
reală a sistemului şi planificarea lor în perioadele 
de nefuncţionare deja programate. Reparaţiile pot 
fi direcţionate mai precis şi efectuate mai eficient 
din punct de vedere al costurilor şi resurselor. În 
plus, extinderea timpilor de funcţionare prelungeşte 
semnificativ durata de viaţă a sistemelor. Principiul 
de bază al furnizării acestor soluţii este: dezvoltat o 
singură dată, implementat constant în reţeaua de 
producţie BMW Group.

Reţeaua de producţie BMW Group
Flexibilă şi foarte eficientă, reţeaua de producţie 

a BMW Group poate reacţiona rapid la pieţele 
în schimbare şi fluctuaţiile vânzărilor în regiuni. 
Competenţa în producţie reprezintă o contribuţie 
principală la rentabilitatea BMW Group. Reţeaua de 
producţie a BMW Group utilizează o gamă de tehno-
logii digitale inovatoare şi Industry 4.0 (IoT), inclusiv 
realitate virtuală, inteligenţă artificială şi aplicaţii de 
imprimare 3D. Procesele şi structurile standardizate 
din sistemul de producţie asigură calitate premium 
constantă şi permit un grad ridicat de personalizare. 
(www.press.bmwgroup.com/romania) A
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În opinia dvs., cum arată 
locul de muncă digital al 
viitorului - „Workplace 
4.0”? Și ce îl deosebește de 
actualele locuri de muncă?
Dr. Peissner: Nu există un 
loc de muncă inteligent. 
Ideea fabricii inteligente 
se bazează pe reţeaua 
inteligentă formată din 
oameni și mașini. Acest 
scenariu al industriei  4.0 
permite, de asemenea, 
noi forme de interacţiune 
om-mașină. În general, 
domeniile de aplicare pen-
tru sistemele de asistenţă 
digitală și proiectarea lor 

devin clare prin analiza interacţiunii dintre procese și forţa de 
muncă. Scopul nostru la IAO este de a face interacţiunea om-
tehnologie mai naturală, mai obișnuită.

Tehnologii

Sisteme de asistenţă pentru locul 
de muncă 4.0 din Smart Factory
Relevanţa practică a viitoarelor tehnologii

αΩ

Î
n producția automatizată, sistemele inteligente de asistență aduc interacțiunea om-tehnologie la un nivel ridi-
cat. În interviul publicat pe automatica-munich.com și redat mai jos, Dr. Matthias Peissner, Director al Institutului 
Fraunhofer pentru Inginerie Industrială și Organizare IAO, evaluează tehnologiile viitoare pentru locul de muncă 4.0 

în funcție de relevanța lor practică.

Ce înseamnă aceasta mai exact? 
Dr. Peissner: Angajaţii se concentrează asupra sarcinilor 
tehnice, iar interacţiunea cu sistemul se desfășoară pur și sim-
plu. Pentru proiectarea sistemelor de asistenţă inteligente, există 
un kit cu tehnologii, precum recunoașterea multi-touch, ceasuri 
inteligente, căști pentru interfaţă vocală și display-uri montate 
pe cap pentru realitate augmentată, unde imaginea lumii reale 
este suprapusă cu informaţii digitale. În plus, multe sisteme de 
asistenţă sunt posibile numai datorită inteligenţei artificiale. 
Metodele de învăţare automată stau la baza sistemelor de suport 
pentru luarea deciziilor și, de asemenea, la multe tehnologii de 
detecţie a problemelor.

Înțelegem că vreți să faceți interacțiunea om-tehnologie mai 
naturală, să devină ceva obișnuit. Aceasta include ștergerea, 
controlul prin gesturi și voce, așa cum le cunoaștem de la smart-
phone?
Dr. Peissner: Da, desigur. De exemplu, Fraunhofer a dezvoltat cu 
BMW sistemul pentru asigurarea calităţii - „Documation”, care 
facilitează documentarea la inspectarea suprafeţelor vopsite. 
Dacă partea testată este OK, testerul o șterge de la stânga la 

n  Dr. Matthias Peissner
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dreapta. Dacă arată cu degetul spre un defect de vopsea, gestul 
său este detectat automat și poziţia pe bara de protecţie este 
înregistrată în sistem. Informaţiile pot fi adăugate și prin voce. 
Acest lucru economisește mult timp în viaţa reală. Acceptarea 
este mare, deoarece documentarea devine mai ușoară și crește 
și numărul cazurilor bine documentate.

În plus față de tehnologiile de zi cu zi, cum ar fi ștergerea și vorbi-
rea, zona de cercetare pentru locul de muncă 4.0 experimentează 
și concepte complet noi și futuriste?
Dr. Peissner: Da, evident, avem și așa ceva. Un exemplu spec-
taculos este cu siguranţă interfaţa noastră Brain Computer 
pentru producţie, care se bazează pe electroencefalografie sau 
EEG, adică măsurarea activităţilor electrice ale creierului. Acest 
lucru permite stărilor mentale să fie utilizate pentru interacţiune. 
Dacă unui utilizator i se prezintă piese pe o bandă transpor-
toare în timpul unui test de calitate și semnalele sale EEG sunt 
măsurate, el poate sorta automat piesele defecte prin interfaţa 
Brain Computer.

Ați spus că multe sisteme de asistență sunt posibile numai 
datorită inteligenței artificiale. Ce tip de sisteme de asistență 
sunt relevante pentru muncitorii cu calificare scăzută, de exem-
plu?
Dr. Peissner: Sistemele de orientare, de prevenire a erorilor și 
calificare sunt deosebit de relevante pentru muncitori. Acestea 
pot specifica procesele contextual sensibile, pas cu pas, și pot 
oferi feedback pentru reajustare în cazul procedurilor executate 
incorect. Sistemele de asistenţă pot face, de asemenea, pașii 
de lucru naturali și intuitivi. Exemple sunt programarea robotică 
controlată prin gesturi sau capacitatea unui angajat de a-și con-
figura propriile instrumente.

În ce tipuri de aplicații este necesar un astfel de sistem?
Dr. Peissner: Astăzi, utilizarea roboţilor este profitabilă în primul 
rând în producţia de masă, deoarece instalarea sistemelor de 
roboţi necesită mult timp și, de asemenea, presupune expertiză 
pentru programare. Cu interfaţa om-robot, bazată pe gesturi, Insitu, 
permitem muncitorilor mai slab calificaţi, adică persoanelor 
de pe linia de producţie, să producă un program robot sau să 
îl adapteze la situaţia dată. Procedând astfel, aceștia specifică 
anumiţi parametri ai programului prin gesturi, care sunt înregis-
trate de camere 3D color performante, și ieftine, și interpretate 
de un sistem.

Cum poate un sistem de asistență să ghideze linia de producție și 
care este provocarea în proiectare?
Dr. Peissner: Într-un proiect la care lucrăm în acest moment, 
cu un mare furnizor de componente auto, avem un sistem pilot 

care susţine un angajat pe o linie de producţie semi-automată, 
care se ocupă de mai multe mașini. În prezent, în funcţie de 
procesul în desfășurare, el trece de la mașină la mașină pe baza 
experienţei sale pentru a adăuga material, a porni un subprogram 
sau a corecta o eroare. Algoritmul nostru calculează procesele 
optime de lucru pe baza datelor curente ale mașinii și senzorului, 
iar angajatul este informat de benzi LED pe podea, printr-un ceas 
inteligent sau pe un sistem de afișare mare în hol, unde ar trebui 
să optimizeze procesul în continuare.

Angajatul nu se simte manipulat?
Dr. Peissner: Provocarea nu este de a înșela angajaţii prin astfel 
de sisteme bazate pe AI. Aceștia ar trebui să se simtă susţinuţi în 
efortul lor de creștere a profitabilităţii forţei de muncă. În caz con-
trar, frustrarea, stresul, oboseala, supraîncărcarea și boala sunt 
deja programate. Numai asistenţa și automatizarea prietenoase 
cu oamenii au viitor.

Ce sprijin pot oferi sistemele de asistență ale Workplace 4.0 
angajaților cu calificare superioară, cum sunt inginerii de 
întreținere, spre exemplu?
Dr. Peissner: Aceasta implică rezolvarea unor probleme com-
plexe sau găsirea unor cauze ale erorilor, de exemplu. În această 
situaţie, un chatbot oferă asistenţă, adică există un sistem de 
dialog care, în cazul apariţiei unei probleme, interoghează într-un 
mod structurat și restricţionează spaţiul de căutare. În funcţie 
de cerinţe, informaţiile pot fi afișate în diverse variante, de exem-
plu, pe tabletă, smartphone, ochelari inteligenţi sau sistem AR. 
Fraunhofer are, de asemenea, un demonstrator care transformă 
automat defecţiunile mașinii în sarcini pentru personalul de 
întreţinere, instruit corespunzător. Astfel, o problemă ajunge doar 
la acei experţi care au abilităţile și experienţa necesare rezolvării 
ei.

Și cum este ajutată o persoană responsabilă de întregul proces în 
contextul Industry 4.0?
Dr. Peissner: Un șef de tură primește sprijin pentru luarea deciziei. 
El vrea să știe cum să regleze parametrii procesului în termeni 
de eficienţă - ar trebui să fie în termeni de calitate sau viteză? 
Astfel de sisteme necesită modele digitale ale proceselor, care 
prezintă o reprezentare realistă a procesului de producţie. Din 
păcate, acestea sunt rareori disponibile în practică. Dar atunci 
când sunt, pot folosi parametrii pentru o nouă comandă, pen-
tru a prognoza consumul de energie sau calitatea producţiei. 
Rezultatul se referă la informaţii bazate pe parametrii curenţi ai 
procesului și previziuni pentru optimizarea parametrilor în con-
formitate cu cerinţele curente. Acest lucru le permite angajaţilor 
să ia decizii în mod competent, chiar dacă nu au o imagine de 
ansamblu completă.

Cinci tendinţe pentru Workplace 4.0
În încheiere, Dr. Matthias Peissner subliniază că selecţia și proiectarea sistemului de asistenţă inteligent adecvat depind în mare 

măsură de locul de muncă, și ne recomandă să ţinem cont de cinci tendinţe și tehnologii pentru locul de muncă 4.0:
nMachine vision este utilizată pentru a identifica obiectele aflate în producţie și pentru a detecta direcţia poziţiei lor.    

      „Aceasta poate fi utilizată pentru automatizarea sarcinilor de asigurare a calităţii. Putem vedea dacă se folosește partea corectă.”
nAnalizele acustice pot detecta nereguli în sunetul de funcţionare. „Printre altele, sunt potrivite pentru monitorizarea stării    

       mașinilor.”
nTehnologiile de realitate mixtă au potenţial în prototipare sau întreţinere. „Întreţinerea este facilitată, de exemplu, prin supra- 

       punerea datelor reale și virtuale prin intermediul realităţii augmentate.”
nChatbots sunt sisteme de dialog tehnice, cu care se comunică prin introducerea textului sau vorbire. „Un inginer de        

       întreţinere poate interacţiona elegant cu un sistem expert prin chatbot, poate analiza probleme sau poate efectua sarcini   
       complexe de testare într-un mod ghidat.”
nMetodele de învăţare automată sunt utilizate pentru sprijinirea deciziilor la nivel de proces. A
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Primul pod din lume 
printat 3D

αΩ

H olcim a dezvăluit, în cadrul Bienalei de Arhitectură de la Veneția, primul pod din lume cu beton printat 3D. 
Denumit Striatus, podul este realizat cu sprijinul Block Research Group, al casei de arhitectură Zaha Hadid și 
al incremental3D. Realizarea acestui proiect stabilește un precedent, dezvăluind o nouă modalitate de utilizare 

a betonului: digitală, prietenoasă cu mediul și cu un design circular inovator.

Podul pietonal se auto-susţine, graţie design-
ului inovativ, ce încorporează metode și calcule 
specifice tehnologiei 3D. Structural vorbind, ele-
mentele sunt solicitate doar la compresiune, fără 
să fie necesară utilizarea armăturii din metal. Se 
folosește astfel o cantitate minimă de material, în 
condiţii de rezistenţă optimă.

Structura complexă a podului Striatus a fost 
realizată cu cerneală personalizată din gama 
Holcim Tector Print. Grupul deschide astfel „dru-
mul” către construcţiile viitorului, folosind cele 
mai avansate tehnologii. Următoarele generaţii de 
cerneală vor putea astfel include soluţii ECO, pre-
cum cimentul verde ECOPlanet, gama de betoane 
verzi ECOPact sau deșeuri reciclate, rezultate din 
construcţii și demolări.

Proiectul face parte din expoziţia „Time Space 
Existence”, găzduită de Centrul Cultural European 
(ECC) în cadrul Bienalei de Arhitectură de la Veneţia.

Nu este prima dată când Holcim își îndreaptă 
atenţia asupra acestei noi modalităţi de a construi. 
Compania lucrează la o gamă de aplicaţii de printare 
3D a betonului, prin care să dezvolte atât infra-
structura de transport, cât și mediul construit. De 
exemplu, în Malawi, Holcim a lansat prima școală 
din lume tipărită cu beton 3D. Doar 18 ore au 
fost necesare pentru construirea zidurilor, pentru 
care au fost folosite cu 70% mai puţine materiale 
decât cele necesare prin tehnicile de construcţie 
tradiţionale. De asemenea, Holcim, GE Renewable 
Energy și COBOD lucrează la o turbină eoliană de 
mari dimensiuni, din beton printat 3D. Datorită 
înălţimii semnificativ mai mari, turbina ar putea 
capta cu 33% mai multă energie.

Podul este deschis publicului și poate fi văzut 
până în noiembrie 2021 în Grădinile Marinaressa 
din Veneţia. (comunicat de presă) A

Striatus a fost proiectat de unii dintre cei mai inovativi și 
creativi arhitecți și ingineri din lume. Acest pod este o dovadă 

a posibilităților infinite pe care le oferă betonul printat 3D, permițând 
structuri de construcții mai durabile, mai rapide și mai eficiente, fără 
compromisuri în ceea ce privește estetica și funcționalitatea. Designul 
său digital și circular utilizează betonul la cel mai înalt nivel de 
optimizare, cu minimum de material și blocuri de beton care 
pot fi reasamblate și reciclate în mod repetat.

Jan JENISCH, CEO Holcim

Numele Striatus reflectă logica 
structurală a podului și procesul de 

fabricație. În structurile arcuite și boltite, 
materialul este așezat astfel încât forțele 
care apar în elementele de structură să fie 
doar de compresiune pură. Însăși geometria 
contribuie la rezistență, fiind folosită doar 
o fracțiune din materialele utilizate în grin-
zile de beton convenționale. Acest proiect 
deschide numeroase noi oportunități 
de a construi cu mai puțin efort și 
într-un mod mai ecologic.

Philippe BLOCK, Co-director Block 
Research Group
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F esto este atât un furnizor la nivel global pentru automatizări industriale, cât și o companie independentă deținută 
de o familie, cu sediul în Esslingen am Neckar, Germania. Compania a devenit liderul pieței globale în sectorul său 
de activitate în ultimii 60 de ani datorită inovațiilor și competenței sale de rezolvare a problemelor, precum și grație 

unui portofoliu unic de programe de formare industrială și educație profesională. 

Tehnologie pentru viaţă 
Componente şi soluţii de automatizare dedicate 
laboratoarelor şi tehnologiei medicale

 FOTO. Festo dezvoltă 
încă din 2004 compo-
nente, soluții și sisteme 
pentru producătorii de 
echipamente specializați în 
automatizarea proceselor 
de laborator și fabricarea 
dispozitivelor medicale. 

Sectorul medical din întreaga lume se confruntă 
cu provocări din ce în ce mai mari - provocări care ar 
putea fi abordate și prin automatizarea industrială. 
Divizia LifeTech de la Festo oferă răspunsuri antici-
pative, precum și soluţii inovatoare pentru tehno-
logia medicală și automatizarea laboratorului. 
Festo sprijină producătorii de sisteme și echipa-
mente, combinând calitatea superioară cu eficienţa 
maximă în componentele și soluţiile specifice aces-
tui domeniu. 

Creșterea și îmbătrânirea populaţiilor, riscul 
crescut de îmbolnăvire și mobilitatea globală, 
precum și această situaţie pandemică, necesită 
soluţii de asistenţă medicală rentabile. Cererea de 
asistenţă medicală preventivă adecvată și proceduri 
de diagnostic rapid este, de asemenea, în creștere. 
Dezvoltările tehnice, cum ar fi miniaturizarea, inte-
grarea sau dozarea volumelor de lichide din ce 
în ce mai mici, deschid noi oportunităţi. Festo 
promovează aceste tendinţe - cu componente com-
pacte, module extrem de integrate și un accent pe 
produse micro-fluide pentru reglarea gazelor și lichi-
delor. Pentru segmentele de tehnologie medicală și 
automatizare de laborator, Festo oferă componente 
standardizate și dezvoltă împreună cu clienţii săi 
soluţii de automatizare personalizate pentru a le 
satisface cerinţele - în mod rentabil, pentru a se 
potrivi cu cel mai mic spaţiu posibil și cu cea mai 
bună calitate posibilă. 

Datorită ritmului său anual de creștere de două 
cifre, zona de afaceri LifeTech a fost o divizie 
separată a Festo încă din 2015 și este în continuă 
extindere. Întrucât Statele Unite sunt în fruntea 
pieţei globale a știinţelor vieţii, acolo apar cele 
mai multe inovaţii relevante pentru industrie și noi 
tehnologii. Pentru a participa la acest trend inovativ 
dintr-un stadiu incipient, Festo a înfiinţat un centru 
de dezvoltare la Boston la sfârșitul anului 2017. 

În plus faţă de componentele standard, divizia 
LifeTech dezvoltă componente speciale bazate 
pe noi tehnologii, proiectate special pentru piaţa 
medicală. În dezvoltarea soluţiilor de automatizare 
personalizate pentru clienţii săi, abordarea Festo 
implică dezvoltarea comună a conceptelor de 
inginerie împreună cu clientul, începând chiar de la 
faza de planificare.

Gama de produse pentru automatizarea 
laboratorului - soluţii modulare pentru 
fiecare sarcină 

De la identificarea și verificarea benzilor de 
deplasare a probelor până la deschiderea și închi-
derea flacoanelor cu probe și adăugarea de lichide 
la plăcile de microtitrare, cu Festo se pot imple-
menta aplicaţii personalizate pentru prepararea 
probelor în cele mai mici spaţii. 

Festo dezvoltă subsisteme inteligente, tes-
tate pentru automatizarea mediilor lichide și a 
aplicaţiilor de manipulare a probelor. 

Str. Sf. Constantin nr.17, 
Sector 1, Bucureşti
Tel: 021.300.07.20  
Fax: 021.311.78.60
Email: festo@festo.ro
Website: www.festo.ro 
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Accentul este pus pe: 
n Alimentarea și identificarea eprubetelor 
n Deschiderea și închiderea eprubetelor 
n Alimentarea cu substanţe lichide și solide 
Aplicaţiile implică utilizarea atât a dispozitivelor 

de acţionare electrice, cât și a celor pneumatice 
cu motoare, controllere și sisteme de manipulare, 
precum și a dispozitivelor de prindere, a senzorilor 
și a sistemelor de supraveghere video. 

Gama de produse pentru tehnologia 
medicală - siguranţă personalizată 

În domeniul tehnologiei medicale, siguranţa 
este pe primul loc - atât pentru producătorii de echi-
pamente cât și pentru Festo ca partener certificat 
ISO. Cooperarea strânsă și încrederea reciprocă 
simplifică procesele și definește responsabilităţile 
pentru ambele părţi. 

În acest domeniu, Festo dezvoltă produse și 
subsisteme pentru dispozitive medicale. 

Atenţia se concentrează asupra controlului efi-
cient în buclă deschisă și închisă a gazelor medi-
cale, de exemplu: 
n Controlul debitului cu ventile compacte pentru    

       dispozitive de ventilaţie și anestezie 
n Soluţii de integrare pneumatică pentru  

      dispozitive chirurgicale 
n Control în buclă închisă a fluidelor în staţiile  

       dentare 

Produse dezvoltate pentru tehnologia medicală
Electro-ventilul proporţional, ușor și compact 

VPWS este nou pe piaţă. Acesta este predestinat 
pentru utilizare în aplicaţii cu spaţiu minim de insta-
lare, de exemplu în sistemele de respiraţie asistată 
de ventilatoare și sistemele de anestezie, în care 
gazele respiratorii trebuie amestecate cu oxigen. 
Dar este, de asemenea, potrivit pentru burghie 
dentare și alte instrumente chirurgicale care sunt 
acţionate cu aer comprimat. 

Acest ventil își găsește locul oriunde fluxul de 
gaz trebuie reglat cu precizie. 

Soluţiile gata de instalare pentru diagnosti-
carea in vitro sunt un alt punct culminant al porto-
foliului LifeTech. Instrumentele de analiză mobilă 
fac posibilă testarea rapidă la cabinetul medicului 
pentru a identifica agentul patogen responsabil de 
răceală sau gripă, precum și alte infecţii bacteriene 
sau virale. În special pentru acest tip de echipa-
mente, Festo oferă soluţii de automatizare gata 
de instalare, inclusiv suport personalizat pentru 
proiectare. 

VYKA este un nou electro-ventil de siguranţă 
pentru distribuirea precisă a lichidelor sau con-
trolul fluxurilor de lichid în plăcile de conducte 
ale colectorului. O bobină controlată de curent 
permite o funcţionare extrem de precisă și fiabilă. 
Separarea mediilor asigură cele mai înalte stan-
darde de siguranţă și rezistenţă chimică. 

Beneficiile alegerii Festo ca partener 
LifeTech, pe scurt 
n Totul, de la o singură sursă, de la produse  

       standard la subsisteme personalizate gata de  
       instalare 
n Inginerie colaborativă încă din etapa iniţială  

      de planificare 
n Transformarea etapelor de proces individuale   

       validate în secvenţe de proces automatizate 
nUșor de integrat în sistemul general al companiei 
n Interacţiune perfectă între manipularea       

      lichidului și cinematică A

Pentru a descoperi întregul portofoliu de componente și soluţii dedicate 
știinţelor vieţii și pentru noutăţi din domeniu, vizitaţi paginile de mai jos:
n Tehnologie medicală Festo: http://www.festo.ro/medtech  
n Automatizarea laboratorului Festo: http://www.festo.ro/lab 
nNoutăţi din domeniu pe blogul LifeTech: https://www.festo.blog
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defecţiunile sunt reduse. În plus, în câteva zile 
sistemul învaţă modul de funcţionare al echipa-
mentului monitorizat. 

Cu ajutorul OPTIME, un sistem cu costuri 
reduse se pot face măsurători o dată la patru ore, 
senzorii aplicaţi fiind wireless, iar datele sunt colec-
tate și analizate într-un cloud Schaeffler. Soluţia este 
accesibilă nu doar în mediul intern, ci se adresează 
și clienţilor externi, care doresc să aibă parte de 
rezultate excelente. 

325 de senzori OPTIME 
asigură funcţionarea 
neîntreruptă a 84 de maşini 
din fabrica Schaeffler Braşov 

Digitalizare - Success story

C ompania Schaeffler România este printre primele companii la nivel local, care au implementat încă din 2011 sis-
temul de monitorizare online a stării, care numără în prezent 1000 de senzori instalați pe 350 de mașini. Un nou 
mare pas în monitorizarea stării a fost făcut în anul 2020 prin utilizarea noii tehnologii wireless OPTIME. Astfel, 

până la finalul lui 2021 vor fi integrați un total de peste 450 de senzori OPTIME, ce detectează defecțiunile tehnice 
pentru 400 de mașini din zone critice din fabrică. 

Monitorizarea online a stării sau cum să fii cu 
un pas înaintea defecţiunilor 

Monitorizarea continuă sau periodică a unui 
echipament, cu scopul de a detecta anticipativ orice 
defecţiune a acestuia, se bazează pe măsurători, 
evaluarea stării tehnice și vibraţiile emise de utilaj. 

În Schaeffler România sunt utilizaţi senzori 
online, informaţiile înregistrate de la utilaj ajungând 
digital la responsabili. Implementarea acestui 
sistem a avut un impact considerabil, atât din punct 
de vedere al timpilor de lucru, cât și al costurilor, 
fiind economisite sume de ordinul sutelor de mii 
de euro. Pe viitor echipa de specialiști de la Brașov 
va utiliza și modele de inteligenţă artificială și 
Data Analytics pentru a dezvolta concepte precum 
Predictive Quality (Calitate predictivă), pentru a fi 
întotdeauna cu un pas înaintea defecţiunilor. 

Mai mult, Schaeffler România este singurul 
centru autorizat ISO 18436 din România pen-
tru training și certificare în analiza vibraţiilor. 
Cunoștinţele tehnice acumulate astfel joacă un rol 
decisiv în optimizarea procesului de mentenanţă 
și în îmbunătăţirea stării tehnice a utilajelor. 

Sistemul OPTIME un nou partener Schaeffler, 
inteligent şi intuitiv 

Soluţia de monitorizare a stării utilajelor, 
OPTIME, este cel mai recent succes Schaeffler, ce 
a primit distincţia Red Dot Design Award, premiu 
oferit la categoriile „Produs inteligent” și „Proiectare 
industrială” pentru designul remarcabil al produ-
sului, configuraţia funcţională și nivelul ridicat de 
inovaţie. Este o soluţie digitală, ce poate fi utilizată 
pe sute de mașini simultan. Este intuitiv, sim-
plu de utilizat și oferă informaţii despre starea de 
funcţionare cu săptămâni înainte ca defecţiunea 
să apară, lucru ce îl face și mai profitabil, evitân-
du-se astfel perioadele neplanificate de întreru-
pere a funcţionării, mentenanţa este asigurată și 

În Schaeffler România, până în prezent peste 300 de senzori 
OPTIME sunt deja aplicați pe utilajele de rectificare, strunjire, 

frezare, dar și la motoarele utilajelor din tratamentul termic. Pentru a 
preveni problemele de funcționare ale utilajelor, dar și perioadele de 
nefuncționare neplanificate, vor fi instalați în 2021 alți 150 de 
senzori OPTIME ca parte a inițiativelor de digitalizare și indus-
trie 4.0 din locație.

Sorin POTERAȘ, Director general Schaeffler România

Schaeffler își folosește expertiza pentru a implementa tehnologii digi-
tale în activitatea din producţie. Digitalizarea și dezvoltarea de soluţii pentru 
Industrie 4.0 sunt arii de interes strategic pentru Schaeffler, contribuind 
astfel la consolidarea poziţiei sale globale. În cele din urmă, această soluţie 
digitală de service face nu numai procesul de producţie Schaeffler mai efi-
cient, ci creează o valoare adăugată reală pentru clienţii săi. A

Automatizări

n Senzorii Optime vin cu avantaje fiabile și contribuie la eficientizarea timpilor de lucru. 
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Î
n ultimii ani, gradul de complexitate a proceselor de producție a crescut, deoarece din ce în ce mai multe date 
sunt înregistrate și conectate în utilaje și instalații. Scopul principal este un standard comun de comunicare, pentru 
simplificarea modului de folosire a multitudinilor de date. Datorită IO-Link, există transparență de la nivelul senzor-

actuator până în cloud. Acesta reduce costurile, crește gradul de productivitate, oferă noi posibilități privind service-ul și 
mentenanța și reduce timpii de punere în funcțiune. Cu Murrelektronik ca expert în acest domeniu, infrastructura pentru 
transferul datelor este creată rapid. 

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

Concepte de instalare cu IO-Link 
puternice şi profitabile 

Sistemele IP67-I/O MVK Pro și IMPACT67 Pro 
compacte, echipate cu opt porturi IO-Link-Master 
reprezintă cele mai noi produse din cunoscutul 
portofoliu I/O al Murrelektronik. Datorită conecto-
rilor cu ștecher M12 codificate L, pentru instalaţii 
pe teren, se poate ajunge la curenţi cu valori ridi-
cate. Pentru protocolul Ethernet industrial, se poate 
alege între PROFINET, EtherNet/IP și EtherCAT. 

În combinaţie cu IO-Link, sistemul permite 
colectarea foarte flexibilă a datelor de intrare și 
ieșire direct în utilaje și instalaţii. Prin intermediul 
huburilor IO-Link și a convertorilor analog IO-Link, 
puteţi conecta ușor semnale digitale și analoage 
la portul master IO-Link cu ajutorul unui cablu de 
semnal standard. Acest lucru reduce nu doar efor-
tul de cablare, ci simplifică și punerea în funcţiune, 
service-ul și diagnosticarea.

MVK Pro şi Impact67 Pro
Modulele bus de câmp cu clasa de protecţie 

IP67 sunt o componentă importantă în tehnica 
de instalare decentralizată și înlocuiesc cutiile de 
borne cu cablaj complicat și scumpe. MVK Pro și 
IMPACT67 Pro, modulele master compacte IO-Link 
de la Murrelektronik cu opt porturi multifuncţionale 
master IO-Link sunt cel mai inteligent tip de conexi-
une pentru aparatele IO-Link. 

Data Analytics — Supraveghere live a datelor şi 
a energiei

Noile module Pro oferă pe lângă datele sim-
ple de proces (I/O) secundar și date extinse de 
diagnoză (valori ale tensiunii, curentului și tem-
peraturii) pentru respectivele port-uri și pentru înt-
regul modul. Astfel pot fi recunoscute anomaliile 
și tot procesul propriu-zis poate fi optimizat cu aju-

torul analizei datelor. Cu ajutorul OPC UA această 
procedură se poate desfășura standardizat și com-
plet fără niciun element de comandă.

Utilizare globală, independentă de control
Noile module master IO-Link MVK Pro și 

IMPACT67 Pro sprijină protocoalele industriale de 
bus de câmp de succes PROFINET, EtherNet/IP 
și EtherCAT. Datorită unui spectru larg de funcţii, 
noul modul master se potrivește în toate locurile 
unde e necesară performanţă maximă și fiabilitate 
absolută.

Cel mai flexibil port din toate timpurile — port master IO-Link, clasa A/B
Porturile master IO-Link A/B inovatoare de la Murrelektronik sunt per-

fecte pentru orice: fie IO-Link, DI, DO, DIO sau o combinaţie dintre acestea 
– funcţionarea poate fi ușor parametrizată la fiecare pin (2 sau 4). Prin 
intermediul comutării inteligente a tensiunilor de alimentare este folosită 
mereu tensiunea de alimentare corectă: alimentarea actuatorilor pentru DO 
și alimentarea senzorilor pentru DI. Dispozitivele IO-Link cu un consum mare 
de energie pot fi alimentate direct de către modul și fără cros-alimentare 
– mulţumită alimentării suplimentare cu până la 2 A pentru fiecare port 
IO-Link.

Putere maximă în cele mai mici spaţii — M12 
de mare putere (codificat L)

Cablurile M12 de capacitate mare și compacte 
(codificate L) pentru master sunt deosebit de 
rezistente la curent (până la 16 A per pin). O buclă 
posibilă de alimentare cu energie electrică de-a 
lungul a mai multe module simplifică instalarea și 
reduce lungimea cablurilor.

Parametrizare simplă cu IODD on Board
IODD on Board se pretează perfect la inte-

grarea dispozitivelor IO-Link în sistemele de insta-
lare. Seturile de date IODD sunt integrate direct 
în datele de configurare ale PROFINET (GSDML) 
ale modulelor compacte bus de câmp MVK Pro 
și IMPACT67 Pro. Astfel, aparatele IO-Link sunt 
parametrizate la nivel central, ușor și rapid în SPS. 
La conectarea unui senzor care suportă IO-Link 
sau a unui actuator, modulele accesează datele 
de descriere a aparatului direct, fără parametrizare 
manuală sau echipamente speciale. Avantajul: inte-
grare rapidă, timpi scurţi de punere în funcţiune și 
flexibilitate maximă. A

Cel mai smart mod de automatizare fără tablou 



54    4/2021

Automatizări

O fabrică ce funcționează complet fără asistență umană, care produce zi și noapte, fiabil, cu cicluri ridicate și cos-
turi unitare semnificativ mai scăzute decât înainte, produse individualizate, într-o continuă schimbare și în serii 
mici - aceasta este viziunea producției autonome. Cât de aproape este industria de această viziune? Ce rol vor 

juca oamenii în acest scenariu?

Calea către 
producţia autonomă

 FOTO.  
Producția autonomă merge 
cu un pas mai departe 
decât procesele extrem 
de automatizate. Foto 
Pixabay 

 Diferenţa dintre autonom şi automat

Producţia autonomă merge cu un pas mai 
departe decât procesele extrem de automatizate. 
Un sistem autonom ar trebui să fie capabil să iden-
tifice situaţiile neprevăzute, să le evalueze și să ia 
singur o decizie semnificativă. Intervenţia umană 
nu ar trebui să fie necesară pentru perioade lungi 
de timp. Ca urmare, sistemele de producţie auto-
nome sunt capabile să planifice și să controleze 
producţia în sine.

Pe de altă parte, procesele automatizate 
seamănă mai mult cu un reflex. Acestea sunt 
proiectate folosind logica „Dacă, atunci ...”. Când 
un senzor returnează o valoare definită anterior, un 
anumit actuator va efectua o acţiune predefinită. 
Aceasta este, în esenţă, o comandă în timp, care 
acoperă o serie de scenarii deja definite.

Cine are nevoie de producţie autonomă 
şi de ce?

Necesitatea producţiei autonome apare atunci 
când sistemul a devenit atât de mare și complex 
încât este imposibil să anticipăm și să automatizăm 
toate scenariile relevante. Sistemele logistice și 
instalaţiile automatizate din producţie, precum și 
sistemele cibernetice trebuie să fie organizate într-o 
„fabrică inteligentă”. Aceasta include sisteme de 
transport fără șofer, senzori, camere, drone și nu 
în ultimul rând sistemele IT care controlează toate 
procesele. Dacă procesul se desfășoară în mod 
autonom, toate aceste unităţi ar trebui să fie cu 

auto-învăţare, adaptabile la diverse situaţii și legate 
între ele în reţea. Funcţionează prin anticipare. În 
consecinţă, se poate obţine o producţie complet 
controlată prin comandă.

Care sunt premisele producţiei autonome?

Inteligenţa artificială (IA) şi învăţarea 
automată (machine learning)

AI este termenul generic pentru algoritmi care 
permit decizii inteligente. Cea mai modernă formă 
de IA folosește reţele neuronale pentru a dez-
volta sisteme de auto-învăţare pentru învăţarea 
automată. Învăţarea automată este tehnolo-
gia cheie a IA și își are originea în tehnologia 
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machine vision pentru controlul calităţii, unde este 
o problemă de detectare a modelelor pentru iden-
tificarea abaterilor. Folosind învăţarea automată, 
sistemele tehnice își extind posibilităţile de aplicare 
prin dezvoltarea autonomă de noi modele.

Așa-numita „IA slabă” poate rezolva cu exac-
titate sarcinile pentru care a fost dezvoltată și 
instruită. „IA puternică” este similară cu mintea 
umană și, prin urmare, poate oferi servicii de trans-
fer și planificare strategică. IA este utilizată în 
producţia industrială, în special în monitorizarea 
și controlul proceselor și în întreţinerea preventivă. 
Există deja produse bazate pe IA care sunt capabile 
să prevadă până la 95 la sută din situaţiile de oprire 
a producţiei din cauza nefuncţionării mașinilor.

Machine vision şi procesarea datelor de la 
senzori

La fel ca și la colectarea și procesarea date-
lor senzorilor, tehnologia machine vision foarte 
dezvoltată este o condiţie prealabilă pentru 
producţia autonomă. Cu cât sunt mai multe date 
de înaltă calitate sau adnotate (adică completate 
cu informaţii suplimentare structurate) sunt dis-
ponibile din procesul de producţie pentru utilizare, 
cu atât mai precise pot fi luate decizii AI.

Simulări, de exemplu pentru primul lot
Spre deosebire de producţia în serie, în care pro-

cesele sunt monitorizate folosind datele anterioare, 
valorile măsurate existente nu pot fi utilizate pentru 
dimensionarea primului lot. Cu toate acestea, dacă 
se dorește monitorizarea, simulările de proces con-
trolate de software trebuie să determine valorile de 
referinţă. În această situaţie, este necesară conexi-
unea constantă între IT-ul performant al companiei 
și nivelul de producţie.

Reţea constantă şi sisteme descentralizate
Toţi cei implicaţi în proces, de-a lungul întregu-

lui lanţ, trebuie să fie conectaţi între ei în reţea - de 
la comenzile primite până la producţie și livrare. În 
același timp, deciziile de producţie pot fi luate în 
timp real numai dacă, de exemplu, controlul unui 
robot este posibil folosind propriile lui capacităţi de 
calcul descentralizate.

Roboţi şi sisteme de transport autonome
Transportul și manipularea pieselor, adică „ele-

mentele de bază” ale producţiei, pot fi de obicei 
manipulate de mașini. În prezent se lucrează la 
dezvoltări în domeniile localizării și cartografierii 
simultane (SLAM), a percepţiei, planificării și reglării 
robotului, precum și la simularea și la o mai bună 
coordonare a acestuia.

Unde se află producţia autonomă astăzi?

Există încă, peste tot, numeroase provocări pe 
calea instalării producţiei autonome.

Date de calitate în cantitate suficientă
O provocare este disponibilitatea și calitatea 

datelor necesare pentru IA și Machine Learning 
(ML). Sistemele autonome necesită o cantitate 
foarte mare de date de înaltă calitate, pe baza 
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cărora sistemele sunt instruite astfel încât să 
poată identifica rapid și ușor anomaliile în timpul 
funcţionării. O problemă pe care o întâmpină opera-
torii este că adesea sistemele sunt unice, și deci nu 
există suprapuneri de date cu alte sisteme.

Furnizorii de componente și sisteme sunt 
interesaţi să obţină cât mai multe date din pro-
dusele lor, produse care sunt utilizate de clienţii 
din întreaga lume. Cu toate acestea, neîncrederea 
și argumentul protecţiei know-how-ului complică 
adesea suprapunerea de date în companie. Pe de 
o parte, pentru dezvoltarea și instruirea IA sunt 
necesare date suficiente, de o calitate bună, iar pe 
de altă parte trebuie luată în considerare și suvera-
nitatea datelor utilizatorilor. Această contradicţie, 
nerezolvată deocamdată, inhibă dezvoltarea rapidă 
a aplicaţiilor IA.

Comunicare automată în timp real: 5G, o condiţie prealabilă
În fabrica viitorului, senzorii, mașinile, dispozitivele și sistemele IT 

interacţionează între ele schimbând o varietate de date și informaţii. 
Standardul de reţea celulară 5G crește viteza de transmisie a datelor 
de zece ori în reţeaua celulară la mai mult de zece gigabits pe secundă. 
Datorită timpilor de latenţă semnificativ mai mici, comunicarea automată 
este posibilă în timp real - o condiţie prealabilă pentru coordonarea 
mașinilor și a proceselor în automatizarea fabricii.

Folosirea învăţării automate (machine learning - ML) devine dificilă când 
sunt solicitări mari de a nu avea erori. Aceasta se întâmplă, de exemplu, 
în industria auto, la testarea componentelor de precizie relevante pentru 
siguranţă. Acolo sunt permise rate maxime de eroare de 1 până la 10 ppm 
(părţi pe milion). Procedurile de testare bazate pe ML, ca subdiscipline ale 
tehnologiei machine vision, sunt în prezent departe de a atinge astfel de rate 
de eroare.

Comunicația wireless de înaltă 
performanță, de exemplu pentru rețeaua 

terminalelor mobile, este absolut necesară. Pe lângă 
sistemele de transport fără șofer și roboții mobili, 
aceasta include și dispozitive de operare mobile 
și noi interfețe om-mașină, cum ar fi aplicațiile de 
realitate augmentată. În plus, 5G permite, 
de asemenea, concepte de producție com-
plet noi prin intermediul modulelor de producție 

wireless, extrem de flexibile, care pot fi ușor combinate între ele fără 
niciun cablu.

Dr. Andreas MÜLLER, cercetător la Bosch și Președinte al 
Inițiativei „Alianța 5G pentru Industrii conectate și Automatizare” 

Cine operează (deja) producţia autonomă?

Potrivit unui sondaj realizat de VDI (raportul 
de stare VDI privind inteligenţa artificială, 2018), 
metodele IA sunt deja utilizate pentru analiza date-
lor; acestea se caracterizează prin faptul că, de 
obicei, concluziile concrete sunt trase de utiliza-
tor. Feedback-ul direct asupra procesului sau a 
aplicaţiei încă nu are loc. În general, companiile 
mari sunt mai active în acest domeniu decât IMM-
urile și, de asemenea, sunt mai dispuse să creadă 
că rata de creștere poate fi mai ridicată prin folo-
sirea sistemelor autonome.

Festo oferă un exemplu actual și practic de 
dezvoltare către producţia autonomă.
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Ce rol va juca omul în producţia autonomă?

Producţia complet autonomă ar trebui să aibă loc 
fără intervenţia și ajutorul oamenilor. În consecinţă, 
este posibil ca în următorii ani unele profesii să fie 
înlocuite cu altele. Există o mare varietate de previzi-
uni cu privire la modul și în ce măsură se va întâm-
pla acest lucru. În general, automatizarea ar trebui 
să le permită oamenilor să se ocupe de sarcini de 
valoare mai mare, cum ar fi rezolvarea problemelor 

Festo are în portofoliul său un nou 
terminal de valve digitale. Pe o platformă 

hardware standardizată, instalarea aplicațiilor poate 
fi utilizată pentru a implementa o varietate de 
funcții care conțin regulile corespunzătoare. De 
exemplu, lungimea unui ciclu de lucru al unei 
acționări pneumatice poate fi specificată digital, 
să zicem, două secunde. Sistemul învață apoi inde-
pendent. Și după câteva cicluri de învățare - de 

obicei între patru și cinci - sistemul știe cum să creeze profilul de pre-
siune pentru a atinge ciclul de două secunde. În timpul funcționării, 
sistemul monitorizează timpii ciclului și îi adaptează independent, 
fără intervenție umană, dacă, de exemplu, apar modificări din cauza 
frecării crescânde. Și desigur, dacă există modificări în proces, se 
activează un declanșator pentru echipa de întreținere. Dacă în 
acest moment întreținerea ar fi efectuată de roboți, ar însemna 
că suntem într-o fabrică autonomă.

Dr. Eckhard ROOS, Head of Industry Segment Management 
Process Automation, Festo

sau optimizarea proceselor. Roboţii pot fi folosiţi 
apoi pentru sarcini repetitive de valoare redusă. 
Cu toate acestea, vor exista în continuare anumite 
sarcini de automatizare care nu pot fi încă rezol-
vate, astfel încât oamenii și mașinile vor trebui să 
colaboreze.

Prin urmare, pe termen mediu, oamenii vor 
rămâne parte din mediul de producţie - deși din ce 
în ce mai mult în condiţii diferite: vor tinde să fie mai 
puţin implicaţi în producţia însăși, ci mai degrabă în 
controlarea și monitorizarea acesteia. Chiar aici vor 
fi create sarcini noi și îmbunătăţite pentru oameni. 
Datorită abordării IIoT, care implică o comunicare 
continuă a tuturor participanţilor la proces, sunt 
generate cantităţi enorme de date. Personalul de 
specialitate bine instruit este obligat să le struc-
tureze, să le analizeze și să le evalueze. Companiile 
trebuie să își pregătească angajaţii în mod regulat 
pentru a profita din plin de avantajele automatizării.

Mai mult, oamenii rămân în continuare stăpânii 
procesului și vor da mașinilor instrucţiuni de 
lucru, și nu invers. Acum putem stabili condiţiile 
generale pentru modul în care dorim să lucrăm 
în viitor, deoarece Industria 4.0 nu este un produs 
finit, ci un proces de proiectare. În acest context, 
este necesar și un consens social larg cu privire 
la problemele etice care decurg din utilizarea siste-
melor autonome. A
Articolul a fost publicat iniţial pe site-ul automatica-
munich.com.
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INTERNATIONAL CONFERENCE ON  
MANUFACTURING SYSTEMS -  

ICMaS Bucureşti, 11-12 noiembrie 2021

ICMaS 2021

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Catedra Maşini şi Sisteme de Producţie
Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, RO-060032, Bucureşti, România  n Tel.: +4021.402.9420; +4021.402.9369  n Fax: +4021.402.9724

E-mail: orgcom@icmas.eu                                                     http://conference.icmas.eu

Catedra Masini şi Sisteme de Producţie din Universitatea "Politehnica"  
din Bucureşti organizează cea de-a XXX-a ediţie a tradiţionalei 
Conferinţe de Maşini-Unelte "International Conference on Manufacturing  
Systems - ICMaS" în perioada 11-12 noiembrie 2021. Conferinţa 
reuneşte specialişti din ţară şi din străinătate cu preocupări în domeniile:

Sunt aşteptaţi reprezentanţi ai firmelor cu activităţi în aceste domenii, cercetători ai unor laboratoare şi institute de cerce-
tare-dezvoltare, cadre didactice şi cercetatori din universităţi şi facultăţi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, reprezentanţi ai 
forumurilor decizionale în domeniu, reprezentanţi din media.
Corpul CD al Facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice va fi gazda şedinţelor de deschidere şi de 
dezbatere în plen şi pe secţiuni, precum şi a unei expoziţii organizate cu acest prilej.
Lucrările conferinţei vor fi publicate în revista Proceedings in Manufacturing Systems, ISSN 2067-9238, la Editura  
Academiei Române.
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K Factory este primul startup Industry 4.0 finanțat în România, 
care își propune să inoveze procesele operaționale din 
companiile producătoare prin înțelegerea modului în care 

resursele implicate direct și indirect influențează performanța acestora.

Reducerea emisiilor de carbon este o preo-
cupare globală majoră, schimbările climatice și 
impactul asupra calităţii vieţii fiind vizibile pe toate 
continentele. Un program ambiţios la nivelul Uniunii 
Europene este „Fit for 55”, care propune un set 
de acţiuni ce vizează reducerea amprentei de car-
bon cu 55% până în 2030, una dintre consecinţe 
fiind o responsabilitate mai mare pentru companiile 
producătoare în monitorizarea și reducerea emisiilor 
de carbon.

În acest context, KFactory lansează Green 
Virtual Engineer, parte a platformei sale digitale 
inovatoare - The Team of Virtual Engineers, dedicată 
monitorizării surselor de amprentă de carbon direct 
din fabrică, și care prin utilizarea inteligenţei arti-
ficiale va putea recomanda cele mai bune soluţii 
pentru reducerea emisiilor, în vederea optimizării 
proceselor operaţionale. 

Green Virtual Engineer va fi disponibil începând 
din această toamnă pentru toate companiile care 
își propun să implementeze acţiuni de monitoriza-
re și reducere a amprentei de carbon. Prin această 

componentă inovatoare a platformei sale digitale, 
KFactory va ajuta companiile producătoare să 
îndeplinească criteriile impuse de noile reglementări 
de la nivelul Uniunii Europene.

KFactory este o platformă digitală SaaS 
(Software as a Service) de automatizare a pro-
ceselor operaţionale care include patru produse 
digitale cu valoare ridicată pentru companiile 
producătoare din orice sector industrial:

Ne aflăm deja în mijlocul companiilor producătoare, o sursă 
majoră de emisii de carbon, care au nevoie de ajutor în 

implementarea noilor norme. Tehnologia pe care o oferim va permite 
clienților noștri să respecte noile reglementări și, în același timp, vom 
continua să optimizăm performanța proceselor operaționale: 
producție, întreținere, logistică și calitate.

Adrian DIMA, cofondator KFactory 

Liderii țărilor industrializate transmit mesaje din ce în ce mai 
puternice cu privire la necesitatea de a reduce amprenta 

de carbon. Prin platforma sa digitală inovatoare, KFactory este deja 
pregătită să-și ajute clienții actuali și potențiali. Deoarece planurile 
noastre includ extinderea noastră în Europa de Vest și SUA, 
știm că valoarea adăugată pe care o vom aduce companiilor 
producătoare va fi și mai mare.

Vlad CAZAN, cofondator KFactory

Implicare în reducerea 
amprentei de carbon

KFactory 
lansează 
Green Virtual Engineer

1. KFactory Core, un produs digital dedicat 
colectării de date direct de pe linia de producţie, 
înţelegând și optimizând procesul de producţie 
prin analiză în timp real și de context.

2. KFactory Analytics, un instrument pentru 
analiza vizuală complexă a datelor istorice din 
producţie.

3. KFactory Knowledge, care aplică algoritmi 
de învăţare automată pentru a identifica și cla-
sifica tendinţele din producţie.

4. The Team of Virtual Engineers, un produs 
extrem de inovator, dedicat urmăririi și optimizării 
proceselor operaţionale în producţie, întreţinere, 
logistică și calitate.

În curând, KFactory va include, de asemenea, o 
platformă de e-learning care va oferi angajaţilor din 
fabrică acces continuu la cele mai bune practici 
din industrie, resurse de digitalizare și conformitate 
a proceselor interne.  

Pentru a continua creșterea exponenţială din 
2021, spre sfârșitul acestui an este planificată o 
nouă rundă de investiţii, echipa KFactory căutând 
în mod activ potenţiali investitori care să se alăture 
celor actuali, pentru participarea la această nouă 
rundă. Această a doua rundă de investiţii este 
dedicată extinderii în Germania, Austria, Elveţia și 
SUA, respectiv pentru accelerarea dezvoltării plat-
formei software.

KFactory are o prezenţă teritorială atât în 
România, cât și la nivel internaţional, în Portugalia, 
zona DACH și Statele Unite ale Americii, iar strategia 
de dezvoltare pe termen scurt are în vedere o prezenţă 
internaţională sporită. (https://kfactory.eu/) A
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cum ar fi imagini sau puncte de înţelegere pentru 
antrenarea reţelei neuronale artificiale. Doar bucăţi 
de cunoștinţe stocate - dificultăţile locale ale reţelei 
neuronale care spun cât de puternic este conectat 
un neuron la altul - sunt transferate către un server 
central. Acolo, sarcini de la toate staţiile sunt co-
lectate și optimizate folosind diverse criterii. Apoi, 
versiunea îmbunătăţită este redată la staţiile locale 
și procesul se repetă. Scopul este de a dezvolta noi 
algoritmi mai puternici pentru utilizarea robustă a 
inteligenţei artificiale pentru industria și logistica 
4.0, respectând în același timp liniile directoare 
privind protecţia datelor. 

În timpul proiectului, vor fi înfiinţate un total de 
patru staţii de picking autonome pentru instruirea 
roboţilor: două la Institutul KIT pentru manipularea 
materialelor și logistică (IFL) și două la compania 
Festo SE cu sediul în Esslingen am Neckar.

Start-up-ul DarwinAI şi Universitatea din 
Waterloo din Canada, parteneri Festo

„DarwinAI este încântat să ofere platforma 
noastră explicabilă (XAI) proiectului FLAIROP și 
este încântat să lucreze cu renumite organizaţii aca-
demice canadiene și germane și cu partenerul nos-
tru industrial, Festo. Sperăm că tehnologia noastră 
XAI va permite procese de înaltă valoare om-în-
buclă pentru acest proiect interesant, care reprezintă 
o faţetă importantă a ofertei noastre alături de 
noua noastră abordare a învăţării federate. Având 
rădăcinile noastre în cercetarea academică, suntem 
entuziasmaţi de această colaborare și de avan-
tajele industriale ale noii noastre abordări pentru o 
gamă largă de clienţi producători ”, spune Sheldon 
Fernandez, CEO, DarwinAI. 

Mai multe detalii despre proiectele dedicate 
Industry 4.0 de la Festo veţi afla vizitând pagina 
www.festo.com/group/en/cms/11903.htm. Pentru a 
afla care sunt cele mai noi proiecte de cercetare în 
care este implicată compania Festo puteţi accesa 
pagina www.festo.com/group/en/cms/10268.htm. A

P roducție, depozitare, transport maritim - în toate cazurile în 
care mărfurile sunt produse, depozitate, sortate sau ambalate, 
este necesară și manipularea. Aceasta înseamnă că mai multe 

bunuri individuale sunt scoase din unitățile de depozitare, cum ar fi cutii 
sau cutii de carton și reasamblate. 

Str. Sf. Constantin nr.17, 
Sector 1, Bucureşti
Tel: 021.300.07.20  
Fax: 021.311.78.60
Email: festo@festo.ro
Website: www.festo.ro 

Roboţi de manipulare inteligenţi, 
pentru o prindere perfectă

Automatizări  >>> roboţi <<<

Cercetăm modul în care cele mai versatile date de formare 
posibile din mai multe locații pot fi utilizate pentru a dez-

volta soluții mai robuste și mai eficiente folosind algoritmi de 
inteligență artificială, decât cu datele de la un singur robot.

Jonathan AUBERLE de la Institutul de manipulare 
a materialelor și logistică (IFL) la KIT

Cu proiectul FLAIROP (Federated Learning for Robot Picking), Festo 
și cercetătorii de la Karlsruhe Institute of Technology (KIT), împreună cu 
parteneri din Canada, doresc să facă roboţii de manipulare mai inteligenţi 
folosind metode distribuite de AI. Pentru a face acest lucru, ei investighează 
modul de utilizare a datelor de instruire de la mai multe staţii, de la mai 
multe fabrici sau chiar companii, fără a cere participanţilor să predea date 
sensibile ale companiei.

În proiectul de cercetare FLAIROP, 
dezvoltăm noi modalități prin care 

roboții pot învăța unii de la alții fără a par-
taja date sensibile și secrete ale companiei. 
Acest lucru aduce două beneficii majore: 
protejăm datele clienților noștri și câștigăm 
viteză, deoarece roboții pot prelua mai multe 
sarcini mai repede. În acest fel, roboții cola-
borativi pot, de exemplu, să sprijine 
lucrătorii din producție cu sarcini 
repetitive, grele și obositoare.

Jan SEYLER, șeful Advanced 
Development. Analize și control 

la Festo SE & Co. KG

În acest proces, articolele sunt procesate în continuare de roboţi 
autonomi la mai multe staţii de preluare prin prindere și transfer. La diferite 
staţii, roboţii sunt instruiţi cu articole foarte diferite. La final, ar trebui să 
poată înţelege articole de la alte staţii despre care nu au aflat încă. „Prin 
abordarea învăţării automate federate, echilibrăm diversitatea datelor și 
securitatea datelor într-un mediu industrial", spune expertul. 

Algoritmi puternici pentru industrie şi 
logistică 4.0 

Până în prezent, învăţarea automată federată 
a fost utilizată predominant în sectorul medical 
pentru analiza imaginii, unde protecţia datelor 
pacienţilor este o prioritate deosebit de mare. În 
consecinţă, nu există schimb de date de testare, 
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C ompania ASTI este lider global pe piața în creștere a 
roboților autonomi (AMR), cu un portofoliu larg de vehicule 
și software.

Green Court
Str. Gara Herăstrău nr. 4D
Clădirea C, etaj 8
020334, Bucureºti
Tel.: +40 372 158 200
Fax: 0371.602.287
www.abb.com/ro 
Email: abb.office@ro.abb.com

ABB achiziţionează ASTI Mobile Robotics Group 

Introducerea noii generaţii de 
automatizare flexibilă cu roboţi 
mobili autonomi

Automatizări  >>> roboţi <<<

Veronica Pascual Boé, CEO ASTI, a declarat: 
„Viziunea ABB este o potrivire perfectă pentru 
noi, deoarece ambele companii susţin flexibili-
tatea și competitivitatea clienţilor prin accelerarea 
automatizării la locul de muncă. Aceasta este 
următoarea etapă captivantă a călătoriei noastre 
și împreună vom accelera planurile noastre de 
inovare, vom extinde serviciul global pentru clienţi, 
reţeaua de parteneri, capacitatea de producţie și 
execuţie și vom profita de accesul pe piaţă al ABB 
la nivel global și în special în China. Sunt încântată 
să mă alătur echipei extinse de management de 
Robotică și să conduc afacerea AMR să livreze 
acest plan ambiţios de creștere".

Portofoliul AMR al companiei ASTI, lider în 
domeniul industrial, include vehicule de remorcare/

Având un portofoliu lider în industrie, o suită cuprinzătoare de 
software și o expertiză profundă în domenii de creștere, ASTI 

reprezintă alegerea perfectă pentru noi, deoarece venim în sprijinul 
clienților noștri cu viitoarea generație de automatizare flexibilă. Prin 
această achiziție ABB va deveni singura companie care va oferi un 
portofoliu complet de soluții de automatizare AMR, roboți și soluții 
de automatizare a mașinilor, de la producție la logistică și până la 
punctul de consum. Este o mare schimbare pentru clienții noștri, 
deoarece aceștia se adaptează fiecărui consumator și profită 
de oportunitățile oferite de schimbările semnificative sur-
venite în cererea consumatorilor.

Sami ATIYA, Președintele business-ului 
ABB Robotics & Discrete Automation

Achiziţia ASTI Mobile Robotics Group de către ABB completează gama 
soluţiilor de robotică și automatizare a mașinilor, oferind astfel un portofoliu 
unic de automatizare, cu extindere ulterioară pe noi segmente ale industriei.

Business-ul AMR va avea sediul central în Burgos, Spania și va fi 
condus de către Veronica Pascual Boé, CEO al ASTI. Noul hub AMR Asia, 
incluzând lanţul valoric complet și producţia, va fi deschis în cadrul fabricii 
ABB Robotics din Shanghai.

ABB a anunţat că va achiziţiona ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), un 
producător mondial de roboţi mobili autonomi (AMR), care deţine un porto-
foliu larg în toate aplicaţiile majore activate de suita software a companiei. 
Aceasta va completa oferta de robotică și automatizare a companiei ABB, 
care devine astfel singura companie care va oferi un portofoliu complet 
pentru următoarea generaţie de automatizări flexibile.

Achiziţia, o parte esenţială a strategiei de 
creștere externă a ABB, a fost semnată pe 19 iulie 
și se preconizează ca aceasta să se încheie la 
mijlocul anului 2021. Ambele părţi au convenit să 
nu dezvăluie niciun detaliu cu privire la preţul de 
achiziţie.

Fondată în 1982, ASTI are sediul central în 
Burgos, Spania și numără peste 300 de angajaţi 
în Spania, Franţa și Germania. Compania este 
deţinută în majoritate de Veronica Pascual Boé, 
care este și CEO. Alţi acţionari includ investito-
rul european de Growth Buyout, Keensight Capital. 
Astăzi, deţine una dintre cele mai mari flote instalate 
de AMR-uri ale Europei și are o bază largă de clienţi 
în domeniile auto, logistică, alimentară și băuturi și 
produse farmaceutice în 20 de ţări. Din anul 2015, 
compania s-a bucurat de o creștere anuală de 
aproape 30% și vizează venituri de aproximativ 50 
de milioane de dolari în 2021.

AMR-urile vor sprijini un grad de flexibili-
tate fără precedent, de la producţie, logistică, 
intralogistică și aprovizionare până la medii de 
vânzare cu amănuntul și asistenţă medicală. Acest 
lucru va activa viziunea comună a ABB și ASTI de 
a ajuta clienţii să înlocuiască liniile de producţie 
liniare de astăzi cu reţele complet flexibile, în care 
AMR-urile inteligente manipulează în mod autonom 
materiale, piese și produse finite între staţii de lucru 
inteligente conectate, în fabrici, centre logistice, 
laboratoare, magazine sau spitale.
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tractor autonome, soluţii de livrare produse către 
persoane, unităţi de transport și mutare de cutii, 
precum și o ofertă software cuprinzătoare, variind 
de la navigaţie și control al vehiculelor, gestionarea 
flotei și a comenzilor până la sisteme de trasabili-
tate integrate în cloud.

Acestea vor fi integrate cu portofoliul de roboţi 
ABB, automatizarea mașinilor, soluţiile modulare și 
suita software, inclusiv RobotStudio®, instrumentul 
de simulare și programare al ABB Robotics, creând 
astfel un portofoliu unic și complet de automatizare 
pentru clienţii ABB.

ABB și ASTI oferă expertiză aprofundată în par-
tea de producţie, inclusiv în industria automobilelor, 
produselor alimentare și a băuturilor și a produselor 
ambalate pentru consumatori, precum și pe noi 
segmente de creștere, inclusiv logistică, comerţ 
electronic, comerţ cu amănuntul și asistenţă 
medicală.

Având în vedere că se așteaptă ca vânzările 
AMR la nivel global să ajungă la aproximativ 
14 miliarde de dolari până în 2025, cu un CAGR 
de aproximativ 20 la sută, ABB intenţionează să 
extindă vânzările și asistenţa AMR la nivel global 
în 53 de ţări.

Sediul central al ASTI din Burgos, Spania, va 
deveni sediul central al afacerii AMR a ABB, con-
dus de Pascual Boé, cu funcţii cheie cum ar fi 
cercetarea și dezvoltarea, ingineria, lanţul valoric al 
produselor și proiectelor continuând la sediile ASTI. 

ABB va extinde semnificativ capacitatea de 
producţie la sediul de afaceri al AMR pentru a 
sprijini extinderea planificată a vânzărilor în Europa 
și America. În vederea facilitării potenţialului de 
creștere a AMR-urilor în China și Asia, ABB va 
crea, de asemenea, un hub AMR în Asia, care 
include lanţul valoric complet și producţia, la noua 
sa fabrică de robotică, care se va deschide la 
Shanghai în 2022. China, cea mai mare piaţă de 
robotică din lume, se estimează că va reprezenta 
anual 1,8 miliarde de dolari din vânzările AMR 
până în 2025.

Achiziţia ABB Robotics vine la scurt timp după anunţurile companiei 
de a extinde automatizarea robotizată pentru noi sectoare și utilizatori 
noi, inclusiv lansarea noilor sale familii de roboţi GoFa ™ și SWIFTI ™ și 
anunţul că va avansa automatizarea în industria construcţiilor. A

China, lider în 
recuperarea 
post-pandemică
D atele preliminare pentru 2020, publicate de Federația 

Internațională de Robotică (IFR), arată că anul trecut 
China a înregistrat o creștere cu 19% a vânzărilor de 

roboți industriali.

„Perspectiva pentru industria noastră este optimistă”, 
spune Milton Guerry, președintele IFR. „În China, unde eco-
nomia a fost blocată pentru prima dată din cauza coronaviru-
sului, industria roboticii a început să-și revină deja în 2020. În 
total au fost expediați 167.000 de roboți industriali”.

Creșterea pieței în China are, de asemenea, un puternic 
impact pozitiv și asupra furnizorilor străini –  24% din roboții 
industriali  (123.000 de unități) au fost pentru piața externă. 
Cota de piață dominantă o au furnizorii din Japonia. 44.000 
de unități au fost livrate pe piața internă, ceea ce reprezintă o 
creștere de 8% față de 2019.

În 2020, instalările globale de roboți au scăzut cu 2%, în 
special sub impactul pandemiei de Covid-19. Totuși, scăderea 
vânzărilor a fost mai moderată decât s-a preconizat inițial.

Precomenzile din industria robotică din 2021 arată o 
creștere puternică în America de Nord și Europa. În Germania, 

de exemplu, prognoza pentru anul în curs arată o redresare 
puternică și semnifică un punct de cotitură pozitiv pentru 
industrie. În plus, vânzările ar putea fi și mai bune dacă blo-
cajele actuale din aprovizionarea cu componente cheie ar fi 
depășite rapid.

Pentru a atinge obiectivele climatice ambițioase, econo-
miile au început să se concentreze pe energiile regenerabile 
și tehnologiile de mediu. Robotica și automatizarea permit 
companiilor de toate dimensiunile să producă componentele 
necesare, de exemplu pilele de combustie pentru mașinile sau 
bateriile cu hidrogen, din sectorul transporturilor, și panourile 
solare, din sectorul energetic. Noua generație de roboți, ușor 
de utilizat, ajută la optimizarea performanței în procesul de 
producție și la aducerea producției aproape de piețele regio-
nale la un cost competitiv.

„Beneficiile creșterii productivității protejează locurile de 
muncă, menținând companiile competitive.”, încheie Milton 
Guerry. A
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Industrii şi aplicaţii automatizate 
cu roboţi colaborativi în România
U tilizarea roboților colaborativi (coboți) ca soluție pentru automatizare a devenit tot mai populară în ultimii ani în 

rândul afacerilor din industrii tot mai variate, indiferent de dimensiunea acestora. Nevoia de a crește productivita-
tea și eficiența operațiunilor pentru a deveni mai competitive a îndreptat atenția companiilor către automatizarea 

colaborativă care s-a dovedit alegerea optimă atât la nivel de implementare, cât și la nivel de costuri, datorită prețului 
redus de achiziție. Roboții colaborativi pot fi integrați rapid și utilizați cu ușurință în procesele de lucru existente, iar recu-
perea investiției în aceștia este foarte rapidă, fiind obținută undeva între 6 și 15 luni.

industria alimentară sunt folosiţi în procesele de 
preluare și plasare și paletizare, în cea electronică 
pentru testare, asamblare și operare mașini-unelte. 
Companiile care activează în industria metalurgică 
locală au integrat coboţi care efectuează aplicaţii 
de sudare și șlefuire sau sablare, în timp ce în indus-
triile logistică și farmaceutică aceștia efectuează 
sarcini de preluare și plasare și paletizare. 

Diversitatea industriilor în care activează roboţii 
colaborativi în România subliniază versatilitatea 
și flexibilitatea acestora. Prin integrarea coboţilor, 
companiile din România și-au crescut nivelul de 
productivitate, obţinând în același timp o calitate 
ridicată a produselor și devenind mai competitive.

Printre companiile care au implementat roboţi 
colaborativi de la Universal Robots în România se 
numără: Ford Craiova care a implementat coboţi 
UR10 pe linia de producţie a motoarelor, unde 
efectuează operaţiuni de ungere a tacheţilor, de 
umplere a motorului cu ulei și inspecţii de cali-
tate; Alseca Engineering, producător de compo-
nente auto, care folosește cobotul UR5 pentru 
automatizarea aplicaţiilor de sudură ultrasonică 
și frezare, transferul între aplicaţii făcându-se în 
doar 15 minute; Becker România, producător de 
mobilă pentru Ikea, unde coboţi UR10 gestionează 
sarcini de lipire și preluare și plasare; Assa Abloy, 
producător de yale pentru uși, care a implementat 
coboţi UR3 și UR5 într-o gamă largă de aplicaţii, 
inclusiv sudare, ștanţare, nituire, înșurubare, șlefuire 
și supraveghere mașini-unelte.

În România o companie mică implementează 
în medie unu, maximum doi roboţi colaborativi pe 
an, iar o companie medie între trei și șase coboţi 
pe an. A

Europa este regiunea cu cea mai mare densitate de roboţi, înregistrând 
o valoare medie de 114 unităţi la 10.000 de angajaţi. România are o densi-
tate de 21 de roboţi la 10.000 de angajaţi. În 2018, în România operau 3555 
de roboţi industriali, marea majoritate dintre aceștia, 2155, fiind integraţi în 
aplicaţii de operare mașini-unelte, preluare și plasare, paletizare, înșurubare, 
inspecţia calităţii și testare. Alţi 630 desfășurau activităţi de sudare și lipire, 
restul fiind angrenaţi în procese de asamblare, procesare și distribuire. Din 
totalul de roboţi operaţionali, 3174 erau activi în zona de fabricaţie din diferite 
industrii, după cum urmează: 1843 în industria auto, 693 în industria chimică 
și a maselor plastice, 234 în industria metalurgică, 173 în industria sticlei și a 
ceramicii, 80 în industria alimentară și de băuturi, 13 în industria lemnului, 22 
în industria electronică și 101 în alte zone de fabricaţie.

În România cererea pentru roboţi colaborativi 
este determinată în principal de industria auto, cu 
o cotă de peste 55% din numărul total de instalări. 
Alte industrii de pe plan local care folosesc coboţi 
sunt cea alimentară, electronică, metalurgică, 
logistică și farmaceutică. Coboţii folosiţi în indus-
tria auto din România sunt integraţi în aplicaţii 
de preluare și plasare, testare, operare mașini-
unelte, inspecţia calităţii, înșurubare și șlefuire. În 
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nesc funcţii în mod autonom în sectoarele industri-
ale și de servicii și deschid calea pentru adoptarea 
robotului mobil în întreaga lume.

Perspective
„Robotica mobilă este un domeniu dinamic de 

dezvoltare și ne așteptăm la progrese interesante 
în următorul deceniu”, spune Milton Guerry. Aceste 
progrese vor avea loc atât în hardware, cât și în 
software. Roboţii mobili vor deveni mai ușori și 
mai flexibili. AMR-urile și roboţii de service vor putea 
naviga mai ușor într-o gamă largă de medii interioare 
și exterioare, deoarece progresele în senzori și algo-
ritmi software înseamnă că navigarea și viziunea 
devin din ce în ce mai precise.

Mai multe detalii despre modul în care mobili-
tatea remodelează robotica și motivul pentru care 
aceasta este o revoluţie care schimbă jocul puteţi afla 
din raportul „A Mobile Revolution” publicat de IFR. A

M obilitatea robotului este în plină expansiune în întreaga lume: vânzările de roboți mobili autonomi (AMR) în sectorul 
logistic, de exemplu, va crește cu 31% anual între 2020 și 2023. În același timp, utilizarea AMR-urilor în sectoarele 
publice va crește, de asemenea, rapid - IFR estimează că vânzările vor crește cu 40% pe an la nivel mondial.
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Roboții mobili au funcționat în mod tradițional în medii indus-
triale pentru a transporta piese în întreaga fabrică sau în 

mașinile de alimentare. Astăzi, AMR-urile funcționează și în aplicații 
care presupun contactul cu publicul larg. Aceștia furnizează informații 
cumpărătorilor, livrează comenzi de room service în hoteluri sau 
sprijină ofițerii de poliție în patrularea orașului. Raportul A Mobile 
Revolution oferă o prezentare generală a principalelor situații 
de utilizare a roboților mobili și a impactului acestora.

Milton GUERRY, Președintele Federației                 
Internaționale de Robotică (IFR)

Roboţii mobili revoluţionează industria
IFR lansează raportul „A Mobile Revolution”

O scurtă istorie a mobilităţii autonome
În timp ce cercetătorii au lucrat la tehnologii 

pentru mobilitate autonomă încă din anii 1940, 
roboţii mobili autonomi au devenit viabili din 
punct de vedere comercial doar în ultimul deceniu, 
datorită în primul rând disponibilităţii unei puteri de 
calcul mult mai puternice și mai ieftine. Acest lucru 
a condus la dezvoltări rapide în tehnologiile senzo-
rilor, viziunii și analiticii, care permit roboţilor să se 
conecteze în timp real la mediul lor. 

Astăzi, roboţii mobili autonomi (AMR) prezintă 
o creștere de două cifre. AMR navighează și îndepli-

 FOTO.  
Roboți mobili BlueBotics 
mini ™ în funcțiune la fabrica 
ABB de semiconductori din 
Lenzburg, Elveția. © ABB 

n Roboții mobili autonomi transportă sigur și eficient 
diferite sarcini utile în operațiunile de fabricație și 
logistică. © OMRON

n KEN Hygiene a dezvoltat un centru steril complet 
automatizat folosind un robot mobil autonom care 
funcționează ca legătură logistică. © Mobile Industrial 
Robots A/S

n Robot mobil autonom de dezinfecție UV. © OMRON
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Disponibil ca opţiune în game, GOLIATH Plus 
și TITAN Plus vin cu o cutie electrică acţionată de 
un ciclu automat (inclusiv sistemul ABS) sau de un 
card electronic.

Pentru a facilita operaţiunile de curăţare și 
întreţinere, Mo-di-tec a introdus, de asemenea, siste-
mul Slide care permite decuplarea motorului de 
transmisie al camerei de tăiere prin eliberarea rotoru-
lui (scoaterea a 2 șuruburi M20) și nu necesită vreun 
echipament de ridicare sau grinzi de deconectare 
Power.  A

D e aproape 40 de ani, Mo-di-tec a dezvoltat și a produs mori 
de măcinare pentru industria de materiale plastice. Inovația 
și calitatea producției sunt baza cunoștințelor Mo-di-tec care 

permit oferirea de soluții adaptate pentru aplicațiile avute.

Specialistul în măcinarea cu viteză redusă

Turaţia redusă permite măcinarea mate-
rialelor termoplastice dure, cum ar fi ABS, PA 
(FV), PC, PBT, POM, cu uzură redusă, operare 
foarte silenţioasă, foarte puţin praf și pe o 
suprafaţă mică.

Unul dintre cei mai inovatori „super eroi” 
Mo-di-tec este IMD: Sistemul integrat de 
detectare a metalelor cu ajutorul căruia, ime-
diat ce o piesă din metal este detectată de 
acest sistem (prin contactul între 2 zone din 
camera de tăiere), rotorul morii de măcinare 
GOLIATH Plus se oprește imediat: în decurs 
de 40 milisecunde. Operatorul va citi în același 
timp, pe ecranul LCD al cutiei electrice, mesajul de 
defecţiune corespunzător. 

Printre avantajele obţinute în producţie dato-
rită sistemului IMD, se numără: productivitate 
constantă (deoarece producţia este oprită numai 
în timpul curăţării camerei de tăiere), o economisire 
semnificativă a costurilor de reparaţii (camera de 
tăiere, încărcătorul de buncăr și matriţele), etc.

Str. Lucian Blaga nr. 3, Bl. J5, 
sc. 1, ap. 16, Bucureşti
Tel.: 021.322.48.99;
Fax: 021.321.17.15
email: sales@chorus.mc
www.chorusengineering.ro

n FOTO. Sistemul Slide vine standard pe morile de 
măcinare și GTwin Plus de la 1 mai.
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Suport online pentru optimizarea proceselor
Asistenţa online a fost de interes pentru Huf cu mult înainte de pan-

demia Corona. Toate mașinile ENGEL din grup au fost conectate prin 
e-connect.24 de mulţi ani. Aceste experienţe au simplificat schimbarea 
precedentului. „Am fost o echipă bine coordonată după doar câteva ore”, 
spune Muthenthaler. ,,Personalul Huf din Arad a inspectat piesele după 
fiecare modificare a parametrilor."

Deși născut din necesitate, procesul virtual a condus la o nouă structură la 
Huf. „În viitor, vom folosi posibilităţile instrumentelor virtuale și mai mult, fiind 

și mai eficienţi, deoarece vom petrece mai puţin 
timp călătorind”, spune Horn. 

Interesant este că serviciile digitale nu numai 
că oferă un mare potenţial pentru cazurile de ser-
vice urgent, ci și pentru procesul de producţie în 
curs. ENGEL și-a stabilit obiectivul de a valorifica 
acest potenţial împreună cu clienţii săi cu serviciul 
de optimizare a proceselor de performanţă. Acesta 
combină înţelegerea aprofundată a procesatorilor cu 
expertiza detaliată a mașinii de injectat ENGEL pen-
tru a detecta cel mai mic potenţial de optimizare. A

n Suporturile de susținere sunt fabricate din poliamidă utilizând procesul de 
injectare MuCell.

Materiale plastice

 FOTO. 
Suporturile sunt mon-
tate în ușa vehiculului 

folosit pentru a fixa 
mânerele ușii.

ENGEL INJECTIE s.r.l.  
Str. Valea Oltului nr. 123
Bucureşti, 061971
Tel.: +40 (0) 21 410 6607
Fax: +40 (0) 21 410 6829
sales.ro@engelglobal.com
service.ro@engelglobal.com
www.engelglobal.com/ro

U n nou design pentru suporturile de susținere ale portierei din Clasa C Mercedes a provocat echipa de specialiști 
din departamentul injecție de la Huf Hülsbeck & Fürst, cu sediul în Germania. Restricțiile de călătorie Coronavirus 
au atins ceea ce era deja un proiect critic de îmbunătățire a timpului de realizare. Cu sprijinul partenerului său  

ENGEL, și munca în echipă virtuală din trei țări, specialistul în sistemele de blocare a vehiculelor a reușit totuși să prezinte 
piese bune clientului său în doar o săptămână. Un proces care stabilește standarde pentru viitor.

Serviciile digitale de la ENGEL 
accelerează începutul producţiei la 
Huf Hülsbeck & Fürst din Arad

Părea a fi un proiect de rutină. Dar dintr-o dată 
au existat din ce în ce mai puţine zboruri către 
China și, în cele din urmă, răspândirea în continuare 
a Covid-19 a adus planificarea la un impas total. 
Trei noi matriţe au trebuit să treacă inspecţia 
eșantionului în China și să fie puse în funcţiune 
în România. Activitatea zilnică a lui Dirk Horn și a 
echipei sale, specialiștii în injecţia de mase plastice 
de la grupul Huf, este aceea de a urmări și moni-
toriza execuţia matriţelor.  ,,Există momente în care 
petrecem mai mult de 50% din timpul nostru de 
lucru într-un avion" explică Dirk Horn.

Trei noi matriţe au fost destinate uzinei de 
producţie din Arad, unde Huf include pachetul 
de producţie pentru suport susţinere portieră. 
„Suntem în plină expansiune în România”, declară 
Dirk Horn. Chiar anul trecut, a fost inaugurat un 
nou etaj de producţie suplimentar. O nouă mașină 
ENGEL e-victory 400 era acolo, și pregătită pentru 
noile matriţe.

Aprobarea eşantionului şi pornirea de trei ori 
în doar o săptămână

În ciuda faptului că are echipe specializate 
în China și România, cel mai recent proiect a 
reprezentat o provocare specială. Acest lucru se 
datorează faptului că Dirk Horn și echipa sa din 
Germania au know-how-ul de pornire. Ei sunt oame-
nii care dezvoltă matriţele din China, iar când ajung 
la uzina de producţie, Horn și echipa sa sunt cei 
care însoţesc startul și accelerează procesul de 
producţie în serie. Covid-19 a întrerupt această 
procedură stabilită. Ca partener de lungă durată, 
ENGEL și-a oferit întregul sprijin. „Am acceptat 

oferta imediat”, spune Horn, „mai ales pentru că 
știu ce oferă ENGEL, este de înaltă calitate în ceea 
ce privește serviciile.”

Ca urmare, cele trei matriţe au fost trimise în 
România fără inspecţia eșantionului, unde pornirea, 
inclusiv omologarea și testarea, a trebuit realizată 
pentru prima dată fără sprijinul la faţa locului al 
colegilor germani. Cu toate acestea, echipa de 
producţie din Arad nu a fost lăsată fără ajutor. 

„Personalul de instalare a folosit videoclipuri 
pentru a ne arăta unde mai trebuiau rezolvate 
provocările și cum arătau componentele proaspăt 
injectate”, relatează Christian Muthenthaler, inginer 
hotline la ENGEL Austria.

Al treilea membru al echipei care s-a alăturat a 
fost Dirk Horn. Folosind instrumentul de asistenţă 
online ENGEL e connect.24, atât Muthenthaler, cât 
și Horn au reușit să urmărească toţi parametrii 
mașinii în timp real și să ofere instrucţiuni. Procesul 
nu numai că a fost intensificat în acest fel, dar a 
fost optimizat, pentru toate cele trei matriţe în doar 
o săptămână. Mercedes a vrut să vadă piese bune 
în acel interval de timp.
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Lamelă din 
plastic 
pentru circuitul de răcire
R ăcire omogenă. Durata ciclului este un factor esențial 

pentru producția economică a pieselor din plastic. 
La rândul său, aceasta depinde în mare măsură de o 

temperatură optimă a mediului și reacționează foarte sensibil 
chiar și la cele mai mici modificări. Acesta este unul dintre 
motivele pentru care temperaturile uniforme sunt atât de impor-
tante pentru proiectanții de matrițe.

Profilul creează turbulenţe
Lamelele KNARR din plastic pentru circuitele de răcire con-
tribuie la echilibrul omogen al temperaturii. Lamelele sunt fabri-
cate din poliamidă 66 (PA66GF) armată cu fibră de sticlă și au un 
profil frontal. Când mediul este deviat, turbulența este asigurată 
în același timp. În plus, plasticul utilizat este caracterizat de o 
rezistență ridicată și, mai ales, de o stabilitate dimensională 
ridicată. În combinație cu turbulențele, mediul ia, de asemenea, 
calea dorită în canalele plăcilor. 

Rezultatul este disiparea ideală a căldurii pe tot circuitul de 
răcire.

Dop sau filet
Lamelele KNARR din plastic pentru circuitele de răcire sunt dis-
ponibile fie cu un dop care include un inel O, fie cu un filet. Prima 
opțiune poate fi utilizată la o temperatură permanentă de 200°C. 
În soluția alternativă, filetul este lipit de deflector. Adezivul este 
proiectat pentru o temperatură permanentă de 150°C. 

Ambele versiuni sunt disponibile în diametre comune de 6 mm, 
8 mm, 10 mm, 12 mm și 14 mm. Lungimile depind de diametru 
și tip și variază de la 329 mm la 333 mm. Lamelele sunt disponi-
bile în patru unități de ambalare. Două dintre ele sunt echipate 
cu un „nas”, celelalte două cu omologul potrivit. Părțile pot fi 
astfel ușor unite între ele și extinse la o lungime totală de până 
la 625 mm. A
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N oua conducere a Asociației Patronale a Prelucrătorilor de 
Mase Plastice din România (ASPAPLAST), desemnată la finalul 
anului trecut, anunță deschiderea noului sediu al Asociației în 

cadrul Universității POLITEHNICA din București (www.upb.ro).

Noul sediu ASPAPLAST, în cadrul 
Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti

Campus Universitatea 
POLITEHNICA din Bucureşti,
Corp C, Sala CB207
Splaiul Independenţei 313, 
060042, Bucureşti
(44°26'29.9"N 26°02'59.9"E)
office@aspaplast.ro
www.aspaplast.ro 

Noul sediu este găzduit în Facultatea de 
Inginerie Industrială și Robotică (www.fiir.upb.ro), 
Departament Tehnologia Construcţiilor de Mașini 
(www.tcm.pub.ro), Laborator Tehnologia Produselor 
Compozite, Corp C, Sala CB207. 

ASPAPLAST - Asociaţia Patronală a Prelu-
crătorilor de Mase Plastice din România are ca 
strategie promovarea intereselor comune, eco-
nomice, tehnice, juridice și sociale de grup ale 
membrilor săi, precum și susţinerea respectiv pro-
tejarea acestora în raport cu structurile de profil 
naţionale și internaţionale (www.aspaplast.ro).

Se are în vedere identificarea de noi oportuni-
tăţi de afaceri pentru membrii ASPAPLAST, pro-
movarea acestora cu adresabilitate bine definită 
funcţie de capacităţile de producţie și industriile 
cărora se adresează, cu participarea membrilor 
asociaţiei la actul decizional.

Un scop important al Asociaţiei îl reprezintă 
consolidarea reputaţiei naţionale şi internaţionale, 
menţinerea comunicării etice cu partenerii naţio-
nali și internaţionali.

ASPAPLAST urmărește dezvoltarea bazei de 
date și a informării cu ţinte bine definite.

Se au în vedere următoarele:
ndezvoltarea reţelei de parteneri naţionali și            

       internaţionali;
nparticiparea membrilor Asociaţiei la proiecte  

       comune reciproc avantajoase;
n colaborarea cu alte asociaţii de profil;
n implicarea în elaborarea unei legislaţii coe-        

       rente în sectorul de mase plastice.

Colaborările la nivel european în cadrul: 
n Plastics Europe – Mediteranean Cluster      

       (www.plasticseurope.org), 
n European Plastics Converters 
(www.plasticsconverters.eu), 
n Comisia Europeană (www.ec.europa.eu) 
și cu reprezentanţe de profil internaţionale     

        deschid de asemenea noi oportunităţi de afaceri.

La scurt timp de la instalarea noii conduceri, 
Asociaţia și-a dublat numărul de membri, ajungând 
în acest moment la 45, și a operat schimbări 
importante în structura echipei administrative. 
De asemenea, ASPAPLAST a iniţiat noi parteneri-
ate cu scopul menţinerii contactului constant cu 
preocupările comunităţii specialiștilor industriei 
de profil. Primul nou proiect în care Asociaţia 
se implică și este generat de noile parteneriate, 
este evenimentul online Demo Plast Virtual 2021, 
eveniment ce se va desfășura în luna noiembrie a 
acestui an. Evenimentul își propune să coaguleze 
comunitatea prelucrătorilor de materiale plastice 
prin participarea membrilor reprezentativi ai aces-
teia la dialogul și dezbaterile ce vor avea loc în 
spaţiul virtual. A

Existența ASPAPLAST în cadrul UPB con-
firmă imparțialitatea deciziilor, respectiv cola-

borarea dintre mediul universitar, mediul economic și 
mediul de cercetare în domeniul maselor 
plastice la nivel național și internațional.

Prof.univ. Constantin OPRAN, 
Președinte ASPAPLAST
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Î
n turnarea prin injecție și turnarea prin suflare, parametrii fiabili și stabili ai procesului contează. De asemenea, un 
sistem precis de răcire economisește energie și reduce costurile. Grupul Piovan a înțeles devreme acest lucru și, 
privind înapoi la experiența sa de mulți ani în industria materialelor plastice, ca expert în sisteme de control a 

temperaturii matriței și răcire, comercializeză această divizie sub numele de compania Aquatech.

Str. Lucian Blaga nr. 3, Bl. J5, 
sc. 1, ap. 16, Bucureşti
Tel.: 021.322.48.99;
Fax: 021.321.17.15
email: sales@chorus.mc
www.chorusengineering.ro

ARYACOOL+, o soluţie 
sustenabilă de răcire adiabatică 
(fără aport de căldură în sistem)

Produsele Aquatech asigură un randament ridi-
cat la un consum eficient de energie. Portofoliul lor 
acoperă echipamente de răcire a apei condensate 
cu aer și apă, precum și sisteme de termoconvecţie 
(dry cooler) și termoregulatoare.

Sistemul de termoconvecţie răcire lichide 
Aryacool+ este disponibil în două versiuni: 
n Sistem uscat: utilizat atunci când tempera-

tura apei de proces este cu 5°C peste temperatura 
aerului ambiant. 
n Sistem adiabatic: utilizat în perioade de 

temperatură ambiantă ridicată – pulverizatoarele 
pulverizează apa direct pe schimbătorul de căldură, 
ceea ce favorizeză atât răcirea aerului de intrare, 
cât și a bateriei în contact cu apa.

În ambele configuraţii, bateriile cu aripioare pot 
fi tratate special pentru a rezista mediilor extrem de 
corozive, cum ar fi cele din industriile chimice sau 
instalaţiile situate în apropierea mării.

Sistemul adiabatic de răcire lichide Aryacool+ 
este sinteza unei experienţe globale de zece ani și 
cuprinde răspunsuri pentru toţi clienţii industriali 
care caută sustenabilitatea proceselor.

Sunt evidenţiate printre caracteristicile cheie: 
n DuoCool control: două temperaturi de proces 

independente; 
n Soluţie de auto-drenare: nu este nevoie de 

antigel în perioada de timp rece (sub 00C); 
n Pulverizare adiabatică amplificată: pulveriza-

re suplimentară cu apă pentru ţările cu umiditate 
ridicată a aerului; 
n Versiune uscată: are un consum optimizat de 

energie și este fără filtre de umiditate (PAD); 

n Sistem de recuperare a apei WRS: pentru a 
reduce suplimentar consumul de apă.

Logistica este optimizată, deoarece unitatea 
poate fi manipulată cu un stivuitor sau o macara. 
Toate versiunile pot fi expediate în containere stan-
dard de 20 sau 40 picioare.

Interfaţa operatorului (HMI) este ușor de utilizat 
și poate fi operată de la distanţă, prin LAN și/sau 
prin Internet.

Caracteristici principale: n Soluţia Flexcool: Aryacool+ este miezul 
soluţiei Flexcool, furnizând apa răcită pentru schimbătoarele de căldură de 
răcire a uleiului hidraulic la maşinile de turnare prin injecţie şi apa răcită de 
condensare la răcitoarele de apă. nAplicaţie pentru instalaţiile industriale: 
Aryacool+ a fost utilizat intensiv pentru răcirea apei la echipamente de 
generare a energiei electrice, din industria chimică, farmaceutică și a 
produselor cosmetice.

Caracteristici suplimentare: nAfișaj cu panou tactil: interfaţă ușor de 
utilizat; n Picioare reglabile – pentru a menţine înălţimea echipamentului 
faţă de sol; n Drenarea apei: toate picăturile de apă pulverizate care nu sunt 
complet evaporate, sunt evacuate într-o ţeavă, evitând băltirea pe solul de 
sub echipament.

Beneficii: nApa de proces este curată: datorită sistemului cu circuit 
închis, nu există riscul de oxidare, alge, bacterii legionella; n Economisirea 
costurilor de operare: nu se formează depuneri pe ţevi, schimbătoare 
de căldură și matriţe – ceea ce reduce semnificativ costurile de energie 
și întreţinere; n Economisirea apei: datorită noii tehnologii Aquatech, 
Aryacool+ utilizează cu 30% mai puţină apă comparativ cu alte echipa-
mente de referinţă de pe piaţă; n Eficienţă suplimentară: motoare electro-
nice fără perii (EC) cu un controller integrat de viteză, având ventilatorul cu 
palete cu profile speciale de înaltă eficienţă (900 mm); n Funcţie automată 
anti-polen: ciclu programabil, automat, care inversează rotaţia ventilatorului 
și îndepărtează polenul spre exterior; n Întreţinere simplificată: filtru PAD 
evaporativ, ventilatoare EC, dispozitive de alimentare cu apă care pot fi ușor 
întreţinute de orice operator. Controllerul intern reamintește automat pro-
gramele de întreţinere. n Schimbătoare de căldură cu eficienţă ridicată, cu 

suprafaţă minimă de instalare: gama Aryacool+ a 
fost proiectată pentru a optimiza raportul capaci-
tate de răcire/suprafaţă.

Aryacool, soluţia de răcire care folosește fluxul 
de aer din mediul ambiant pentru a răci un lichid 
prin una sau mai multe spirale, a fost premiată 
cu Premiul Pentru Inovaţie În Tehnologie Ringier, 
fiind privit drept un produs extrem de eficient și 
durabil. A
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P lasticul, descoperit la începutul secolului trecut, a devenit un material indispensabil în ultimii 50 de ani. Fiind fabricat din materii 
prime fosile sau regenerabile are proprietatea, oricărei alte materii prezente pe această planetă, de a fi reciclat. Plasticul, în 
mod nedrept, a devenit ținta unor „luptători ecologiști”, care consideră că este inamicul acestei planete. Este oare adevărat? 

Este plasticul inamicul 
acestei planete? 

Opinii

Plasticul aruncat iresponsabil poluează așa cum 
orice ce alt material aruncat în mediul înconjurător 
poluează. Transporturile, sectorul energetic sau pro-
dusele cosmetice pot avea un efect mult mai grav 
asupra acestei planete. Nu putem „acuza” un ele-
ment inert pentru faptul că ajunge în locuri nedorite, 
cum nu putem „acuza” un automobil pentru faptul 
că emite gaze toxice în condiţiile în care a fost creat 
de o fiinţă umană și la volan sau la pupitru se află 
tot o fiinţă umană. Nu plasticul, sau alt material, 
este inamicul acestei planete, ci omul prin compor-
tamentul său. 

Comisia Europeană a lansat în urmă cu câţiva 
ani binecunoscutul angajament al UE de a ajunge, 
până în 2050, la zero emisii nete de gaze cu 
efect de seră, cunoscut și sub numele de „Green 
Deal”, angajament urmat și de alte state din lume. 
Angajamentul nu este de a elimina plasticul din 
utilizare, ci de a reduce emisiile de gaze cu efect 
de seră, plasticul având o contribuţie mică în coșul 
emisiilor în atmosferă comparativ cu alte forme de 
poluare. Plasticul are capacitatea de a-și reduce 
emisiile de CO2 dacă noi, cei care-l utilizăm dorim 
acest lucru. 

Așa cum am menţionat mai sus, plasticul are proprietatea de a fi reci-
clat și implicit de a se întoarce în produse noi, cea ce mai nou se numește 
economie de tip circular. Dar pentru a putea realiza acest lucru trebuie 
îndeplinite anumite condiții: 
nPrima și cea mai importantă este ca fiecare produs să fie proiectat 

pentru a fi reciclat. Din păcate, de multe ori primează principiul proiectat 
pentru a vinde mai ușor. 
nUrmătoarea condiţie ar fi eliminarea risipei de material, fie că este 

vorba de ambalaje sau alte produse. În multe cazuri observăm fenomenul 
de supra-ambalare. 
nUn alt principiu ar fi proiectarea pentru reutilizare. Economia nu poate 

fi circulară fără reutilizare. 
nDupă utilizare sau reutilizare plasticul ajunge deșeu, pentru a evita 

poluarea sau contaminarea trebuie colectat și nu abandonat. Odată colectat 
separat și evitată contaminarea, este foarte ușor de reciclat. 
nReciclarea responsabilă este următoarea condiţie. Avem în Europa 

tehnologii de reciclare mecanică ce pot transforma un plastic reciclat în 
materie primă pentru ambalaje alimentare, a se vedea PET sau HDPE. 
Recent au fost lansate pe piaţă tehnologii de reciclare mecanică ce pot 
transforma deșeuri de ambalaje din PP sau PS provenite din industria 
alimentară în materie primă tot pentru ambalaje alimentare, un nou pas în 
extinderea economiei de tip circular. Reciclarea chimică recent intrată în 
piaţa reciclării plasticului se conturează ca fiind o metodă complementară 
reciclării mecanice. 
nUltima condiţie ar fi stimularea reutilizării materiilor prime reciclate. 

Reciclarea plasticului poate fi realizată prin procedee mecanice sau 
prin procedee chimice

Reciclarea mecanică presupune mai multe operaţiuni, cum ar fi: sortare, 
mărunţire, spălare în mai multe faze, funcţie de gradul de contaminare, 
uscare și granulare. Reciclarea mecanică este metoda clasică de transfor-
mare a deșeurilor în materii prime, are avantajul unui consum mai mic de 
energie și implicit o amprentă de carbon mai mică, pe de altă parte este 
limitată în a transforma toate tipurile de plastic în materii prime pentru 
ambalajele din industria alimentară. 

Reciclarea chimică presupune depolimerizarea materialului ceea ce 
permite obţinerea unui nou polimer cu calităţi similare celui virgin. Pentru că 
reciclarea chimică are un consum mai mare de energie și uneori utilizează 
substanţe chimice, este considerată complementara reciclării mecanice și 
nu alternativa. 

Plasticul este un material care poate fi reutili-
zat, care poate fi reciclat, solicită responsabilitate 
și aceeași atenţie pe care o acordăm și celorlalte 
materiale. Plasticul se integrează în conceptul de 
economie circulară, iar faptul că Europa reutilizează 
aproximativ 4 milioane de tone de plastic reciclat 
demonstrează acest lucru. 

Comisia Europeană a lansat în 2019 strategia 
privind plasticul în contextul economiei circulare, 
iar industria europeană s-a angajat ca până în 
2025 să reutilizeze 10 milioane de tone de plastic 
reciclat, aceste acţiuni demonstrând colaborarea 
dintre autorităţi și industrie. Atingerea obiectivului 
suprem, zero emisii nete de gaze cu efect de seră, 
poate părea o provocare uriașă, dar la o analiză mai 
profundă constatăm că nu este vorba de sacrificii, 
ci doar de schimbarea unui anumit comportament, 
desprinderea din falsul confort cu care ne-am 
obișnuit. Condiţiile menţionate mai sus, de a realiza 
din utilizarea plasticului un proces complet circular, 
solicită implicarea tuturor, nu numai a industriei. 
Transformarea în ansamblu a economiei, din una 
liniară în una circulară, necesită acţiune generală, 
nu contemplaţie. Campania nedreaptă împotriva 
plasticului trebuie combătută prezentând imaginea 
reală, și noi avem obligaţia să facem acest lucru. 

Romcarbon Buzău, producător de ambalaje 
din plastic și reciclator deșeuri din plastic, are 
în portofoliu produse fabricate în totalitate sau 
parţial din materie primă reciclată, produse fa-
bricate conform cerinţelor clienţilor. Romcarbon 
comercializează materii prime reciclate din 
polipropilenă, polietilenă, polistiren și ABS.  
(www.aspaplast.ro) A
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Soluţii CAD pentru optică

CAD/CAM/PLM/ERP

MIRCEA BĂDUŢ   
inginer,  
consultant CAD/IT
cad_consultant@hotmail.com

S oftware-urile avansate destinate proiectării de dispozitive optice sunt capabile să lucreze 
cu piese optice clasice (lentile sferice/cilindrice, prisme, oglinzi, filtre) dar și să modeleze 
componente neconvenționale (precum lentilele asferice, acoperirile de suprafețe sau 

ghidajele optice din ochelarii de realitate augmentată/mixată).

Modelarea optică
Asistenţa la proiectarea dispozitivelor/siste-

melor optice este benefică în primul rând pentru 
rezolvarea unor probleme de concepţie, respectiv 
prin simularea și verificarea unor variante con-
ceptuale înainte de materializare (,,sistemul optic 
chiar se comportă cum ne așteptăm?"). Însă 
aceste soluţii CAD pot fi foarte utile şi pentru 
pregătirea producţiei de serie, industriale, respec-
tiv prin detalierea constructivă a reperului (forme, 
distanţe și dimensiuni, inclusiv pentru carcasă și 
pentru elementele non-optice), sau chiar pentru 
detaliere tehnologică (fabricaţie), ceea ce presu-
pune integrarea (fie în flux direct, fie prin export/
import) în soluţiile MCAD de întreprindere. 

Pe lângă componentele optice convenţionale 
(lentile, prisme, oglinzi, etc – pe care deseori le are 
organizate într-o bibliotecă de piese standardizate, 
eventual corelată on-line cu bibliotecile de produse 
ale furnizorilor consacraţi, și controlând parametric 
inclusiv proprietăţile optice/fizice, nu doar dimensi-
unile) software-ul CAD din această categorie poate 
să integreze în proiect și componente speciale: surse 
de lumină (controlând intensităţi dar și lungimi de 
undă); detectori de lumină; senzori de imagine CCD/
CMOS (controlând dimensiuni dar și sensibilităţi); 
reţele de difracţie; etc. De obicei proiectarea decurge 
(așa cum ne-am aștepta) oarecum similar unei 
proiectări de ansamblu mecanic într-un software 
MCAD, cu diferenţa esenţială că aici componen-
tele aduse/construite în scena virtuală se aliniază 
după una sau mai multe căi optice, iar software-ul 
va modela explicit aceste fascicole de lumină, 
urmărindu-le de la intrare (considerând o sursă de 
lumină punctuală sau planară) până la capăt (până 
la un senzor optic, până la un ecran, sau până la 

ieșire). La fiecare trecere a fascicolului de lumină 
printr-o piesă optică, aplicaţia știe să îi aplice aces-
tuia procesul specific piesei (deviere unghiulară, 
dispersie, reflexie, refracţie, filtrare, polarizare, etc). 
Desigur, după alcătuirea iniţială a ansamblului 
urmează imediat validarea funcţională a concep-
tului optic, iar apoi utilizatorul va putea să probeze 
diverse variante de proiect (scenarii what-if deru-
late pentru găsirea variantei optime, după norme 
generale sau după criterii speciale/particulare) prin 
modificarea diverșilor parametrii: poziţii ale pieselor 
optice; înlocuirea pieselor optice (sau doar varierea 
parametrilor optici); intensitatea sursei de lumină; 
sensibilitatea senzorului/detectorului, etc.

De asemenea, tot prin parametrizări ale con-
ceptului se poate supune modelul optic la diverse 
situaţii particulare/extreme (variaţii ale sursei de 

lumină, ca intensitate, lungime de undă, polarizare, unghi de intrare; alterări 
ale proprietăţilor fizico-optice prin efect termic; eventuale degradări ale 
proprietăţilor fizico-optice prin îmbătrânire; interferenţe/compuneri; ș.a.). 
Desigur, problemele identificate vor fi adresate conform uzanţelor din dome-
niu (precum recurgerea la sticle cu parametri diferiţi, tratamentele superfi-
ciale, etc) sau vor fi reiterate din aproape în aproape acele variante parame-
trice care ameliorează aspectele urmărite. Notăm că anumite software-uri 
includ asistenţi inteligenţi pentru selectarea sticlei pentru dispozitivul optic 
proiectat, la fel cum uneori vom întâlni facilităţi speciale pentru identificarea 
și tratarea astigmatismelor şi a aberaţiilor optice.

Cu oarece experienţă din partea utilizatorului, 
se poate ajunge la rafinamente de modelare, pre-
cum detectarea razelor de lumină parazite din inte-
riorul dispozitivului optic sau minimizarea reflexiilor 
nedorite din incintă (prin tratări ale formelor/
rugozităţilor pereţilor, prin folosirea de filtre sau 
prin aplicarea de tratamente la suprafeţele optice).
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Soluţii software consacrate
nSynopsys CODE V – este recunoscut pentru 

modelarea și analiza extrem de precisă a propagării 
fascicolului optic, precum și pentru abilităţile de 
optimizare a proiectelor (vedeţi Global Synthesis); 
vizualizările 3D ale modelului pot fi completate 
grafic de simulări ale difracţiilor de lumină, dar 
şi cu reprezentări grafice/tabelare extensive ale 
proprietăţilor și comportamentelor pentru com-
ponentele optice din biblioteca integrată; pentru 
proiecte mai neobișnuite se poate recurge la mo-
delarea nesecvenţială a suprafeţelor; suport pen-
tru fabricaţie (inclusiv pentru turnare/șlefuire piese 
optice nestandardizate).

nZemax OpticStudio – este probabil cel mai 
cunoscut software de proiectare optică rulând pe 
platforma Microsoft Windows, având numeroase 
aplicări atât pentru proiectarea de dispozitive opti-
co-imagiste cât şi pentru sisteme de iluminat. De 
remarcat în mod special abilităţile de proiectare a 
formelor neconvenţionale, de analizare a luminii 
parazite și de studiere a aberaţiilor. De asemenea, 
optimizarea sistemului optic proiectat (pe baza con-
strângerilor definite de utilizator și a obiectivelor de 
proiectare) poate viza și verificarea fabricabilităţii 
(incluzând și analiza toleranţelor optice, folosind 
algoritmi gen Monte Carlo). (Aici menţionăm și 
software-ul Zemax OpticsBuilder, cu care utilizato-
rii pot converti pe loc piesele optice din sesiunea 
OpticStudio în componente native CAD, facilitând 
proiectarea componentelor mecanice care susţin/
fixează piesele optice.)

nLambda Research TracePro – cu interfaţa sa 
de tip 3D CAD, TracePro este renumit ca un soft-
ware foarte practic pentru proiectarea și analizarea 
sistemelor optice și de iluminat.
nLambda Research OSLO (Optics Software 

for Layout and Optimization) – este cunoscut 

ca fiind cel mai avansat software pentru proiec-
tarea optimală a lentilelor și obiectivelor optice. 
OSLO combină algoritmii ray-tracing cu metodele 
de analiză și de optimizare (implementate într-un 
foarte rapid limbaj compilat intern) pentru rezolvarea 
de probleme particulare/spinoase în proiectarea 
optică (colaborând ideal cu TracePro pentru a oferi 
un mediu de proiectare complet).
nLambda Research RayViz – este un add-in 

destinat platformei SolidWorks, ceea ce înseamnă 
că beneficiem de funcţiunii elementare de modelare 
optică în chiar renumitul mediu MCAD. 
nCOMSOL Multiphysics – deși nu este des-

tinat în mod special fotonicii, software-ul poate 
fi folosit cu succes pentru simularea fasciculelor 
optice la proiectarea de dispozitive optice și pro-
cese inginerești (atât pentru producţie industrială 
cât și pentru cercetare).

Produse optice (beneficiare de CAD optic):
nmicroscoape (pentru biologie și medicină);
n lunete și binocluri (de uz general sau profesional);
ncamere foto și camere video (independente sau integrate în smartphone-
uri și tablete);
n telescoape pentru astronomie (unicate sau produse de serie);
nvideoproiectoare (de uz general sau profesional);
nsurse de lumină artificială (optimizări LED);
nochelari pentru realitate virtuală/mixată/augmentată;
ndetectoare optice de substanţe (poluanţi atmosferici);
ndispozitive spectroscopice și senzori pentru analize multispectrale (pentru 
biomedicină, industrie alimentară, agricultură, ecologie, etc);
ndispozitive medicale: endoscopie; imagistică medicală cu raze X; micros-
copie chirurgicală; surse de laser (pentru oftalmologie, stomatologie, derma-
tologie, neurologie); etc.
ndispozitive LiDAR (pentru asistenţă la navigare aeriană sau rutieră);
nsisteme de controlare inerţială a navigaţiei aeriene;
ndispozitive industriale: camere video pentru monitorizare procese de 
producţie; sortare/recunoaștere forme; verificarea calităţii suprafeţelor; 
verificări dimensionale; cuplaje de fibră optică; ș.a.m.d. A
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Strategie pentru 
suveranitatea digitală 
a Europei

ALEXANDRU 
ILIESCU C omisia Europeană a lansat pe 19 iulie 

2021 două noi alianțe industriale: Alianța 
pentru procesoare și tehnologiile 

semiconductorilor și Alianța europeană pentru 
date industriale, edge computing și tehnologii 
de tip cloud.

Cele două noi alianţe vor promova următoarea 
generaţie de microcipuri de procesoare industriale 
de tip cloud/edge computing și vor furniza UE 
capacităţile necesare pentru a-și consolida infra-
structurile, produsele și serviciile digitale esenţiale. 
Alianţele vor reuni companii, reprezentanţi ai state-
lor membre, mediul academic, utilizatori, precum și 
organizaţii de cercetare și tehnologie.

Alianţa industrială pentru procesoare şi 
tehnologiile semiconductorilor

Microcipurile, inclusiv procesoarele, sunt 
tehnologii-cheie care alimentează toate dispozi-
tivele și echipamentele electronice pe care le folo-
sim în prezent. O gamă largă de activităţi eco-
nomice se bazează pe cipuri, care determină nivelul 
de eficienţă energetică și de securitate a acestor 
activităţi. Capacităţile de dezvoltare a procesoare-
lor și a cipurilor sunt esenţiale pentru viitorul celor 
mai avansate economii actuale. 

Alianța industrială privind procesoarele și 
tehnologiile semiconductorilor va fi un instrument-
cheie pentru continuarea progresului industrial în 

UE în acest domeniu. Aceasta va identifica și va 
remedia blocajele, nevoile și dependenţele actuale 
din întreaga industrie. Alianţa va defini strategii 
tehnologice menite să asigure faptul că Europa are 
capacitatea de a proiecta și de a produce cele mai 
avansate cipuri, reducând totodată dependenţele 
strategice globale prin creșterea la 20%, până în 
2030, a cotei sale în producţia mondială de semi-
conductori.

În acest scop, alianţa urmărește să determine capacitatea de proiectare 
și de producţie necesară pentru producerea următoarei generaţii de pro-
cesoare și de componente electronice fiabile. Aceasta va însemna trecerea 
la o capacitate de producţie europeană de la noduri de 16 nanometri (nm) 
la noduri de 10 nm pentru a satisface nevoile actuale ale Europei, precum și 
trecerea de la 5 la 2 nm și mai puţin, pentru a anticipa nevoile tehnologice 
viitoare. Cele mai avansate tipuri de semiconductori sunt mai performante 
și au potenţialul de a reduce masiv energia utilizată de toate dispozitivele în 
care sunt integraţi, de la telefoane la centrele de date.

Alianţa europeană pentru date industriale, 
edge computing şi tehnologii de tip cloud

După cum s-a subliniat în Strategia europeană 
privind datele, volumul datelor generate crește 
semnificativ și se preconizează că o parte 
considerabilă a acestora va fi prelucrată cu aju-
torul Edge computing (80% până în 2025, faţă de 
doar 20% în prezent), mai aproape de utilizatori 
și acolo unde sunt generate. Această schimbare 
reprezintă o oportunitate majoră pentru UE de a-și 
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consolida propriile capacităţi de cloud și de vârf și, 
prin urmare, suveranitatea sa tehnologică. Această 
evoluţie va necesita dezvoltarea și implementarea 
unor tehnologii cu totul noi de prelucrare a datelor, 
care să cuprindă tehnicile de Edge computing, 
îndepărtându-se de modelele centralizate integral 
de infrastructuri de prelucrare a datelor.

Alianța europeană va promova apariţia tehnolo-
giilor de tip cloud și de vârf disruptive care sunt 
foarte sigure, eficiente din punct de vedere energetic 
și al utilizării resurselor, fiind pe deplin interopera-
bile și promovând încrederea utilizatorilor de ser-
vicii cloud în toate sectoarele. Alianţa va răspunde 
nevoilor specifice ale cetăţenilor, ale întreprinderilor 
și ale sectorului public din UE (inclusiv în scopuri 
militare și de securitate) în materie de prelucrare 
a datelor extrem de sensibile, stimulând în același 
timp competitivitatea industriei UE în domeniul 
tehnologiilor de tip cloud și al celor de vârf.

odată cu noile comenzi din industria auto s-a ajuns 
în punctul în care cererea a depășit oferta.

Pe toată durata sa de viață, activitatea alianței va respecta următoarele 
principii și norme esențiale:
ncele mai înalte standarde în ceea ce privește interoperabilitatea și 

portabilitatea/reversibilitatea, deschiderea și transparenţa;
ncele mai înalte standarde în ceea ce privește protecţia datelor, securi-

tatea cibernetică și suveranitatea datelor;
n tehnologii de ultimă oră în ceea ce privește eficienţa energetică și 

durabilitatea; 
n respectarea celor mai bune practici europene în domeniul tehnologi-

ilor de tip cloud, inclusiv prin aderarea la standardele, codurile de conduită 
și sistemele de certificare relevante.

Importanţa industriei de semiconductori 
pentru Europa 

În primele luni ale anului trecut, după vânzările 
slabe și sistările de producţie, producătorii din 
industria auto au renunţat la acumularea de stocuri 
de componente electronice. Simultan, din cauza 
pandemiei, s-a înregistrat o creștere în vânzările de 
electronice, astfel crescând cererea de semicon-
ductori din partea producătorilor de electronice.

În partea a doua a anului 2020, vânzările auto 
au reînceput să crească, acest lucru a dus la 
creșterea cererii venită din partea producătorilor 
auto. Fabricile de semiconductori erau deja asal-
tate de comenzi din industria de electronice, iar 

Conform ACAROM, actuala criză globală a aprovizionării cu semi-
conductori în industria auto (mai precis de circuite integrate sau cipuri) a 
devenit extrem de îngrijorătoare pentru cei din domeniu, întrerupând sau 
încetinind producţia de automobile. În contextul pandemiei de COVID-
19, a devenit mult mai vizibilă remodelarea industriei globale de cipuri și 
elemente de microelectronică, în care China ţintește o poziţie dominantă. 
Astfel, este clar că industria auto va trebui să revizuiască în mod fundamen-
tal și rapid procesele și sursele sale de aprovizionare cu cipuri bazate pe 
semiconductori.

„Semiconductorii par a fi «noul petrol» într-
o economie mondială tensionată și se pare ca 
«războiul» semiconductorilor se află abia la 
început.”

În acest moment, pe piaţa internaţională de cir-
cuite integrate, SUA au o cotă de 12% din producţia 
mondială (faţă de 37% în 1990), China 15% faţă de 
0%,  iar Europa 9% faţă de 44%.

Problema principală, conform ACAROM, 
este cea a microcontrolerelor, domeniu în care 7 
producători mondiali livrează 95% din  necesarul 
pieţei auto globale. Cei 7 depind însă de un sub-
contractant taiwanez de cipuri specifice, TSMC 
–Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, 
cel mai important din lume,  cu o uzină uriașă de 17 
miliarde dolari, care furnizează cipuri pentru 70% 
din piaţa mondială de microcontrolere, indispensa-
bile automobilelor actuale, în timp ce asigură pon-
derea livrărilor de cipuri și pentru alte utilizări. Alţi 
jucători asiatici importanţi pe această piaţă sunt 
Samsung (Coreea de Sud) și Renesais Electronics 
(Japonia).

Având în vedere influenţa pe care o are oprirea 
sectorului auto asupra economiei europene, încă de 
anul trecut, industria semiconductorilor a devenit 
o preocupare importantă pentru ţările din Uniunea 
Europeană, în condiţiile în care cele mai multe din-
tre companiile producătoare sunt în afara Europei.

Astfel, în luna februarie a acestui an, la nivel 
european, grupurile Renault, Stellantis (Fiat, 
Peugeot-Citroen, Opel), dar și VW sau Ford au 
anunţat opriri de producţie din cauza lipsei com-
ponentelor electronice.  În cazul Grupului Renault, 

francezii au oprit producţia în Franţa la o uzină, în cele două locaţii din 
Maroc, dar și în România, la Mioveni. De asemenea, Ford Craiova a anunţat 
suspendarea producţiei de vehicule și motoare ca urmare a problemelor 
legate de furnizarea de semiconductori care afectează o mare parte din 
industria auto globală. Problemele au continuat și în lunile următoare. Spre 
exemplu, în aceste zile, compania VW a anunţat că va livra automobile fără 
sisteme de navigaţie și radio. Se pare ca este vorba despre modelul VW 
Fox care urmează sa fie vândut în Brazilia fără sistemul de navigaţie și cel 
de divertisment. Preţul a fost schimbat la 61.690 de reali, aprox. 10.000 de 
euro, ca și compensaţie pentru lipsa dotărilor, anunţă Mediafax.

Reacţii
Ca urmare a actualei crize a semiconductorilor, 

SUA a decis să susţină construirea unei fabrici de 
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foarte mare capacitate în Arizona pe tehnologie 
TSMC și, desigur, va îngrădi exportul de tehnologii 
de producţie și de softuri occidentale către China. 
Pentru această decizie există și argumente de ordin 
militar. 

Pe de altă parte cancelarul german, Angela 
Merkel, declară: „Mă simt frustrată că un bloc 
mare, precum Uniunea Europeană, nu este capa-
bil să producă suficiente cipuri”, subliniind riscul 
dependenţei exagerate de producătorii asiatici și 
adaugă: „avem nevoie de fiabilitate in sourcing, 
astfel ca evenimente exterioare să nu ducă la 
nerespectarea contractelor de livrări”, subliniind 
cu ironie că majoritatea mașinilor utilizate pentru 
fabricarea cipurilor se fabrică în Germania. 

Producătorii europeni încep să ia măsuri
Bosch a deschis pe 7 iunie la Dresda una dintre cele mai moderne 

fabrici de plăcuţe semiconductoare din lume. Echipamentele de înaltă 
automatizare, complet conectate și procesele integrate, combinate cu 
inteligenţa artificială (IA), fac din locaţia din Dresda o fabrică inteligentă și 
un pionier în materie de Industrie 4.0. Investiţia în unitatea de înaltă tehnolo-
gie este de aproximativ un miliard de euro. Aceasta este cea mai mare 
investiţie unică din istoria de peste 130 de ani a companiei. Pentru clienţii 
din industria auto, producţia de cipuri va începe în septembrie, cu trei luni 
mai devreme decât era planificat.

În același context, pe 25 iunie 2021, Renault Group și STMicroelectronics 
au anunţat încheierea unui acord de cooperare strategică în domeniul 
concepţiei, dezvoltării, fabricării și furnizării către Renault Group a unor pro-
duse și soluţii adaptate pentru sistemele de electronică de putere instalate 
pe vehiculele cu baterie și hibride.

Strategia României 
Conform edupedu.ro, încă de la finalul anului 

2020 există în România, sub egida Academiei 
Române, o iniţiativă prin care se dorește ca 
România să devină producător de cipuri prin crea-
rea unui „ecosistem naţional în microelectronică”.

Grupul de Lucru reunește profesori, cercetători 
și reprezentanţi ai industriei. Putem enumera 
companiile:  Continental Automotive România, 
Infineon Technologies România, NXP România, 
Simea (Siemens) Sibiu, AlfaRom, precum și 
universitățile și institutele de cercetare implicate: 
Universitatea Politehnica București, Universitatea 
Politehnica Timișoara, Universitatea Tehnică Cluj, 
Universitatea Tehnică Iași, Institutul de Cercetare 
Microtehnologie. Grupul este condus de Gheorghe 
Ștefan, profesor la Universitatea Politehnica 
București și membru corespondent al Academiei 
Române.

Grupul de Lucru consideră că România este bine poziţionată pentru a 
deveni un contribuitor efectiv în acest program ambiţios, ţara noastră având 
deja o istorie în domeniu, și care este continuată în mai multe centre de 
excelenţă din ţară:
ngăzduiește deja investiţii industriale semnificative, de mare interes 

european (ca industria auto), incluzând unităţi de producţie și de cercetare-
dezvoltare;
npoate mobiliza fonduri importante din resurse naţionale și europene 

(depășind 60 miliarde de euro în programul-cadru curent); 
neste atractivă economic prin costuri sub media europeană; 
ndispune de resurse umane cu calificare demonstrată pe plan naţional 

și internaţional; 
nși nu în ultimul rând, are o semnificativă rezervă demografică care 

poate fi orientată spre acest domeniu printr-un program agresiv în educaţie.

Grupul consideră că angajarea României în 
IPCEI-ME-2 va avea un efect imediat în economie 
și un efect pe termen mediu asupra progresului 
general al ţării. Grupul de Lucru va continua să 
exploreze:
n consolidarea propunerilor și actorilor într-

un scenariu care să maximizeze participarea, 
contribuţiile, beneficiile pentru economia naţională 
și impactul european;
n identificarea și câștigarea de parteneri externi 

pentru acţiuni comune și colaborare;
n rafinarea ipotezelor de investiţii cu datele 

necesare formulării propunerii de IPCEI.

Pentru a racorda ţara la efortul european, 
autorităţile române trebuie să structureze strategiile 
naţionale ţinând cont de:  
n În toate planurile naţionale, DIGITALIZAREA 

trebuie aliniată cu definiţia EU pentru a include în 
prima poziţie MICROELECTRONICA;
n Acest program ambiţios cere contribuţii 

din mai multe surse cu mecanisme de orien-
tare și finanţare diferite. Este imperios nece-
sar ca Ministerele de resort, în particular MEAT 
(Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și 
Turismului), Ministerul Investiţiilor și Proiectelor 
Europene (MIPE), MCID, Ministerul Educaţiei 
(ME) și, potenţial, Ministerul Apărării Naţionale, 
(MApN, pentru tehnologii „dual use”) să creeze un 
mecanism comun prin care propunerea naţională 
privind IPCE-ME-2 să fie corelată, între altele cu 
PNRR, POCIDIF, POR, PNCDI și cu „echipamentele 
majore” ale MApN;
nDacă România decide să fie activă în acest 

domeniu, ar trebui să se implice activ în explorarea 
scenariilor de investiţii care are loc la nivel european.

Implicarea României va duce la crearea a 4-6 
hub-uri de Inovare Digitală „instalate unde există 
deja activităţi industriale, universitare și de cer-
cetare, ca element de bază al politicii de Specializare 
Inteligentă a Agenţiilor de Dezvoltare Regionale”.

Industria semiconductorilor a fost una dintre 
cele mai rezistente pieţe în 2020. Deși a provocat 
o recesiune globală profundă în 2020, pandemia 
Covid-19 a stimulat o accelerare a transformării digi-
tale mondiale, având ca rezultat o creștere remarca-
bil de robustă a pieţei semiconductorilor. A
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Talentul, prioritatea liderilor în tehnologie
P e măsură ce multe birouri și orașe au intrat în carantină în 2020, angajații au trecut în telemuncă, iar unii dintre ei au 

părăsit orașele principale în căutarea unor spații mai mari la costuri mai reduse, printre alți factori. Liderii în tehnolo-
gie cred că, în viitor, succesul se va construi pe un echilibru între spațiul fizic al birourilor și o mai mare flexibilitate.

39% dintre liderii industriei consideră că ora-
șele „centru”, precum Londra, Singapore sau Tel Aviv, 
vor continua să deţină un rol vital, facilitând colabo-
rarea în comunităţi cu o infrastructură digitală 
solidă, arată studiul KPMG Technology Industry, la 
care au participat peste 800 de lideri din industrie. 
Aceste centre și-au pierdut importanţa pentru doar 
22% dintre respondenţi. Aceste informaţii reflectă 
datele din ediţia 2021 a KPMG CEO Outlook, con-
form căruia 78% dintre liderii din domeniul tehnolo-
giei nu intenţionează să își reducă spaţiul de birouri, 
iar un sfert (26%) anticipau că vor recruta angajaţi 
predominant în telemuncă.

Liderii industriei au clasat orașe din toată 
lumea, cu excepţia Silicon Valley, într-un top al 
locaţiilor ce vor deveni centre de inovaţie în tehnolo-
gie în următorii patru ani. Orașele din acest Top 10 
aveau deja ecosisteme puternice și înainte de pan-
demie, ajutându-le să iasă mai puternice din pan-
demie și, posibil, să reprezinte o provocare pentru 
Silicon Valley, pe măsură ce lumea se pregătește 
pentru redresarea post-pandemie.

Top 10 orașe ce pot deveni centre de inovație 
în tehnologie în următorii patru ani (în afara Silicon 
Valley / San Francisco)

Comparativ cu studiul din anul precedent, ediţia 
din acest an aduce câteva schimbări notabile. 
Seul, aflat pe locul 8 în 2020, a scăzut până pe 
poziţia 14 în acest an, în timp ce Austin și Seattle, 
clasate pe 11, respectiv 24 în 2020, împart locul 10 
în ediţia curentă. Deși Silicon Valley este regiunea 
dominantă în industria globală a tehnologiei, doar 
unul dintre trei lideri consideră că își va păstra pe 
termen lung poziţia în domeniul inovaţiei, iar un 
număr egal de lideri consideră că o va pierde.

„KPMG i-a întrebat pe respondenţii care con-
siderau anterior că sunt foarte importante centrele 
fizice, în ce măsură centrul global de inovaţie se va 
muta în următorii patru ani din Silicon Valley. O tre-
ime (32%) consideră că Silicon Valley își va menţine 
poziţia, dar un număr similar de lideri consideră 
că o va pierde. Companiile de dimensiuni diferite 
au opinii ușor diferite. 38% dintre companiile mari 
consideră că Silicon Valley își va păstra supremaţia, 
dar doar 27% dintre companiile mici / start-up-uri au 
aceeași viziune. Companiile mijlocii se încadrează 
pe medie, la 32 de procente. 

Din studiul nostru reiese că liderii în tehnolo-
gie sunt atenţi la opiniile angajaţilor și dezvoltă 
politicile și viziunea asupra strategiilor pentru viitor 
în funcţie de nevoile și aspiraţiile oamenilor lor, 
precum și în funcţie de beneficiile și provocările 
diferitelor modele. Industria are o reputaţie de 
trend setter în ceea ce privește evoluţia mediului de 
lucru și consider că pandemia a accelerat inovaţia 
și schimbarea progresivă. Nu există o abordare 
universală, așa cum indică diferenţele din industrie. 
Cu toate acestea, deși există o incertitudine în ceea 
ce privește modelele forţei de muncă pe termen 
lung, industria pare să accepte oportunitatea unei 
structuri cu adevărat hibride, combinând ecosis-
temele vibrante ale centrelor de tehnologie cu 
agilitatea, echilibrul și accesul la talent oferite de 
telemuncă,” încheie Holt. A

Succesul sectorului de tehnologie a depășit majoritatea in-
dustriilor în timpul pandemiei de Covid-19, multe companii 

înregistrând creșteri semnificative de la începutul crizei. Aceste 
rezultate consolidează percepția conform căreia creativitatea și 
inovația se pot întâmpla oriunde, în contexul colaborării globale 
virtuale. Totuși, o companie trebuie să poată inova, iar raportul 
KPMG Technology Innovation Hubs relevă că spațiile de lucru fizice și 
centrele de inovare rămân componente esențiale în strategiile com-
paniilor de tehnologie, deși acestea ar putea fi relocate din Silicon 
Valley. Talentul în inginerie și proprietatea intelectuală sunt fundația 
industriei de tehnologie, iar retenția talentelor de vârf este un impera-
tiv strategic. Angajatorii știu și dezvoltă modele de lucru flexibile, 
inclusiv permanent hibride. Pe măsură ce forța de muncă 
se dispersează geografic, vor apărea noi zone cu angajați 
specializați în tehnologie.

Alex HOLT, Global Head, Technology, Media and 
Telecommunication, KPMG

1 Singapore

2 (egalitate): New York / Tel Aviv

4 Beijing

5 Londra

6 Shanghai

7 Tokio

8 Bengaluru

9 Hong Kong

10 (egalitate): Austin / Seattle

Una dintre lecțiile esențiale ale acestui studiu este că, deși 
Silicon Valley își va păstra importanța, ar putea apărea noi 

centre de tehnologie. România oferă multe oportunități industriei 
de tehnologie și are potențialul de a se transforma într-un centru 
în următorii ani. Țara îndeplinește multe dintre criteriile stabilite de 
studiu pentru centrele de tehnologie. În țară activează multe com-
panii de succes in domeniu, România are o infrastructură IT foarte 
bună – printre cele mai rapide din lume – și profesioniști IT care pot fi 
atrași din universitățile de top ale țării. De asemenea sectorul IT este 
recunoscut ca un sector prioritar și a beneficat de-a lungul timpului 
de măsuri de susținere. Un focus mai mare pe măsurile care vizează 
cercetarea-dezvoltarea este important pentru a crea condiții 
favorabile pentru valoare adaugată mare în economie.

Adela CIUCIOI, Partener, 
Head of Technology, Media & Telecom, KPMG în România
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Companiile româneşti privesc 
cu scepticism implementarea 
de soluţii Cloud 
D endrio, companie antreprenorială românească specializată în integrarea soluțiilor IT&C, parte a Bittnet Group, și 

Amazon Web Services (AWS), cea mai mare și cuprinzătoare platformă Cloud la nivel mondial, au realizat un studiu 
despre adopția soluțiilor Cloud în companiile românești. Obiectivul cercetării realizate a fost de a înțelege nivelul 

de adopție a tehnologiilor de tip Cloud în cadrul companiilor din România, ce tip de Cloud folosesc acestea, care sunt 
provocările întâlnite în utilizarea Cloud-ului, ce mecanisme de reducere a costurilor folosesc sau care este bugetul dedicat 
dezvoltării angajaților care utilizează noile tehnologii.

Conform statisticilor Eurostat, România se află pe ultimele 
locuri în UE în clasamentul gradului de digitalizare, iar în ceea 

ce privește rata de adopție a serviciilor Cloud, în 2020, doar 16% 
dintre companii aveau implementate astfel de servicii. Companiile 
românești sunt încă sceptice în adoptarea acestor tehnologii, deși 
acestea le pot furniza un adevărat avantaj competitiv. Pandemia a 
adus companiile în situația în care au început să simtă nevoia de 
digitalizare în contextul muncii și al proceselor realizate de la distanță. 
Astfel, organizațiile care utilizează astfel de servicii pot supraviețui mai 
bine în condiții de stres, deoarece pot lucra de oriunde și oricând, 
pot lansa mai rapid produse noi pe piață, pot oferi servicii mai inteli-
gente și cu costuri de operare semnificativ reduse prin utilizarea 
automatizărilor și a inteligenței artificiale și se pot proteja mai bine 
împotriva atacurilor cibernetice. Prin studiul realizat împreună cu 
partenerii noștri de la AWS ne-am dorit să înțelegem care sunt 
provocările și obiecțiile ce determină companiile locale să 
evite implementarea soluțiilor de Cloud.

Cristian HERGHELEGIU, CEO Dendrio Solutions și VP 
of Technology în cadrul Bittnet Group

Studiul a relevat că deși companiile au început 
în ultimii ani să descopere avantajele oferite 
de Cloud, rata de adopţie rămâne în continuare 
scăzută, 73% dintre companiile intervievate au 
declarat că nu au un departament dedicat în pro-
pria companie. Acest lucru poate fi influenţat de 
mărimea organizaţiei sau de nevoile pe parte de 
Cloud în raport cu serviciile oferite de furnizorul 
extern. Totodată, reticenţa românilor în adoptarea 
soluţiilor de tip Cloud este legată în special de lipsa 
resurselor interne, precum și de posibile probleme 
în menţinerea siguranţei datelor.

În ceea ce privește mărimea departamentului 
de Cloud, 97% dintre companii au o echipă formată 
din 1-5 persoane, în timp ce 3% au peste 5 per-
soane. Externalizarea serviciilor Cloud înseamnă 
în majoritatea cazurilor și o scădere a nevoii de 
resurse alocate în această zonă a departamen-
tului IT. O echipă specializată poate însemna 
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chiar și o persoană care menţine legătura cu furni-
zorul, solicită anumite servicii sau poate transmite 
sesizări. În funcţie de serviciile Cloud contractate, 
unele activităţi pot rămâne în grija departamentului 
intern de IT, aspect ce este discutat în momentul 
externalizării.

În cazul companiilor care nu au un departament 
de Cloud, 60% au declarat că nu utilizează servicii 
Cloud, 33% au externalizat sau urmează să exter-
nalizeze acest serviciu, iar 7% dintre respondenţi 
au deja în plan recrutarea de specialiști în acest 
domeniu. Rolul unui astfel de specialist este unul 
complex și ţine de aspecte precum administrarea 
aplicaţiilor, migrarea datelor, optimizarea costurilor 
sau securizarea accesului în aplicaţii.

În privinţa tipurilor de servicii de Cloud utili-
zate, pentru Cloud Public, Amazon Web Services, 
Microsoft Azure și Google Cloud se află în topul 
preferinţelor respondenţilor, în timp ce Oracle 
Infrastructure Cloud, IBM Public CLoud și Alibaba 
Cloud sunt aproape necunoscute publicului din 
România. 49% dintre companiile cu departa-
ment dedicat preferă serviciile hibrid de Cloud. 
Acestea presupun ca organizaţia să găzduiască 
pe serverele proprii aplicaţii și date esenţiale, cele 
secundare fiind găzduite de furnizorul de Cloud.

Pentru serviciile de Cloud Privat, Amazon 
Web Services Outpost, Microsoft Azure Stack, 
VMware vSphere sunt cele mai cunoscute prin-
tre respondenţii din România, în timp ce Google 
Anthos, Open Stack, Red Hat OpenShift, CloudStack, 
Bare-metal Cloud, Pivotal CloudFoundry sunt 
extrem de puţin cunoscute. Majoritatea compani-
ilor continuă să își ţină datele pe serverele proprii și 
nu apelează la servicii de Cloud Privat.

Pentru o bună parte dintre respondenţi, planurile 
pentru 2021 privind folosirea serviciilor Cloud sunt 
legate de optimizarea costurilor, 71% indicând acest 
lucru. Externalizarea soluţiilor poate fi o soluţie în 
acest sens, deoarece va duce la o scădere a bugetu-
lui alocat pe parte de resurse și infrastructură. De 
asemenea, 62% dintre persoanele intervievate au în 
plan testarea tehnologiei Cloud în propria companie 
și 78%, documentarea mai extinsă despre serviciile 
Cloud existente pe piaţă.

În ceea ce privește planurile de învăţare și for-
mare pentru membrii echipei IT, în cazul compani-
ilor care nu utilizează Cloud, 78% nu au în vedere 
un astfel de plan în viitorul apropiat. Acest lucru 
poate însemna fie că pun accentul pe angajarea 
unor specialiști deja formaţi în domeniul Cloud, fie 
au în vedere externalizarea integrală a serviciilor 
de Cloud.

În companiile care utilizează Cloud și au în 
vedere un plan de învăţare, 85% dintre respondenţi 
au menţionat că folosirea transferului de cunoș-
tinţe de la angajat la angajat este cea mai populară 
metodă de a învăţa. Totodată, 76% dintre companii 
folosesc complementar și tutoriale, 59% folosesc 

În urma cercetării efectuate, interpretarea noastră generală 
este că există interes pentru dezvoltarea zonei Cloud, atât 

ca adopție cât și ca parte de creștere a angajaților. Având în vedere 
ponderea companiilor care deja investesc sau doresc să investească 
în acest domeniu, suntem încă la început de drum, scepticismul în 
rândul acestora este în continuare la nivel înalt, multe necunoscând 
încă avantajele pe care Cloud-ul le poate aduce în desfășurarea mai 
bună a activității lor. Pentru companiile IT, dar și pentru orice altă 
organizație care dorește să facă din tehnologiile moderne un avantaj 
competitiv, Cloud-ul reprezintă o resursă prețioasă, chiar dacă 
deocamdată prea puțin accesată în țara noastră, în raport cu 
beneficiile sale.

Irina MĂRGESCU, Cloud Business Enabler la Dendrio

platforme online de învăţare, precum Udemy și 
56% urmează cursuri oficiale de învăţare precum 
cele oferite de Amazon Web Services. Din bugetul 
prevăzut pentru proiectele de Cloud, 35% dintre 
companiile care au un plan de învăţare alocă 
5% sau mai puţin pentru educarea și formarea 
angajaţilor.

În legătură cu cele mai importante trei riscuri 
pentru companiile care au în vedere un plan de 
învăţare pentru membrii echipei IT, 23% văd securi-
tatea cibernetică ca principala problemă, urmată de 
faptul că organizaţiile se află în continuare într-un 
deficit de resurse de securitate și de personal capa-
bil să răspundă în faţa ameninţărilor cibernetice. În 
contextul pandemiei și a muncii de la distanţă, tot 
mai multe organizaţii au fost atacate sau sunt în 
pericol de a fi atacate cibernetic.

Studiul „Dendrio & AWS – Adopția soluțiilor 
Cloud în companiile românești” a fost realizat în 
perioada iunie-iulie 2021, culegerea datelor fiind 
efectuată de Mercury Research. Au fost intervievaţi 
152 de respondenţi din companii prezente în 38 de 
judeţe ale României, care activează într-o varietate 
de industrii și au diferite dimensiuni, începând de 
la 0-50 și până la peste 500 de angajaţi. Marea 
majoritate a companiilor, 35, activează în domeniul 
comerţului, 28 în producţie, 27 în servicii și 20 în 
construcţii. În ceea ce privește cifra de afaceri, cele 
mai multe dintre acestea, 37%, au avut venituri 
cuprinse între 1 și 4,9 milioane de lei în anul 2020, 
23% între 10-49 milioane de lei, 17% între 5-9,9 
milioane de lei, 12% sub 1 milion de lei, 6% între 
50 și 100 milioane de lei și 5% peste 100 milioane 
de lei. Dintre persoanele intervievate, 52% sunt 
CEO, administratori, antreprenori sau fondatori, 38% 
ocupă funcţii precum CFO, Director financiar sau 
Director operaţiuni, în timp ce 10% au poziţia de 
CTO, CIO, IT Manager, Director departament IT, 
Responsabil IT.

Despre Dendrio
Dendrio reprezintă reuniunea a trei companii cunoscute pe piaţa din 

România: Bittnet, Gecad Net și Crescendo. Dendrio a moștenit valorile, 
competenţele, portofoliile și echipele unora dintre cei mai cunoscuţi inte-
gratori de pe piaţa IT din România și dezvoltă mai departe business-ul de 
integrare din poziţia de Secured Hybrid Multi-Cloud Integrator. Dendrio 
face parte din Bittnet Group, un grup de companii listat la Bursa de Valori 
București din 2015, sub simbolul BNET. (sursa: www.dendrio.com) A
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Tot ce trebuie să ştiţi 
despre învăţarea federată
U na dintre provocările centrale ale învățării automate este necesitatea unor cantități mari de date. Colectarea 

seturilor de date de formare pentru modelele de învățare automată implică riscuri de confidențialitate, securitate 
și procesare pe care organizațiile ar prefera să le evite.

O tehnică ce poate ajuta la abordarea unora 
dintre aceste provocări este „învăţarea federată”. 
Distribuind instruirea modelelor pe dispozitivele 
utilizatorilor, învăţarea federată permite utilizarea 
învăţării automate, reducând în același timp nevoia 
de a colecta date de utilizator.

Învăţare automată bazată pe cloud
Procesul tradiţional de dezvoltare a aplicaţiilor 

de învăţare automată este de a colecta un set mare 
de date, de a instrui un model pe date și de a rula 
modelul instruit pe un server cloud accesibil utili-
zatorului prin diferite aplicaţii, cum ar fi căutarea 
web, traducerea, generarea de text și procesarea 
imaginii.

De fiecare dată când aplicaţia dorește să uti-
lizeze modelul de învăţare automată, trebuie să 
trimită datele utilizatorului către serverul în care se 
află modelul.

În multe cazuri, trimiterea de date către server 
este inevitabilă. Această paradigmă este inevitabilă 
pentru sistemele de recomandare a conţinutului, de 
exemplu, deoarece unele dintre datele și conţinutul 
necesare pentru învăţarea automată se află pe 
serverul cloud.

Cu toate acestea, cu aplicaţii precum comple-
tarea automată a textului sau recunoașterea feţei, 
datele sunt locale pentru utilizator și dispozitiv. În 
aceste cazuri, ar fi de preferat ca datele să rămână 
pe dispozitivul utilizatorului în loc să fie trimise în 
cloud.

Din fericire, progresele înregistrate în domeniul 
AI au făcut posibilă evitarea trimiterii datelor sen-
sibile ale utilizatorilor către serverele de aplicaţii. 
Cunoscut și sub numele de TinyML, acesta este 
un domeniu activ de cercetare, ce încearcă să 
construiască modele de învăţare automată care să 
se potrivească cu smartphone-uri și alte dispozi-
tive. Aceste modele permit inferenţa internă a dis-
pozitivului. Companiile mari de tehnologie încearcă 
să introducă unele dintre aplicaţiile lor de învăţare 
automată pe dispozitivele utilizatorilor pentru a 
îmbunătăţi confidenţialitatea.

Învăţarea automată pe dispozitiv are mai multe 
avantaje suplimentare. Aceste aplicaţii pot conti-
nua să funcţioneze chiar și atunci când dispozitivul 

nu este conectat la Internet. De asemenea, oferă 
avantajul de a conserva lăţimea de bandă atunci 
când utilizatorii folosesc conexiuni cu plată. Și 
în multe aplicaţii, inferenţa pe dispozitiv este mai 
eficientă din punct de vedere energetic decât 
trimiterea de date în cloud.

Antrenează modele de învăţare automată pe dispozitiv
Inferenţa pe dispozitiv este un upgrade major de protecţie a datelor pen-

tru aplicaţiile de învăţare automată. Cu toate acestea, o provocare rămâne: 
dezvoltatorii continuă să aibă nevoie de date pentru a instrui modelele 
pe care le vor împinge pe dispozitivele utilizatorilor. Aceasta nu este o 
problemă dacă organizaţia care dezvoltă modelele deţine deja datele (de 
exemplu, o bancă deţine tranzacţiile sale) sau datele sunt cunoscute public 
(de ex. Wikipedia sau articole de știri).

Dar dacă o companie dorește să instruiască modele de învăţare 
automată care conţin informaţii sensibile despre utilizatori, cum ar fi 
e-mailuri, jurnale de chat sau fotografii personale, atunci există multe 
provocări în colectarea datelor de instruire. Compania trebuie să se asigure 
că politica sa de colectare și păstrare respectă diferite reglementări privind 
protecţia datelor și este anonimizată pentru a elimina informaţiile de identi-
ficare personală (PII).

Odată ce modelul de învăţare automată este instruit, echipa de dez-
voltare trebuie să decidă dacă păstrează sau aruncă datele de instruire. De 
asemenea, trebuie să aibă o politică și un proces în vigoare pentru a conti-
nua colectarea de date de la utilizatori, pentru a se recalifica și a-și actualiza 
modelele în mod regulat.

Aceasta este problema adreselor de învăţare federată.

Învăţare federată
Ideea principală a învăţării federate este de a 

instrui un model de învăţare automată pe datele 
utilizatorilor, fără a fi nevoie să le împingeţi pe ser-
verele cloud.

Învăţarea conectată începe cu un model de 
învăţare automată de bază pe serverul cloud. Acest 
model este fie instruit cu date publice (de exemplu, 
articole Wikipedia sau setul de date ImageNet), fie 
nu a fost instruit deloc.

În etapa următoare, mai multe dispozitive utili-
zator antrenează voluntar modelul. Aceste dispozi-
tive conţin date despre utilizatori, relevante pentru 
aplicaţia modelului, cum ar fi: jurnale de chat și 
apăsări de taste.

Aceste dispozitive descarcă modelul de bază 
la un moment adecvat, cum ar fi atunci când sunt 
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conectate la o reţea Wi-Fi și conectate la o priză 
electrică (exerciţiul este un proces intens din punct 
de vedere al calculului și va scurge bateria dispozi-
tivului dacă se face la momentul nepotrivit). Apoi 
antrenează modelul cu datele locale ale dispoziti-
vului.

După antrenament, returnează modelul instruit 
la server. Algoritmii populari de învăţare automată, 
cum ar fi reţelele neuronale profunde și mașinile 
vectoriale de sprijin, sunt parametrii. După antrena-
ment, ei codifică modelele statistice ale datelor lor 
în parametri numerici și nu mai au nevoie de datele 
de instruire pentru deducere. Prin urmare, atunci 
când dispozitivul trimite modelul instruit înapoi la 
server, acesta nu conţine date brute de utilizator.

De îndată ce serverul primește datele de pe 
dispozitivele utilizatorului, acesta actualizează 
modelul de bază cu valorile parametrilor agregate 
ale modelelor instruite de utilizator.

Ciclul de învăţare federat trebuie repetat de mai 
multe ori înainte ca modelul să atingă acurateţea 
optimă dorită de dezvoltatori. Odată ce modelul 
final este gata, acesta poate fi distribuit tuturor 
utilizatorilor pentru deducere pe dispozitiv.

Limitele învăţării federate
Învăţarea federată nu se aplică tuturor 

aplicaţiilor de învăţare automată. Dacă modelul este 
prea mare pentru a rula pe dispozitivele utilizatoru-
lui, dezvoltatorul va trebui să găsească alte soluţii 
alternative pentru a proteja confidenţialitatea uti-
lizatorului.

Pe de altă parte, dezvoltatorii trebuie să se 
asigure că datele de pe dispozitivele finale ale 
utilizatorilor sunt relevante pentru aplicaţie. Ciclul 
tradiţional de dezvoltare a învăţării automate 
implică practici intensive de curăţare a datelor, 
în care inginerii de date elimină punctele de date 
înșelătoare și completează golurile în care lipsesc 
datele. Antrenarea modelelor de învăţare automată 
cu date irelevante poate face mai mult rău decât 
bine.

Cu datele de instruire de pe dispozitivul utiliza-
torului, nu există nicio modalitate pentru inginerii 
de date de a evalua datele și de a se asigura că 
acestea sunt utile pentru aplicaţie. Din acest motiv, 
învăţarea federalizată trebuie să se limiteze la 
aplicaţii în care datele utilizatorului nu necesită 
preprocesare.

O altă frontieră a învăţării automate federate 
este etichetarea datelor. Majoritatea modelelor 
de învăţare automată sunt monitorizate, ceea ce 
înseamnă că necesită probe de instruire care sunt 
etichetate manual de către adnotatori umani. De 
exemplu, setul de date ImageNet este un depozit 
colectiv care conţine milioane de imagini și clasele 
lor corespunzătoare.

Cu învăţarea federată, dacă rezultatele nu pot fi 
derivate din interacţiunile utilizatorilor (de exemplu, 
prezicerea cuvântului următor pe care îl va tasta 
utilizatorul), dezvoltatorii nu se pot aștepta ca uti-
lizatorii să depună toate eforturile pentru a furniza 
date de instruire pentru marca modelului de învăţare 
automată. Învăţarea federată este mai potrivită pen-
tru aplicaţii de învăţare nesupravegheate, cum ar fi 
modelarea limbajului.

Impactul învăţării federate asupra confidenţialităţii
Trimiterea de parametri de model instruiţi către server este mai puţin 

relevantă pentru protecţia datelor decât trimiterea datelor de utilizator, dar 
acest lucru nu înseamnă că parametrii modelului sunt complet lipsiţi de 
date private.

De fapt, multe experimente au arătat că modelele instruite de învăţare 
automată pot stoca datele utilizatorilor, iar atacurile de deducere a calităţii 
de membru pot recrea datele de instruire în unele modele prin încercări și 
erori.

Un remediu important pentru problemele de confidenţialitate ale 
învăţării federate este de a arunca modelele pregătite de utilizator după ce 
acestea au fost încorporate în modelul de bază. Serverul cloud nu trebuie 
să salveze modele individuale după actualizarea modelului său de bază.

O altă măsură care poate ajuta este creșterea fondului de formatori de 
modele. De exemplu, dacă un model urmează să fie instruit cu date de la 
100 de utilizatori, inginerii își pot mări grupul de antrenori la 250 sau 500 de 
utilizatori. Pentru fiecare iteraţie de antrenament, sistemul trimite modelul 
de bază către 100 de utilizatori aleatori din grupul de antrenament. În acest 
fel, sistemul nu colectează continuu parametrii instruiţi de la un singur 
utilizator.

În cele din urmă, prin adăugarea de zgomot la parametrii instruiţi și 
utilizarea tehnicilor de normalizare, dezvoltatorii pot reduce semnificativ 
capacitatea modelului de a stoca datele utilizatorilor.

Învăţarea federată câștigă popularitate, deoarece abordează unele 
dintre problemele fundamentale cu care se confruntă inteligenţa artificială 
modernă. Cercetătorii caută în permanenţă noi modalităţi de a aplica 
învăţarea federată la noile aplicaţii de AI și de a-și depăși limitele. Va fi inte-
resant să vedem cum se dezvoltă în viitor.

Articolul este preluat de pe hitechglitz.com și 
a fost publicat inițial de Ben Dickson pe TechTalks, 
publicație care examinează tendințele tehnologice, 
modul în care acestea ne afectează viața și procesele 
de afaceri și ce probleme rezolvă. Puteți citi arti-
colul original pe https://bdtechtalks.com/2021/08/09/
what-is-federated-learning/  A
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Iniţiativa „Green Deal”, 
o provocare pentru industria auto

BIANCA FILIP  G reen Deal este o inițiativă adoptată în Decembrie 2019, menită să ocrotească mediul 
înconjurător și să îmbunătățească nivelul de trai, pentru ca Europa să devină eco-friendly. 
Acordul vizează reducerea emisiilor de carbon, realizarea unei creșteri economice care nu 

este în strânsă legătură cu utilizarea resurselor și asigurarea faptului că niciun stat european nu va fi lăsat 
în urmă. În urma efectelor devastatoare ale încălzirii globale, o astfel de inițiativă este indispensabilă. 

De la eliminarea pe cât posibil de mult a mate-
rialelor din plastic, până la schimbări majore în 
domeniul industriei auto, „Green Deal” propune: „să 
ne transformăm modul de viaţă și de muncă, de 
producţie și de consum, astfel încât să trăim mai 
sănătos și să dezvoltăm capacităţile de inovare ale 
întreprinderilor noastre”, după cum afirmă Președinta 
Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. 

De asemenea, Vicepreședintele executiv, 
Frans Timmermans, a precizat că: „Ne aflăm într-o 
situaţie de urgenţă climatică și de mediu. Pactul 
ecologic european este o ocazie de a îmbunătăţi 
sănătatea și bunăstarea cetăţenilor, prin transfor-
marea modelului nostru economic. Planul nostru 
stabilește ce avem de făcut pentru a reduce emi-
siile, a restabili sănătatea mediului, a proteja fauna 
și flora sălbatică, a crea noi oportunităţi economice 
și a îmbunătăţi calitatea vieţii cetăţenilor. Cu toţii 
avem un rol important de jucat și toate industriile 
și toate ţările vor participa la această transformare.”

„Fit for 55”   
Planul „Fit for 55”, adoptat pe 14 iulie 2021, 

include politici adiţionale. Repartizându-se în opt 

domenii politice - biodiversitate, sisteme alimen-
tare durabile, agricultură durabilă, energie curată, 
industrie durabilă, construire și renovare, mobilitate 
durabilă, eliminarea poluării - acordul reprezintă un 
efort fără precedent de revizuire a peste 50 de legi 
europene ce reproiectează regulile publice.

Acordul își propune să atingă trei obiective 
principale. În primul rând, se concentrează pe 
reducerea emisiilor de carbon în toate sectoarele, 
cu un accent puternic pe energie, care constituie 
mai mult de 75% din totalul gazelor cu efect de 
seră din UE-27. Obiectivul este creșterea ponderii 
energiei regenerabile în mixul energetic al Uniunii 
Europene.

În al doilea rând, intenţionează să reducă pe 
cât de mult exploatarea resurselor. În timp ce 
reducerile de emisii au fost realizate în ultimul 
deceniu, Europa rămâne unul dintre principalii fac-
tori care contribuie la consumul de resurse în lume. 
Descrisă ca o „sarcină care definește generaţia”, 
atingerea acestui obiectiv nu va necesita doar o 
creștere a progreselor tehnologice, ci și regândirea 
stilurilor de viaţă, a comunităţilor și a societăţilor.

Sursa foto: https://belgium.arcelormittal.com/
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Influenţa asupra industriei auto
Odată cu această măsură, și industria auto 

va avea „de suferit” schimbări majore. Obiectivul 
este ca Europa să devină primul continent neu-
tru din punct de vedere climatic, după cum 
afirmă reprezentanţii Comisiei Europene. Uniunea 
Europeană susţine că actualele reguli sunt mult 
prea blânde pentru îndeplinirea obiectivelor trasate. 
Estimările arată că sectorul transporturilor este 
responsabil pentru aproximativ 16% din emisiile 
globale de CO2, un procent îngrijorător, având în 
vedere previziunile pentru anii următori.

Cu toate acestea, potrivit unei analize realizate 
de Jato Dynamics, preţul unei mașini electrice a 
crescut cu până la 40% în ultimii ani, la nivel euro-
pean. Astfel, așteptările nu sunt prea mari la acest 
capitol, întrucât nu se știe dacă preţul unei mașini 
electrice ar putea ajunge la același nivel cu cel al 
unei mașini cu motor cu combustie internă. Este 
posibil ca până în 2030, doar 11% din parcul auto 
european să fie format din mașini electrice. 

Un inconvenient îngrijorător este dat de infra-
structura de staţii de încărcare ce încă nu este 
atât de dezvoltată pe cât ar trebui. Doar Germania, 
Franţa și Olanda sunt ţările europene cu cele mai 
multe staţii de încărcare. UE estimează că investiţiile 
necesare în infrastructura electrică pentru staţiile de 
încărcare vor atinge 80 de miliarde € în 20 de ani. 
Odată cu această creștere a consumului de energie 
electrică, va fi necesară îmbunătăţirea reţelelor de 
energie electrică. 

Pentru a reduce emisiile de carbon cu până la 
50% până în 2030, este nevoie de 6 milioane de 
staţii de încărcare disponibile public. Totuși, UE 
speră să fie posibilă dezvoltarea unor tehnologii 
care să permită încărcarea vehiculului în mers, 

prin prisma unor sisteme de încărcare integrate în 
șosele. Ministrul Energiei din România a precizat că 
sistemul energetic are nevoie de investiţii în valoare 
de 11 miliarde de € până în anul 2030. 

Anul 2035 este un termen limită care pune o 
presiune foarte mare pe producătorii auto și pe 
cei de componente și piese de schimb, deoarece 
aceștia vor fi nevoiţi să se adapteze noilor reguli 
de producţie. Comisia Europeană precizează că 
„din 2026, transporturile rutiere vor face obiectul 
comercializării certificatelor de emisii, ceea ce 
înseamnă că va exista un preţ pentru poluare.” 
Această regulă va duce la creșterea preţurilor 
mașinilor cu motoare diesel și pe benzină. 

Reacţiile celor din industria auto
Oliver ZIPSE, CEO BMW și totodată președintele 

Asociaţiei Producătorilor  Europeni de Automobile 
(ACEA), și-a exprimat îngrijorarea, declarând că 
„interzicerea unei singure tehnologii nu este un pas 
raţional. Îndemnăm instituţiile UE să se concen-
treze pe inovaţie în loc să ceară sau să interzică o 
anume tehnologie. Fără o implicare masivă a tuturor 
părţilor, ţintele propuse sunt pur și simplu imposi-
bile”. În plus, și Hildegard MULLER, președintele 
Asociaţiei Germane pentru Industria Auto (VDA), 
are aceeași opinie „reducerea la zero a emisiilor, 
propusă pentru 2035, înseamnă de fapt că planul 
Comisiei Europene interzice efectiv motoarele cu 
ardere internă, implicit hibrizii. Această decizie 
ar fi una anti-inovaţie și opusul deschiderii spre 
tehnologie. De asemenea, restricţionează libertatea 
clienţilor de a alege”.

Totuși, ACEA este dornică să studieze detaliile 
proiectului propus de UE, însă, cu toate acestea, 
consideră că iniţiativa nu este una ideală, având în 
vedere efectele asupra întregii industrii și asupra 
milioanelor de angajaţi. 

Zipse este de părere că acest plan va duce la o 
creștere masivă a cererii pe piaţa de vehicule elec-
trice. Tot el a precizat că „toate opţiunile existente 
actual – inclusiv motoare cu ardere internă extrem 
de eficiente, hibrizi, vehicule electrice cu baterie și 
hidrogen – trebuie să își joace rolul în tranziţia către 
neutralitatea climatică, mai ales că lucrăm pentru a 

 FOTO.  
Industria auto- responsabilă 
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reduce amprenta de carbon a întregului parc auto în 
circulaţie, deci nu numai pentru vehiculele noi. Nu 
motorul cu ardere internă afectează mediul, ci com-
bustibilii fosili. Fără disponibilitatea unor com-
bustibili regenerabili, o reducere de 100% în 2035 
va fi efectiv o interzicere a motoarelor cu com-
bustie internă. Cerem de urgenţă tuturor instituţiilor 
UE să se concentreze pe inovaţie în locul obligării 
sau interzicerii unei tehnologii specifice”.

ACEA mai transmite că atingerea obiectivului 
de reducere a emisiilor de carbon este o provo-
care pentru construirea unei reţele de încărcare 
bine dezvoltate și pentru transformarea lanţului 
de producţie din industria auto pentru ca impactul 
asupra locurilor de muncă să fie minimizat.

Pe scurt, câteva dintre efectele Green Deal în   
 industria auto

1Va creşte preţul de producţie pentru 
maşinile noi
Acestea sunt precizările constructorilor auto, 

întrucât ei au luat în calcul nevoia adaptării la 
noile condiţii de producţie și vânzare. Astfel, UE 
estimează că o mașină nouă vândută în 2030 
va avea un preţ de producţie mai mare cu 300 – 
550 de € decât în prezent. În 2040, costurile de 
producţie vor fi chiar și cu 1400-1700 de € mai mari 
decât la momentul actual. 

2 Va scădea costul de întreţinere pentru 
cumpărător
Deși costurile de producţie cresc, Uniunea 

Europeană anunţă că totalul costurilor pe care le va 
suporta cumpărătorul vor fi mai scăzute. Acestea 
vor scădea cu 300-600 € pentru o mașină nouă 
achiziţionată în 2030,  cu 970 – 2.200 de € în 2035 
și cu 2.800 – 3.100 de € în 2040.

3 Va creşte producţia de baterii în Europa 
În 2019, în Europa au fost produse doar 

200.000 de baterii pentru mașini electrice, com-
parativ cu alte state. Totuși, Uniunea Europeană 
estimează că producţia de baterii ar putea depăși 
cererea în anul 2025. Acesta va fi, însă, un proces 
anevoios, întrucât materiile prime precum litiu, 
cobalt și grafit sunt obţinute în special din ţări din 
afara Uniunii Europene.

Influenţa Green Deal asupra forţei de muncă 
din industria auto

UE susţine că impactul asupra forţei de muncă 
nu va fi îngrijorător. Se estimează o scădere cu 
4000 de posturi a angajaţilor din industria auto la 
nivel european până în anul 2030. În paralel, vor fi 
generate 24.000 de mii de locuri de muncă. Pentru 
anul 2040 se anticipează o scădere a numărului de 
joburi cu 36.000 de posturi și o creștere cu 477.000 
de posturi în domeniul economic.

Cum se pregătesc constructorii auto pentru 
ceea ce urmează

Constructorii auto nu au fost în totalitate luaţi 
prin surprindere de această propunere a Uniunii 

Europene. Numeroși constructori au anunţat deja 
că vor renunţa la vânzarea mașinilor diesel și pe 
benzină: Ford (2030), Audi (2033), Mini (2030).

Audi face pași mari în ceea ce privește redu-
cerea emisiilor de carbon, precizând că, începând 
cu anul 2026, toate modelele noi de Audi vor fi 
electrice. De asemenea, BMW a prezentat în ultimul 
an trei modele 100% electrice după ce, în ultima 
perioadă, a mizat pe sistemele plug-in hybrid.

Impactul asupra altor industrii

Noul plan al Uniunii Europene va avea influenţe 
și asupra industriei aviatice. A fost propusă intro-
ducerea unor taxe pentru carburantul folosit. Astfel, 
este așteptată și o scumpire a biletelor de avion. 
Taxele nu întârzie să fie introduse și în industria 
maritimă, în funcţie de eliberările de CO2 (fier, oţel 
sau aluminiu). 

Și industria construcţiilor va fi influenţată 
de noile măsuri. UE propune utilizarea unor noi 
tehnologii, mai puţin dăunătoare, sector pentru care 
a fost propus un fond de 72 de miliarde de € pentru 
următorii 7 ani. 

Poziţia României în raport cu Green Deal 
Într-un eveniment organizat în luna iulie de 

Camera Franceză de Comerţ și Industrie în România 
(CCIFER), premierul Florin Cîţu a subliniat că „drumul 
pentru România este unul lung până la definitivarea 
tuturor planurilor ce prevăd reducerea emisiilor de 
carbon pe cât de mult posibil. Totuși, iniţiativa Green 
Deal este o componentă cheie în PNRR din punct 
de vedere economic, întrucât angajamentul la nivel 
european va fi unul important.” 

Premierul a adăugat că viteza cu care România 
va face pași importanţi spre concretizarea obiec-
tivelor Green Deal nu se poate compara cu felul în 
care alte ţări, mult mai dezvoltate, vor putea avansa 
din acest punct de vedere. În această situaţie, 
precizează Florin Cîţu, România are nevoie de spri-
jin din partea partidelor europene. Premierul afirmă 
că nu numai România se află în acestă situaţie, 
iar Uniunea Europeană trebuie să ia în calcul aju-
torul care se cuvine și ţărilor cu ceva mai puţine 
posibilităţi. „Totuși, Statul Român face sacrificii 
în vederea înlocuirii energiei poluante cu energie 
verde”. A

 FOTO.  
Sursa foto: https://
eugreendeal.news/
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Piaţa auto din Europa, semne de 
revenire în partea a doua a anului
P iața auto europeană încă se luptă cu impactul pandemiei 

Covid-19 și un semn de recuperare este așteptat în a doua 
jumătate a acestui an, când consumatorii ar putea începe să 

cheltuiască economiile făcute în timpul pandemiei, reiese din rapor-
tul „Autofacts” realizat de PwC și Strategy&, departamentul de 
strategie globală din rețeaua PwC. În primul trimestru din acest an, 
vânzările auto europene au scăzut cu 25,5%, față de perioada pre 
pandemică (2019).

Anul 2020 a fost foarte dificil pentru indus-
tria auto. Producătorii nu s-au mai confrun-

tat cu o criză atât de puternică din 2009 și, fără 
îndoială, amploarea scăderilor cauzate de restricții 
va avea ecouri și în anii următori. În România, 
observăm o revenire a vânzărilor în acest an față 
de 2020, chiar dacă numărul vehiculelor noi înma-
triculate este departe de cel precriză. În primele 

cinci luni din 2021, vânzările de mașini noi erau cu 4% sub aceeași 
perioadă din 2020, din cauza evoluției an la an din ianuarie, respec-
tiv a faptului că în prima lună a anului trecut nu se declanșase criza 
sanitară și vânzările erau mari. Vestea bună este că din februarie 
observăm o ușoară revigorare în 2021, cu vânzări mai mari în 
fiecare lună față de anul trecut.

Daniel ANGHEL, Partener, Lider industria auto, PwC România

Pe lângă impactul restricţiilor și cererea scăzută, 
„Autofacts” estimează că numărul în creștere al 
furnizorilor afectaţi de criza sanitară va reprezen-
ta o provocare suplimentară pentru producătorii 
de automobile în acest an, în ciuda faptului că 
majoritatea pornesc de la o poziţie financiară mai 
puternică decât înainte de criza din 2008.

Tranziţia către maşinile electrice domină piaţa
În pofida scăderii generale a pieţei auto, 

vânzările de vehicule electrice și hibride s-au dublat 
în primele trei luni ale anului, comparativ cu perioa-

da similară din 2020, producătorii auto începând 
astfel să culeagă roadele investiţiilor uriașe realizate 
în acest domeniu.

Astfel, în Europa au fost vândute 892.000 de 
vehicule electrice și hibride în primul trimestru, 
dublu faţă de aceeași perioadă din 2020. Cele mai 
mari vânzări s-au înregistrat în cazul vehiculelor 
hibride care s-au dublat, urmate de cele electrice cu 
baterie (BEV), + 59%, și cele plug-in hibrid (PHEV) 
+160%.

Primele cinci pieţe din Europa (Franţa, Germania, 
Italia, Spania și Marea Britanie) au înregistrat cea 
mai rapidă creștere, de 111,4%, în primul trimestru 
din 2021 faţă de aceeași perioadă din 2020. Cota 
totală de piaţă a vehiculelor electrice pe aceste 
pieţe se situează la 34,6%.

„Preferinţa pentru mașini electrice și hibride 
prinde tot mai mult teren și în România, fiind vân-
dute de două ori mai multe astfel de vehicule în 
primul trimestru din 2021 decât în aceeași perioadă 
a anului trecut”, spune Daniel Anghel.

În timp ce vânzările auto din Europa au fost 
afectate puternic de restricţiile impuse de guverne, 
în China sau America vânzările s-au redus doar cu 
3,2% și, respectiv, 2,9%.

La nivel global, estimările „Autofacts” arată o 
recuperare de 7,3% a vânzărilor auto, luând în 
calcul restricţiile care încă se menţin în unele 
state. Totuși, în cazul în care un nou val de 
îmbolnăviri va întrerupe din nou producţia auto, 
PwC prognozează că avansul va fi de numai 3,7%. 
Scenariul cel mai optimist ia în calcul o creștere 
a pieţei auto globale de 18% dacă vor fi relaxate 
restricţiile, iar consumatorii vor începe să cumpere 
mașini noi. (www.pwc.ro) A
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Continental Anvelope Timişoara, 
investiţii pentru un viitor sustenabil 
C ompania Continental aniversează în acest an 150 de ani de 

existență, iar fabrica de anvelope din Timișoara marchează 
evenimentul cu o dublă inaugurare: lansarea sistemului de 

tratare a emisiilor olfactive, RTO (Regenerative Thermal Oxidation) și 
deschiderea noului centru de formare profesională. 

Anunţată în decembrie 2020, investiţia în 
noul echipament RTO a fost finalizată și, este de 
acum, în funcţiune. Parte a strategiei de dezvoltare 
durabilă și a politicii de sustenabilitate a com-
paniei, Continental Anvelope Timișoara a investit 
aproximativ 3,3 milioane de euro în noul sistem 
de tratare a emisiilor olfactive, care dezintegrează 
compușii organici volatili (moleculele responsa-
bile de cele mai multe mirosuri) ce apar în proce-
sul de producţie a anvelopelor prin oxidarea lor 
la temperaturi ridicate. Sistemul are cinci camere 
de ardere și capacitatea de a trata aproximativ 
120.000 de metri cubi de aer pe oră. Acest nou echi-
pament va înlocui sistemul instalat în 2015. 

Etapele de construcţie și instalare a noilor 
echipamente au fost finalizate în decembrie 2020. 
În prima parte a acestui an, echipamentul a intrat 
în etapa de testare. De-a lungul acestei perioade, 
specialiștii au efectuat măsurători ale emisiilor 
care arată că noul sistem, prin caracteristicile sale 
și tehnologia de înaltă performanţă, este mult mai 
eficient decât cel anterior. 

Al doilea punct important de interes al com-
paniei merge în direcţia dezvoltării abilităţilor 
angajaţilor. Centrul de formare profesională face 

parte din strategia companiei de a investi în angajaţii 
săi și în performanţa acestora, consolidându-și 
astfel poziţia de angajator de top și membru activ 
al comunităţii. Centrul de formare profesională 
este dotat cu tehnologie specifică fiecărei zone de 
producţie: Induction, Computer Training, Resurse 
Umane, Digital Service Training. Investiţia este de 
aproximativ 150.000 €.

În 20 de ani de activitate în România, Continental 
Anvelope Timișoara a produs și livrat clienţilor săi din 
întreaga lume peste 250 de milioane de anvelope. 
Compania produce o gamă largă de anvelope, de 
la 13 la 20 inci, anvelope Ultra High Performance 
(UHP), anvelope inovatoare pentru mașini electrice, 
precum și anvelope pentru vehicule utilitare ușoare. 

Continental dezvoltă tehnologii și servi-
cii inovatoare pentru mobilitatea sustenabilă și 
interconectată a oamenilor şi a bunurilor acestora. 
Compania cu profil tehnologic fondată în 1871 
oferă soluţii sigure, eficiente, inteligente și accesi-
bile pentru autovehicule, mașini, trafic și transport. 
Continental a realizat în 2020 o cifră de afaceri de 
37,7 miliarde de euro și are în prezent aproximativ 
235.000 de angajaţi în 58 de ţări și pieţe. În 2021, 
compania aniversează 150 de ani de la înfiinţare. 

În perioada 1999-2020, Continental a investit 
circa 2 miliarde de euro în activităţile din România. 
Toate cele 5 arii de activitate ale companiei sunt 
reprezentate în România. Continental deţine șapte 
unităţi de producţie și patru centre de inginerie 
în Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab, Brașov şi Iaşi. 
Compania este partener într-un joint-venture în 
Iași şi are un centru de distribuţie a anvelopelor în 
București. Continental avea la finalul anului 2020 
peste 20.100 de angajaţi, din care peste o treime 
reprezentată de ingineri și informaticieni și va conti-
nua să angajeze în funcţie de viitoarele proiecte. A

Sustenabilitatea este parte integrantă a strategiei Continental 
„Vision 2030” pentru divizia Tires și este ancorată în funda-

mentul valorilor noastre. Scopul nostru este să fim cea mai progresistă 
companie de anvelope în ceea ce privește responsabilitatea socială și 
de mediu. Continuăm să promovăm tehnologii inovatoare și 
soluții durabile de-a lungul întregului nostru lanț valoric.

Carlos BERNABÉ, Director general 
al Continental Anvelope Timișoara

Mă bucur că deschiderea acestui centru de formare profesională 
a completat un nou punct de referință în ceea ce privește una 

dintre zonele strategice ale viziunii companiei: echipa noastră. Investiția 
în oameni și în performanța lor este procesul necesar atât pentru per-
soanele fizice, cât și pentru organizațiile care își propun să pro-
greseze și certifică succesul pe termen lung al afacerii.

Lucia Iliescu, HR Manager Continental Tires Timișoara și 
Country HR Manager Continental în România



4/2021    91

Bosch investeşte 21 de milioane 
de euro în extinderea Centrului 
de Inginerie din Cluj 
P e 13 iulie, Bosch, lider global în furnizarea de tehnologii și servicii, a anunțat oficial deschiderea șantierului pentru 

construirea unei noi clădiri de birouri în cadrul Centrului de Inginerie din Cluj. La eveniment au participat, alături de 
managementul companiei, reprezentanţi ai autorităţilor locale. 

Lucrările de construcţie au început în martie 
2021 și vor fi finalizate în anul 2023, clădirea 
urmând a fi dată în folosinţă la începutul anului 
2024. Investiţia totală planificată pentru acest 
proiect este de aproximativ 21 de milioane de euro. 
Noua clădire, care va fi conectată cu sediul existent 
prin două pasarele, se va întinde pe o suprafaţă 
construită de circa 10.000 de metri pătraţi și zece 
etaje, fiind prevăzută cu o parcare subterană.

Adiţional birourilor și sălilor de ședinţe moderne, 
având un design atractiv, noua clădire va oferi diferite 
facilităţi, precum zone pentru testarea mașinilor, 
spaţiu dedicat proiectelor studenţești, sală de 
conferinţă și zone de relaxare. Cele două clădiri de 
birouri ale centrului din Cluj pot găzdui în total peste 
1400 de angajaţi, activând în cadrul unui model de 
lucru hibrid. Aici, ingineri talentaţi contribuie activ la 
viitorul conducerii automatizate, electrice și conec-
tate, prin dezvoltarea unor soluţii tehnologice de 
ultimă oră, sustenabile și sigure.

„După perioada dificilă pe care am trăit-o cu 
toţii trecând prin pandemia de Covid-19, este o 

veste extraordinară pentru comunitatea noastră 
să aflăm că se continuă investiţiile în infrastruc-
tura care găzduiește cercetarea și inovarea în 
oraș”, a declarat Emil Boc, primarul municipiului 
Cluj-Napoca, prezent la eveniment. „Vorbim despre 
noi locuri de muncă înalt calificate, care răspund 
nevoilor viitorului muncii în Cluj-Napoca. Felicit 
compania Bosch pentru rezilienţă, pentru încre-
derea de a se extinde în orașul nostru și pentru 
oportunitatea pe care o oferă tinerilor, aceea de a 
rămâne acasă, de a-și construi o carieră europeană 
aici”, a adăugat Boc.

Bosch oferă condiţii de muncă flexibile şi spaţii inspiraţionale
Centrul de Inginerie Bosch din Cluj oferă angajaţilor săi condiţii de 

muncă flexibile, într-un model de lucru hibrid, și spaţii inspiraţionale, 
care favorizează comunicarea și interacţiunea. Prima clădire a centrului, 
inaugurată în februarie 2020 și având o suprafaţă construită de circa 17.000 
metri pătraţi, este dotată cu birouri flexibile, cu un design modern și spaţii 
de relaxare. De asemenea, noua clădire a Centrului de Inginerie din Cluj va 
fi dotată cu echipamente ce vor susţine lucrul în echipă, creativitatea și 
colaborarea, devenind un hub de interacţiune care va stimula generarea de 

idei inovatoare.
Activitățile de dezvoltare ale Grupului Bosch în România au cres-
cut în mod constant și sustenabil în ultimii ani, astfel că am decis 

extinderea Centrului de Inginerie din Cluj cu o a doua clădire, care să 
susţină această creştere şi să asigure infrastructura necesară pentru noi 
proiecte complexe. Investind în arii de importanță pentru viitor, precum 
mobilitatea sustenabilă - automatizată, electrică și conectată -, Internetul 
lucrurilor și inteligența artificială, Bosch continuă să își extindă și mai mult 
rolul de lider în inovație. Prin consolidarea poziției Centrului de Inginerie 
din Cluj, experții noștri locali au o contribuție din ce în ce mai 
mare la procesul de transformare a companiei la nivel global.

Mihai BOLDIJAR, Director general al Robert Bosch S.R.L. și 
reprezentantul Grupului Bosch în România

Angajamentul Bosch faţă de comunităţile 
locale şi educaţie

Centrul din Cluj a realizat, în decursul ultimilor 
ani, diferite parteneriate strategice cu autorităţile 
locale, companiile partenere și mediul academic, 
consolidându-și, astfel, implicarea activă în 
comunităţile locale. În domeniul educaţiei, Bosch a 
dezvoltat la Cluj, din 2013, proiecte de lungă durată 
cu universităţile locale. În prezent, compania are în 
derulare trei programe de masterat și patru cursuri 
universitare dezvoltate împreună cu Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea „Babeș-
Bolyai”. În acest context, centrul din Cluj oferă anual 
peste 50 de burse studenţilor talentaţi.

Inginerie avansată la Centrul de Inginerie din Cluj
Centrul de Inginerie Bosch din Cluj joacă un rol esenţial în transformarea 

sectorului mobilităţii, încă de la înfiinţarea sa, în anul 2013. Prin expertiza 
amplă în ingineria software, hardware și mecanică și ingineria fiabilităţii, 
dar și în planificarea vânzărilor, peste 1000 de experţi locali contribuie la 
dezvoltarea unor soluţii inovatoare, bazate pe inteligenţa artificială, aplicate 
în domeniile conducerii automatizate, mobilităţii electrice, conectate și 
Internetul lucrurilor. Datorită colaborării strânse cu alte centre de inginerie 
Bosch și cu fabrica Bosch din Cluj, centrul oferă soluţii unice clienţilor din 
întrega lume. A
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29 de elevi au intrat în Continental Sibiu pe 
poziţii de operatori și tehnicieni, începând cu luna 
august, fiind prima generaţie de absolvenţi care își 
începe cariera în cadrul sediului din Sibiu. Cei 29 
de absolvenţi vor aplica noţiunile studiate în sec-
torul producţiei componentelor electronice pentru 
industria auto. 

Pe parcursul celor 3 ani de studii, elevii au bene-
ficiat de bursă lunară în valoare de 500 lei, 200 lei 
din partea statului și 300 lei din partea Continental, 
transport sau cazare gratuită, masa asigurată pe 
toată perioada practicii și burse de merit pentru 
elevii cu rezultate bune, precum și precontract de 
angajare la Continental. 

Diploma de calificare primită în urma absolvirii 
învăţământului profesional dual, clasa Continental, 
este cea de electronist și electromecanic. De ase-
menea, elevii care aleg să continue studiile după 
școala profesională, se pot întoarce la liceu pentru 
a obţine diploma de bacalaureat. 

Continental Sibiu angajează 

C ontinental, companie tehnologică, și Liceul Tehnologic „Independența” din Sibiu sărbătoresc anul acesta 
prima generație de absolvenți ai clasei Continental în sistem de învățământ profesional dual, specializarea 
Electromecanică, admiși la unitatea de învățământ în 2018.  

primii absolvenţi ai Şcolii 
Profesionale în sistem dual  

Suntem cel mai mare angajator din regiune și, în 2018, când am 
început acest proiect, ne-am asumat această responsabilitate de 

a crește și de a califica forța de muncă locală. A fost și rămâne unul dintre 
obiectivele noastre strategice. La trei ani după înființarea primei clase 
de învățământ profesional dual la Liceul Tehnologic „Independența”, 
mă bucur să văd prima generație de absolvenți, mai exact 29 de elevi, 
devenindu-ne colegi. Acum, că succesul acestui proiect este dovedit în 
comunitatea locală, vom continua să le oferim elevilor posibili-
tatea de a se alătura sistemului de învățământ dual, vocațional, un 
sistem de mare succes în alte țări, precum Germania.

Lăcrămioara DĂRĂBAN, 
Directorul de resurse umane al Continental Sibiu

Parteneriatul Continental Sibiu – Liceul Tehnologic „Independenţa” 
asigură calificarea locurilor de muncă și dezvoltarea unui sistem care aduce 
numai beneficii pe termen lung. Interesul pentru învăţământul profesional 
dual a crescut de la an la an, astfel că pentru noua Clasă a IX-a Continental, 
specializarea „Electronică. Aparate și Echipamente” de la Liceul Tehnologic 
„Independenţa” au aplicat 72 de elevi, repartizaţi în funcţie de media finală. 
După ocuparea celor 30 de locuri disponibile, 42 dintre candidaţi au fost 
redistribuiţi la celelalte specializări ale Liceul Tehnologic „Independenţa”, în 
funcţie de opţiunile selectate. 

Din toamnă, peste 100 de elevi vor stu-
dia în clasele Continental la Liceul Tehnologic 
„Independenţa”. În funcţie de rezultatele școlare 
și competenţele dobândite pe parcursul perioa-
dei practice, absolvenţii vor putea fi angajaţi în 
poziţia de operator linie producţie sau tehnician, 
cu susţinerea continuării calificării prin intermediul 
cursurilor în cadrul Academiei Tehnice Continental 
și/sau a continuării studiilor la liceu, forma de 
învăţământ seral. A
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Noile tendinţe din noua 
normalitate — Cum şi de ce 
este vital să ne adaptăm

LEONARD RIZOIU  
Managing Partner 
leoHR/stayIN T elemunca, acest vis colectiv al marilor companii, este cel mai dezbătut subiect de mai bine 

de un an. Asta deoarece a debutat ca un gând îndepărtat, a început implementarea pe 
repede-nainte odată cu debutul pandemiei, a devenit o obișnuință pentru mulți și-acum se 

caută fie renunțarea la sistem, fie integrarea sa în proceduri hibrid sau sisteme de extra beneficii.

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.

Marile companii au mers o bună perioadă ,,pe 
avarii” și, în încercarea de a oferi continuitate pro-
ceselor, au apelat și la ceea ce părea de nerealizat 
– telemunca. Prin ,,marile companii” mă refer nu la 
cele din domeniul serviciilor, ci chiar la cele din zona 
economico-industrială, care, prin tradiţie, au necesi-
tat prezenţa fizică la locul de muncă. Și totuși, 2020 
ne-a arătat că avem abilitatea de a crea proceduri, 
procese și fluxuri de operaţiuni care să permită 
munca de la domiciliu. 

Ce am crezut că va fi o perioadă scurtă, de 
intermediere, s-a transformat în luni şi-apoi chiar 
într-un 1 an şi jumătate de nouă normalitate

Telemunca nu mai este acel vis de la începutul 
anului 2020, ci una dintre cele mai puternice și noi 
tendinţe din piaţa muncii. 

Studiile rezultate în urma implementării proiec-
telor signature ale leoHR, Stay Interview, arată că mai 
mult de 70% din anagajaţi își doresc fie un sistem 
hibrid de muncă, fie unul remote work. 70% este un 
procent foarte mare ce se face simţit prin voci destul 
de vehemente care ne întreabă de ce trebuie să revină 
la modul de lucru anterior, dacă acest nou sistem a 
funcţionat atât de bine pe parcursul ultimului an.

Știm, știm că operatorul de producţie nu poate 
lucra de acasă (deși cine știe ce ne rezervă evoluţia 
tehnologiei?!), dar sunt activităţi care pot fi perfor-
mate și performante și de la distanţă, fie că se face 
planificare de producţie, că se lucrează la catalogul 
de produse sau că vorbim de roluri în departamen-
tele administrative și suport.

Dincolo de aceste aspecte, devine din ce în ce 
mai vizibilă și presantă căutarea acerbă de talente, 
a companiilor existente pe piaţa din România. Și ca 
și cum recrutarea nu întâmpina suficiente provocări 
din cauza reducerii forţei de muncă, mai mult de 
jumătate dintre candidaţii actuali din piaţă caută 
specific oportunităţi de muncă hibrid.

Când candidaţii sunt cei care au posibilitatea 
de a alege dintre mai multe companii, 
angajatorii trebuie să aleagă să se adapteze

Conform studiilor platformelor online de recru-
tare, aflăm și că a crescut exponenţial numărul celor 
ce caută exclusiv joburi remote, iar din Exit Interviuri 

descoperim trendul verii care sperie tot mai mulţi 
angajatori: valuri de angajaţi părăsesc compania 
sau își schimbă jobul din cauza imposibilităţii de a 
mai lucra de acasă sau și de acasă. 

Cu toate acestea, angajatorii din România se 
tem să accepte realitatea ce evidenţiază că prin 
limitarea accesului la telemuncă, strângem și mai 
mult pâlnia candidaţilor, care oricum au posibili-
tatea de a alege și vor alege ţinând cont de mai 
multe considerente decât cele pur finanaciare.

Trebuie, mai mult ca niciodată, să răspundem 
nevoilor diferitelor generaţii și să acţionăm cu agili-
tate, cu îndemânare, astfel încât să avem acces în 
piaţa muncii și la generaţia digitală, dar și la exper-
tiza și experienţa generaţiei X (baby boomers).

Ce înseamnă asta? Că sunt necesare planuri de 
acţiune care să răspundă rapid nevoilor din piaţa 
de capital uman. 

Iar planurile de acţiune trebuie să vizeze și nive-
lul de leadership. Pentru că această nouă tendinţă 
caracteristică noii normalităţi impune o ,,trifecta” care 
să răspundă și celor mai exigente sau neașteptate 
cerinţe. Astfel, sunt necesare o nouă abordare, o 
nouă atitudine și un nou raţionament conturate prin 
îmbinarea leadership-ului cu followership-ul.

Tehnologia s-a impus în acest ultim an și  
jumătate și ne-a ajutat să obţinem lucruri, rezultate 
și performanţe de care poate nu știam sau nu cre-
deam că suntem capabili, la nivel de organizaţii. 
De aceea este absolut vital să continuăm să ne 
adaptăm la schimbările pe care ni le-am însușit 
până acum, în loc să le anulăm și să revenim la 
practicile de odinioară.

Indiferent că vorbim de team leaderi sau manageri 
de departamente, este vital ca angajaţii companiilor 
să livreze rezultatele așteptate la nivel de volume și 
cifre, dar este și mai vital ca organizaţiile să accepte 
că asta se va întâmpla doar dacă vor crea și oferi 
contextul prielnic pentru oamenii lor.

Noile tendinţe din noua normalitate sunt într-adevăr… noi, dar sunt și 
ocazia perfectă pentru dezvoltare, testare, recalibrare și impunere, a compa-
niilor care nu se tem să își asculte angajaţii și să construiască participativ o 
strategie de reîntoarcere la muncă sau regândire a sistemului de lucru. A
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CEO Survey PwC România: Intenţia 
de a face mai multe angajări, la 
minimul ultimilor 7 ani
M ai puțin de jumătate (46%) dintre directorii generali din România prevăd o creștere a numărului de angajați 

în următoarele 12 luni, reiese din datele raportului PwC CEO Survey România 2021. Ponderea liderilor de 
companii care intenționează să facă mai multe angajări a coborât, astfel, la minimul ultimilor șapte ani, după 

ce urcase la 61% în 2017 și se plafonase la 53% între 2018 și 2020.

Într-un orizont de timp mai îndepărtat, opti-
mismul revine și 80% dintre directorii generali 
din România estimează că vor avea mai mulţi 
salariaţi în următorii trei ani. Procentul este sem-
nificativ peste nivelul din ţările Europei Centrale și 
de Est, unde circa două treimi dintre respondenţi 
împărtășesc aceeași opinie.

Productivitatea şi disponibilitatea 
competenţelor

La fel ca în anii anteriori, directorii generali din 
ţara noastră spun că disponibilitatea abilităţilor 
cheie reprezintă o ameninţare pentru dezvoltarea 

Păstrarea angajaților a fost o prioritate 
de la apariția crizei sanitare pentru toate 

companiile. Chiar dacă unele sectoare au suferit 
pierderi mari și au renunțat la o parte dintre angajați, 
alte domenii, cum ar fi livrările sau curieratul, au crescut 
și au atras din forța de muncă disponibilizată. Astfel 
s-a produs o redistribuire în economie și vedem că 
numărul salariaților din România a rămas constant, 

în jur de 5,6 milioane de persoane. Observăm această tendință în 
răspunsurile pe care directorii generali le-au oferit în sondajul nostru: 
30% au redus numărul salariaților, în timp ce 30% au reușit să îl supli-
menteze, iar 40% l-au menținut. Deși mulți rămân reticenți în privința 
noilor angajări din cauza incertitudinii și dificultăților pe care le-au 
întâmpinat în ultimul an și jumătate, liderii de afaceri sunt 
încrezători în viitor.

Dinu BUMBĂCEA, Country Managing Partner PwC România

organizaţiilor, 82% dintre ei declarându-se preocupaţi 
și extrem de preocupaţi de acest aspect.

Ca răspuns la acest factor perturbator, ei se 
declară interesaţi (41%) de adaptarea strategiei 
forţei de muncă și de creșterea productivităţii 
prin automatizare și tehnologizare pentru a asi-
gura competitivitatea propriilor organizaţii. Circa 
jumătate dintre directorii generali din România 
planifică creșteri de două cifre procentual în 
investiţiile destinate transformării digitale.

În aceeași măsură, 39% dintre ei sunt interesaţi 
să asigure competenţele necesare angajaţilor și să 
crească posibilitatea acestora de a se adapta la 
o realitate dinamică și incertă. Un procent similar 
(37%) arată că vor crește cu 10% sumele alocate 
pentru dezvoltarea talentelor.

De asemenea, 30% își propun să crească com-
petitivitatea afacerii oferind aranjamente de lucru 
flexibile și asigurând un echilibru între muncă și 
viaţa personală a angajaţilor.

O altă preocupare vizează remunerarea (salarii, 
stimulente și beneficii acordate angajaţilor), fiind 
menţionată de 24% dintre respondenţi.

În schimb, liderii de afaceri din România se 
arată mai puţin preocupaţi de aspecte ce ţin de 
identificarea și pregătirea viitorilor lideri (16%) sau 
de diversitate și incluziune (7%). (www.pwc.ro) A
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Recenzii de carte

Cartea are un pronunţat caracter didactic 
– aplicativ şi pune accentul pe principalele 
aspecte ale proiectării asistate de calculator, 
pe diversele metode ale modelării pieselor 
şi ansamblurilor, pe modalităţile de realizare 
a desenelor de execuţie, dar şi pe tehnicile 
moderne de proiectare parametrizată, pro-
gramare şi scripting. Aplicaţiile fac referire 
la piese solide, din suprafeţe și hibride, 
ansambluri, prezentate prin explicaţii clare, 
numeroase figuri, trimiteri la noţiuni teo-
retice. S-au folosit repere des întâlnite în 
ansambluri şi sisteme tehnice din industria 
construcţiilor de maşini, dar şi a bunurilor 
de larg consum. Autorii au scris această 
carte pe baza experienţei lor didactice de 
aproape 20 de ani în învăţământul tehnic uni-

versitar, ceea ce înseamnă că parcurgerea 
aplicaţiilor se face natural, de la simplu 
către complex, într-un limbaj accesibil celor 
care doresc să înveţe. Cartea conţine și 
numeroase trimiteri către tutoriale și 
resurse video explicite pentru a sprijini citi-
torul în parcurgerea aplicaţiilor prezentate 
și propuse. O secţiune importantă a cărţii 
o reprezintă cele peste 100 de teste și 
întrebări, împreună cu răspunsuri detaliate 
pentru verificarea cunoștinţelor dobândite.

Detalii despre carte, mod de comanda, 
un fișier demo și două prezentări ale aces-
teia se găsesc în pagina dedicată: http://
www.catia.ro/?page_id=7455; 
https://youtu.be/zBUOS9FIYgA - cartea răsfoită.

CATIA v5. Aplicaţii de proiectare parametrică şi programare

Economia şi pandemia. Ce urmează?
„Iată o nouă carte a lui Daniel Dăianu 

cu «un alt fel de conţinut»: criza sanitară 
și economică fără precedent, pagubele 
produse și problemele refacerii echilibrelor 
macroeconomice, marile provocări la care 
sunt supuse nu numai sistemul finanţelor 
publice și cel bancar, ci și mersul integrării 
economice, instituţionale și politice europene, 
precum și însăși democraţia liberală. Este o 
carte care pune numeroase întrebări și caută 
răspunsuri la problemele economice, sociale 
și politice fundamentale cu care se confruntă 
lumea actuală, carte care merită să fie citită.” 
(Academician Aurel Iancu)

„Criza COVID-19 a fost numită de FMI o 
criză ca nici alta. Cartea de faţă explică de 
ce este așa, îmbinând perspectiva globală 
cu cea autohtonă. Iar lectura este captivantă 
pentru că autorul oferă o sumă de reflecţii 
asupra consecinţelor crizei, asupra gândirii 
economice și a raţionamentelor economice, 

asupra politicii economice, toate nevoite 
să se adapteze, pentru deslușirea viitorului 
după pandemie. Încercarea de a ancora 
evoluţia economiei românești în acest con-
text este cum nu se poate mai bine-venită.” 
(Ella Kállai, doctor în economie, Paris 1 
Panthéon-Sorbonne și CERGE-EI, Praga)

„Economia și pandemia. Ce urmează? 
oferă o analiză excelentă a contextului 
economic prezent. Examinarea efectelor 
pandemiei în economie ocupă un loc cen-
tral în volum, care însă tratează și alte 
teme de interes actual pentru România, 
de la opţiunile de politici economice până 
la aderarea la zona euro. Este o carte ce 
îndeamnă la reflecţie, necesitatea de refor-
mare a capitalismului apare ca o consecinţă 
a schimbărilor structurale profunde care au 
loc în acest moment în economia globală.” 
(Laurian Lungu, doctor în economie, Cardiff 
Business School)

Profit bun. Cum un plus de valoare pentru ceilalţi a dus la 
crearea uneia dintre cele mai de succes companii din lume

În cartea de faţă autorul și totodată CEO-
ul corporaţiei Koch Industries - evaluată la 
100 de miliarde de dolari -, își povestește 
propria experienţă în lumea business-ului, 
având capacitatea de a inspira noua generaţie 
de manageri și antreprenori să își conducă 
afacerile spre succes cu ajutorul sistemului 
revoluţionar de management intitulat Market-
Based Management (MBM). Cartea este pe 
scurt despre cum să aplici filosofia câștigului 
reciproc în compania ta, despre necesitatea de 
a inova permanent în cadrul unei afaceri, și mai 
ales, despre a oferi valoare clienţilor prin toate 
acţiunile pe care le întreprinzi.

Profit bun, nu se referă așadar la pros-
peritatea corporaţiilor sau la alte modalităţi 
de a profita de oameni, ci la contribuţia adusă 

societăţii de către organizaţia ta. Asta pentru 
că tipul de management practicat de Charles 
Koch, MBM este un tip de management care 
aplică mentalitatea câștigului reciproc. MBM 
a făcut posibilă transformarea corporaţiei 
Koch, evaluată în 1961 la 21 de milioane de 
dolari, într-una evaluată la 100 de miliarde de 
dolari în 2014. Acesta este și motivul pentru 
care cartea îţi prezintă detaliat acest sistem 
de management, reprezentând totodată și un 
îndrumar privind modalitatea de aplicare a 
sistemului MBM în organizaţia ta.

 Prin urmare, Profit bun îi va fi de folos 
fiecărui individ și fiecărei organizaţii cu prin-
cipii care se străduiește să creeze valoare pe 
termen lung, indiferent de domeniul, profesia 
sau piaţa căreia i se adresează.

.
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Produse&Servicii@

•    semifabricate din ALUMINIU pentru industrie sau uz general: 
    -   tablă (lisă, striată, rulou), bare rectangulare/rotunde/ 

hexagonale, profile tip L, T, U, ţevi etc, plăci debitate pentru matriţe, table 
de precizie cu folie de protecţie - debitare la dimensiunea dorită

ALUMINIU

AMARI ROMANIA SRL      
Sediul central: ORADEA, P-ta Ignatie Darabant nr 15, cod postal 410235
Tel: +40 259 316 530, +40 259 316 531; Fax: +40 259 316 532
Depozit Bucureşti, Şos. Odăii nr. 50, cod poştal 013601, (Otopeni)
Tel: +40 21 444 1903; Fax: +40 21 444 1904; www.amari.ro

•    sisteme multifuncţionale din ALUMINIU pentru execuţie linii de fabricaţie, 
transfer, manipulare, suport maşini şi echipamente, etc

•    profile din ALUMINIU pentru transport rutier - carosări, KIT-uri pentru 
suprastructuri deschise, închise, izoterme, frigorifice şi accesorii pentru 
caroserii auto (aripi, cutii de scule, sisteme de fixare, etanşări, podele etc.)
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