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Rezumatul etapei 3 
 

 

 Prezenta lucrare a fost elaborată în cadrul proiectului: „Sistem integrat pentru 

managementul riscurilor la echipamente şi instalaţii din domeniul energetic”, acronim 

RBI, etapa 3: „Elaborare documentaţie sistem integrat pentru managementul riscurilor la 

echipamente şi instalaţii din domeniul energetic”. Lucrarea a fost efectuată de către 

coordonatorul proiectului (CO): ISIM Timişoara, în parteneriat cu UPT Timişoara (P1), 

ISPE S.A. Bucureşti (P2), IRE Bucureşti (P4), conform planului de realizare al 

proiectului. Partenerul CER S.A. Rovinari (P3) a pus la dispoziţie documentaţia tehnică 

aferentă instalaţiilor ce vor fi utilizate în etapele viitoare (4 şi 5) la experimentarea şi 

validarea sistemul integrat elaborat în această etapă a proiectului. 

 În capitolul 1 se prezintă un studiu privind conceptele de proiectare a instalaţiilor 

energetice şi metodelor de calcul la solicitări seismice şi la incendiu. 

 La capitolul 2 se prezintă un studiu privind tehnologiile noi de eficientizare a 

producerii energiei electrice şi termice. 

 În cadrul capitolului 3 se face o sistematizare a mecanismelor degradare la 

componentele din instalaţii energetice. Se prezintă solicitările şi efectele degradării 

asupra componentelor din instalaţiile energetice, metode de evaluare a degradărilor şi a 

duratei remanente de viaţă a componentelor energetice, proceduri specifice de evaluare 

a efectelor degradării ca urmare a defectelor. Sunt detaliate mecanismele de coroziune 

precum şi cele de degradare prin uzare la abraziune, eroziune, adeziune şi oboseală a 

suprafeţei. 

 În capitolul 4 se prezintă conceperea sistemului integrat de management al 

riscurilor, modul cum pot fi integrate şi evaluate riscurile la echipamente şi instalaţii din 

domeniul energetic. La elaborarea documentaţiei sistemului integrat de management al 

riscurilor s-au luat în considerare sursele de risc cum ar fi riscul tehnologic, riscul 

economic, riscul poluării mediului şi a riscurilor naturale. Studiile şi cercetările efectuate 

în cadrul proiectului s-au valorificat la elaborarea documentaţie sistemului integrat de 

management al riscurilor, prin elaborarea Manualului calităţii sistemului integrat pentru 
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managementul riscurilor – RBI, proceduri de sistem, proceduri operaţionale, instrucţiuni 

şi formulare, prezentate în detaliu în Anexele A1 şi A2.  

Ca urmare a complexităţii şi interdisciplinarităţii datelor ce trebuie luate în considerare la 

aprecierea riscului, în capitolul 4 se prezintă modul de sistematizare a informaţiilor, 

concepţia şi realizarea unei baze de date relaţionale, instrument informatic ce facilitează 

implementarea sistemului integrat de management al riscurilor. 

 În capitolul 5 se prezintă o tehnologie de evaluare a riscurilor la echipamente şi 

instalaţii energetice. Pornind de la noţiunile generale privind riscurile fisurării în condiţii 

de fluaj a materialelor şi de la parametrii de evaluare a creşterii fisurii în condiţii de fluaj, 

tehnologia prezintă riscul de apariţie a fisurilor şi de propagare a acestora prin diferite 

scenarii, ca urmare a condiţiilor de funcţionare şi a mecanismelor de degradare 

specifice. Această tehnologie este într-o ediţie preliminară şi va fi dezvoltată în faza 

următoare a proiectului, pe baza rezultatelor obţinute la experimentarea sistemului 

integrat de management al riscurilor. 

 În capitolul 6 se prezintă aplicaţia aleasă pentru experimentarea sistemului 

integrat de management al riscurilor. Se face o scurtă descriere a componentelor şi a 

condiţiilor de funcţionare, în scopul stabilirii limitelor sistemului, a principalelor 

mecanisme de cedare şi construirea scenariilor de cedare. 

 În capitolul 7 sunt prezentate concluziile privind rezultatele obţinute şi modul de 

continuare a proiectului. 

 


