
1. Instalatia interioara este partea din instalatia de utilizare, din interiorul cladirilor cuprinsa intre

robinetul de incendiu si aparatele de utilizare, inclusiv cosul de evacuare a gazelor de ardere.

Arzatoarele se clasifica dupa urmatoarele criterii

 - dupa destinatie arzatoarele de tip casnic si arzatoare de tip industrial

 - dupa modul de realizare a amestecului gaz-aer arzatoare cu amestec prealabil sau fara

amestec prealabil.

 - dupa modul cum se introduce aerul ,cu aer aspirat sau cu aer insuflat.

INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE DE UTILIZARE A GAZELOR 
COMBUSTIBILE - 3524



Utilizarea gazelor combustibile în formă organizată și la scara industrială a apărut pentru prima 

dată în secolul XX în SUA după descoperirea unor zăcăminte de gaze naturale.

 În  Europa primele zăcăminte de gaze naturale s-au extras pe teritoriul Romîniei, iar prima 

sondă de gaze naturale din europa a fost Sonda nr. 2 Sărmășel, județul Mureș.

 Sonda nr. 2 Sărmășel a fost forată la 14 aprilie 1903 la o adîncime de 302 m.

 Prima conductă de transport gaze naturale din Europa a fost conducta Sărmășel – Turda cu 

un diametru de 250mm, având o lungime totală de 5- km

 Tot în premieră europeană la 22 ianuarie 1928 se pune în funcțiune la Sărmășel prima 

stație de comprimare a gazelor naturale  echipată cu trei motocompresoare Ingersoll Rand 

– SUA, având o putere instalată de 2000 CP

 La ora actuală se utilizează tot mai frecvent in industrie și chiar în transport o serie de gaze 

combustibile care prezintă fiecare riscuri de inflamabilitate și explozie (GNC, GPL, H2)

 Se poate spune, de asemenea că toate instalațiile de utilizare a gazelor combustibile sunt 

mai mult sau mai puțin automatizate

UTILIZAREA GAZELOR COMBUSTIBILE – 3524
DATE ISTORICE IMPORTANTE



PRELUAREA PARAMETRILOR DE PROCES DE LA TRADUCTOARE ȘI SISTEME DE MASURA
PRELUCRAREA NUMERICA, ANALIZA SI STOCAREA DATELOR,
 COMANDA SI CONTROLUL ELEMENTELOR DE EXECUTIE
INTERCONECTAREA CU SISTEMUL SCADA



SISTEME SCADA DESTINATE INDUSTRIEI DE
PETROL SI  GAZE NATURALE

Dr. Ing. Alecu Sorin Huidan



Inginerie şi servicii de proiectare 

necesare dezvoltarii unui sistem 

SCADA actual pentru sisteme de 

utilizare a gazelor combustibile

PACHETE SOFTWARE PENTRU PROIECTARE:

- Eplan Electric P8

- Autocad 2D, 3D, Plant 3D

- Inventor

- Deviz Profesional

- TIA Portal

- Elaborarea conceptelor de automatizare

- Elaborarea conceptelor de operare şi monitorizare

- Calcul şi dimensionare electrică a echipamentelor 

de măsură, protecţie şi comandă

- Estimări de buget /costuri

- Elaborarea caietelor de sarcini pentru procurare

- Elaborarea caietelor de sarcini pentru execuție

- Urmarirea lucrarilor de executie si PIF



EVOLUȚIA TEHNOLOGIEI DE TRANSMITERE A SEMNALELOR ÎN 
AUTOMATIZAREA PROCESELOR  INDUSTRIALE



SISTEME STANDARDIZATE DE COMUNICAŢIE EXCLUSIV DIGITALĂ PENTRU INSTRUMENTAŢIA DE CÂMP

Pasul următor utilizării protocolului HART este renunţarea totală la semnalul unificat şi trecerea la comunicaţiile industriale 
exclusiv digitale pe două fire .

COMUNICAŢII DIGITALE INDUSTRIALE
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STRUCTURĂ  LOGICĂ DESCENTRALIZATĂ (CONTROL 
DISTRIBUIT) :

Link Arbitrary Scheduler (LAS)

H2 :FF-HSE ( High speed Ethernet , până la 100Mbit/s)

H1 : FF (31.25 Kbit/s)

STRUCTURĂ  LOGICĂ CENTRALIZATĂ DE TIP “master-

slave”

H2 : PROFIBUS DP (până la 12 Mbit/s)

H1 : PROFIBUS PA (31.25 Kbit/s)



Infrastructura mesh

Traductor

Gateway

Fara vulnerabilitate, redundanta, autoorganizare

Redundant

s

COMUNICAŢII DIGITALE INDUSTRIALE WIRELESS
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ACŢIONĂRI ELECTRICE DE ROBINETE UTILIZATE IN INDUSTRIA DE GAZE NATURALE, 

Biffi Italia, Auma Germania, Rotork Anglia, Flowserve – LIMITORQUE SUA

Utilizarea acţionărilor electrice de robinet se pretează mai bine deoarece:

funcţionează la parametri normali şi in conditii de intemperii

Iterţinere uşoară, fiabilitate ridicata

nu necesită gaz de comanda sau aer instrumental

Oferă posibilitatea de conectare la echipamente digitale de 
achiziţii de date

ICON 2000,  BIFFI ITALIA
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Flowserve – LIMITORQUE – elemente principale ale unei actionari electrice



Ce este controlul în rețea?

O metodă de conectare a unui număr de
acționări electrice de robinete cu sistemul de
control centralizat pe o linie serială de
comunicație, în linie sau sau într-o buclă
redundantă, asigură posibilitatea de comandă,
control precum și informații de diagnostic,
eliminând o mare parte din cablurile de
conexiuni specifice sistemelor de conectare
punct la punct.



Simplified system installation

 Serial interface to Controller

• Common electrical 
standard e.g. RS232 or 
RS485

• Industry-standard 
protocols

 Direct connection of network 
devices to the Controller



Detalii de execuție
Amenajare camera dispecer 



PROIECTARE ECHIPAMENTE ELECTRICE INSTALATE IN CAMERA DE COMANDĂ



DETALII DE MONTAJ AL ECHIPAMENTELOR DIN  COMPONENTA DULAPURILOR DE 
AUTOMATIZARE



Detalii de montaj INSTRUMENTATIE DE CAMP



Detalii de montaj



Detalii de montaj



Detalii de montaj



Detalii de montaj cabluri electrice



Detalii de montaj



Elaborarea aplicației software de  operare 
şi automatizare a unui nod tehnologic de 
transport gaze naturale



Formulare de control al instrumentației de 

câmp utilizate în aplicația software de 

monitorizare și operare



RAPORT DE MANEVRĂ  IMPLEMENTAT ÎN PROGRAMUL DE MONITORIZARE ŞI OPEFRARE A NT, 
NECESAR  ASIGURĂRII UNOR INFORMAŢII LEGATE DE MENTENANŢA PREVENTIVĂ ŞI 

PREDICTIVĂ A INSTALAŢIEI TEHNOLOGICE



Punerea in funcțiune a unor instalații de automatizare pentru 
instalații tehnologice de utilizare a gazelor combustibile



Punere în funcțiune instalații de automatizare și sisteme 
SCADA proiectate, executate si instalate conform 
solicitarilor beneficiarilor



Mentenanță in perioada de garanție și 
postgaranție

AUMA

BIFFI

ROTORK

LIMITORQUE



• Infrastructurile critice – ”trebuie să fie în permanență funcționale”

• Instalațiile de automatizare constituie nucleul Infrastructurilor Critice.

Securitate cibernetică în  instalațiile de automatizare 
și SCADA în domeniul energetic



Tipuri posibile de atacuri 
cibernetice

• Deranjarea comunicației

• Falsificarea pachetelor 
măsurătorilor

• Falsificarea comenzilor

• Alterarea bazelor de date

• Există o ameninţare serioasă 
dinspre spaţiul cibernetic!

• Atacurile pot influența măsurătorile și comenzile de acționare:



Arhitectura SCADA fara protectie la atacuri cibernetice



Arhitectura SCADA protejata la atacuri cibernetice



Tendinte actuale in dezvoltarea sistemelor SCADA – pentru 
instalații tehnologice de utilizare a gazelor combustibile 
Internetul obiectelor – IoT/IIoT



VĂ MULŢUMIM!


