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Kamery termowizyjne
do wszystkich zastosowań

FLIR C2
80 x 60 pikseli

FLIR E4
80 x 60 pikseli

FLIR E5
120 x 90 pikseli

FLIR E6
160 x 120 pikseli

FLIR E40
160 x 120 pikseli

FLIR E50
240 x 180 pikseli

FLIR E8
320 x 240 pikseli

FLIR E60
320 x 240 pikseli

FLIR T420
320 x 240 pikseli

FLIR T440
320 x 240 pikseli

FLIR T460
320 x 240 pikseli

FLIR T600
480 x 360 pikseli

FLIR T620
640 x 480 pikseli

FLIR T640
640 x 480 pikseli

FLIR T660
640 x 480 pikseli

FLIR T1020
1024 x 768 pikseli
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Szanowni Państwo

Spis treści

Oddaję w Państwa ręce pierwsze w tym roku
wydanie kwartalnika techniczno – informacyjnego
„Utrzymanie Ruchu i Daiagnostyka”. Pokładam nadzieję, że w roku 2016 spełnimy Państwa oczekiwania.
Z każdym wydaniem staramy się być jak najbliżej ważnych wydarzeń branżowych, dlatego też zapraszam
do odwiedzenia nas podczas zbliżających się wielkimi krokami ekspozycji targowych. Należy tu wymienić
targi Enex w Kielcach, które odbędą się 30-31 marca,
oraz targi i Automaticon 01-04 marca w Warszawie.
Oczywiście na powyższych imprezach targowych
URD sprawuje status patrona medialnego.
Zapraszam Państwa również na 41 szkolenie
„Efektywność w Automatyce, Systemach Pomiarowych, oraz Bezpieczeństwo i Oszczędność”, które
jak co roku odbędzie się w Ustroniu – w hotelu Muflon. Tym razem spotkanie odbędzie się w dniach
11-12 marca. Patronat medialny nad tym wydarzeniem
objął dwumiesięcznik „Pomiar, Automatyka & Elektronika”.
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Raport – roboty spawalnicze....................................................... 11
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Sprawdzenie możliwości wykorzystania
panelu fotowoltaicznego do całorocznego
zasilania przyrządów pomiarowych w terenie............................. 14
Komponenty pomiarowe HBM..................................................... 16
Zawory regulacyjne do materiałów sypkich................................. 20
40. Jubileuszowe Szkolenie Techniczne.
Ciągłość w Procesach Produkcyjnych, Bezpieczeństwo,
Oszczędne Technologie i Redukcja Kosztów............................. 23

Kolejne szkolenie, o którym warto wspomnieć
dotyczy energetycznego oraz elektrotechnicznego
„Nowe Rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice,
Efektywność, Oszczędność i Bezpieczeństwo”. Będzie
to 42 spotkanie organizowane przez nasze wydawnictwo, które odbędzie się 24-25 marca w w Stęszewie koło Poznania. Więcej informacji na str. 25.

42 SZKOLENIE TECHNICZNE.
Nowe Rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice,
Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo – zapowiedź....... 25
TOOLEX 2015 – kolejna edycja zakończona sukcesem!........... 26

W dalszej części roku pojawią się jeszcze trzy
wydania Utrzymania Ruchu i Diagnostyki. Cieszy nas
fakt, że pismo nadal się rozwija, zaś szkolenia branżowe, których jesteśmy organizatorem cieszą się niezmienną popularnością zarówno wśród wystawców,
jak też szeroko pojętej kadry inżynieryjnej, reprezentującej wiele gałęzi różnego przemysłu.

Polimex zakłada w strategii m.in. stabilizację
poprzez segment produkcyjny..................................................... 28
ArcelorMittal przygotowuje inwestycję w odpylanie
za ponad 160 mln zł.................................................................... 29

Zapraszam wszystkich czytelników do udanej
i pożytecznej lektury.

Zautomatyzowany magazyn do składowania paneli
podłogowych............................................................................... 30
OX2 sprzedaje firmie IKEA
fińską farmę wiatrową o mocy 42 MW......................................... 30
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Szkolenia 2016

Nasze spotkania na stałe wpisały się w kalendarz imprez branżowych
i z każdym rokiem odnotowujemy wzrost zainteresowania ze strony gości uczestniczących
w kolejnych sympozjach. Poniżej prezentujemy Państwu harmonogram szkoleń na rok 2016.

TEMAT SZKOLENIA

TERMIN

MIEJSCE

24-25 marca

woj. wielkopolskie
hotel Delicjusz
Stęszew

28-29 kwietnia

woj. wielkopolskie
hotel Delicjusz
Stęszew

16-17 czerwca

woj. łódzkie
hotel Górski
Polichno

8-9 września

woj. dolnośląskie
Hotel Śląsk
Wrocław

20-21
października

woj. kujawsko-pomorskie
hotel Brda
Bydgoszcz

29-30 listopada

woj. małopolskie
hotel Mercure
Racławice

42 SZKOLENIE
Nowe Rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice,
Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo
Sala A – Energetyka cieplna i zawodowa
Sala B – Elektrotechnika przemysłowa

43 SZKOLENIE
WODKAN-EKOTECH
Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń
w Inżynierii Wodno- Ściekowej.
Najnowsze Technologie i Diagnostyka Urządzeń

44 SZKOLENIE
FOODTECH
Oszczędność i Efektywność w Utrzymaniu Ruchu,
Modernizacja Obiektów Przemysłowych
w Przemyśle Spożywczym.
Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt

45 SZKOLENIE
Nowoczesne Linie Utrzymania Ruchu
w Kolejnictwie i Taborze Kolejowym

46 SZKOLENIE
Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania
w Utrzymaniu Ruchu i Diagnostyce
oraz Modernizacje w Obiektach Przemysłowych

47 SZKOLENIE
Ciągłość w Procesach Produkcyjnych,
Bezpieczeństwo, Oszczędne Technologie
i Redukcja Kosztów

*Plan szkoleń ma charakter ramowy, pewne elementy mogą ulec zmianie
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SPM Instrument

Język Lua – nowy sposób programowania robotów w Industry 4.0
Oferowana przez firmę Bosch Rexroth platforma inżynierska
Open Core Engineering obsługuje obecnie język skryptowy
Lua. Otwiera to przed użytkownikami nowe możliwości robotyzacji produkcji. Język Lua, cechujący się prostą i łatwo zrozumiałą składnią, sprawdził się na całym świecie. Jest używany na
przykład do sterowania skomplikowanymi obiektami w grach
komputerowych. Obecnie firma Bosch Rexroth umożliwia wykorzystanie zalet tego języka w branży automatyzacji.

Informacja od AS Instrument Polska

Kyoritsu KEW 2117R – miernik
cęgowy 1000A ACA TrueRMS
Miernik z rozdzielczością 0,01 A na zakresie
60 A z automatyczną
zmianą zakresów. Cęgi
o charakterystycznym
dla marki Kyoritsu kroplowym kształcie, mogą
być zapięte na przewodzie o średnicy maksymalnej 33 mm. Miernikiem pomierzymy też
ACV i DCV (autozakresy
60/600), rezystancję do
600 kΩ, wykonamy też
test ciągłości oraz wykryjemy bezdotykowo
napięcie przemienne.

amGARDS40
to najnowszy asortyment blokad firmy Fortress Interlocks.
Wykonany ze stali nierdzewnej 316, posiadający modularną
konstrukcję pozwala na dobór szerokiej gamy przełączników
i blokad. Cały zakres blokad dostarczany jest w obudowach posiadających stopień szczelności IP69K oraz siłę blokady 10 000 N.
Dzięki niewielkim gabarytom pozwala na łatwy montaż na bramkach, gdzie mamy ograniczoną ilość miejsca.

Więcej informacji na stronie dystrybutora: www.biall.com.pl

BITSTREAM Sp. z o.o.

Klimatyzatory do trudnych
warunków pracy – ProAir
ProAir to seria klimatyzatorów Hoffman, które idealnie nadają
się do pracy w środowiskach narażonych na korozję. Teraz dostępne są w wersji ze stopniem ochrony IP66 i przeznaczone
do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Moc chłodze-




to polski producent profesjonalnych
urządzeń
do
teletransmisji
danych m.in. dla automatyki przemysłowej. Posiada
rozbudowany dział R&D
tworzący innowacyjne rozwiązania w oparciu o nowoczesne technologie. Jako je
den z wiodących producentów zapewnia kompleksowe
wsparcie techniczne, serwis
oraz wysokiej jakości produkty dopasowując ofertę
do wszystkich Klientów. Jedną z nowości BITSTREAM jest
Światłowodowy Multiplekser
Ośmiu Interfejsów I/O oraz
portów RS232/485/422–-BS-MX-110.

5

nowości

ze Szwecji, wiodący na świecie dostawca systemów do monitorowania maszyn opracował i wprowadził na rynek technologie
HD do wykrywania wczesnego stadium uszkodzeń i pełnej kontroli stanu łożysk tocznych.
Technologie HD® bazują na znanych już wcześniej metodach
stąd nazwa SPM HD® (Shock Pulse Method) i HD ENV® (Enveloping) i są bardzo skuteczne przy pełnym zakresie prędkości roboczych maszyn: od 1 obr/min, poprzez „standardowe” aż do
bardzo wysokich 40 tys. obr/min.
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Tytuł „Gazela Biznesu” dla firmy KUKA został złożony na ręce
Pana Janusza Jakieły, Sales Manager GI, KUKA Roboter. Jesteśmy zgodni, iż jest to dla nas ważne wyróżnienie, świadczące
nie tylko o uzyskaniu pozycji lidera w branży robotyki, ale co
ważniejsze – jej utrzymaniu!
KUKA Roboter CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oddział w Polsce
ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
tel. 327 30 32 14
e-mail: BiuroPL@kuka.com
www.kuka-robotics.com/poland

nia poszczególnych modeli waha się w granicach 410~2350 W.
W ramach rodziny ProAir, znajdującej się w ofercie CSI, dostępne są trzy grupy wielkości obudów: CR23, CR29 oraz CR43.
Na ich konstrukcję składa się unikalnie zaprojektowany rdzeń
aluminiowy, który pozwala na szybkie oddawanie ciepła. Każdy model można nabyć w wersji zasilanej napięciem 115 VAC
i 230 VAC. Urządzenia te mogą pracować w temperaturach
–40/+55°C. Możliwe jest opcjonalne zdalne zarządzanie klimatyzatorem za pomocą protokołów SNMP, EtherNet/IP, Modbus
TCP. Jednostka posiada także złącze USB.

Pomiar.com
– nowa płaszczyzna porozumienia

Szczegółowe informacje:
CSI Sp.J.
tel. 12 323 62 30
kontakt@csi.pl
www.csi.pl

Od tego roku można się zapoznać z zupełnie nową odsłoną
portalu informacyjnego pomiar.com. Wychodzą na przeciw
Państwa potrzebom strona została zupełnie zmodyfikowana
i przystosowana do obecnie panujących trendów na rynku informacji.

wprowadziła do oferty uchwyt z wbudowanym pneumatycznym zaworem rozdzielającym sterowanym mechanicznie.
Produkt nosi oznaczenie EBR.150-PN
i jest przeznaczony do maszyn i urządzeń, w których operowanie uchwytem
i sterowanie zaworem musi być wykonywane jednocześnie. Głównym elementem całej konstrukcji jest pneumatyczny
zawór rozdzielający sterowany za pomocą wbudowanego przycisku. Budowa
oparta jest na trzech złączach pneumatycznych, przystosowanych do współpracy z przewodami o średnicy 4 mm.
www.elesa-ganter.pl

KUKA „Gazelą Biznesu”!
W ubiegły piątek w Akademii Muzycznej w Katowicach KUKA
została nagrodzona „Gazelą Biznesu”! Ten prestiżowy tytuł
otrzymują najprężniej rozwijające się firmy, zajmujące pozycję
lidera w swojej branży.



6



nowości

Elesa+Ganter
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•
•
•

Innowacyjne możliwości parametryzowania zapewniają
krótkie czasy uruchamiania.
Modułowa budowa umożliwia różne konfiguracje produktu, dokładnie tak, jak tego wymaga konkretna maszyna.
i500 zalecany jest do aplikacji typu pompy i wentylatory, do
napędzania przenośników, do napędów nawijających, formujących, obrabiarek i podnośników.

Filtry harmonicznych
produkcji Elhand Transformatory Sp. z o.o.
• skuteczne ograniczenie i łagodzenie harmonicznych prądu
w szerokim zakresie obciążenia
• zdecydowanie niższe straty, ograniczenie hałasu oraz eliminacja wnętrznego pola rozproszenia dzięki zastosowaniu
innowacyjnej, niskostratnej technologii: ElhandCutCore TM
• bardzo niski pobór prądu pojemnościowego (<30%In) poprzez stosowanie mniejszych pojemności;
• wysoka sprawność + naturalne chłodzenie konwekcyjne –
to oszczędność energii, większa żywotność i niezawodność.

Czujniki wagowe
POWERCELL® PDX®
do wag samochodowych chronią zyski zapewniając dokładność ważenia dzień po dniu. Diagnostyka zapobiegawcza zapewnia ciągłe monitorowanie wagi, obniżenie kosztów operacyjnych a jednocześnie niezawodną pracę.Każdy nieprecyzyjny
pomiar lub jego brak pociąga za sobą koszty. Czujniki wagowe
POWERCELL potwierdzają swoją niezawodność. Najnowsze
czujniki wagowe POWERCELL PDX zapewniają niezawodność
w ekstremalnych warunkach o zupełnie nowym wymiarze wraz
z diagnostyką zapobiegawczą umożliwiającą stałe monitorowanie wagi jak:
• błędy pomiaru;
• przeciążenie;
• warunki środowiskowe;
• napięcie w czujnikach;
• integralność obudowy.

Przemiennik częstotliwości i500
Mniej znaczy więcej

i500 tworzy nową serię przemienników częstotliwości o zakresie mocy od 0,25-45 kW (110 kW w przygotowaniu). Zwarta
budowa, skalowalna funkcjonalność i wyjątkowo przyjazna obsługa – to są cechy charakterystyczne wyróżniające nową serię.
Przemiennik częstotliwości i500 to urządzenie o najwyższej
jakości, które już obecnie spełnia przyszłościowe wymagania
norm zgodnie z klasą sprawności (IE) EN 50598-2. W ten sposób oddajemy do dyspozycji niezawodny przemiennik mogący
spełnić różnorodne zadania stawiane maszynom.

Cechy charakterystyczne

Niewielkie wymiary, które przy szerokości 60 mm i głębokości 130 mm zapewniają rozsądne wykorzystanie miejsca
w szafie rozdzielczej.
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Inżynierowie z zakładów przemysłowych mają teraz możliwość wpisywania za pomocą naszego portalu zapytań ofertowych do producentów i dostawców systemów automatyki
oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, a także otrzymywać
inne informacje rynkowe. Jest to rzecz jasna usługa całkowicie
bezpłatna, pozwalająca zdecydowanie zaoszczędzić czas na
poszukiwania odpowiedniego dostawcy, co w dzisiejszej dobie
ma wręcz niebagatelne znaczenie. Natomiast oferenci z branży
otrzymają natychmiast przekierowanie z danym zapytaniem.
Natomiast firmy, które wykupią roczny abonament w postaci
prezentacji w katalogu produktów będą bezpłatnie niniejsze
zapytania otrzymywać. Taka forma naszego portalu bez wątpienia pozwoli zaoszczędzić obu stronom czas na znalezienie
odpowiedniego rozwiązania i może sprzyjać rozszerzeniu informacji i kontaktów na płaszczyźnie techniczno-handlowej.
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Nowe analizatory parametrów
sieci z elastycznymi rozpinanymi
przekładnikami

Zapraszamy do
stoiska A7 w hali 1

odwiedzenia

gdzie swoją ofertę zaprezentuje firma SKAMER-ACM. Działalność firmy obejmuje: projektowanie, programowanie, montaż,
rozruch, serwis, prefabrykację szaf sterowniczych i rozdzielni,
sprzedaż elementów automatyki, osprzętu i armatury przemysłowej, prowadzenie portalu www.katalogautomatyki.pl.
SKAMER realizuje kompleksowo zadania z zakresu efektywności energetycznej: audyty energetyczne i efektywności energetycznej, tworzenie systemów monitoringu SCADA.

Nowe wersje analizatorów parametrów sieci firmy IME, występują w komplecie z trzema elastycznymi, rozpinanymi przekładnikami – cewkami Rogowskiego. Przekładniki (80 mm,
142 mm lub 190 mm), można stosować przy prądach przemiennych z zakresu od 20 A do 5kA. Długość przewodu przyłączeniowego zintegrowanego z cewką Rogowskiego – 3 m. Analizator na szynę TH35 zajmujący 4 moduły to Nemo D4-Le, na drzwi
szafy to Nemo 96HDLe (96 mm). Analizatory oferuje w Polsce
Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC z Łodzi.

Ściernice 1A1 fi 700 do szlifowania obwodowego
Rozszerzenie oferty firmy URDIAMANT o ściernice 1A1 do szlifowania obwodowego dużych średnic – powyżej fi 500. Tym samym firma URDIAMANT ma możliwość zapewnienia większej –
kompleksowej obsługi zapotrzebowana Klientów na narzędzia.

Nowo zaprojektowane
przez inżynierów RADPOL S.A. materiały poszerzyły rodzinę rur
termokurczliwych cienkościennych o rury typu RCEH2S oraz
RC2(3)S(HF). Pierwszy typ, wykonany z poliolefiny nie podtrzymującej płomienia, uzyskał certyfikat UL i jest dedykowany do
wykonywania izolacji elektrycznych pracujących w zakresie
temperatur –40 – 135°C. Z kolei rury RC2(3)S(HF) stosowane są
jako oznaczniki przewodów, ich powierzchnia przystosowana
jest do wykonywania nadruków technologią termotransferową.

nowości

Przetwornik ciśnienia A-10
w konstrukcji blokowej
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ła możliwości połączeniowe jednostki z innymi aplikacjami.
Ustawienie pozycji końcowej jest regulowane w zakresie ±3°.
Jednostka obrotowa dzięki zastosowaniu nowej generacji
opatentowanych przez firmę SCHUNK amortyzatorów, stworzonych na bazie kombinacji amortyzatorów hydraulicznych
i elastomerów, pozwala na osiągnięcie podad 4000 cykli na
godzine przy zastosowaniach w układach o wysokiej szybkosci działania, przy jednoczesnym wzroście żywotnosci
o 25%. Zwiekszony o 200% moment bezwładności pozwala na  
zastosowanie trzykrotnie większego obciążenia w porównaniu
do tych samych typów SRU plus.

WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
www.wikapolska.pl
info@wikapolska.pl

Moduł liniowy MLA2P
Oferta modułów liniowych WObit rozszerzyła się o nowy model – MLA2P o kompaktowej zabudowie, a także zwiększonej
odporności na zanieczyszczenia. MLA2P ma usztywnioną konstrukcję, która pozwala na przenoszenie większych obciążeń.
Istnieje możliwość montażu enkodera, oraz dostosowania modułu do wymagań klienta.

Podstawowe parametry:
•
•
•
•
•

Nowy czujnik ciśnienia TI-1
z przetwarzaniem sygnału
dla klientów OEM

Maksymalna prędkość liniowa 1 m/s*;
Dokładność pozycjonowania 0,1 mm;
Maksymalna siła osiowa 500 N*;
Przełożenie 1 obr./ 150 mm;
Maks. zakres ruchu 2800 mm.

WIKA dodała do swojego portfolio nowy czujnik ciśnienia OEM:
Model TI-1 z cyfrowym przetwarzaniem sygnału jest szybkim
i precyzyjnym urządzeniem pomiarowym, np. do rejestratorów
danych, przetworników do procesu i urządzeń przenośnych.

Producent: P.P.H. WObit E. K. J. Ober s.c.
Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy
wobit@wobit.com.pl
tel. +48 61 22 27 422
fax +48 61 22 27 439
www.wobit.com.pl

TI-1 oferuje regulację sygnału czujnika, do czego nie jest wymagana dodatkowa kompensacja. Pozwala to na bardzo przyjazną klientom integrację czujnika ciśnienia z ich odpowiednią
aplikacją.
TI-1 pracuje w zakresie od 0 do 0.4 bar do 0–1,000 bar
z całkowitą dokładnością do 0.25 % zakresu i nieliniowością
max. 0,125% zakresu (BFSL). Dostępne są sygnały cyfrowe
UART, I²C i SPI; na zapytanie możliwy jest sygnał analogowy
i przełączający. Ponadto cyfrowy interfejs modelu TI-1 dostarcza informacji o temperaturze czujnika, który ze względu na
swoją konstrukcję, zbliżony jest do rzeczywistej temperatury
procesu.

Firma SCHUNK
Światowy lider w produkcji komponentów automatyki
przemysłowej, opracowała nową pneumatyczną uniwersalną jednostkę obrotową SRM, wykonywaną w 7 modelach,
w wielkościach 16-63. W porównaniu z dotychczas produkowaną serią SRU plus charakteryzuje się momentem obrotowym, wynoszącym 1,1-115 Nm, który jest większy o 25%
od modeli dotychczas produkowanych. Posiada także zwiększony o 55% otwór przelotowy, który obecnie ma średnice  
10,5-30 mm, co pozwala na umieszczenie w nim wiekszej liczy przewodów – większa flansza przyłączeniowa zwiększy-
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nowości

Przetwornik ciśnienia A-10 jest teraz dostępny także w konstrukcji blokowej. Ten szczególnie solidny wariant wszechstronnego
przyrządu został specjalnie zaprojektowany do zastosowań
w przemyśle stoczniowym. W wersji blokowej model A-10 wyposażony jest w kołnierz. Dostępne są dwa przelotowe otwory
do mocowania. Adaptacja ciśnienia odbywa się za pomocą albo
połączenia kołnierzowego, albo wewnętrznego gwintu G 1/4.
Od ubiegłego roku model A-10 posiada aprobatę GL do przemysłu stoczniowego. Certyfikat ten obowiązuje także dla wersji
blokowej.

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




Raport

– roboty paletyzujące
producent: Comau
Model

PAL180

PAL260

PAL470

4

4

5

maksymalny udźwig [kg]

180

260

470

dodatkowe obciążenie ramienia, wyposażenie [kg]

25

50

25

maksymalny zasięg poziomy [mm]

3100

3100

3050

powtarzalność [mm]

+/- 0,1

+/- 0,1

+/- 0,15

oś 1

+/- 180°

+/- 180°

± 180°

oś 2

-49° / +95°

-49° / +95°

-60° to +75°

oś 3

-68° / -208°

-68° / -208°

-205° to -45°

liczba osi sterowanych

zakres ruchu [°]

oś 4
oś 5

prędkość maks. [°/s]

Axis to enable balance

oś 6

+/-2700°

+/-2700°

± 2700°

oś 1

120°/s

120°/s

85 °/s

oś 2

100°/s

90°/s

85 °/s

oś 3

115°/s

110°/s

85 °/s

oś 4
oś 5
oś 6

Axis to enable balance
280°/s

260°/s

180 °/s

95

160

265

1200

1050

800

PODŁOGA

PODŁOGA

PODŁOGA

kontroler

C5G

C5G

C5G

masa jednostki mechanicznej [kg]

1250

1250

2310

65

65

65

from 5% to 95% without
condensation

from 5% to 95% without
condensation

from 5% to 95% without
condensation

temperatura pracy

0 °C ÷ + 45 °C

0 °C ÷ + 45 °C

0°C to +45°C

zasilanie [V], [Hz]

50 V

50 V

50 V

6

6

7

oś 4
dopuszczalny moment [kg*m2]

oś 5
oś 6

czas cyklu [liczba/h]
sposób montażu

środowisko pracy (klasyfikacja wilgotności)

zużycie energii [kVa]

Technologia hollow wrist – przelotowy nadgarstek. Zdecydowanie większa
trwałość okablowania
Kable robota nie są malowane – nie występują odpryski farby
wyposażenie dodatkowe/uwagi (załączona
prezentacja)

Wykorzystanie tradycyjnego prostowodu – brak sprężyny balansującej
Technologia włókna węglowego dla obniżenia wagi całkowitej robota
Najlższejszy robot tej klasy na rynku
Na osiach zastosowano enkodery magnetyczne – bezawaryjne
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raport

klasa bezpieczeństwa IP

1/2016

Raport

– roboty spawalnicze
Dystrybutor

COMAU

COMAU

COMAU

Model

Arc4

SiX

NS 12

6

6

6

5

6

12

liczba osi sterowanych
maksymalny udźwig

kg

maksymalny zasięg

mm

1951

1400

1850

powtarzalność

mm

0,05

0,05

0,05

oś 1

+/-180°

+-170°

+/-180°

oś 2

-60°/+155°

-85°/+155°

-60°/+155°

oś 3

+110°/-170°

+0°/-170°

+110°/-170°

oś 4

+/- 185°

+/- 210°

+/- 2700°

oś 5

+/- 123°

+/- 130°

+/- 120°

oś 6

+/- 200°

+/- 2700°

+/- 2700°

oś 1

170°/s

140°/s

155°/s

oś 2

175°/s

160°/s

155°/s

oś 3

185°/s

170°/s

170°/s

oś 4

360°/s

450°/s

360°/s

oś 5

375°/s

375°/s

350°/s

oś 6

550°/s

550°/s

550°/s

zakres ruchu

maksymalna
prędkość

dopuszczalny
moment

montaż

metoda spawania

°

°/s

Nm

14

podłoga

ok

ok

ok

odwrotnie

ok

ok

ok

ściana

ok

ok

ok

półka

ok

ok

ok

punktowe

ok

ok

ok

łukowe

ok

ok

ok

TP5

TP5

TP5

65

65

65/67 (na nadgarstku)

50 V

50 V

50 V

kontroler
wskażnik IP
zasilanie
zużycie energii

kW

4 kVa

4 kVa

4 kVa

masa jednostki
mechanicznej

kg

150

160

335

Software SmartARC, pozycjonery
i Stoły obrotowe, palniki spawalnicze, zintegrowany podajnik drutu,
złącze antykolizyjne Binzel,
Jednostka Sterująca C5G,
mechaniczne magnetyczne
czyszczenie palnika,
pozycjonowanie laserowe,
drut na szpulkach

Software SmartARC, pozycjonery
i Stoły obrotowe, palniki spawalnicze, zintegrowany podajnik drutu,
złącze antykolizyjne Binzel,
Jednostka Sterująca C5G,
mechaniczne magnetyczne
czyszczenie palnika,
pozycjonowanie laserowe,
drut na szpulkach

Software SmartARC, pozycjonery
i Stoły obrotowe, palniki spawalnicze, zintegrowany podajnik drutu,
złącze antykolizyjne Binzel,
Jednostka Sterująca C5G,
mechaniczne magnetyczne
czyszczenie palnika,
pozycjonowanie laserowe,
drut na szpulkach





wyposażenie dodatkowe
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raport

producent: Comau
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Wskaźnik OEE – teoria i praktyka – cz.1
Wstęp

temat numeru

O czym będziemy mówić w tej publikacji ?
• przedstawimy definicję wskaźnika
OEE i omówimy szczegółowo jego
części składowe;
• powiemy o tym że tak naprawdę są
dwa wskaźniki i wiele problemów
wynika z ich pomieszania;
• omówimy straty z jakimi mamy do
czynienia podczas produkcji przyporządkowane do OEE;
• zastanowimy się czy przezbrajanie
maszyn jest, czy nie jest stratą;
• policzymy krok po kroku wskaźnik
dla zlecenia produkcyjnego;
• pokażemy kilka pułapek w które
można wpaść zbierając dane do obliczeń;
• powiemy o wpływie operatorów na OEE;
• omówimy kilka metod pomiaru i raportowania wskaźnika OEE.

Pobawmy się trochę czasem

Wskaźnik OEE nierozerwalnie związany
jest z czasem. To czas jest tym co podstawiamy do wzoru (nawet jakość to czas, co
wykażemy), to straty czasu mają zostać
zdefiniowane i usunięte. W bardzo dużym uproszczeniu możemy powiedzieć
że strata OEE to strata czasu. Pobawmy
się więc czasem.
Zakładamy że maszyna pracuje
w sposób ciągły, bez przerwy, 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracuje idealnie. Bez żadnych strat. Jej OEE wynosi
100%. To dość kontrowersyjne założenie

ale takie przyjmijmy aby pokazać coś co
wbrew pozorom nie jest takie oczywiste.
Przyjmujemy też że 100% OEE to 100%
czasu co nie do końca (nie zawsze) jest
prawidłowe. Maszyna nasza w miesiącu
przepracuje 31 x 24 godzin. Daje nam to
744 godziny. Jeśli 744 godziny to 100% to
1% wynosi 7,44 godziny, czyli 1% to prawie
jedna, 8 godzinna zmiana robocza. Jeden
procent straty OEE to jedna stracona zmiana robocza.
A teraz najlepsze: Ile wynosi 1% z jednej
godziny? [………..] Tak, to 36 sekund. 36
sekund straty na godzinę powoduje utratę
jednej zmiany roboczej w skali miesiąca.
Zadanie domowe:
oblicz proszę, dla powyższego przykładu, ile zakład produkcyjny straci dni roboczych w sakli miesiąca gdy OEE spadnie ze
100 do 90% ?
A tak na poważnie. To nie duże, poważne awarie, to nie spektakularne wpadki
organizacyjne są źródłem największych
strat. Największe straty składają się z małych opóźnień, drobnych awarii, krótkich
postojów czy procentowych strat wydajności. Straty takie mają jedną brzydką
cechę. Są niewidzialne. I to właśnie te
straty spróbujemy poszukać, oszacować
i wyeliminować. I tytułowy wskaźnik nam
w tym pomoże.

OEE w skrócie

Czym zatem jest wskaźnik OEE? Jest metodą pomiaru i wizualizacji tego jak efektywnie pracują nasze maszyny, jak efektywnie wykorzystujemy nasze zasoby
produkcyjne. W bardzo dużym uprosz-
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Kupujemy nową maszynę. Wiele jest powodów dla których kupiliśmy właśnie tę
maszynę.
Cena, zużycie energii, rozwiązania,
wydajność. Przede wszystkim wydajność. Płacimy więc za maszynę która
nominalnie potrafi zrobić 900 sztuk „czegoś” na godzinę.
W praktyce okazuje się jednak że maszyna produkuje 600 sztuk, 700 sztuk
a czasem, w nocy tylko 200 sztuk.
Często jest sprawna, nie utraciła swojej fizycznej wydajności. Jest jednak
NIEEFEKTYWNA, znaczy się źle WYKORZYSTANA. Przydała by się więc jakaś
metoda pomiaru efektywności, zmierzenia dlaczego wykorzystanie maszyny jest
inne od tego zakładanego.
Takim narzędzie jest wskaźnik OEE
(Overall Equipment Effectiveness) – Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia.

czeniu: OEE pokazuje nam w procentach
ile maszyny zrobiły z tego co teoretycznie zrobić powinny, a przynajmniej zrobić by mogły.
Ważniejsze jednak od samego OEE są
jego składniki: Dostępność, Wykorzystanie i Jakość oraz czas operacyjny.
To te składowe mówią dlaczego efektywność jest mniejsza niż 100% uproszczony wzór na OEE wygląda tak:

OEE = Dostępność x
Wykorzystanie x Jakość
Wskaźnik jest więc wypadkową trzech
podrzędnych wskaźników:
• dostępności który określa stosunku
czasu zaplanowanego (operacyjnego) do czasu który może być poświęcony na realizację zadania;
• wykorzystania określającego stosunku czasu dostępnego do czasu rzeczywistej pracy;
• jakości określającego stosunek wadliwych do dobrych produktów.
Całkowity czas produkcji to 100% czasu kalendarzowego. Czas operacyjny to
czas produkcji pomniejszony o planowane postoje które nie są stratą bo są ….
Dostępność (czas dostępny) to czas
operacyjny pomniejszony o czas w którym z jakiegoś powodu nie można było
maszyny użytkować. Na przykład o czas
awarii. Z kolei wykorzystanie to czas
dostępny (dostępności) pomniejszony
o wszystkie straty wynikające ze spowolnienia czy krótkich zatrzymań maszyny.
Jakość to efektywnie wykorzystany
czas pomniejszony o czas utracony z powodów strat jakościowych.

1/2016

Total OEE (TEEP)

Czy więc druga metoda jest metodą
błędną? Nie. Pod warunkiem że wiemy
po co liczymy tą metodą.
Pamiętajmy jednak że takie wyliczenia mają sens dla dłuższego okresu i że
wskaźnik pokazuje nam nie straty tylko
potencjalne, dodatkowe możliwości. Że
gdy wprowadzimy trzecią zmianę, gdy
zwiększymy efektywność zbytu i planowania, gdy będziemy pracować w soboty i niedziele to teoretycznie możemy
wyprodukować więcej opierając się o ten
sam park maszynowy.
Większość opisów wskaźnika OEE nie
rozróżniała do niedawna tego podziału
jednak coraz powszechniejsza jest mutacja
wskaźnika OEE która odpowiada właśnie
drugiej z metod. Nie jest on jednak ściśle definiowany, najczęściej występuje jako TEEP
(total effective equipment performance ).
Wyliczając ten wskaźnik zakładamy
że wszystko co nie jest efektywną pracą
jest stratą, że 100% to nieprzerwana pra-

cza OEE dla zmiany ale też dla zlecenia,
tudzież dla dowolnego innego czasu.

Czas zamówiony, czyli baza
dla obliczeń

Czas operacyjny

Co to jest czas zamówiony, zwany też całkowitym czasem produkcji?
Pyta szef brygadzisty jak długo produkowano zlecenie XYZ? „Od 11:30
w piątek do 13:30 w poniedziałek”. Czyli
74 godziny. Ile? 74 godziny ?!
Nie. 2,5 godziny w piątek i 7,5 godziny
w poniedziałek, razem 10 godzin. Przecież
w piątek pracowano do 14 a sobota i niedziela były wolne. 74 godziny upłynęły od
rozpoczęcia do zakończenia zlecenia i to
jest właśnie czas całkowity produkcji który
będziemy nazywać czasem zmówionym.
Czas zamówiony zawsze wynosi 100%.

Baza dla obliczeń – zmiana
robocza czy zlecenie
produkcyjne?
Czas zamówiony jest jednocześnie bazą
dla obliczeń. Na ogół wyliczenia realizuje
się dla zmiany roboczej.
To proste i pozwala ocenić pracowników z tej zmiany. Ale czy na pewno?
Wyobraźmy sobie że na 1 zmianie obsługa przygotować musiała maszynę do
produkcji. Zmienić wyposażenie, zrobić
serię próbną, uporać się z zakłóceniami
logistycznymi etc. W konsekwencji na
1 zmianie pracowano raptem 2 godziny
a że zaklasyfikowano przezbrojenie jako
stratę to wskaźnik okazał się tragicznie
niski. Druga zmiana płynnie pracowała
korzystając z przezbrojonej i wyregulowanej maszyny, osiągając wysoki wskaźnik OEE. Czy to oznacza że ludzie na
1 zmianie roboczej pracowali gorzej? Czy
wartość ich pracy jest mniejsza?
Czy wartość pracy maszyny, która co
prawda nie produkowała, bo bez zmiany
wyposażenia nie mogła, jest mniejsza?
OEE Możemy wyznaczyć praktycznie
dla dowolnego zakresu czasu, nie tylko
dla zmiany roboczej ale dla doby, miesiąca roku, choć w przypadku roku właściwszym wydaje się wyznaczanie Total OEE.
Kiedy pracujemy w oparciu o długie
zlecenia produkcyjne warto wskaźniki
liczyć nie (nie tylko) w oparciu o zmianę
ale w oparciu o zlecenie produkcyjne
– coś co ma początek, środek i koniec.
Wybór bazy zależy też od metody.
W metodach „papierowych” ciężko jest
przyjąć inną konwencję niż 8 godzin,
wiadomo, ktoś musi wypełnić formularz
i za niego odpowiadać, trudno oczekiwać
że operatorzy będą sobie ten papierowy
formularz przekazywać na przełomie
zmian. Z kolei nasz system Golem wyzna-
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Czas operacyjny to czas zamówiony pomniejszony o czas postojów i czynności
planowanych. Pamiętajmy że czynności
i postoje planowane nie są stratą. Nigdy.
Oto prosty przykład: wyobraźmy sobie
że w zakładzie są dwa prawie identyczne
wydziały. Mają taki sam park maszynowy,
korzystają z tych samych służb pomocniczych, z tej samej logistyki, robią technologicznie identyczny produkt. Jedyne
co różni wydziały, nazwijmy je A i B, to to
że wydział A pracuje w systemie 3 zmianowym a wydział B w systemie 2 zmianowym. Powiedzmy też że oba wydziały
jakoś tak od kilku dni pracują idealnie, na
pełnych obrotach… Gdy policzymy OEE
dla pojedynczych zmian roboczych to wychodzi nam, powiedzmy 99% dla każdego
z wydziałów.
Gdy jednak policzymy wskaźnik dla
dnia roboczego (3 zmian), zakładając że
postoje planowane są stratą to się okaże że
wydział A ma 99% a wydział B 66%. Czyli
co, menadżer wydziału B do zwolnienia?
W ramach czasu zamówionego
(24 godziny) jedna zmiana robocza nie
była przeznaczona na pracę. A skoro nie
pracowano bo nie było pracy w planie
jest ona postojem PLANOWANYM. Dwie
pozostałe zmiany to Czas operacyjny
– czas rzeczywiście przeznaczony na pracę. I to dla czasu operacyjnego należy
policzyć wskaźnik. Tym razem będzie on
wynosił 99% dla obu wydziałów.
Sam czas operacyjny też możemy
wyrazić w procentach. Dla powyższego
wydziału wyniesie on 99% dla wydziału
A i 66% dla wydziału B i mówi on nam:
mamy jeszcze 1/3 rezerwy do wykorzystania – wystarczy uruchomić 3 zmianę.
Rezerwy a nie straty.
Cały czas pamiętajmy że wskaźnik OEE
ma nam mówić o realnych problemach
w wykorzystaniu i eksploatacji maszyn.
To że pracujemy dwie a nie trzy zmiany
to w żadnym wypadku nie jest problem
maszyn, operatorów maszyn, mechaników czy samej linii produkcyjnej a to ich
pracy wyznacznikiem ma być wskaźnik.
Czas operacyjny najczęściej zaniżają:
• planowane przerwy w pracy takie jak
przerwa śniadaniowa, przerwa nocna;
• planowane postoje – np. z powodu
szkoleń;
• przezbrojenie i ustawianie maszyn
– jeśli zostało wykonane w zaplanowanym czasie.
Ciąg dalszy w następnym numerze. Zapraszamy!

temat numeru

Myślę że wszelkie rozważania na temat
OEE należy zacząć od uświadomienia
sobie o czym ten wskaźnik ma nam mówić a właściwie wyjaśnić pewną pułapkę
interpretacyjną która może zaważyć na
całym wyniku.
Są dwie szkoły interpretacji wskaźnika
OEE a wiele nieporozumień wynika z ich
pomieszania i poplątania.
Pierwsza interpretacja mówi że
wskaźnik OEE pokazuje nam wykorzystanie maszyn względem PLANU.
Czyli OEE = 100% to praca maszyny
bez przerw, bez braków i z normatywnym czasem przezbrajania TAK JAK TĘ
PRACĘ ZAPLANOWANO z wykorzystaniem środków JAKIE ZAPLANOWANO.
Druga interpretacja mówi że OEE
= 100% to nieprzerwana praca 7 dni
w tygodniu przez 24 godziny na dobę,
a jej „hardcorowa” wersja mówi jeszcze,
że przy zerowym czasie przezbrajania.
Mówiąc trochę żartobliwie: pierwsza ma sprawdzić czy premię zabrać
operatorom i mechanikom, druga czy
planistom. Problem zaczyna się gdy
na podstawie wskaźnika wyliczonego
pierwszą metodą chce się zabierać premie pracownikom produkcyjnym którzy
nie mają wpływu na plan, jego jakość
i zarezerwowane zasoby.
Nie mają też żadnego wpływu na
sprzedaż a pamiętajmy że wskaźnik liczony drugą metodą „poleci” ostro w dół
kiedy maszyny będą stały z prozaicznej
przyczyny: braku zleceń.

ca 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na
dobę bez żadnych postojów.



Jeden wskaźnik
– dwie interpretacje
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Sprawdzenie możliwości wykorzystania
panelu fotowoltaicznego do całorocznego
zasilania przyrządów pomiarowych w terenie
Energia słoneczna

Współczesne materiały dają niezwykłe
możliwości konstruowania aparatury
elektronicznej przystosowanej do pracy
w trudnych warunkach. Umiemy w LAB-EL
wykonywać urządzenia pomiarowe wytrzymujące duże całoroczne amplitudy
temperatur, wilgotność nawet do 100%
czy zapylenie. Nasze urządzenia są coraz
bardziej energooszczędne, wyposażone
w inteligentne algorytmy zarządzania
mocą. Jednym z obszarów zastosowań
sprawiających największe problemy jest
aparatura elektroniczna zainstalowana
w terenie pozbawionym dostępu do sieci energetycznej. Wybudowanie choćby
kilkuset metrów linii zasilającej jest dużą
inwestycją, przekraczającą daleko koszty
zakupu samych urządzeń. Alternatywą
mogłoby być cykliczne dostarczanie do
stacji pomiarowej naładowanych akumulatorów, jednak jest to niewygodna
i coraz rzadziej akceptowana forma obsługi urządzenia. W wieku XXI komfort
użytkownika jest stawiany na wysokiej
pozycji listy priorytetów.

Moda a praktyka

Rozwiązanie
problemu
zasilania
wydaje się oczywiste, w pierwszej
kolejności przychodzą pomysły wykorzystania ekologicznych źródeł
energii, takich jak bateria słoneczna
czy turbina wiatrowa. Ale czy jest to
faktycznie właściwa odpowiedź? Takie pytanie zadaliśmy sobie w LAB-EL-u, a następnie przeprowadziliśmy
doświadczenie. Temat odnawialnych
źródeł energii jest od wielu lat globalną modą, co sprzyja również możliwości zakupienia tanich materiałów
do budowy mini-elektrowni solarnej.
W naszym eksperymencie sprawdzaliśmy wydajność energetyczną panelu
fotowoltaicznego oraz małej elektrowni wiatrowej w ujęciu całorocznym. Po
testach okaząło się, że energia wiatru
na Mazowszu jest zbyt mała, w większości panuje bezwietrzna pogoda
i stosowanie małych turbin wiatrowych jest bezcelowe.
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Jarosław Sochacki, LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
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Przebieg eksperymentu
z ogniwem fotowoltaicznym
W naszym doświadczeniu wykorzystaliśmy łatwo dostępne materiały: polikrystaliczny panel fotowoltaiczny „no
name” o powierzchni czynnej około 0,23
m2, kontroler zasilania marki Steca, oraz
akumulator żelowy 12 V /17 Ah. Panel
w sprzedaży określony był marketingowym parametrem mocy maksymalnej
30W. Badanie odbywało sie w cyklu dobowym. Akumulator ładowano w porze
dziennej i rozładowywano w nocy podłączając obciążenie 0,8 A. Kontroler zasilania dbał o to by odłączyć obciążenie na
bezpiecznej granicy rozładowania akumulatora. Panel słoneczny został ustawiony
tak by maksymalizować odbiór energii
słonecznej w potencjalnie najkrótsze dni,
to jest w czasie przesilenia zimowego
– skierowany na południe z kątem elewacji ok. 15°. Dodatkowo przy obliczeniach
przyjęto następujące parametry:
• Akumulator
kwasowo-ołowiowy
pracujący w niskich temperaturach
charakteryzuje się dużo niższą pojemnością niż nominalna. Przyjęto że
granicznie będzie to –20°C i pojemność spadnie o współczynnik 0,65.
• Układ kontrolera zużywa prąd akumulatora non-stop, dodatkowo występuje zjawisko samo-rozładowania
akumulatora. Wartość energii utraconej w ten sposób oszacowano na
1,2Wh na dobę.
Eksperyment był wykonywany od jesieni 2011 do jesieni 2012. Nadzór nad
pomiarami prowadzono automatycznie
w systemie pomiarowym LAB-EL LBX.
Czas rozładowywania akumulatora znanym prądem był codziennie mierzony
i zapisywany do bazy danych programu
LAB-EL LBX. Dla każdego dnia, w którym uzyskano ładunek pozwalający na
choćby krótkie załączenie obciążenia,
obliczono otrzymaną ze słońca energię.
W efekcie uzyskano szereg danych,
z których wynika np. że maksymalną
porcją energii było 448 Wh zebraną
w słoneczny czerwcowy dzień. Z drugiej
strony w grudniu, styczniu i lutym bywały
dni, w których światło słoneczne dostar-

Bateria słoneczna
– wnioski końcowe

czało ledwie wystarczającej ilości energii
na pokrycie zapotrzebowania kontrolera
(minimalnie 1,9 Wh).

Posiadając dane z eksperymentu i jego
ekstrapolacji na inne lata możemy przeprowadzić symulację, w której okaże się
czy dla konkretnych parametrów baterii
słonecznej, akumulatora oraz wartości
obciążeń można liczyć na bezprzerwowe zasilanie. Na postawione w eksperymencie pytanie czy jesteśmy w stanie zasilić naszym panelem urządzenie
o ciągłym poborze 30 mA odpowiadamy:
PRAWIE! Zabrakłoby zasilania na 18
dni w ciągu 9 lat (po kilka dni w styczniu
2006, 2010 oraz 2011). Do pełnego sukcesu wystarczyłoby zainstalować panel
o 10% większej wydajności bądź akumulator o pojemności 20 Ah. Powiększenie akumulatora pozwoliłoby na
przechowanie energii zdobytej w okresach słonecznej jesieni bądź nawet lata.

Wykorzystanie danych
ze stacji meteorlologicznej
LAB-EL
Firma LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
prowadzi internetową stację meteorologiczną (pod adresem http://www.meteo.waw.pl/) bazująca na urządzeniach
i oprogramowaniu własnej produkcji.
Stacja jest zlokalizowana w tym samym miejscu, na którym przeprowadzono eksperyment z panelem fotowoltaicznym. W skład stacji wchodzi m.in.
czujnik natężenia promieniowania słonecznego LB-900. Baza danych stacji
zawiera wyniki pomiarów promieniowania od 2003 roku. Dane te postanowiliśmy wykorzystać do rozszerzenia bazy informacji wejściowych do
procesu przetwarzania i opracowania
wyników eksperymentu. Porównaliśmy zapisy czujnika promieniowania
i zapisy uzyskiwanej energii w naszym
doświadczeniu i na tej podstawie opracowaliśmy funkcję korelującą oba szeregi danych. Posiadając taką funkcję
mogliśmy wnioskować jak zachowałby się wykorzystany przez nas panel
słoneczny w całym okresie od 2003
do 2012 roku. Mając do dyspozycji tak
długą bazę czasową możemy uzyskać
lepsze wnioski, nieobciążone jakimiś
szczególnymi warunkami pogodowymi, które wystąpiły w latach 2011-2012.
Średnie obciążenie przy
napięciu zasilania 12 V [mA]
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Poniżej przedstawione zostały warunki eksploatacji systemu fotowoltaicznego jako źródła bezprzerwowego zasilania dla różnych obciążeń. W tabelach
podano minimalne wartości powierzchni panelu słonecznego oraz pojemności
akumulatora. Korzystając z tych danych
należy mieć na uwadze, że pochodzą one
z symulacji według pewnego modelu
i nie ma 100% pewności że będą powtarzalne dla innego panelu w innej
instalacji. Powierzchnia panelu będzie
podawana w odniesieniu do wydajności
ogniwa użytego w eksperymencie i przy
założeniu proporcjonalności pomiędzy
powierzchnią i wydajnością.

Minimalna powierzchnia
ogniwa fotowoltaicznego [m2]

Minimalna pojemność
akumulatora [Ah]

0,05

4

0,1

1,6

0,24

1,4

0,05

14

0,1

2,5

0,25

1,9

0,1

22

0,25

4

0,5

3,6

0,25

17

0,5

8

1,0
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0,5
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1,0
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1,0
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3,0
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Postawione w eksperymencie pytanie
można by uprościć do przykładowej formuły: Czy korzystając z panelu słonecznego da się bez przerw zasilać urządzenie wymagające 12V DC i pobierające
np. 30 mA? Jak dużą powierzchnię musi
mieć panel aby tego dokonać? Jak duży
akumulator powinniśmy zastosować?



Stawiamy pytanie
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Komponenty pomiarowe HBM
Nowa elektronika ważąca dla wymagających aplikacji
sterowania procesem, nawet w ciężkich warunkach otoczenia

Aplikacje napełniania i pomiaru w trudnych warunkach stawiają wysokie wymagania komponentom wagowym.
Obecnie HBM zaprezentowało na rynku
cyfrową elektronikę przetwornika (se-

ria PAD) do sterowania tymi aplikacjami. Seria PAD posiada obudowę ze stali
nierdzewnej i osiąga klasę szczelności
do IP68/IP69K. Układ ten w sposób niezawodny dokonuje cyfryzacji sygnału
z analogowych przetworników tensometrycznych wagi lub przetworników siły
nawet w najtrudniejszych warunkach
otoczenia. Również inne wymagające
aplikacje procesowe z użyciem przetworników bazujących na technologii tensometrycznej mogą być implementowane
za pośrednictwem serii PAD. Cała seria
tych produktów została zatwierdzona do

Pomiar momentu i prędkości obrotowej z funkcją spajania
dla PROFINET i EtherCAT
Wraz z elastycznymi
modułami
interfejsowymi
– TIM-EC dla EtherCAT i TIM-PN dla PROFINET – firma
HBM oferuje dwa narzędzia
do cyfrowego transferu sygnałów momentu i prędkości obrotowej, upraszczając
połączenie różnych sieci
razem.
TIM-PN i TIM-EC charakteryzują się
szybkim transferem danych o niskim cza-
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Dla aplikacji dynamicznego ważenia w trudnych warunkach otoczenia,
firma HBM Test and Measurement (HBM) prezentuje
cyfrową elektronikę przetwornika o nazwie: PAD.

użycia w legalizowanych układach pomiarowych. W zależności od wymagań
klienta, dostępne są warianty z przygotowanym przewodem przyłączeniowym
czujnika (opcjonalnie jako wersja aseptyczna) lub rozwiązanie typu wtyczka/
gniazdo, które zapewnia możliwie największą elastyczność w zastosowaniu
z przetwornikami wagi lub siły. Rodzina układów PAD oferuje zintegrowane
przetwarzanie sygnału pomiarowego,
w tym możliwość ustawienia filtra, również w sposób automatyczny oraz dwa
zintegrowane we/wy sterujące. W zależności od potrzeb, seria PAD może być
skonfigurowana z interfejsem RS485 lub
CANOpen, który również pozwala na
analizę i zdalny dostęp sieciowy.

automatyka+diagnostyka+informatyka
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sie zwłoki, co powoduje, że stają się idealne dla wysoce dynamicznych pomiarów.
Moment, prędkość obrotowa, kąt obrotu i moc mogą być zbierane precyzyjnie
i integrowane w czasie rzeczywistym
bez strat w systemach sterowania
i automatyki. Podobnie jak moduł interfejsowy momentu TIM-EC dla sieci
EtherCAT, również TIM-PN dla PROFI-

NET zapewnia funkcję spajania, zwaną również interkomunikacją lub komunikacją TIM-to-TIM. To umożliwia
integrrację przetwornika momentu
w niezależnych sieciach przemysłowych Ethernet celem zapewnienia
komunikacji w czasie rzeczywistym
pomiędzy różnymi sieciami (PROFINET
i EtherCAT). Dzięki temu wartości

mogą być optymalnie zaadaptowane
do odpowiedniego zagadnienia pomiarowego niezależnie od siebie. Moduły mogą być używane w systemach
automatyki i sterowania bazujących
na sieci, na przykład w stanowiskach
testowych silników elektrycznych
i spalinowych, skrzyń biegów, pomp
i kompresorów.

Całkowicie przekonstruowany cyfrowy przetwornik wagi firmy HBM
dla aplikacji napełniania
i pomiarowych dostarcza
pewne wartości zmierzone
nawet w najtrudniejszych
warunkach otoczenia.
Cyfrowe przetworniki wagi dla aplikacji napełniania i pomiarowych są narażone na wyjątkowo trudne warunki
otoczenia jak długotrwała wilgoć np.
w przemyśle produkcji i przetwórstwa
spożywczego. Teraz firma HBM – spe-

cjalista w technologii ważenia oferuje
całkowicie przekonstruowany cyfrowy
przetwornik tensometryczny wagi aby
spełnić te wymagania. Wraz ze swym
hermetycznie uszczelnionym korpusem
wykonanym ze stali nierdzewnej, FIT5A
jest dostępny w klasie szczelności IP68
i IP69K.
Przetwornik wagi posiada zintegrowany ochronę przeciw-przeciążeniową
umożliwiającą mu osiągnąć graniczne obciążenia na poziomie 1000%.
FIT5A może być legalizowany zgodnie
z normą OIML R60 i gwarantuje niezawodne wyniki pomiaru w aplikacjach
legalizowanych. Cyfrowy przetwornik
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Niezawodność dla ważenia dynamicznego w trudnych środowiskach
tensometryczny wagi FIT5A jest dostępny w różnych wersjach o maksymalnych
nośnościach do 50kg. Wersja rozszerzona
jest w stanie sterować całym procesem
porcjowania bez dodatkowego sterownika PLC.
Zintegrowana elektronika dostarcza
wydajne filtry, parametry dla przepływu zgrubnego i dokładnego i samouczący algorytm, który redukuje czas
dozowania do minimum. Szeroki zakres parametrów dla regulacji, procesów porcjowania/napełniania i wiele
innych może być wygodnie ustawiony
z użyciem oprogramowania PanelX, dostępnego bezpłatnie.

11

ądzenia,
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Zawory regulacyjne
do materiałów sypkich
Wiele zakładów przemysłowych, w tym chemicznych i spożywczych, boryka się z kłopotami
związanymi z regulowaniem strumienia proszków.

minium. Dla specjalnych zastosowań dostępne
są zawory całkowicie wykonane ze stali kwasoodpornej.

Regulowany otwór

Poprzez regulację jednego z końców wspomnianej na wstępie tuby, tj. obrót w zakresie 0–180°
koła podtrzymującego, uzyskuje się płynne zwiększanie lub zamkniecie otworu.

Typowym przykładem jest napełnianie bezpośrednio z silosa lub worka typu big bag pojemników stojących na wadze. Stosując tradycyjne
zawory odmierzanie jest niedokładne i niewygodne. Rozwiązaniem może być zastosowanie
zaworów irysowych.
Zasada pracy tego typu zaworów jest prosta
– elastyczna tuba (membrana) skręcana z obu końców w przeciwną stronę szczelnie zamyka prześwit.

Okrągły, koncentryczny prześwit

Niezależnie od stopnia otwarcia zaworu proszek zawsze wydostaje się środkiem przez okrągły otwór.

Precyzyjna regulacja

Pod koniec odważania zawór można przymknąć tak,
że proszek będzie się sypał niemal „ziarenko po
ziarenku”. Umożliwia to bardzo dokładne odmierzenie wymaganej porcji oraz sterowanie wielkości
przepływu nawet przy bardzo małej przepustowości.

Chciałbym w skrócie przedstawić zalety i zastosowania tych urządzeń.

Nie zakleszczają się i nie blokują

Zawory mogą być wyposażone w specjalne nacięcia na obwodzie umożliwiające zatrzymanie zaworu w zadanej pozycji, np. otwarcie 30%.

Prosta obsługa

Regulacja zaworu polega na obrocie raczki od 0 do
180°. Zawór może być wyposażony nie tylko w rączkę, ale także w koło sterujące dookoła całego urządzenia. Obsługa ma wówczas wygodny dostęp
z każdej strony. Do procesów sterowanych automatycznie stosowane są zawory irysowe napędzane elektrycznie lub pneumatycznie.

Odporne chemicznie

Proszek styka się wyłącznie z membraną.
W większości przypadków odporny na proszek musi być tylko ten element zaworu.
Reszta, tj. obejmy, mocowania itp., mogą być
wykonane z niedrogich materiałów, jak np. alu-
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Proszek przesypujący się przez zawór nie ma
w żadnym momencie styczności z ruchomym
elementem mechanicznym zaworu. Dzięki temu
nie ma możliwości, aby proszek mógł zablokować jakąś szczelinę lub prowadnicę.

1/2016
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Niewielkie rozmiary

działania można podać przepuszczenie przez te zawory żywych ryb
w celu pozyskania ikry. Zawór powoduje masaż ryb bez ich uszkadzania.

Zawór irysowy nie wymaga dużo miejsca.
Dotyczy to zarówno wymiaru w pionie, gdyż
są one wyjątkowo wąskie, jak również dookoła rurociągu. Jedynym elementem wystającym jest
rączka do obsługi zaworu.

Dobre także dla mokrych
proszków

Membrany

Przy właściwym doborze zaworu i membrany, często mogą one skutecznie zamykać
przepływ także proszków zawilgoconych
oraz zawiesin.

Membrany wykonywane są z odpornych
mechanicznie i chemicznie elastomerów
naturalnych i syntetycznych, tkanin pracujących w wysokich temperaturach
i agresywnych środowiskach oraz tkanin
pokrywanych elastomerami. Dzięki
tak szerokiej gamie materiałów
można zawsze dobrać odpowiedni do danej aplikacji.

Bezpieczna obsługa

Dzięki szczelności i sposobie regulacji zaworu irysowe są bezpieczne dla osób je obsługujących.

Przykładowe aplikacje

Wkładki

Do niektórych aplikacji należy stosować
wkładki. Są to dodatkowe tuby wkładane wewnątrz zaworu, zapewniające odporność chemiczną i mechaniczną wewnętrznej warstwy.

Wykonania sanitarne

Układy naciagania membrany

Po dłuższym czasie użytkowania membrana może się nieco rozciągnąć. Nie oznacza to konieczności jej wymiany.
Wiele zaworów wyposażonych jest w układ naciągania membrany. Naciąganie można stosować kilka razy, dzięki czemu znacząco przedłuża się czas jej użytkowania.

Sytuacje awaryjne

Zawory irysowe sprawdzają się w sytuacjach awaryjnych. Sytuacją taką jest np. dostanie się dużego elementu obcego do
proszku. W przypadku zamknięcia zaworu na takim zanieczyszczeniu, membrana szczelnie owinie się wokół niego, skutecznie
blokując wysyp proszku.

Niskie koszty eksploatacyjne

•

•

•

•

Jedynymi elementami eksploatacyjnymi są membrany i wkładki. Są one łatwe do wymiany i niedrogie.

Brak wycieków

•

Zawory irysowe są bardzo szczelne, dzięki czemu nie następuje niekontrolowany przesyp przy zamkniętym zaworze. Praca
z zaworami irysowymi jest przyjazna dla środowiska i proszek
nie jest „marnowany”.

Delikatne

Pomimo skutecznego zamknięcia zawory irysowe są bardzo „delikatne” dla proszków. Jako przykład delikatności
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Zawory produkowane są także w wykonaniach dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego. Konstrukcje są
łatwe do mycia i zapewniają najwyższy stopień
higieny. Seria zaworów dla przemysłu farmaceutycznego umożliwia ich szybkie zdjęcie z instalacji bez konieczności używania narzędzi i umycie
zaworu standardowymi metodami stosowanymi
w zakładzie.

Warto wymienić przynajmniej kilka typowych zastosowań zaworów irysowych.
•   zawór irysowy umożliwił dokładne odmierzanie proszku przesypywanego ze stacji rozładunku
big bagów do beczek. Dzięki
zastosowaniu zaworu irysowego beczki są zawsze całkowicie
wypełnione, a proszek nie jest rozsypywany.
• wielu klientów używa zaworów irysowych
do odmierzania proszków i granulatów do
zbiorników stojących na wadze. Dzięki opcji
„sączenia” proszku, tj. przepływu bardzo małym
otworem, zbiornik jest dokładnie napełniany do zadanej masy. Zastosowanie wagi z wyjściem sygnałowym
i zaworu z napędem elektrycznym umożliwia zautomatyzowanie tej operacji.
•   producenci materiałów ściernych stosują zawory irysowe, gdyż wbrew oczekiwaniom żywotność membrany oraz możliwość jej łatwej i szybkiej wymiany jest lepszym rozwiązaniem niż częste remonty zaworów typowych.
regulacja przesypywania proszków niebezpiecznych dla
zdrowia lub wysoce sanitarnych – brak wycieków z i do atmosfery jest niezwykle ważny przy takich aplikacjach.
dosypywanie danej porcji w regularnych odstępach czasu,
jak np. nakładanie tartego sera żółtego przy przemysłowej
produkcji pizzy.
Jako zastosowania nietypowe można przytoczyć trzy przykłady:
zawór irysowy z uwagi na delikatność uchwytu i skuteczność jej używany do podtrzymywania głów psów podczas
ekstrakcji zębów,
dzięki koncentryczności otwarcia i skuteczności uszczelnienia wokół obiektu zawory irysowe są stosowane do zdejmowania smaru podczas produkcji kabli,
zawór irysowy jest bardzo dobrym sposobem na przeprowadzenie kabli do pomieszczenia czystego – zawór stanowi
swego rodzaju „okno”, które szczelnie zamyka wiązkę kablową, niezależnie od tego, ile kabli jest poprowadzonych.
mgr inż. Andrzej G. Baciński
POMPY i SYSTEMY Sp. z o.o.
ul. Kolibrów 4
02-818 Warszawa
tel. 22-5497940
fax 22-5497950
www.pompy.pl
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40. Jubileuszowe Szkolenie Techniczne
Ciągłość w Procesach Produkcyjnych, Bezpieczeństwo,

W dniach 26-27 listopada 2015 odbyło się
kolejne już szkolenie organizowane przez magazyn
POMIAR,
AUTOMATYKA
I ELEKTRONIKA pod tytułem „Ciągłość w Procesach Produkcyjnych, Bezpieczeństwo, Oszczędne
Technologie i Redukcja
Kosztów” Szkolenie miało
miejsce w hotelu Chata
Karczowiska w Karczowiskach k. Lubina
W charakterze słuchaczy brało udział
około 80 uczestników głównie przedstawiciele niemalże każdej gałęzi przemysłu. Na sali wykładowej można było
spotkać m.in.: The Lorenz Bahlsen
Snack-World Sp. z o.o., Energetyka Sp.
z o.o., KGHM ZANAM S.A., ANL Sp. z o.o.,
General Motors Manufacturing Poland
Sp. z o.o., Harris Calorific International
Sp. z o.o., Ferrostal Łabedy Sp. z o.o.,
Elpak Sp. z o.o. i wielu innych.
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Oszczędne Technologie i Redukcja Kosztów

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




Partnerem Szkolenia została firma
Nord Napędy Sp. z o.o. oraz Dehn Polska
Sp. z o.o. Prelekcji obu firm mogliśmy
wysłuchać pierwszego dnia szkolenia.
Podczas obrad została poruszona
bardzo szeroka problematyka dotycząca efektywnego i oszczędnego wykorzystania urządzeń, ciągłości w procesach
produkcyjnych, wszelkich modernizacji,
rozwiązań oraz redukcji kosztów. Liczne
prelekcje wypełniające dwa dni szkolenia
były bez wątpienia cennym źródłem wiedzy dla uczestników sympozjum.
W roli wystawców oraz prelegentów
wystąpili przedstawiciele m.in. takich firm,
jak: Apator Control Sp. z o.o., Automatic
Systems Engineering Sp. z o.o., Siba Polska
Sp. z o.o., Newell Poland S.A., Pruftechnik
- Wibrem Sp. z o.o., Balluff Sp. z o.o., Termo-Precyzja Sp.j. i wielu innych.
Po zakończonym szkoleniu został
rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą
prelekcję. Poniżej przedstawiamy jego
wyniki:

Zwycięzca konkursu otrzymuje od
nas 10 minut gratis do wykorzystania na
kolejnym szkoleniu
Po pierwszym dniu wykładów został
również rozstrzygnięty konkurs na najlepsze stoisko wystawowe, w którym
nagrodzono:

I miejsce:
Nord Napędy Sp. z o.o.
II miejsce:
Dehn Polska Sp. z o.o.
III miejsce:
Balluff Sp. z o.o.
Prelegentom dziękujemy za ciekawe,
merytoryczne prelekcje oraz wszystkim
uczestnikom za udział i udzielenie odpowiedzi w ankietach!
W odpowiedzi na liczne pytania ze
strony gości informujemy, że kolejne
szkolenie przewidziane jest na 11-12
lutego 2016 i będzie dotyczyć „Efektywności w Automatyce, Systemach
Pomiarowych oraz Bezpieczeństwa
i Oszczędności”Sympozjum odbędzie się
w Ustroniu w hotelu Muflon. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
udziału!
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I miejsce:
Nord Napędy Sp. z o.o.
II miejsce:
Dehn Polska Sp. z o.o.
III miejsce:
Balluff Sp. z o.o.
oraz Termo-Precyzja Sp.j

1/2016

42 SZKOLENIE TECHNICZNE

24-25 marca, Hotel Delicjusz, Stęszew k. Poznania
Redakcja magazynu techniczno-informacyjnego Energetyka i Elektrotechnika
ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 42 Szkoleniu Technicznym

„Nowe Rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice,
Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo”

P

rzygotowaliśmy dla Państwa szerokie spektrum tematyczne obejmujące kompleksowe usługi oraz nowe aplikacje. Podczas
trwania szkolenia każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat świadczący o udziale w warsztatach. W szkoleniu weźmie
udział ok. 120 uczestników.

A B

sala A
•
•

•

•
•

sala B

Nowe maszyny i urządzenia do wytwarzania wpływające
na zmniejszenie kosztów utrzymania i bezawaryjność
Nowoczesne rozwiązania dotyczące przesyłu energii
elektrycznej w przemyśle ciepłowniczym, automatyzacja
i wspomaganie projektowania tych sieci oraz
oszczędności z tym związane
Diagnostyka i pomiary wykorzystywane w przemyśle
ciepłowniczym dotyczące sieci, urządzeń oraz
maszyn elektroenergetycznych przyczyniające się do
zmniejszenia kosztów utrzymania i bezawaryjności
Pomiary – diagnostyka w odniesieniu do bezpieczeństwa
w przemyśle ciepłowniczym
Systemy bezpieczeństwa oraz ich zastosowanie
w przemyśle ciepłowniczym

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Szkolenie skierowane jest do:

•

• Głównych Energetyków;
• Głównych Elektryków;

•

• Kierowników Działów
Energetycznych i Elektrycznych;
• Dyrektorów ds. Inwestycji;

Oszczędność energetyczna w obiektach przemysłowych
Kogeneracja – od projektu do realizacji
Zarządzanie energią elektryczną
Audyt energetyczny
Bezpieczeństwo techniczne
Nowe rozwiązania w obszarze efektywnego przesyłu
energii elektrycznej w przemyśle – kable i przewody
Nowoczesne rozwiązania dotyczące efektywnego
zabezpieczenia urządzeń końcowych wykorzystywanych
w przemyśle
Automatyka modułowa i stosowana w rozdzielnicach
– najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie wykorzystywane w przemyśle
Najnowsze rozwiązania dotyczące aparatury łączeniowej
wykorzystywanej w przemyśle
Urządzenia pomiarowe i diagnostyczne oraz narzędzia
ułatwiające naprawę i lokalizowanie awarii – rozwiązania
dla przemysłu – urządzenia wykorzystywane w przemyśle
Oświetlenie – nowe rozwiązania w tej dziedzinie zmniejszające awaryjność – niższe koszty energii – zastosowanie
w przemyśle
Nowoczesne rozdzielnice S/N i N/N stosowane
w przemyśle – niezawodność zasilania obiektów

Osoby kontaktowe:

• Kierowników Produkcji;

Magdalena Burger – 505-139-335

• Operatorów sieci;

Anna Gabruś-Ziętek – 661-652-718

• Dyrektorów ds. Technicznych.

Ryszard Hahn – 501-223-613
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Nowe Rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice,
Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




TOOLEX 2015 – kolejna edycja

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii
Obróbki TOOLEX, które odbyły się w dniach 29 września – 1 października 2015 r.
z całą pewnością należy
uznać za udane.
TARGI w liczbach:

•
•
•
•

•
•
•

Ponad 500 Wystawców i Współwystawców;
około 600 reprezentowanych marek
ponad 9500 Zwiedzających;
17 krajów: Austria, Chiny, Czechy,
Francja, Holandia, Japonia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Słowenia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, USA, Węgry,
Wielka Brytania, Włochy;
410 maszyn w ruchu;
ponad 100 nowości prezentowanych
na stoiskach Wystawców;
15 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej.

Po raz kolejny został pobity rekord frekwencji i to zarówno w liczbie Wystawców, jak i w ilości osób odwiedzających
wystawę. W hali Expo Silesia w Sosnowcu
zaprezentowało się ponad 500 Wystawców i Współwystawców z 17 krajów świa-

ta (Austrii, Chin, Czech, Francji, Holandii,
Japonii, Luksemburga, Niemiec, Polski,
Słowenii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, USA,
Węgier, Wielkiej Brytanii i Włochy). Przygotowane przez nich, niekiedy wręcz
imponujące stoiska, na których zaprezentowano 410 maszyn w ruchu i ponad
100 nowości, przeżywały prawdziwe
oblężenie profesjonalnych Zwiedzających. Warto wspomnieć, że targi zostały
objęte Honorowym Patronatem przez
Ministerstwo Gospodarki oraz otrzymały wsparcie od wielu innych znaczących
w branży instytucji i mediów, które
z pewnością przyczyniły się do sukcesu
tego wydarzenia.
Wszystko to potwierdza tezę, że Targi
TOOLEX są najdynamiczniej rozwijającą
się i jednocześnie największą jesienną
imprezą tej branży w Polsce.
Targom TOOLEX ponownie towarzyszyło spotkanie skierowane do gałęzi
przemysłu związanej z wirtualizacją procesów, CAD/CAM/CAE – czyli Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA
(www.wirtotechnologia.pl).
Ponadto, równolegle z TOOLEX-em,
odbyły się w tym roku dodatkowe wydarzenia dla branży przemysłowej, dzięki
którym spotkanie w Expo Silesia stało się
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zakończona sukcesem!

jeszcze pełniejszą profesjonalną platformą wymiany poglądów i doświadczeń
w najbardziej uprzemysłowionym regionie Polski. Były to:
• Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo,
www.oilexpo.pl;
• Międzynarodowe Targi Stali, Metali
Nieżelaznych, Technologii i Produktów SteelMET, www.steelmet.pl ;
• Targi Produkcji i Zastosowania
Elementów Złącznych TEZ Expo
www.tezexpo.pl ;
• Targi Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT, www.surfprotect.pl.
Obecna propozycja targowa dała
możliwość wymiany informacji w zbliżonym zakresie tematycznym, porównania
ofert, spotkań i pozyskania kontraktów
w jednym miejscu. To rzeczywiście
sprawdzona i bardzo efektywna dla Wystawców metoda biznesowa oparta na
wieloletnim doświadczeniu.
Targi TOOLEX ponownie gościły liderów z branży m.in. firmy takie jak: FANUC,
SCHUNK, DMG MORI Polska, MACHINE
TOOLS INTERNATIONAL, GF Machining
Solutions, Abplanalp, Sandvik, MS Spinex, STIGAL, HIGH TECHNOLOGY MACHINES, EMUGE FRANKEN TECHNIK,
NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE TOOLS, POLTRA, OBERON 3D, AJAN, METAL TEAM,

1/2016
•

MEDAL EXPO SILESIA za Przecinarkę plazmową SHP460 – firma AJAN
Elektronik
Ponadto zostały przyznane Wyróżnienia i Medale Expo Silesia za efektowną
formę prezentacji:
• za efektowny sposób prezentacji
wyróżnienia otrzymali: ABPLANALP
CONSULTING Sp. z o.o., DEMATEC
POLSKA Sp. z o.o., STIGAL, TBI TECHNOLOGY Sp. z o.o., WICHARY TECHNOLOGIES, CAMDIVISION Sp. z o.o.,
MARTEZ Sp. z o.o.
• wyróżnienie za  szczególnie aktywny
sposób prezentacji na targach SURFPROTECT otrzymała firma ICETECH
POLSKA
• wyróżnienie za   najwyższy eksponat
w historii targów TOOLEX otrzymała
powędrowało do firmy KARDEX Polska Sp. z o.o.
• MEDAL EXPO SILESIA   za efektowny
sposób prezentacji otrzymała firma
MACHINE TOOLS INTERNATIONAL
Sp. z o.o.
• MEDAL EXPO SILESIA   za kompleksową promocję na Targach TOOLEX
otrzymała firma DMG MORI POLSKA
Sp. z o.o.
Po raz kolejny Targi TOOLEX otrzymały silne wsparcie od licznych Partnerów Honorowych, Merytorycznych czy
Wspierających. Doświadczenie instytucji
partnerskich zdecydowanie pomogło
w jeszcze efektywniejszym rozwoju wydarzenia i jego jeszcze lepszym przygotowaniu. Partnerzy zadbali też podczas targów o szeroki dostęp do wiedzy poprzez
organizację licznych wydarzeń towarzyszących. Wśród nich znalazły się m.in.:

•

XXXVI ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW nt. Współczesne problemy smarowania maszyn
i urządzeń, „Problemy smarowania
w transporcie szynowym” – Organizator: Polskie Towarzystwo Tribologiczne Oddział Śląski
• Warsztaty dla właścicieli i menedżerów firm produkcyjnych: „Jak skutecznie i szybko zwiększyć zyskowność firmy produkcyjnej stosując
zarządzanie ograniczeniami” oraz
„Jak skutecznie zaprojektować proces sprzedaży na coraz bardziej konkurencyjnym rynku” – Organizator:
firma Flow Consulting
• Seminarium warsztatowe i Smart Lab
Silesia Automotive i Banku Światowego „Jak dopasować usługi obróbki
metali dla motoryzacji do zmieniających oczekiwań klientów?” – Organizator: Klaster Silesia Automotive
• Konferencja pt.: „Elementy złączne
– badania, nowe przepisy oraz przegląd nowości. Zastosowanie elementów złącznych w konstrukcjach
stalowych” – Organizator: Instytut
Techniki Budowlanej i Expo Silesia
• Seminarium pt.: „Rynek niemiecki
jako szansa ekspansji dla polskich
firm”, AHK Polska
• Indywidualne rozmowy z firmami
(GERMAN DESK) – Organizator: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK POLSKA)
• 3. Seminarium pt.: „Lasery – współczesne zastosowania przemysłowe”
– Organizator Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
• Seminarium firmy SANDVIK oraz firmy OERLIKON BALZERS COATING POLAND
• Pokazy czyszczenia suchym lodem
– Organizator: firma IceTech Polska
Powyższe wydarzenia zgromadziły
liczne grono słuchaczy. Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki
TOOLEX była naprawdę imponująca. Targi i wydarzenia im towarzyszące zostały
bardzo wysoko ocenione pod względem
efektywności przez specjalistów z branży.
Kolejna edycja Targów TOOLEX odbędzie się w dniach 4-6 października 2016
roku. Stan zgłoszeń w chwili obecnej zapowiada kolejną udaną edycję. Już dziś
serdecznie Państwa zapraszamy na to
wyjątkowe wydarzenie.
KONTAKT: tel. 32 7887 538, 7887 541
e-mail: toolex@exposilesia.pl
www.toolex.pl
www.exposilesia.pl
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FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH
„AVIA”, FABRYKA NARZĘDZI FANAR, APX
Technologie, a także wielu innych znakomitych przedstawicieli polskiego
i światowego przemysłu obrabiarkowego i narzędziowego (pełna lista Wystawców znajduje się na www.toolex.pl).
TOOLEX był rekordowy również pod
względem prezentowanych na stoiska
Wystawców NOWOŚCI. Ponad 100 nowych produktów miało premierę właśnie
podczas tegorocznych targów. Wśród
firm, które zaprezentowały nowości były
m.in.: Urdiamant, TBI TECHNOLOGY, Oerlikon Balzers Coating Poland, Fanum,
AICON 3D Systems GmbH, CNC Serwis,
GORBREX MACHINERY TRADE, Narzędzia
Skrawające Tools, PAFANA, Rollwasch®
Italiana S.p.a., ITA, Elesa+Ganter Polska, CemeCon AG, Imponar, Asco, High
Technology Machines, SMARTTECH3D,
TRIMILL, a.s., WNT Polska oraz wiele innych. Wykaz i opis wszystkich nowości
znajduje się na www.toolex.pl
Tradycyjnie Targom towarzyszył prestiżowy konkursu o Medale i Wyróżnienia
Expo Silesia. Nagrody otrzymały następujące firmy:
• Wyróżnienie za Wycinarkę Plazmową
CNC „KTP 300-150W” otrzymała firma
KT7 CNC LTD Sp. z o.o.
• Wyróżnienie za Ściernice supercienkie diamentowe i z regularnego azotku ze spoiwem hybrydowy powędrowało do Instytutu Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania
• MEDAL EXPO SILESIA za Kompaktowe Zrobotyzowane stanowisko obróbcze Robodrill z wykorzystaniem
systemu wizyjnego 3D otrzymała firma FANUC Polska Sp. z o. o.

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




Polimex zakłada w strategii m.in. stabilizację poprzez
segment produkcyjny

– To pierwsza strategia rozwojowa, a nie
restrukturyzacyjna, od wielu lat. Naszym
celem jest pozycja wiodącej firmy budownictwa przemysłowego. Cztery filary strategii to stabilizacja, rynek, oferta
i efektywność. Stabilizatorem będzie
działalność zakładu w Siedlcach. Rynek,
który wybieramy, jest perspektywiczny
– nadchodzi dobry okres dla energetyki
i rynku naftowo-gazowego. Chcemy też
wrócić do szeroko rozumianego budownictwa przemysłowego. Oferta będzie
wszechstronna, także z działalnością
projektową – powiedziała prezes Joanna
Makowiecka-Gaca podczas konferencji
prasowej.
Obszary strategiczne dla spółki to:
energetyka, segment nafta – chemia
– gaz, produkcja i budownictwo przemysłowe.

ENERGETYKA

– Szacowany potencjał rynkowy energetyce w latach 2016-2020 to 33,5 mld
zł. Tyle jest warty rynek, który możemy
„zaatakować”. W latach 2016-2020 chcielibyśmy mieć w nim udział 10-15%, co
przekłada się na 3,8 mld przychodów zł
dla nas – powiedział wiceprezes Jacek
Czerwonka.
– Chcemy koncentrować się m.in. na
inwestycjach w wytwarzanie ciepła, np.
wziąć udział w realizacji Elektrociepłowni Radlin. Przyglądamy się też kolejnym
inwestycjom w spalarnie odpadów. Można tam mieć wyższe rentowności bo to

specjalistyczne projekty, ponadto konkurencja jest mniejsza. Możemy tu odegrać
znaczącą rolę. Także elektrociepłownie
i elektrownie szczytowo pompowe postrzegamy jako perspektywiczne – dodał.

dukcji stalowych w Polsce w latach 20162020 to 1,2 mln ton średniorocznie. Zakładamy 20% wzrostu produkcji w ciągu
5 lat. Planowane przychody w produkcji
to 2,4 mld zł w okresie 2016-20 – dodał.

NAFTA GAZ CHEMIA

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

– Potencjał rynkowy w obszarze nafty,
gazu i chemii dla nas na lata 2016-2020
to 18,2-19,2 mld zł. Nasz planowany
udział to będzie łącznie 8-10%, czyli ok.
1,6 mld zł. W tym spodziewamy się 500
mln zł przychodów z zagranicy – powiedział Czerwonka.

PRODUKCJA

– Doszliśmy do wniosku, że nie warto
sprzedawać produkcji. Ma powtarzalne
wyniki, może stabilizować obraz całej
grupy. Poprawi też długoterminowo
wycenę grupy. To aktywo (Mostostal
Siedlce) ma potencjał wzrostu wartości
i sprzedaży – powiedział wiceprezes
Krzysztof Cetnar. – Potencjał rynkowy pro-
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przegląd inwestycji

Strategia Polimeksu-Mostostalu na lata 2016-20 zakłada m.in. dywersyfikację przychodów, powrót
na stałe do rentowności
operacyjnej i zaangażowanie tylko w sektory o dużym
potencjale rozwoju, poinformowali członkowie zarządu.
Elementem
stabilizującym
w strategii będzie działalność produkcyjna Mostostalu Siedlce, z którego sprzedaży Polimex rezygnuje.

– Skoncentrujemy się na rynku przemysłowym i handlowo-magazynowym, włącznie z centrami handlowymi
i centrami logistycznymi. Będziemy też
śledzić inwestycje prowadzone w specjalnych strefach ekonomicznych – powiedziała Makowicka-Gaca.
– Potencjał tego rynku na lata 2016-2020 to 42,7 mld zł. Nasz udział na
początek będzie skromny, ale zdrowy
i rentowny. Spodziewamy się 850 mln zł
przychodów w tych latach, a pierwszych
– w II poł. przyszłego roku – dodała.
Polimex-Mostostal to czołowa grupa
budowlana na polskim rynku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki
sięgnęły 2,1 mld zł w 2014 r.
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Według informacji rzeczniczki ArcelorMittal Poland Sylwii Winiarek inną przygotowywaną w tym kontekście w Dąbrowie Górniczej inwestycją jest system
odpylania stalowni konwertorowej.
Ogółem koncern szacuje, że koszty
dostosowania wszystkich jego zakładów
do wymagań unijnej dyrektywy IED sięgną ok. 400 mln euro.
Taśmy spiekalnicze to urządzenia, na
których rudy żelaza spiekane są wraz
z dodatkami – dzięki czemu powstaje
wsad do wielkich pieców. Rozpoczęta
w dąbrowskim oddziale firmy inwestycja zakłada zmianę systemu odpylania
tamtejszej taśmy spiekalniczej nr 3,
z uwzględnieniem m.in. typów rud żelaza tam stosowanych.
W efekcie system odpylania spiekalni
ma spełniać nowe regulacje obligujące
zakłady przemysłowe do dostosowania instalacji do wymagań określonych
w tzw. konkluzjach BAT, które zaczną
obowiązywać w 2018 r. Obecnie koncern prowadzi rozmowy z oferentami;

po wyborze wykonawcy i uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpocznie się faza
projektowania, a następnie fizyczna realizacja.
Kolejną
dużą
przygotowywaną
w Dąbrowie Górniczą inwestycją jest system
odpylania stalowni konwertorowej.
– Obie inwestycje są w pełni ukierunkowane na poprawę wskaźników środowiskowych. Ich efekty odczuje przede
wszystkim lokalna społeczność. Mowa
przede wszystkim o znacznym ograniczeniu emisji pyłu, które przełoży się na lepszą
jakość powietrza w otoczeniu naszych zakładów – wskazał cytowany w komunikacie wiceprezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Geert Verbeeck.
Dyrektor biura energetyki i ochrony
środowiska w ArcelorMittal Poland Jacek Woliński zaznaczył, że dodatkowym
efektem ekologicznym poprawy efektywności odpylania taśmy spiekalniczej będzie obniżenie emisji m.in. żelaza, cynku
i ołowiu zawartych w pyle. Nowe urządzenie ma być też cichsze, co poskutkuje
zmniejszeniem poziomu hałasu.
Według wiceprezesa ArcelorMittal
Poland koncern od początku obecności
w Polsce przykłada szczególną wagę
do kwestii zmniejszania wpływu swoich
instalacji na środowisko. Dzięki programowi inwestycyjnemu, którego wartość od 2004 r. przekroczyła 5 mld zł, firma zredukowała emisję CO2 o 25 proc.,
a pyłu o 30 proc.
ArcelorMittal to największy na świecie
producent stali, a spółka ArcelorMittal Po-




Dąbrowski
oddział
koncernu ArcelorMittal Poland przygotowuje projekt
modernizacji systemu odpylania taśmy spiekalniczej za ponad 160 mln zł.
To część pakietu inwestycyjnego dostosowującego
firmę do wymagań unijnej
dyrektywy ws. emisji przemysłowych IED.
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land jest największym producentem stali
w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu
hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut:
w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie.
Do koncernu należą też Zakłady
Koksownicze Zdzieszowice – największy producent koksu w Polsce i Europie.
ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad
11 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi
– ponad 14 tys.
Dyrektywa ws. emisji przemysłowych
(IED) z 2010 r. to jedna z najistotniejszych
środowiskowych regulacji unijnych. Przewidziano w niej dostosowanie norm do
postępu naukowo-technologicznego, by
dzięki najlepszym dostępnym technikom
zmniejszać zanieczyszczenia. Wiąże się to
z nakładaniem na instalacje, w tym elektrownie, ciepłownie czy zakłady przemysłowe, coraz bardziej wyśrubowanych limitów emisji różnych substancji.
Głównym wymogiem dyrektywy jest
konieczność dostosowania się przedsiębiorstw emitujących zanieczyszczenia do
atmosfery do najlepszych, dostępnych na
terenie UE technik produkcji, powodujących
najmniejsze emisje szkodliwych substancji
do atmosfery. Dotyczy to np. elektrowni,
ciepłowni, hut, kopalń, zakładów chemicznych, zakładów gospodarki odpadami
i producentów rolno-spożywczych.
Na poziomie unijnym techniki te są
określane w postaci tzw. konkluzji BAT
(Best Available Techniques). Są one
przyjmowane w formie decyzji Komisji
Europejskiej i wiążące dla wszystkich
krajów UE. (PAP)
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ArcelorMittal przygotowuje
inwestycję w odpylanie
za ponad 160 mln zł

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




Zautomatyzowany magazyn
do składowania paneli
podłogowych
Firma zautomatyzowanego magazynu do
składowania paneli podłogowych Kronopol rozpoczęła w Żarach (Lubuskie)
budowę. Koszt inwestycji to
ok. 30 mln zł – poinformował
rzecznik prasowy Kronopol
Sp. z o.o. Jarosław Masina.

Spółka wskazuje, że nowa inwestycja posiada także wymiar ekologiczny.
Zastosowanie rozwiązań bazujących na
energii elektrycznej pozwoli na wyeliminowanie ruchu wózków widłowych, co
znacząco zmniejszy emisję spalin. Brak
wózków zwiększy także poziom bezpieczeństwa na magazynie.
– Budowa automatycznego magazynu ma dla nas bardzo duże znaczenie.

Dziś dobra logistyka jest gwarantem
sprawnego serwisu i uzyskania przewagi
rynkowej. Nowa inwestycja pozwoli nam
na usprawnienie procesu logistycznego
– powiedział dyr. ds. logistyki Kronopol
Sp. z o.o. Piotr Kaczmarek.
Kronopol Sp. z o.o. jest liderem na polskim rynku w produkcji płyt i wyrobów
drewnopochodnych. Spółka z siedzibą
w Żarach jest częścią holdingu Swiss Krono Group (Ernst Kaindl).
Żarski Kronopol rozpoczął działalność
w 1994 roku. Obecnie produkuje rocznie
około 1,5 mln metrów sześciennych różnego rodzaju płyt drewnopochodnych.
Eksportuje swoje wyroby do 50 krajów
na wszystkich kontynentach.
W polskich zakładach firmy zatrudnionych jest ponad 1000 osób. Cała Grupa
Krono zatrudnia ponad 4800 osób w zakładach m.in. w Szwajcarii, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Ukrainie
i Rosji.

OX2 sprzedaje firmie IKEA fińską farmę
wiatrową o mocy 42 MW
IKEA podpisała Umowę na zakup 13 turbin
wiatrowych w Kemi w północnej Finlandii z firmą
OX2 działającą w sektorze energetyki wiatrowej.
Jest to pierwsza inwestycja
firmy IKEA w energię wiatrową na rynku fińskim i już
czwarty wspólny projekt
tych dwóch spółek.
Istniejąca farma wiatrowa położona na
wybrzeżu w pobliżu Ajos w porcie Kemi
zostanie zmodernizowana i rozbudowana. Obecnie na sztucznych wyspach
na morzu i wzdłuż linii brzegowej usytuowanych jest dziesięć turbin wiatro-

wych. OX2 zastąpi je nowoczesnymi turbinami i wybuduje trzy dodatkowe turbiny
na lądzie, zwiększając tym samym moc
wyjściową farmy wiatrowej ponad dwukrotnie oraz podnosząc jej niezawodność.
Oznacza to, że nowa farma wiatrowa będzie składała się z 13 nowych turbin produkujących ok. 160 GWh rocznie.
– Inwestujemy w odnawialne źródła
energii, ponieważ chcemy mieć wpływ na
ochronę środowiska i przyspieszyć proces
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.
Nowa farma wiatrowa umożliwi nam produkcję energii odnawialnej w ilości większej niż ilość energii wykorzystywanej we
wszystkich naszych budynkach w Finlandii, powiedział Lars Midttun, Dyrektor krajowy firmy IKEA w Finlandii.
Zgodnie z Umową kupna OX2 obecnie rozpoczyna realizację inwestycji,
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Nowy magazyn wraz z niezbędną infrastrukturą powstanie w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, a jego oddanie jest planowane na trzeci kwartał przyszłego roku.
To największa z inwestycji naszej spółki
– powiedział Masina.
Magazyn będzie składał się z dwóch
części: wysokiej – magazynowej oraz
niskiej – załadunkowo-rozładunkowej.
Pierwsza z części będzie miała wysokość 10-piętrowego budynku. Do końca
tego roku mają zostać zakończone prace
ziemne na placu budowy.

Nowy magazyn umożliwi przechowywanie ok. 3 mln m kw. gotowego produktu i będzie w pełni zautomatyzowany
– jego obsługą będzie zajmował się system komputerowy.
Według kierownictwa spółki, pozwoli
to nie tylko na zmaksymalizowanie dostępnej przestrzeni, ale na przyspieszenie załadunku i rozładunku samochodów
i magazynu. Ponadto będzie mniej
szkód, które powstają podczas tradycyjnego przemieszczania produktów gotowych przy pomocy wózków widłowych.

a przekazanie nowej farmy wiatrowej
firmie IKEA planowane jest na rok 2017.
Niemniej jednak po przekazaniu obiektu
OX2 będzie w dalszym ciągu odpowiedzialna za komercyjne i techniczne zarządzanie farmą.
– Projekt ten jest częścią strategii ekspansji OX2 na rzecz zajęcia znaczącej pozycji na rynku globalnym. Współpracujemy
z firmą IKEA od wielu lat i z niecierpliwością czekamy na wybudowanie i oddanie
do użytkowania pierwszej farmy wiatrowej w Finlandii – powiedział Paul Stormoen, Dyrektor zarządzający firmy OX2 Wind.
Podpisana Umowa zna zakup farmy
wiatrowej w Ajos jest już czwartym kontraktem zawartym pomiędzy firmami OX2
i IKEA na łączną moc 174 MW pochodzącą z energii wiatrowej w państwach
skandynawskich.

