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Szósty Zmysł
Nowe kamery termowizyjne FLIR
FLIR ONE PRO
Trzecia generacja FLIR ONE wykorzystuje osiągnięcia poprzednich wersji
FLIR ONE, umożliwiając połączenie kamer termowizyjnych klasy podstawowej z urządzeniami iOS lub Android. Urządzenia FLIR ONE trzeciej generacji są wyposażone w nowe złącze o regulowanej wysokości OneFit™,
dostępna jest też wersja ze złączem USB-C dla Androida. Dzięki temu FLIR
ONE można łatwo podłączyć do szerokiej gamy smartfonów bez konieczności zdejmowania ich etui.

FLIR C3
FLIR C3 to kieszonkowa kamera termowizyjna, o wzmocnionej konstrukcji. Do jej głównej grupy użytkowników należą rzeczoznawcy budowlani,
specjaliści w zakresie konserwacji domów i mieszkań, główni wykonawcy
oraz pozostali partnerzy handlowi, którzy potrzebują zaawansowanego
narzędzia diagnostycznego do szybkiego wykrywania ukrytych problemów z instalacjami
elektrycznymi, stratami energii i wilgocią.

Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski,
ul. Rakowiecka 39A/3, 02-521 Warszawa
tel.: +48(22) 849 71 90, fax. +48(22) 849 70 01,
e-mail: rutkowski@kameryir.com.pl
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Optymalizacja uszczelnień
łożysk przeznaczonych
do zastosowań rolniczych

Mając na uwadze wszystkie powyższe aspekty, zespół projektowy NSK w Europejskim Centrum Technologii (ETC) w Ratingen (Niemcy) rozpoczął tworzenie odpowiedniego, wysokowydajnego systemu uszczelnień, optymalnego do zastosowań
rolniczych. Zespół prowadził prace konstrukcyjne pod kątem
zgodności ze standardem wykorzystywanym przez wiodącego
producenta maszyn rolniczych do oceny łożysk tocznych nabywanych od dostawców zewnętrznych.

Uszczelnienia łożysk tocznych stosowanych w maszynach
rolniczych muszą wytrzymywać ekstremalnie uciążliwe warunki
pracy. Jest to główny powód, dla którego firma NSK opracowała nowe uszczelki dla łożysk kulkowych poprzecznych, zapewniające skuteczną równowagę pomiędzy sprzecznymi celami
jednoczesnego uzyskania wydajnego uszczelnienia i niskiego
tarcia. Seria wymagających symulacji testowych przekonująco
zademonstrowała efektywność nowych uszczelek.

Producent ten stosuje przyspieszoną procedurę testową,
która obraca łożyska z prędkością 5000 obr/m przy obciążeniu
900N. Test trwa 500 godzin i symuluje zużycie łożyska w czasie
trwania jednego sezonu prac. Następnie na drugim stanowisku
testowym odtwarzane jest mycie wysoko ciśnieniowe - łożyska
są spryskiwane z odległości 200 mm strumieniem wody o ciśnieniu 11 barów i temperaturze 90°C. Przeprowadzanych jest
220 takich cykli testowych przed ponownym 500-godzinnym
testem na pierwszym stanowisku.
Platformy testowe, które zostały odtworzone w ośrodku ETC
NSK w Newark (Wielka Brytania) precyzyjnie symulują ekstremalne warunki rolnicze w trakcie 2-letniego okresu użytkowania. Po zakończeniu procesu testowania łożyska są ważone
z dokładności do 1µg w celu wykrycia nawet najmniejszej utraty smaru. Następnie są one oceniane wizualnie, a efektywność
uszczelnienia i zużycie są rejestrowane.
Równolegle z projektowaniem platform testowych, inżynierowie NSK ukończyli opracowywanie nowego uszczelnienia.
Aplikacje rolnicze wymagają wysokiej jakości uszczelnienia
w ekstremalnych warunkach, a najlepszym sposobem osiągniecia tego celu jest zastosowanie uszczelki, która ściśle przylega do otaczającej ją struktury. Niemniej jednak taka konfiguracja pociąga za sobą niepożądane efekty w postaci wyższego
tarcia i zwiększonego generowania ciepła, które prowadzą do
zmniejszenia wydajności energetycznej i krótszego okresu eksploatacji.

Fabryka Neuweg w Munderkingen (Niemcy) jest częścią
grupy NSK. Została założona w 1954 r. przez producenta maszyn rolniczych w celu wytwarzania łożysk tocznych zgodnych
z własnymi standardami. Firma NSK przejęła fabrykę w 1990 r.,
a dzisiejsze piasty Agro stanowią jej specjalność na światowym
rynku. Te gotowe do instalacji zespoły łożyskowe są zwykle
montowane w maszynach uprawowych, takich jak kompaktowe brony talerzowe.

Aby sprostać temu wyzwaniu, nowe trójwargowe uszczelnienie o oznaczeniu DG/DDG różni się od istniejących produktów tym, że posiada podwójną wargę wykonaną z gumy
butadienowo-akrylonitrylowej ze stalowym wzmocnieniem.
Dodatkowo, na wewnętrznej stronie głębszego U-kształtnego
rowka posiada kolejną wargę, która również tworzy barierę
smaru.

Brony talerzowe spulchniają glebę, wykorzystując oddzielnie montowane talerze z mechanizmem sprężynowym. Narzędzia te muszą się obracać i płynnie poruszać bez względu na rodzaj gleby i głębokość roboczą. Prędkość robocza dochodzi do
18 km/h na nierównym gruncie, a maszyny muszą być odporne
na uderzenia kamieni ukrytych w glebie. Ponieważ narzędzia są
umieszczone pod kątem w stosunku do kierunku ruchu, łożyska toczne są narażone na wysokie obciążenia osiowe, a także
inne potencjalne zagrożenia obejmujące zapylenie, wilgoć,
brud i żrące nawozy. Wszystkie te czynniki nakładają wysokie
wymagania w stosunku do jakości łożysk i uszczelnień.

Łożyska poprzeczne z uszczelkami DG/DDG były poddawane intensywnym testom porównawczym. Po zakończeniu
prób okazało się, że wykazują się znacząco lepszym poziomem
uszczelnienia, zarówno w stosunku do łożysk NSK z uszczelkami DU, jak i produktów konkurencyjnych.
Nowe łożyska w pełni spełniają surowe wymagania użytkowników rolniczych w zakresie wydajności uszczelnienia i zapewniania niskiego tarcia. W rezultacie obserwuje się wysoki
popyt na nie ze strony producentów maszyn rolniczych, a firma
NSK rozpoczęła obecnie produkcję w pełnym zakresie łożysk
poprzecznych kulkowych z nowymi uszczelkami DG i DDG
(uszczelnienie jednostronne/dwustronne).

Gdy prace wykonywane za pomocą brony talerzowej zostaną ukończone, maszyna jest zwykle poddawana wysoko ciśnieniowemu myciu i pozostawiana bezczynnie przez kilka miesięcy aż do początku następnego sezonu prac. Stanowi to kolejne
zagrożenie dla łożyska, którego uszczelnienie musi zapobiegać
wnikaniu wody.
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Rys 1. Piasty Agri Disc firmy NSK charakteryzują się znacznie dłuższym okresem eksploatacji w ciężkich warunkach pracy.
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Założyciel firmy nidec spotykał się
z pracownikami firm cOntROl
tecHniques i leROy-sOmeR

Firma Nidec szczyci się znacznymi osiągnięciami w zakresie ułatwiania rozwoju swoich przedsiębiorstw przez inwestycje w inżynierię, projekty i zasoby. Przedstawiła też klarowną
strategię pobudzania rozwoju obu integrujących się firm oraz
zapewnienia korzyści klientom przez oferowanie im szerszej
gamy produktów i usług.
Produkty firm Control Techniques i Leroy-Somer doskonale
uzupełniają ofertę Nidec, co przynosi znaczne korzyści każdej
ze stron, a także — co ważniejsze — ich klientom. Połączenie
umożliwi firmie Nidec sprzedaż całego asortymentu produktów jako pakietu na wszystkich kluczowych obszarach rynków,
a Control Techniques i Leroy-Somer uzyskają w ten sposób dostęp do nowych rynków.
Nidec produkuje silniki elektryczne i związane z nimi elementy, w tym małe silniki precyzyjne, silniki dla przemysłu
motoryzacyjnego, zastosowań komercyjnych i przemysłowych,
a także silniki i generatory średniego napięcia. Zatrudnia około
140 tys. pracowników na całym świecie i prowadzi działalność
w ponad 40 krajach. Aktywnie rozwija swoją działalność, koncentrując się szczególnie na produkcji na potrzeby urządzeń,
branży przemysłowej i komercyjnej.

Shigenobu Nagamori, który w 1973 roku w Kioto (Japonia)
założył firmę Nidec, 2 i 3 lutego spotkał się z pracownikami firm
Control Techniques oraz Leroy-Somer w ich centralach w Newtown w Wielkiej Brytanii oraz Angoulême we Francji. Transmisję
wydarzeń mogli obejrzeć pracownicy firm Control Techniques
i Leroy-Somer na całym świecie.

Xavier Trenchant, prezes Leroy-Somer, powiedział: „Jesteśmy
dumni z integracji, dzięki której staniemy się największym na
świecie, wszechstronnym producentem silników. Połączenie sił
pozwoli nam zaspokoić potrzeby i spełnić oczekiwania klientów na całym świecie. Współpracując z tak dynamiczną i wiarygodną firmą, z ufnością patrzymy w przyszłość”.

Pan Nagamori mówił o możliwościach, jakie otwierają się
przed obiema firmami, a także o pozytywnym wpływie firmy Nidec w przyszłości. Obecni pracownicy mieli okazję do zadawania pytań dotyczących inwestycji i bezpieczeństwa zatrudnienia oraz zgłaszania propozycji dalszego rozwoju. W wydarzeniu
uczestniczył członek Zgromadzenia Narodowego i pierwszy minister Walii, Carwyn Jones, który spotkał się z panem Nagamori
w celu omówienia przyszłości firmy Control Techniques w Walii.

Scott Anderson, prezes Control Techniques, powiedział:
„Uważamy, że połączenie i współpraca z wiodącą w branży marką, która docenia nasze produkty, stanowi dla nas wielką szansę
i przyczyni się do rozwoju naszych firm”.

Kolorowe etykiety
ze szczegółowymi
danymi produktu

Pan Nagamori powiedział: „Miło nam powitać Control Techniques i Leroy-Somer w rodzinie Nidec. Gorąco pragniemy rozwoju obu firm, więc Nidec zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnego wsparcia i inwestycji, aby ten cel osiągnąć”.

Firma Brady oferuje nowe, całkowicie indywidualnie projektowane, drukowane cyfrowo kolorowe etykiety służące do
przekazywania istotnych, szczegółowych danych produktu lub
informacji dotyczących bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów prawa.

„Branże, w których są używane silniki elektryczne, a tym samym też napędy, w przyszłości będą stanowić podstawę światowej gospodarki. Nie sposób nie zauważyć wzrostu zastosowań robotów, pojazdów elektrycznych czy dronów. A przecież
te wszystkie urządzenia potrzebują silników, a do działania silników niezbędne są napędy. To oczywiste szanse rozwoju dla
firm Control Techniques, Leroy-Somer i ostatecznie Nidec”.
„Nasza strategia polega na wdrożeniu systemowych rozwiązań, które pobudzą rozwój. Zatrudnimy i przeszkolimy najzdolniejszych ludzi, a obecnych pracowników zachęcimy do doskonalenia umiejętności”.
„Duży nacisk położymy na prace badawczo-rozwojowe. Jako
inżynier zajmujący się badaniami i rozwojem wiem, że właśnie
technologia przyniesie sukces naszym firmom”.
„Firmy Control Techniques, Leroy-Somer i Nidec zapewniają
sobie wzajemnie doskonały efekt synergii. Współpracując, możemy wprowadzać ulepszenia i urzeczywistnić nasze cele”.
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Założyciel i dyrektor generalny firmy Nidec odwiedził firmy
Control Techniques i Leroy-Somer w celu przedstawienia swojej
wizji kierunków rozwoju.
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Pełnia kolorów i kompleksowe wzory
Nowe etykiety produktowe firmy Brady drukowane są cyfrowo w wysokiej, fotograficznej rozdzielczości lub w wielu kolorach, co usprawnia przekazywanie klientom istotnych informacji produktowych. Etykiety drukowane są z wykorzystaniem
palet RAL, Pantone lub innych. Nowe możliwości zachowania
tolerancji zadruku do 0,1 mm poprawiają jakość kolorów tekstu pisanego drobną lub skomplikowaną czcionką, logotypów
firmowych, kodów kreskowych i piktogramów drukowanych
na trwałych materiałach do etykiet produktowych firmy Brady.

Organizacja BACnet Testing Laboratories umieściła PcVue
11.2 na najwyższym poziomie zgodności, BACnet Advanced
Work Station (B-AWS). Oferuje on pełną integrację z wyposażeniem BACnet, rozszerzenia dla deweloperów i łatwą obsługę. Wprowadza też nowe udogodnienia w zakresie wzajemnej
komunikacji urządzeń w budynkach, jak sterowniki KNX, COMMEND SA ICX (do monitorowania i kontroli interkomów), LonWorks i Modbus. Nowe biblioteki BMS obejmują obiekty GEZE
dla drzwi, okien i technologii bezpieczeństwa.
PcVue 11.2 zapewnia konsolidację i integrację systemów
SMART Buildings, Distributed Energy Resources (DER), infrastruktury, transportu i automatyki przemysłowej. W nowym
wydaniu wprowadzono sterowniki m.in. IEC 61850, 61400-25,
60870-5-104 i DNP3 zapewniające interoperacyjność systemów zarządzania energią i SMART Grid.

Trwałe etykiety produktowe
Firma Brady oferuje szeroką gamę materiałów do etykiet
produktowych wykonanych z poliestru i innych tworzyw, mających dodatkową, matową lub błyszczącą powłokę laminującą.
Etykiety te wykazują wysoką odporność na substancje chemiczne, rozpuszczalniki i ścieranie, co pozwala długo zachować
ich czytelność.

Wdrożenie, IT i cyberbezpieczeństwo
Cyberbezpieczeństwo jest podstawowym celem projektu
dającym dodatkową ochronę komponentów serwerowych,
w tym PcVue jako usługi z klientami pracującymi jako aplikacje
desktop. Dostępne są tu rozbudowane narzędzia do konfiguracji i diagnostyki mogące być stosowane w obu sesjach, zdalnej
i lokalnej. PcVue jest bezpiecznie dostarczany z sygnaturą instalacji i sygnaturą pliku binarnego. Jest w pełni zintegrowany
z usługą Microsoft Windows Active Directory i wspiera bezpieczny protokół HTTP (HTTPS).

Pełna dowolność przy projektowaniu
Drukowane, kolorowe etykiety produktowe firmy Brady
można zaprojektować całkowicie indywidualnie. Możliwości w
tym zakresie obejmują projektowanie dużych i małych etykiet,
korzystanie z opcji produkcji seryjnej, druku logotypu firmy,
numerów partii produkcyjnych, kodów kreskowych i innych
zmiennych, także zadruk bardzo drobną czcionką. Możliwy jest
połączenie konkretnych materiałów do etykiet i klejów, dzięki
czemu uzyskać można większą trwałość i czytelność w określonych, bardziej wymagających warunkach. Istnieje też możliwość dodawania dodatkowych danych do etykiety z wykorzystaniem wysokiej jakości drukarki etykiet firmy Brady.

Rozwiązania mobilne PcVue zostały rozszerzone o skalowalne aplikacje klienckie kompatybilne z HTML5 obejmujące
WebVue oraz TouchVue, aplikację mobilną do sygnalizacji alarmów, powiadamiania o zdarzeniach oraz obserwacji trendów
i przeglądania danych, nie wymagającą konfiguracji urządzenia mobilnego.

PcVue w wersji 11.2 integruje
systemy smARt Building
i Distributed energy Resources
Konsolidacja systemów automatyki budynków, zarządzania
energią i sprzętem przemysłowym z rozszerzonymi funkcjami
cyberbezpieczeństwa

PcVue kontynuuje strategiczną politykę zapewnienia kompatybilności oddolnej oprogramowania przy jego równoczesnej modernizacji i rozbudowie o kolejne funkcje. Technologia
dostarczana przez PcVue, określana mianem “future proof” zapewnia bezpieczeństwo inwestycji klientów przez co najmniej
30 lat. PcVue w wersji 11.2 uzyskał kwalifikację do współpracy z
systemami operacyjnymi Microsoft Windows Server 2008-2014
i Microsoft Windows 7 - 10 wraz z zapewnieniem wsparcia dla
wirtualizacji z Hyper-V i VM-Ware.
Więcej informacji jest dostępnych
pod adresem www.pcvuesolutions.com

Na rynku pojawił się pakiet PcVue w wersji 11.2, będący najważniejszą platformą dla rozwiązań SCADA, systemów zarządzania budynkami i interfejsów HMI.
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Uzyskaj szczegółowe dane o produkcie lub darmową próbkę
pod adresem emea_request@bradycorp.com.
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Kopalnia wapienia korzysta
z technologii hamowania
rekuperacyjnego w napędach
o zmiennej prędkości leroy-somer

Jim Phillips, kierownik działu elektrycznego w Greer. „Wcześniej
używaliśmy systemu Saftronics, w którym pracował napęd DC
Fincor, lecz stał się on przestarzały. Nie mając już żadnego dostępu do serwisu i części zamiennych pomyśleliśmy o korzyściach z wymiany sprzętu, aby uniknąć wszelkich możliwych
przestojów przenośnika i przerw w produkcji”.
Kiedy Jim Parimuha polecił produkty Leroy-Somer, Jim Phillips wybrał spośród wszystkich dostawców technologię napędu rekuperacyjnego tej firmy, ponieważ znał już jej dobrą reputację.
Pojęcie hamowania rekuperacyjnego oznacza zdolność napędu podczas hamowania do przekształcania energii mechanicznej silnika i jego obciążenia w energię elektryczną, która
jest zwracana do źródła zasilania prądem przemiennym. Oznacza to mniejsze zużycie energii, a więc mniejsze rachunki za
energię dla użytkownika.
„Montaż napędu Powerdrive FX okazał się bardzo prostą wymianą” — powiedział Jim Phillips. „W porównaniu z poprzednim napędem połączenie z regulatorem PLC bardzo się wręcz
uprościło po montażu nowego napędu w maju 2016 roku. Napęd jest także dużo mniejszy”.
Powerdrive FX firmy Leroy-Somer to kompaktowy napęd
o zmiennej prędkości z rekuperacją. Dzięki technologii sterowania najnowszej generacji jest dobrze przystosowany do
bezczujnikowego sterowania silnikami z magnesem. Ponadto
stopień ochrony IP54 przed
wnikaniem cząstek z powietrza oznacza korzyści w postaci
dłuższego czasu eksploatacji
dla użytkowników z sektora
górniczego, takich jak Greer.
„Integralność i niezawodność napędów Powerdrive FX
są bardzo dobre, a towarzyszy
im niezrównane wsparcie serwisowe oferowane przez Leroy-Somer” — zakończył Jim
Phillips. „Zdecydowanie wezmę pod uwagę zastosowanie
kolejnych produktów tej firmy
w przyszłości”.

Przedsiębiorstwo Greer Industries jest w rękach prywatnych
od trzech pokoleń i rozwinęło się do sieci o zróżnicowanej działalności, zarządzanej z siedziby przedsiębiorstwa w Morgantown w Wirginii Zachodniej. Morgantown jest także lokalizacją
dla trzech z czterech kopalń wapienia należących do firmy i zarządzanych przez grupę Greer Limestone, która jest zaawansowaną spółką górniczą z ponad 500 milionami ton zasobów
eksploatacyjnych wysokiej jakości.

control techniques i leroy-somer
pomagają rybakom z Holandii
uzyskać przewagę nad konkurencją

Obecnie wydobycie wapienia w Wirginii Zachodniej przekracza 10 milionów ton rocznie, z czego dużą część dostarcza
przedsiębiorstwo Greer. Wapień jest wykorzystywany w produkcji betonu i asfaltobetonu, topnika, cementu, wapna rolniczego, kruszywa budowlanego i tłucznia. Wapień o najlepszej
jakości jest używany jako pył skalny i do celów chemicznych
w oczyszczaniu wody i w produkcji.

Firmy Control Techniques oraz Leroy-Somer niedawno pomogły w realizacji przełomowego projektu rybackiego przez
swój wkład w budowę całkiem nowego rodzaju statku pełnomorskiego, MDV-1 “Immanuel”.
Ich rozwiązanie składa się z kilku napędów o zmiennej prędkości Unidrive M, jak również silników, transformatorów, rezystorów hamulcowych, prostowników oraz generatorów.

„Przenośniki są integralną częścią naszych kopalń i pomagają w realizacji niezawodnej podaży materiału wysokiej jakości,
odpowiadającej wymaganiom naszych klientów” — wyjaśnił
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Duża kopalnia złóż metali i niemetali z USA zastosowała najnowszy napęd o zmiennej prędkości Powerdrive FX z funkcją
dynamicznego hamowania z oferty Leroy-Somer. Produkt jest
używany jako napęd z hamowaniem rekuperacyjnym w przenośniku opadającym jednej z kopalń wapienia należącej do
przedsiębiorstwa. Kiedy dotychczasowy napęd przenośnika
stał się przestarzały, jako preferowanego dostawcę dzięki poleceniu wybrano Leroy-Somer.
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go, rezystor hamulcowy dla systemu generowania prądu, prostowniki dla wspólnej magistrali prądu stałego, transformator
12-pulsowy nadający się do różnych częstotliwości oraz generatory Leroy-Somer: główny i pomocniczy.
Poza podzespołami napędu, firmy Control Techniques oraz
Leroy-Somer zapewniły również projekt, dokumentację, testy,
konfigurację, przeszkolenie oraz oprogramowanie do obsługi
napędów — nie tylko do sterowania z PLC, ale także oprogramowanie aplikacji do zarządzania sterownikami częstotliwości
silnika napędowego i transformatora obrotowego.
Aby zmniejszyć harmoniczne zniekształcenia prądu, inżynierowie zalecili zastosowanie systemu elektrycznego wykorzystującego izolujący transformator 12-pulsowy. Przełączanie
sterowników i generatorów zapewnia rozległy, redundantny
system nie zakłócający jednocześnie pracy przyrządów pokładowych.

MDV-1 “Immanuel” to zbudowany w Holandii dla Masterplan Sustainable Fishing Foundation (Fundacji Rybołówstwa
Zrównoważonego Masterplan, w skrócie MDV) statek rybacki
o wymiarach 30,2 x 8,6 m, przeznaczony do połowów z podwójnym włokiem. Oferuje on wiele kluczowych innowacji
w porównaniu do tradycyjnych jednostek, w tym w szczególności zmniejszenie zarówno zużycia paliwa, jak i emisji (CO2/
NOx) nawet o 80%.

Konstrukcja została zrealizowana zgodnie z planem, a MDV
1 zwodowano na czas. Ponadto po ośmiu miesiącach połowów
wyniki wyglądają dobrze — jednostka jest zaprojektowana
z myślą o wydajnych połowach płastugi i soli, z możliwością
przenoszenia 850 skrzyń. Co ważniejsze, systemy sterujące
i monitorujące pobór energii działają tak skutecznie, że MDV 1
może zarabiać na siebie nawet przy wysokich cenach ropy.

integracja danych ze sterowników
siemens s7 w rozwiązaniach iot cloud

Projekt umożliwia wyjątkowo wydajną pracę generatora
z prędkościami od 800 do 1200 obr./min, co oznacza, że statek może być wyposażony w dwa generatory (jeden pracujący)
zamiast trzech w przypadku systemu prądu zmiennego (gdzie
normalnie pracowałyby dwa generatory). Większy generator
(500 kW) jest stosowany w podróży oraz podczas połowów,
podczas gdy mniejszy (117 kW) to głównie generator awaryjny,
na którym statek może powrócić do portu z niższą prędkością.

Firma Softing Industrial poinformowała, że jej bramka dostępowa dataFEED uaGate SI wspiera obecnie poza OPC-UA
również protokół MQTT, zapewniający łatwą i niezawodną integrację danych ze sterowników Siemens S7 w usługach działających w chmurze obliczeniowej.

Zamiast konwencjonalnego silnika wysokoprężnego system
napędza główną śrubę chłodzonym wodą silnikiem o mocy
400 kW (120 obr./min), ze stałymi magnesami. Poza wyższą
sprawnością inne korzyści to niewielkie wymiary i brak potrzeby zastosowania przekładni transmisyjnej.
Ponadto dzięki temu, że obciążenia udarowe mogą zostać
pochłonięte elektrycznie przez sterownik silnika, generator
pracuje praktycznie bezobsługowo oraz bardziej stabilnie i wydajnie, co zmniejsza wytwarzane przez niego hałas i wibracje.
Cztery napędy o zmiennej prędkości Control Techniques
Unidrive M współpracują z silnikiem napędowym, z kolejnym
takim urządzeniem zastosowanym do napędu transformatora
obrotowego i z pozostałymi do pompy hydraulicznej, pompy
do przepłukiwania, wentylacji maszynowni, systemu chłodzenia ładowni oraz z dwoma dla wind trałowych włoka zelektryfikowanego. Windy trałowe muszą wydawać i wybierać przewód
elektryczny ze stałą siłą naciągu (bez zerwania go) przy różnym
rozkołysie.
Dodatkowe dostarczone produkty obejmują transformator
agregatu Leroy-Somer dla pokładowego systemu elektryczne-
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Zadaniem fundacji MDV, która została założona w 2012 r.
w celu zwiększenia innowacji w holenderskim sektorze rybołówstwa, jest zapewnienie wzrostu wydajności na każdym
z obszarów, w tym systemu napędowego. Napęd MDV-1 “Immanuel” jest spalinowo-elektryczny z generatorem o zmiennej
prędkości i magistralą prądu stałego.

1/2017
jednak piasty Agro zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem zastosowań rolniczych.

"Bramka dataFEED uaGate SI oferuje najwyższy poziom
bezpieczeństwa, łatwą konfigurację i małe koszty operacyjne
", powiedział Sebastian Schenk, menadżer produktu w Softing
Industrial. "Ta nowa wersja daje inżynierom mechanikom, integratorom systemów i innym klientom elastyczne i przyszłościowe narzędzie stanowiące pomost między sieciami przemysłowymi i aplikacjami IT."

NSK uzyskała aprobatę w zakresie montażu piast Agro
w bronach talerzowych serii GDM firmy Galucho

Piasty Agro to wyjątkowo solidne zespoły łożysk dla bron
talerzowych, które spełniają wymagania aplikacji rolniczych
w zakresie większej produktywności, zmniejszonych kosztów
i ochrony środowiska. Zespoły piast Agro składają się z dwurzędowych skośnych łożysk kulkowych, które są w stanie przenosić
bardzo wysokie obciążenia osiowe i promieniowe. Wszelkie nagłe uderzenia spowodowane przez kamienie w glebie generują
wysokie obciążenia osiowe ze względu na kąt, pod jakim sprzęt
uprawowy jest umieszczony w stosunku do kierunku ruchu. Co
więcej, materiał ścierny (taki jak pył) oraz korozja spowodowana obecnością wody i nawozów są znanymi przyczynami problemów w przypadku stosowania łożysk standardowych.

Poza funkcjonalnością MQTT Publisher, wbudowany serwer
OPC UA Server umożliwia integrację danych w aplikacjach ERP,
MES i SCADA. Autoryzacja użytkownika, obsługa certyfikatów
i szyfrowanie SSL zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Bramka jest łatwa w konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej i obsługuje ikony importowane bezpośrednio
z projektów SIMATIC STEP 7 i TIA Portal. dataFEED uaGate SI
nadaje się zarówno do nowych, jak i modernizacji istniejących
systemów.
Nowe oprogramowanie firmware w wersji 1.30 jest już dostępne do pobrania ze strony internetowej firmy Softing. Dotychczasowi klienci mogą dokonać uaktualnienia nieodpłatnie.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://industrial.
softing.com/en/products/plc-connectivity/integration-of-plc-data/stand-alone-application-gateways-single-protocol/
datafeed-uagate-si-embedded-opc-ua-server-gateway-forsiemens-plcs.html.

Piasty Agro firmy nsK montowane
w bronach talerzowych Galucho

Piasty Agro firmy NSK to solidne zespoły łożysk dla bron
talerzowych, które spełniają wymagania zastosowań
rolniczych w zakresie większej produktywności, zmniejszonych kosztów i ochrony środowiska

Galucho, największy producent maszyn rolniczych w Portugalii i Hiszpanii, rozpoczął montaż piast Agro (Agri Disc Hubs)
firmy NSK w wytwarzanych przez siebie bronach talerzowych.
Uruchomienie produkcji nastąpiło po dwóch latach współpracy firm i testowaniu produktów na 700 ha ziemi uprawnej w pobliżu Sewilli - działań zakończonych sukcesem, co oznacza, że
firma NSK uzyskała pełną aprobatę w zakresie montażu piast
Agro w bronach talerzowych produkowanych przez Galucho.

W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań, piasty
Agro oferują wyjątkowo długi okres eksploatacji, bez konieczności konserwacji, nawet gdy są wystawione na działanie silnych obciążeń mechanicznych spotykanych w aplikacjach
rolniczych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu optymalnych
rozwiązań, takich jak bardzo efektywny system uszczelnień
kasetowych, który zabezpiecza łożyska przed wnikaniem do
wnętrza pyłu ściernego i wilgoci, nawet jeśli maszyny mają
kontakt z takimi substancjami, jak obornik lub są czyszczone
strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem. Należy podkreślić, że z tego typu zespołów łożysk smar nie może wyciekać lub
rozlać się na glebę. Istotny jest również fakt, że piasty Agro nie
wymagają uzupełniania środka smarnego. Wszystko to wpływa
na ochronę środowiska naturalnego.

Najnowsza technologia bron talerzowych wymaga stosowania niezawodnych łożysk i piast w celu zwiększenia wydajności,
obniżenia kosztów i ochrony środowiska. Ze względu na ciężkie warunki pracy, którym muszą sprostać maszyny stosowane
w gospodarstwach i farmach rolniczych, pracujące na wszystkich rodzajach gleby (twardej, suchej i ściernej) i stale wystawione na działanie pyłu, wilgoci, wibracji oraz uderzeń, stosowane w nich standardowe łożyska mają bardzo ograniczone
możliwości osiągnięcia długiego okresu eksploatacji. Niemniej
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Dzięki funkcjonalności protokołu MQTT obsługiwanego
przez nowe oprogramowanie firmware 1.30 dla bramki dostępowej dataFEED uaGate SI, firma Softing zamyka lukę między
automatyką i aplikacjami IT. Ta bramka dostępowa do systemów sterowania bazujących na sterownikach Siemens S7
pozwala teraz również łatwo i szybko integrować dane w aplikacjach IoT opartych na chmurze obliczeniowej i Industry 4.0.
Dzięki temu, Softing potwierdza coraz większą akceptację dla
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) jako standardowego protokołu komunikacyjnego IoT. Jest on już wspierany
natywnie przez wielu dostawców usług w chmurze, na przykład Amazon Web Services, IBM Bluemix i Microsoft Azure.
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Piasty Agro produkowane przez NSK można łatwo zamontować do dowolnej brony talerzowej, wykorzystując połączenie
kołnierzowe.

może być bez problemu wymieniany. W rezultacie dowolna
liczba różnych nośników narzędzi może łatwo komunikować
się za pośrednictwem tego samego systemu. Istnieje możliwość współpracy z czujnikami indukcyjnymi, pojemnościowymi, optycznymi i ultradźwiękowymi, wyposażonymi w wyjście
przełączające binarne lub 3-żyłowe. Podczas, gdy system 2-kanałowy wykorzystuje niewielkie rozgałęźniki typu Y, system
8-kanałowy korzysta z 8-portowego modułu połączeniowego
o stopniu ochrony IP67, który może być zainstalowany w odległości do 20 m od nadajnika. Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroki wybór złączy i kabli różnej długości dla różnych aplikacji.
WIS 2 może znaleźć wiele zastosowań, na przykład w stołach
obrotowych, prasach i zmieniarkach narzędzi, do wykrywania
obiektów na nośnikach narzędzi, w narzędziach obrotowych,
ramionach robotów i innych podobnych urządzeniach.
Automatyka to nasz
świat. Perfekcyjne rozwiązania z dziedziny automatyki są naszym celem.

nowości techniczne

indukcyjny układ przesyłania
energii Wireless inductive system
2 nowa generacja umożliwia transfer
większej mocy i zapewnia większy
zasięg transmisji
Nowy system WIS 2 (Wireless Inductive System 2) firmy Pepperl+Fuchs uzupełnia jej portfolio rozwiązań do bezprzewodowej transmisji danych z czujników umieszczonych w ruchomych częściach maszyn.

Fot. 1: WIS 2: Nadajniki pierwotny i wtórny

WIS 2 zapewnia transmisję zarówno danych, jak i zasilania
do czujników eliminując konieczność stosowania podatnych
na zużycie kabli i pierścieni ślizgowych. System umożliwia
przesyłanie mocy do 12 W na odległość 0...7 mm, podczas gdy
we wcześniejszej wersji WIS 1, dostępnej od wielu lat było to
maksymalnie 1,5 W i 0...5 mm. Dodatkowo, poza wersją 8-kanałową jest teraz dostępny nowy wariant 2-kanałowy dla małych
aplikacji zawierających do 2 sensorów.

Gotowość do podejmowania przedsiębiorczego
ryzyka, pionierski duch
i głębokie przekonanie
o wartości własnych pomysłów wynalazczych – z
tymi właśnie aktywami
rozpoczynali działalność
Walter Pepperl i Ludwig
Fuchs, otwierając swój
zakład reperacji radioodbiorników w Mannheim
w 1945 roku. Wynaleziony
przez nich kilka lat później czujnik zbliżeniowy
potwierdził ich wartość.
Był jednocześnie początkiem długiej historii ścisłej
współpracy z klientami
oraz opracowania wielu
innowacyjnych technologii i procedur z dziedziny automatyki. Zarówno
wtedy, jak i teraz naszym
celem pozostaje bezpośredni wgląd w potrzeby
każdego klienta. Jako pionierowi w zakresie ochro- Fot. 2: Moduł połączeniowy
ny przeciwwybuchowej
instalacji elektrycznych oraz czołowemu producentowi innowacyjnych czujników o dużej sprawności – ścisła współpraca
z klientami pozwoliła nam stać się liderem w rozwoju technologii stosowanych w automatyce. Naszym celem jest łączenie
najnowocześniejszych technologii z szerokim zakresem usług,
pozwalające klientom optymalizować swoje procesy i aplikacje.

Wszystkie warianty, zarówno 8- jak i 2-kanałowe korzystają z nadajnika pierwotnego i wtórnego. Są one umieszczane
w cylindrycznych modułach rozmiaru M30 i standardowo
wyposażone w 30-centymetrowe kable zakończone złączem
M12. Ponieważ nie są sparowane, nadajnik obwodu wtórnego

Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem:
www.pepperl-fuchs.com
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Piasty Agro wykorzystują dwurzędowe skośne łożyska
kulkowe, które wytrzymują bardzo wysokie obciążenia
osiowe i promieniowe

1/2017

3 – 5 października 2017

TOOLEX - Twoje Narzędzie do Biznesowego Sukcesu!
nowości techniczne

Międzynarodowe
Targi Obrabiarek, Narzędzi
i Technologii Obróbki

www.toolex.pl

Targi Olejów, Smarów
i Płynów Technologicznych
dla Przemysłu

Międzynarodowe
Targi Metod i Narzędzi
do Wirtualizacji Procesów

OILexpo
www.wirtotechnologia.pl

www.oilexpo.pl

TOOLEX 2016 w liczbach:
• ponad 500 Wystawców i Współwystawców z 18 krajów

• 450 maszyn w ruchu

• około 600 reprezentowanych marek

• prawie 100 nowości prezentowanych na stoiskach

• prawie 10 000 Zwiedzających

• 15 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej

Zarezerwuj powierzchnię na Targach Toolex 2017:
tel. 32 78 87 541
tel. 32 78 87 538
fax 32 78 8711
522
toolex@exposilesia.pl



www.exposilesia.pl



Expo Silesia Centrum Targowo-Konferencyjne
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec
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Dariusz Grobel, Wojciech Szkolnikowski

LAB-EL + Magazyn = STORE-LOGGER
Na łamach kilku poprzednich magazynów Pomiar, opisywaliśmy zasadę tzw.
„zimnego łańcucha” (ang. cold chain),
gdzie jednym z ważniejszych jego ogniw
jest magazynowanie, a dokładniej monitoring parametrów mikroklimatu, w jakim przechowywane są artykuły farmaceutyczne, a w szczególności leki.
W poprzednich artykułach opisywaliśmy system mobilnego pomiaru
mikroklimatu w transporcie, również
opracowany w firmie LAB-EL, zwany
Trans-Logger. W celu domknięcia „łańcucha dystrybucyjnego”, zbudowaliśmy
system do bezprzewodowego monitoringu mikroklimatu w miejscach przechowywania produktów farmaceutycznych. Nasze innowacyjne rozwiązanie
nosi nazwę
Store-Logger i wraz z Trans-Loggerem
pozwala monitorować całość procesu
zimnego łańcucha pod kątem warunków
mikroklimatycznych.

O bezprzewodowym systemie
monitoringu słów kilka
Na Rys. 2, przedstawiono symbolicznie magazyn z rozmieszczonymi w jego
przestrzeni przyrządami pomiarowymi
realizującymi bezprzewodowy transfer
danych w standardach Wi-Fi lub Bluetooth. W systemie Store-Logger z Wi-Fi
stosowane są przyrządy bezprzewodowe Wi-Fi: termometry LB-523T lub
termohigrometry LB-523. W systemie
Store-Logger z Bluetooth stosowane są
bezprzewodowe termometry LB-517
i termohigrometry LB-518.

Rys. 2 System monitoringu bezprzewodowego

Rys.1 Łańcuch dystrybucyjny obsługiwany przez: Store-Logger - obszar różowy
oraz Trans-Logger - obszar niebieski

Przyrządy pomiarowe stosowane
w systemie posiadają wewnętrzną, nieulotną pamięć danych. Bateryjne zasilanie czyni przyrząd mobilnym, co stanowi ważny element w sytuacjach, kiedy
przyrządy wymagają przemieszczenia
w związku z wytycznymi po przeprowadzonym mappingu lub na skutek zmian
konfiguracji logistycznych pomieszczeń.
Stan baterii jest sygnalizowany w systemie, co umożliwia wcześniejszą reakcję
obsługi w kwestii jej wymiany. Bardzo
ważnym problemem jest optymalizacja częstości zapisu danych do pamięci
oraz transferu danych, jako że te funkcje
przyrządu są bardzo energochłonne. Do
komunikacji z przyrządami wykorzystuje
się aplikację Store-Logger dostępną na

Rys. 3 Termohigrometr WiFi LB-523
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automatyka+diagnostyka+informatyka

Wstęp

urządzenia mobilne z systemem Android, takie jak telefony komórkowe, tablety, netbooki czy też specjalizowane terminale z czytnikami kodów paskowych
i QR oraz wbudowanymi drukarkami
Blootooth. Wybór konkretnego urządzenia zależy od wymagań na warunki klimatyczne (np. zakres temperatur pracy),
odporność mechaniczną, stopień szczelności obudowy IP, odporność na upadek
itp.

store-logger

Android, jak wspomniano w artykule
nr 5/2015, jest systemem operacyjnym
z rodziny Linux. Jest on zaprojektowany
do obsługi urządzeń mobilnych takich
jak telefony komórkowe, smartfony, tablety i notebooki. System ten zajmuje
pozycję najpopularniejszego systemu
dla urządzeń mobilnych na świecie. Firma LAB-EL, śledząca światowe trendy
informatyczne, również na płaszczyźnie
Androida, postanowiła uzupełnić swoją ofertę o wspomniane już aplikacje
Trans-Logger i Store-Logger. Po pobraniu programu instalacyjnego aplikacji,
należy go zainstalować na urządzeniu
działającym w oparciu o system Android.
Przy pierwszym uruchomieniu, wygenerowany zostaje identyfikator urządzenia
tzw. ID, który należy przedyktować telefonicznie lub wysłać e-mailem do Działu

Rys. 4 Okno „Zarządzanie”
programu Store-Logger

Rys. 5 Wybrane zrzuty ekranów aplikacji Store-Logger

Rys. 5 Wybrane zrzuty ekranów aplikacji Store-Logger

w aplikacji obsługę do 15 czujników (w dużych i wysokich pomieszczeniach przyrządy pomiarowe umieszczane są na różnych wysokościach).
Aplikacja Store-Logger umożliwia nie
Z uwagi na optymalizację zużycia energii w przyrządach pomiatylko
komunikację
z przyrządami
porowych, głównie
w fazie nadawania/odbioru,
ustawia się czas
tzw.
„budzenia” w zakresie 2 - 90 minut, czas rejestracji danych w urząmiarowymi,
ale
posiada
również
wiele
dzeniu z aplikacją Store-Logger w zakresie 1 - 255 minut oraz czas
próbkowania
ustawiany w zakresie
również 1tj.:
- 255 minut . Im rzainnych
przydatnych
funkcji,
będą odczytywane/zapisywane dane, tym mniej energii zostanie
•dziej
alarmowanie
o
przekroczeniach
prozużyte na obsługę ich transferu i tym rzadziej bateria zasilająca będzie
wymagać
gówwymiany.
temperatury i wilgotności;
Aplikacja Store-Logger umożliwia nie tylko komunikację z przy•rządami
alarmowanie
o niskim stanie baterii;
pomiarowymi, ale posiada również wiele innych przydatnych
tj.:
•funkcji,
alarmowanie
o braku czujnika;
– alarmowanie o przekroczeniach progów temperatury i wilgotności;
•– alarmowanie
alarmowanie
o stanie
o niskim stanie
baterii; otwarcia drzwi;
o brakupowiadomień
czujnika;
•– alarmowanie
wysyłanie
o stanach
– alarmowanie o stanie otwarcia drzwi;
alarmowych
pod
różnymi
postaciami:
– wysyłanie powiadomień o stanach alarmowych pod różnymi
postaciami:
sygnałów
dźwiękowych, komunikatów
głosowych,
sygnałów
dźwiękowych,
komunikawiadomości sms oraz e-mail.

tów głosowych, wiadomości sms oraz
e-mail.

Parametry Wi-Fi

Aplikacja Store-Logger zainstalowana w urządzeniu z Andro-

idem łączy się z przyrządami
Parametry
Wi-Fiserii LB-523 poprzez lokalną dla

danej aplikacji sieć Wi-Fi, przy czym urządzenie z Androidem może
Aplikacja
Store-Logger
zainstalowapracować
w trybie punktu
dostępu dla czujników
WiFi lub za
pośrednictwem
zewnętrznego
dostępu WiFi.
W tymsię
druna
w urządzeniu
z punktu
Androidem
łączy
gim przypadku możliwe jest uzyskanie nieograniczonego zasięgu
ztransmisji
przyrządami
serii
LB-523sieciowej
poprzez
loz wykorzystaniem
infrastruktury
ww miejscu
instalacji. dla
Parametryzacja
Wi-Fisieć
wymaga
nadaniaprzy
nazwy
kalną
danej łączności
aplikacji
Wi-Fi,
sieci tzw. SSID i hasła. Nazwa powinna być związana z daną apliczym
Androidem
może
kacją i ew. zurządzenie
nazwą przestrzeni z
magazynowej.
Nazwa SSID
i hasło
będą wpisane również do przyrządów LB-523T i/lub LB-523 prapracować
w trybie punktu dostępu dla
cujących w sieci. W przypadku innej aplikacji, będzie inna nazwa
czujników
lub
za pośrednictwem
zeSSID (hasło możeWiFi
być takie
samo).
Przyrządy pomiarowe LB-523T/
LB-523TD parametryzowane są indywidualnie dla każdej sieci
wnętrznego
punktu
dostępu
WiFi.
W
tym
lokalnej Wi-Fi, po podłączeniu do portu USB. Konfiguracja sieciowa

drugim przypadku
możliwe jest uzyskaSTYCZEŃ/LUTY 2017
nie nieograniczonego zasięgu transmisji
z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej ww miejscu instalacji. Parametryzacja łączności Wi-Fi wymaga nadania
nazwy sieci tzw. SSID i hasła. Nazwa
powinna być związana z daną aplikacją
i ew. z nazwą przestrzeni magazynowej.
Nazwa SSID i hasło będą wpisane również do przyrządów LB-523T i/lub LB-523
pracujących w sieci. W przypadku innej
aplikacji, będzie inna nazwa SSID (hasło
może być takie samo). Przyrządy pomiarowe LB-523T/LB-523TD parametryzowane są indywidualnie dla każdej sieci
lokalnej Wi-Fi, po podłączeniu do portu
USB. Konfiguracja sieciowa przyrządów
polega na wpisaniu parametrów sieci
Wi-Fi tj. adresu IP indywidualnego dla
każdego przyrządu, z puli adresów sieciowych udostępnionych przez administratora danej sieci. Należy również wpi-
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przyrządów polega na wpisaniu parametrów sieci Wi-Fi tj. adresu
IP indywidualnego dla każdego przyrządu, z puli adresów sieciowych udostępnionych przez administratora danej sieci. Należy
sać adresy sieciowe maski i bramy, które
również wpisać adresy sieciowe maski i bramy, które są paramesą parametrami
stałymi.
trami
stałymi.

Parametry
BluetoothBluetooth
Parametry

Aplikacja Store-Logger zainstalowana w urządzeniu z Androidem
Aplikacja Store-Logger zainstalowałączy się z przyrządami LB-517 i LB-518 poprzez wbudowany interfejs
tabletu bądź
telefonu. Konfiguracja
tu
na wBluetooth
urządzeniu
z Androidem
łączyjestsię
znacznie prostsza niż w systemie z Wi-Fi i urządzenia będące
z
przyrządami
LB-517
i
LB-518
poprzez
w zasięgu transmisji radowej Bluetooth zgłaszają się samodzielnie
do
aplikacji. Użytkownik
musi dokonać
jedyne wyboru
z listy,
wbudowany
interfejs
Bluetooth
tabletu
które urządzenia chce monitorować.

bądź telefonu. Konfiguracja jest tu znacznie prostsza niż w systemie z Wi-Fi i urząSerwer LBX
dzenia
będące iwdystrybucji
zasięgu
transmisji
radoW celu archiwizacji
danych,
a również nadzorowania
właściwego transferu,
generowania
alarmów i raportów,
wej ich
Bluetooth
zgłaszają
się samodzielnie
na jednym z wybranych przez użytkownika komputerze instalodo jest
aplikacji.
Użytkownik
musi
dokonać
wana
aplikacja LBX-serwer.
Komputer taki,
oprócz
oczywistych
zabezpieczeń
(zasilanie, dostęp
osób które
postronnych,
redundantny
jedyne wyboru
z listy,
urządzenia
zapis bazy danych, itp.), powinien posiadać podłączenie do sieci
chce monitorować.
informatycznej
w miejscu zainstalowania. W celu nawiązania
łączności z LBX-serwerem, w aplikacji Store-Logger należy podać
adres IP komputera z programem LBX oraz numer portu dla transferu danych.
WW
przypadku
oddalonegoi serwera
LBX, wymagany
celu znacznie
archiwizacji
dystrybucji
dajest tzw. publiczny adres IP lub zapewnienie łączności przez ponych, a również
nadzorowania ich właściśredniczący
serwer „Proxy”.

serwer lBX

wego transferu, generowania alarmów
i raportów, na jednym z wybranych przez
Raportowanie
Konieczność raportowania warunków mikroklimatu w przeużytkownika
komputerze instalowana
strzeni magazynowej, może być rozwiązana na kilka sposobów.
jest aplikacja
LBX-serwer.
taki,
Jednym
z nich są urządzenia
z drukarkąKomputer
(wewnętrzną lub
zewnętrzną np. Bluetooth), na której możliwe będzie drukowanie
oprócz
oczywistych
zabezpieczeń
(zasiraportów wygenerowanych przez aplikację Store-Logger. Raport

lanie, dostęp osób postronnych, redundantny zapis bazy danych, itp.), powinien
posiadać podłączenie do sieci informatycznej w miejscu zainstalowania. W celu
nawiązania łączności z LBX-serwerem,
w aplikacji Store-Logger należy podać
adres IP komputera z programem LBX
oraz numer portu dla transferu danych.
W przypadku znacznie oddalonego
serwera LBX, wymagany jest tzw. publiczny adres IP lub zapewnienie łączności przez pośredniczący serwer „Proxy”.

Raportowanie

Konieczność raportowania warunków mikroklimatu w przestrzeni magazynowej, może być rozwiązana na kilka
sposobów. Jednym z nich są urządzenia
z drukarką (wewnętrzną lub zewnętrzną
np. Bluetooth), na której możliwe będzie
drukowanie raportów wygenerowanych
przez aplikację Store-Logger. Raport

automatyka+diagnostyka+informatyka

Handlowego firmy LAB-EL, który wygeneruje odpowiedni, indywidualny, przypisany do urządzenia klucz licencyjny,
który z kolei należy wkleić do aplikacji.
Od tej pory aplikacja działa jako program
licencjonowany z pełną swoją funkcjonalnością.
Kolejnym krokiem, który należy
uczynić jest konfiguracja Store-Loggera, której dokonuje się na poziomie
działającej na urządzeniu aplikacji. Jako
pierwszy element konfiguracji, należy
podać unikalną nazwę aplikacji, która
będzie identyfikowalna na poziomie
serwera (może to być nazwa wzbogacona o nazwę przestrzeni magazynowej,
z którą aplikacja ma być związana). Ponieważ pomieszczenia magazynowe
mogą mieć różną kubaturę, dlatego
przewidziano w aplikacji obsługę do
15 czujników (w dużych i wysokich pomieszczeniach przyrządy pomiarowe
umieszczane są na różnych wysokościach).
Z uwagi na optymalizację zużycia energii w przyrządach pomiarowych, głównie w fazie nadawania/odbioru, ustawia
się czas tzw. „budzenia” w zakresie 2 - 90
minut, czas rejestracji danych w urządzeniu z aplikacją Store-Logger w zakresie
1 - 255 minut oraz czas próbkowania
ustawiany w zakresie również 1 - 255 minut . Im rzadziej będą odczytywane/zapisywane dane, tym mniej energii zostanie
zużyte na obsługę ich transferu i tym rzadziej bateria zasilająca będzie wymagać
wymiany.

ELEKTRONIKA • APARATURA POMIAROWA • AU TO MATY KA
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Podsumowanie możliwości
aplikacji store-logger

może zostać również przesłany na adres
e-mail lub generowany na poziomie serwera LBX, posiadającego wszystkie dane
z całego rozproszonego systemu (np.
wielu pomieszczeń magazynowych).

LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J.
ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły
tel.: 22 753 61 30
fax: 22 753 61 35
e-mail: Info@label.pl
www.label.pl

Automatyzacja produkcji

Niegdyś większość czynności w procesie produkcyjnym
wykonywali ludzie. Precyzja, szybkość pracy, efektywność były
kwestiami nie tak doskonałymi, jaki w dzisiejszych czasach.
Obecnie stawia się na maksymalną automatyzację i pozostawienie czynnika ludzkiego tylko tam, gdzie jest on niezbędny.
Wiele czynności wykonywanych jest przy pomocy wyspecjalizowanych urządzeń oraz maszyn, dedykowanych danej branży.
Dzięki temu cały proces produkcji pozostaje wysoce efektywnym, ale jednocześnie daje oszczędności. Nadto można
liczyć na większą precyzję działania, jaką oferuję mocno zaawansowane urządzenia, co było niemożliwe do osiągnięcia
na taką skalę i w takim stopniu, jak obserwujemy dziś w różnych gałęziach przemysłu. Wszędzie tam, gdzie produkcja ma
ogromne znaczenie i jest jednym z głównych zadań w przedsiębiorstwie.
Sprawna praca na produkcji i wysoka efektywność oparta
jest także na ciągłości działania poszczególnych urządzeń. Liczy się zatem dostosowanie oprogramowania, jego zaawansowanie i przygotowanie poszczególnych urządzeń w taki
sposób, by zapewniały maksymalną bezawaryjność. A w razie
ewentualnych usterek, by produkcja mogła dalej się toczyć,
bez przerywania najważniejszych etapów pracy. Tutaj swoją
rolę odgrywają nie tylko w pełni zautomatyzowane urządze-

nia, ale również maszyny półautomatyczne, które pozwalają
na ciągłość pracy nawet w sytuacjach awaryjnych.
Udoskonalanie procesów produkcyjnych ma również na
celu zwiększyć konkurencyjność pośród przedsiębiorstw z tej
samej branży. Nowoczesne maszyny, automatyzacja, a także
najnowsze technologie poprawiają wydajność oraz produktywność firmy.
Pośród urządzeń, które usprawniają pracę na linii produkcyjnej wielu branż, są etykieciarki. Goszczące między innymi
w przemyśle spożywczym czy też chemicznym. Etykieciarka
do opakowań automatyczna bądź półautomatyczna pozwala
w krótkim czasie umieścić na wszelkiego rodzaju opakowaniach, etykiety informujące, z nazwami, ale i te, które w dużej mierze odpowiadają za reklamę produktu. Jego odbiór
w oczach konsumenta. Pośrednio uczestniczą więc w trudnym
i wieloetapowym procesie reklamy.
Inne maszyny, które są w stanie przynieść oszczędność,
usprawnić produkcję oraz zwiększyć wydajność, to między
innymi zakręcarki, dozowniki, zszywarki, maszyny do napełniania i wiele innych.
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Rys. 6 Okno raportów aplikacji Store-Logger

Wysoka funkcjonalność systemu związana z bezprzewodowym podłączeniem
przyrządów pomiarowych do przenośnego mobilnego tabletu bądź smartfonu może być wybawieniem od wysokich
kosztów montażu okablowania.
Szybki dostęp do danych pomiarowych z poziomu urządzenia przenośnego czyni system Store-Logger jednym
z najnowocześniejszych na rynku. Protokoły komunikacji z przyrządami - Wi-Fi
i Bluetooth, czynią system uniwersalnym
i umożliwiają stosowanie dowolnych
urządzeń z systemem Android 5.0 lub
nowszym.
Wiele sposobów (e-mail, sygnał
dźwiękowy lub komunikat głosowy,
SMS) informowania o przekroczeniu
ustawionych progów alarmowych, niskim poziomie napięcia baterii czy zani-

ku sygnału z czujnika, dają potwierdzenie poprawnej pracy przyrządów.
Aplikacje Store- Logger oraz Trans-Logger tworzą całościowy system umożliwiający monitoring warunków środowiskowych w całym łańcuchu dostaw.
Mobilność, bezprzewodowe działanie, to ogromne zalety pomagające spełnić wymagania GDP, GMP, itp.
Zachęcamy do skorzystania z naszych
systemów mobilnych Trans-Logger i Store-Logger, jako alternatywy dla systemów przewodowych i zgłaszania uwag
oraz sugestii, które będą dla nas bardzo
cenne i pozwolą doskonalić nasze działania.

1/2017

WTX 120

Podstawowe cechy
terminala WtX120:




• ethernet przemysłowy (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus-TCP) i sieci przemysłowe
(interfejs PROFIBUS DP)
• wyjście analogowe (mA, V/DC), cyfrowe
wejścia i wyjścia oraz interfejsy szeregowe
(RS485, RS232)
• możliwość łączenia w łańcuch za pomocą
zintegrowanego switcha sieciowego;
• 5 przycisków i duży podświetlany ekran
dla uproszczenia uruchomienia
• funkcje dla dynamicznego napełniania
i dozowania
• najwyższa rozdzielczość przemysłowa do
30.000d
• najwyższa rozdzielczość dla układu wagowego równa 10.000e (certyfikowany OIML)
• wysoka prędkość danych do 800Hz
• pamięć alibi do 120.000 rekordów
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Najnowszy w ofercie firmy HBM terminal wagowy WTX120 o wysokich osiągach, spełnia główną rolę w łańcuchu pomiarowym stosowanym w układach ważących zapewniając
wyśmienite parametry użytkowe. Nowy układ może być używany w układach zarówno legalizowanych, jak i typowo technologicznych stosowanych w przemyśle. Praktycznie dowolny
analogowy tensometryczny przetwornik wagi może zostać podłączony do tego przemysłowego terminala wagowego montowanego na szynie DIN. Wskaźnik wagowy WTX120 jest
idealnie dopasowany do układów napełniania, dozowania i maszyn sortujących i oferuje
wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnej elektroniki wagowej: może być zintegrowany ze standardowymi przemysłowymi systemami sterującymi dzięki swoim interfejsom
przemysłowym. Przyciski, wyświetlacz i nawigacja tekstowa pozwalają na łatwą obsługę na
miejscu instalacji. Dodatkową korzyść stanowi intuicyjne oprogramowanie PanelX pomagające w uruchomieniu i obsłudze terminala.

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




1/2016

automatyka+diagnostyka+informatyka

automatyka+diagnostyka+informatyka





1716





1/2017

Głównymi cechami
oprogramowania
narzędziowego PanelX, są:

• regulacja wagi;
• wybór i skanowanie interfejsów pod
względem adresów sieciowych i prędkości transmisji;
• wprowadzenie parametrów kierowane przez menu
• graficzna analiza i wizualizacja wyników pomiarowych
• wizualizacja sygnałów sterujących
i pomiarowych
• wsparcie podczas rozruchu automatycznych systemów ważących takich
jak: kontrolery wagi, nalewarki, systemy dozujące i podstawowe funkcje
wielogłowicowych wag kombinacyjnych




Dzięki swojej maksymalnej rozdzielczości 30.000d (w układzie legalizowanym 10.000e), terminal WTX120 stanowi
właściwy wybór dla wszelkich wymagań
technicznych i legalizacyjnych. Może być
kalibrowany bezpośrednio w miejscu
instalacji bez jakichkolwiek dodatkowych narzędzi. Wybierając ten terminal,
użytkownik korzysta z wieloletniego
doświadczenia firmy HBM, która oferuje
kompletne rozwiązania ważenia dopasowane do jego potrzeb – od czujników poprzez elektronikę wagową po
oprogramowanie. Wspomniane darmowe oprogramowanie PanelX stanowi
intuicyjne i nowoczesne narzędzie do
uruchomienia i obsługi nowego terminala, jak również pozostałych układów
elektroniki wagowej oferowanych przez
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• obszerne funkcje analizy takie jak
transformata Fourier’a dla analizy
częstotliwościowej, np. dla analizy
i optymalizacji aplikacji pod kątem
dynamiki
• export i import ustawień urządzenia
oraz analiza zestawów parametrów
• wszechstronna pomoc w programie
np. odnośnie funkcji, interfejsów i zestawów parametrów została zintegrowana w oprogramowaniu.
ul. Krauthofera 16
60-203 Poznań
tel./fax" 61 662 56 66
tel. Kom. 501 607 400
info@hbm.com.pl
www.hbm.com.pl
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HBM. Połączenie wybranego produktu z zakresu technologii ważenia z tym
oprogramowaniem umożliwia użytkownikowi na odkrycie pełnego potencjału
wybranej aplikacji. Jest to szczególnie
istotne w przypadku wysoce dynamicznych układów pomiarowych. Praktyczne
aplikacje często wymagają zapisywania
procesów i ich analizowania w sposób
cyfrowy. W dodatku do możliwości konfiguracji wszystkich parametrów pomiarowych, PanelX oferuje dalsze funkcje.
Wspomagają one użytkownika w optymalizacji całego cyklu życia (rozwój,
projektowanie, użytkowanie, obsługa/
serwis) produktu, czy też aplikacji.
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Zawory regulacyjne
do materiałów sypkich
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włączając w to punkty terminali i planowany routing okablowania w szafie sterowniczej. Oprogramowanie dostarcza ponadto informacje o wymaganej średnicy przewodów, zastosowanym kolorze i zdefiniowanym zakończeniu punktów terminalowych – na przykład w postaci połączeń (zagniatanych lub zgrzewanych ultradźwiękowo). Są tu przejrzyście pokazane wzajemne
połączenia wiązek kablowych, co oznacza, że po zebraniu razem
wszystkich dostępnych informacji kolejne kroki projektowe są
zrozumiałe i przejrzyste. Gdy tylko połączenie zostanie w pełni
wykonane, zostaje oznaczone na schemacie kolorem zielonym.
Jest to bardzo pomocne w sytuacji, gdy nad wykonaniem projektu pracuje kilka zmian: kolejni pracownicy mogą zacząć prace
dokładnie tam, gdzie skończyli ich poprzednicy.

ee

Projektowanie okablowania w szafie sterowniczej wymaga
ELEKTRONIKA • ApARATuRA pOmIAROwA • Au TO mATy KA
mnóstwa czasu i wiedzy, jednak firma Eplan pozwala znacznie
ułatwić ten proces: służy do tego aplikacja Smart Wiring zaprezentowana na targach Hannover Messe. Oprogramowanie to
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EPLAN prezentuje nową
aplikację Smart Wiring
Uproszczone okablowanie
w szafie sterującej
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temperatury w granicach od 70 do 80°C może wydawać się
zaskakujący, biorąc pod uwagę, że serwomotory napędzające
pompy krwi mają bardzo niską przewodność – ale jednocześnie
jest to wskaźnik pokazujący jak dużemu obciążeniu poddawany
jest system napędowy. Z tego powodu bardzo ważne było zastosowanie takiego smaru, który jest w stanie spełniać swoje
funkcje i nie ulegać degradacji w podwyższonych temperaturach.
Bardzo dokładnie wykończone miniaturowe śruby kulowe
o klasie precyzji C3 tworzą podstawę systemu wałów NSK wykorzystywanych obecnie przez Berlin Heart w mobilnym systemie VAD EXCOR. Wały są produkowane zgodnie z wymaganiami
klienta i można je uważać za produkty «szyte na miarę». Gotowe
do instalacji części są dostarczane w postaci kompletnych modułów napędowych z odpowiednim zespołem łożyskowym.

ELEKTRONIKA • ApARATuRA pOmIAROwA • Au TO mATy KA
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niezamówionych. Zastrzegamy sobie
prawo do skracania i adjustacji tekstów. Przedrukowywanie materiałów
lub ich części tylko za zgodą pisemną

LIPIEC/SIERPIEŃ 2016
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We współczesnych warunkach przemysłowych, bardzo często istnieje konieczność zastosowania urządzeń transportu bliskiego w halach produkcyjnych i pomieszczeniach zamkniętych. Klasycznym przykładem jest stosowanie wózków widłowych, które dotychczas były jedynym rozwiązaniem. Zgodnie z najnowszymi europejskimi normami bezpieczeństwa zastosowanie
wózków widłowych niekiedy nie jest możliwe, w innych przypadkach ograniczeniem jest ich
udźwig, wysięg, wymiary, wyposażenie czy emisja spalin. W takich przypadkach możemy zastosować samojezdne żurawie akumulatorowe.
Firma LogisTech jest dystrybutorem elektrycznych żurawi samojezdnych renomowanej włoskiej firmy
JMG Cranes. JMG Cranes to światowy
lider w sektorze przemysłowych żurawi samojezdnych typu PICK & CARRY, które zostały zaprojektowane do
podnoszenia i przemieszczania się
z ładunkiem o ciężarze od 1 tony do
60 ton. Bardzo dobrze sprawdzają się
również w zastosowaniach specjalnych z wyposażeniem dodatkowym.
Dzięki ich niewielkim wymiarom
i masie, możliwości pracy na krótkim
wysięgu oraz napędowi elektrycznemu są idealne do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach
specjalnych wymogów sanitarnych
(np. przemysł spożywczy) i bezpieczeństwa (strefy zagrożone wybuchem). Stosując wyposażenie
opcjonalne, m.in. kosze robocze,
wciągarki, chwytaki podciśnieniowe

Rys.1. Przykład zastosowania żurawia MC32S wewnątrz pomieszczenia
o podwyższonym standardzie czystości

do tafli szkła, widły załadowcze do
podnoszenia palet, wysięgniki bocianowe i łańcuchowe, przedłużki, „nie-

Rys. 2. Schematy udźwigu w tonach dla przykładowego żurawia MC85 przy
zastosowaniu wyciągarki hydraulicznej w połączeniu z wysięgnikiem bocianowym oraz przy zastosowaniu wideł hydraulicznych
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rysujące” opony lub inne wybrane
przez klienta akcesoria - otrzymujemy bardzo uniwersalne urządzenie,
o funkcjonalności o wiele większej
niż zwykły żuraw.
Żurawie PICK & CARRY oferowane przez LogisTech posiadają najwyższy na rynku standard jakości:
największą moc przy niewielkich
rozmiarach, najwyższą precyzję operowania ładunkami, ergonomię pracy i przyjazność dla operatora dzięki
sterowaniu radiowemu, największą
zwrotność i bezpieczeństwo spośród
wszystkich elektrycznych żurawi.
Elektryczne żurawie samojezdne firmy JMG, dzięki swej innowacyjności,
znajdują szerokie zastosowanie w logistyce bliskiej i utrzymaniu ruchu,
w przemyśle samochodowym, papierniczym, metalowym, lotniczym,
energetycznym, spożywczym i budownictwie.

mechanika+narzędzia

Nowy standard pracy
w halach przemysłowych
i pomieszczeniach zamkniętych
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innowacyjność żurawi
oferowanych przez
logistech:
napęd akumulatorowy

Dzięki napędowi akumulatorowemu żurawie nie emitują szkodliwych
substancji, przez co mogą pracować
w pomieszczeniach zamkniętych. Idealnie nadają się do zastosowań w przemyśle spożywczym; kosmetycznym,
medycznym, samolotowym i wszędzie
tam gdzie czystość ma priorytetowe
znaczenie. Obecne trendy promujące
wysokie wymagania BHP na halach
produkcyjnych wymuszają stosowanie napędu elektrycznego, nie wspominając o aspekcie ekologicznym. Niebagatelną zaletą zasilania bateryjnego
jest jego cicha praca.
Zastosowany układ napędowy pozwala na zawsze w pełni bezpieczne
sterowanie żurawiem.
Dwusilnikowy napęd na przednie
koła (po jednym silniku na każde koło)
umożliwia żurawiowi przemieszczanie
się i skręcanie w dowolnych warunkach
obciążenia. Skrętność maszyny uzyskuje się wprowadzając przednie koła
w przeciw-rotację. Dzięki przedniemu
napędowi, przy dużym obciążeniu
wysięgnika ładunkiem automatycznie
wzrasta nacisk na oś napędową, co zapobiega poślizgowi i zwiększa sterowność. Paradoksalnie operator mógłby
sterować maszyną nawet przy tylnej
osi uniesionej nad podłoże.

inteligentne sterowanie

Operatorski joystick sterujący pozwala wysięgnikowi na jednoczesne
wykonywanie wielu operacji takich
jak podnoszenie, wysuwanie i praca
z wciągarką, zachowując przy tym precyzję i płynność mimo ruchu żurawia.
Symultanicznie z ruchami wysięgnika
można sterować trakcją kół jezdnych.
Graficzny panel operatorski wyświetla wartości takich parametrów:
• stan naładowania akumulatorów
• licznik godzin pracy
• prędkość jazdy żurawia
• kąt skręcenia osi tylnej
• kąt nachylenia wysięgnika
• długość wysunięcia wysięgnika
• aktualny ciężar podnoszony przez
wysięgnik (system waży ładunek)
• maksymalny (wyliczony) udźwig
żurawia w bieżącej pozycji wysięgnika

Wysięgnik proporcjonalny

Wysięgnik teleskopowy rozsuwany
hydraulicznie, wykonany z wysokiej
jakości blachy stalowej, formowanej
i spawanej. Rozpoczynając od modelu
MC85 instalowany jest wysięgnik proporcjonalny, opatentowany przez producenta. Wysuw proporcjonalny jest
optymalnym rozwiązaniem dla rozkładu obciążenia na wysięgniku i pozwala zwiększyć udźwig. Aby pozwolić na
lepszy przesuw i zwiększyć sztywność
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napęd na przednie koła

wysięgnika, jego przekrój ma kształt
pięciokątny. Wysięgniki oferowane
przez JMG mają wyjątkowe cechy, których nie można znaleźć u konkurencji:
kąt pochylenia wysięgnika mieści się
w zakresie od minimum -15° do maksymalnie +60°.

• wysokość końcówki wysięgnika
nad posadzką
Dzięki temu operator cały czas
może kontrolować parametry pracy
i bezpiecznie prowadzić ładunek.

Bezpieczeństwo

Maszyna jest zabezpieczona przed
przeciążeniem oraz przechyleniem
przez system elektronicznego limitera
obciążenia (LMI). System ten kontroluje wszystkie parametry pracy żurawia
i blokuje dalszy wysuw wysięgnika,
gdyby miało to spowodować utratę
jego stabilności. Zgodnie z najnowszymi europejskimi normami bezpieczeństwa, urządzenie wyposażone jest także w "czarną skrzynkę", która rejestruje
wszystkie działania i zapewnia bezpieczeństwo. Wszystkie parametry pracy urządzenia w czasie rzeczywistym
mogą być wysyłane bezprzewodowo
do serwera, co pozwala na bieżącą
kontrolę pracy i stanu technicznego
żurawia.
Pojazdy wyposażone są w hamulce
postojowe oraz hydrauliczne hamulce
awaryjne, które włączają się automatycznie po opuszczeniu fotela operatora (w wersjach kabinowych).

1/2017

Bezszczotkowe silniki napędowe
znajdują się bezpośrednio w piastach
kół. W żurawiu nie ma mechanicznych układów przeniesienia napędu
typu skrzynia biegów, przekładnia
czy sprzęgło, dzięki temu sprawność
energetyczna całego urządzenia jest
bardzo wysoka. Jedno ładowanie akumulatorów zapewnia wielogodzinny
czas pracy.

minimalne wymiary przy mak-

symalnym udźwigu
Do konstrukcji korpusu żurawi
zastosowano stal o specjalnych właściwościach
wytrzymałościowych,
przez co wymiary zewnętrzne są zredukowane do minimum. Zwarta kon-

tani serwis

Silniki napędzające koła przednie
oraz pompę układu hydraulicznego
1.
są typu bezszczotkowego o wysokim
stopniu szczelności. Dzięki temu są
bardzo żywotne i nie potrzebują obsługi (np. wymiana szczotek). Brak elementów mechanicznych typu skrzynie
biegów czy sprzęgła czyni te urządze2a.
nia bezobsługowymi. Jedyną czynnością serwisową jest uzupełnianie wody
w akumulatorach - poprzez automatyczny system - oraz ich ładowanie.
Zastosowanie klasycznych akumulatorów kwasowych typu trakcyjnego
2b.
zapewnia ich wieloletnią eksploatację
(min. 10 lat) a w razie potrzeby tanią
wymianę na nowe.

Łatwy transport

Odpowiednio duże moce i momenty silników napędowych pozwalają
3. na
samodzielny wjazd żurawia pod dużym kątem na lawetę transportową.
Dzięki temu transport urządzenia na
lawecie jest łatwy i bezpieczny.

Wielofunkcyjność

LogisTech proponuje także liczne
akcesoria dodatkowe, które zwiększają zakres pracy maszyny lub jej funkcjonalność. Oto przykłady najczęściej
stosowanych modułów dodatkowych:
• Mechaniczne wysięgniki bocianowe z zestawem przedłużek
• Hydrauliczne wysięgniki bocianowe
• Hydrauliczna wciągarka linowa





Długi czas pracy na akumulatorach

strukcja z nisko osadzonym środkiem
ciężkości w stosunku do gabarytów
samego urządzenia zapewnia wysoki
udźwig i duży wysięg.
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• Widły hydrauliczne
• Roboczy kosz operatorski
• Manipulator 3-osiowy z chwytakiem pneumatycznym do tafli szkła
lub blachy
• Białe opony "nierysujące"
• Przednie podpory
• Demontowane przeciwwagi
• Zdalne sterowanie radiowe
Możliwe jest też wykonanie żurawia
przystosowanego do pracy w strefie
zagrożonej wybuchem.
Więcej informacji na temat wszystkich
modeli żurawi LogisTech można znaleźć
na stronie internetowej:
www.logistech.com.pl
www.facebook.com/LogisTechPL

mechanika+narzędzia

niezwykła zwrotność
Tylna oś skrętna z zakresem obrotu 180°, przednie koła napędzane niezależnie jedno od drugiego
i kompaktowe gabaryty zapewniają
bardzo dobrą zwrotność w ograniczonych przestrzeniach i trudnych
warunkach załadunku. W efekcie
żuraw może wykonywać "skręt w
miejscu", obracając się wokół własnej osi. Dodatkową zaletą jest brak
efektu tarcia kół o posadzkę, trakcja
odbywa sie tylko poprzez ruch toczny - ogumienie nie ulega zużyciu, na
posadzce nie pozostają rysy po oponach, łożyska w piastach nie ulegają
naprężeniom, skręt jest bezgłośny
i pozbawiony drgań. Mając do dyspozycji taką nadzwyczajną zwrotność, bez trudu możemy operować
w wąskich alejkach na hali produkcyjnej czy w magazynie.

automatyka+diagnostyka+informatyka
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W dniach 16-17 lutego 2017 odbyło się kolejne
już szkolenie organizowane przez magazyn Pomiar,
Automatyka i Elektronika
pod tytułem „Efektywność
w Automatyce, Systemach
Pomiarowych oraz Bezpieczeństwo i Oszczędność.”
Spotkanie odbyło się w hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej.
W charakterze słuchaczy brało udział prawie 80 uczestników –
przedstawiciele niemalże każdej gałęzi przemysłu. Na sali wykładowej można było spotkać m.in.:
Nitroerg S.A., Stomil-Poznań S.A., EthosEnergy S.A., Fiat Powertrain Polska Sp. z o.o., Cognor S.A., Ichemad-Profarb Sp. z o.o., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., PCC Rokita, Fabios S.A., Koksownia
Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Katowickie Wodociągi S.A., Bulten
Polska S.A., Grupa Żywiec S.A., Friedrichs Polska Sp. z o.o., Ferrero
Polska Sp. z o.o. oraz wielu innych.
Złotym Sponsorem szkolenia została firma Turck Sp. z o.o., a Patronem Merytorycznym - FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. Prelekcji przedstawicieli obu firm mogliśmy wysłuchać pierwszego dnia
szkolenia.
Podczas obrad została poruszona bardzo szeroka problematyka dotycząca efektywności, bezpieczeństwa oraz oszczędności
w automatyce oraz systemach pomiarowych. Liczne prelekcje wypełniające dwa dni szkolenia były bez wątpienia cennym źródłem
wiedzy dla uczestników sympozjum.

W charakterze słuchaczy brało udział prawie 80 uczestników – przedstawiciele niemalże każdej gałęzi przemysłu. Na
sali wykładowej można było spotkać m.in.:
Nitroerg S.A., Stomil-Poznań S.A., EthosEnergy S.A., Fiat
Powertrain Polska Sp. z o.o., Cognor S.A., Ichemad-Profarb
Sp. z o.o., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., PCC Rokita,
Fabios S.A., Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Katowickie Wodociągi S.A., Bulten Polska S.A., Grupa Żywiec S.A.,
Friedrichs Polska Sp. z o.o., Ferrero Polska Sp. z o.o. oraz wielu
innych.
Złotym Sponsorem szkolenia została firma Turck
Sp. z o.o., a Patronem Merytorycznym - FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. Prelekcji przedstawicieli obu firm mogliśmy
wysłuchać pierwszego dnia szkolenia.
Podczas obrad została poruszona bardzo szeroka problematyka dotycząca efektywności, bezpieczeństwa oraz
oszczędności w automatyce oraz systemach pomiarowych.
Liczne prelekcje wypełniające dwa dni szkolenia były bez
wątpienia cennym źródłem wiedzy dla uczestników sympozjum.
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48 sZKOlenie tecHnicZne AutOmA-tecH
Efektywność w Automatyce, Systemach
Pomiarowych oraz Bezpieczeństwo
i Oszczędność

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




W roli wystawców oraz prelegentów wystąpili
przedstawiciele m.in. takich firm jak:
Siemens Sp. z o.o., SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.,
Omron Electronics Sp. z o.o., Socomec Polska Sp. z o.o.,
Lenze Polska Sp. z o.o., Automatech Sp. z o.o., Festo Sp. z
o.o., Kamery IR, Siba Polska Sp. z o.o. oraz wielu innych.
Po zakończonym szkoleniu został rozstrzygnięty
konkurs na najciekawszą prelekcję. Poniżej przedstawiamy jego wyniki:
• I miejsce: Turck Sp. z o.o.
• II miejsce: SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.
• III miejsce: Omron Electronics Sp. z o.o.
oraz Kamery IR
Przypominamy, że zwycięzca konkursu otrzymuje
od nas 10 minut prelekcji gratis do wykorzystania na
kolejnym szkoleniu
Po pierwszym dniu wykładów został również rozstrzygnięty konkurs na najlepsze stoisko wystawowe,
w którym nagrodzono:
• I miejsce: Omron Electronics Sp. z o.o.
• II miejsce: SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.
• III miejsce: Weidmüller Sp. z o.o.
Prelegentom dziękujemy za ciekawe, merytoryczne
prelekcje oraz wszystkim uczestnikom za udział i udzielenie odpowiedzi w ankietach!

•
•
•
•

Podsumowując
Ponad 120 uczestników
Prawie 80 słuchaczy
25 stoisk wystawowych
27 prelekcji

Spotkanie odbędzie się w Ustroniu w hotelu Muflon.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału!
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W odpowiedzi na liczne pytania ze strony gości informujemy, że kolejne szkolenie przewidziane jest na
30-31 marca i jest to szkolenie ENERGY-TECH.

Kompleksowa
Kompleksowa diagnostyka
w przemyśle
diagnostyka
w przemyśle
Wdrożenie diagnostyki – konsultacje

Proponowane przez nas konsultacje odbywają się u klienta.

Po zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta, jego parkiem maszynowym, kluczowymi
wskaźnikami oraz organizacją Służb Utrzymania Ruchu możemy określić potencjalne
korzyści, jakie Państwo moglibyście uzyskać po wdrożeniu diagnostyki.

W trakcie trwania konsultacji sporządzimy matrycę utrzymania ruchu dla Państwa
obszarów priorytetowych i urządzeń strategicznych.
W przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu diagnostyki zapewniamy także pomoc
w wyborze i zakupie odpowiedniego do potrzeb sprzętu diagnostycznego. Oferujemy także
możliwość przeprowadzenia audytów po przeprowadzonych etapach wdrożenia.
W przeciwieństwie do producentów i dystrybutorów sprzętu nie koncentrujemy się
na jednej marce lecz pomagamy dobrać tak sprzęt diagnostyczny lub firmy zewnętrzne
wykonujące badania diagnostyczne aby jak najlepiej spełnić Państwa oczekiwania. Naszym
sukcesem jest Państwa satysfakcja.
Przedmiotem konsultacji jest wdrożenie diagnostyki w Państwa firmie a kluczowymi
naszym zdaniem rodzajami badań diagnostycznych i przynoszącymi największe korzyści
jest: wibroakustyka, badania olejów, termowizja, ultrasonografia.

Kompleksowa
Kompleksowa diagnostyka
w przemyśle
diagnostyka
w przemyśle
Proponujemy konsultacje w zależności od potrzeb:
• jednodniowa
• dwudniowa
• oraz audyt po każdym etapie wdrożenia
Potencjalne korzyści to:
• Zwiększona wydajność produkcji
• Dłuższy czas bezawaryjnej eksploatacji maszyn
• Eliminacja niepotrzebnych napraw
i wymiany podzespołów
• Skrócenie czasu napraw
• Poprawę efektywności planowania prac
dla Służb Utrzymania Ruchu
• Zmniejszenie kosztów Utrzymania Ruchu
• Podniesienie poziomu wiedzy
przez kadrę techniczną

Zapewniamy:
• Indywidualne rozwiązania w zależności od potrzeb
• Dobór odpowiedniego sprzętu diagnostycznego
• Szkolenia dla diagnostów oraz kadry technicznej
• Audyt działań diagnostycznych

Posiadamy 15 lat

doświadczenia

w szkoleniach
Znakomita dyscyplina i dynamika prezentacji
Romuald Szczepański, Grupa Azoty Prorem Sp. z o o.
Świetny i bezpośredni kontakt z wszystkimi firmami
Andrzej Kwiatkowski, ZAM KĘTY Sp. z o o.
Imponujący wybór nowości technicznych i możliwość
spotkania wystawców przy stanowiskach
Wojciech Kurasiewicz, Torf Corporation Sp. z o o.
Wspaniała organizacja oraz różnorodność prelegentów
Jacek Koczorowski, Farmapol sp. z o o
Wzorowy przebieg konferencji – punktualne wystąpienia prelegentów,
perfekcyjna organizacja i realizacja programu konferencji

Andrzej Popik BPEC sp. z o o.

Opinie

o nas

Konsultacje
Konsultacje
diagnostyczne
diagnostyczne
Wdrożenie badań diagnostycznych

Zdefiniowanie oczekiwań (potencjalnych korzyści) wynikających z wdrożenia diagnostyki
• Pomoc w oszacowaniu opłacalności wdrożenia badań
diagnostycznych
Określenie warunków koniecznych, które powinny być spełnione przed wdrożeniem diagnostyki
• Zdefiniowanie pojęcia urządzenia strategicznego
• Pomoc w określeniu procesu przepływu informacji na temat urządzeń objętych badaniami
diagnostycznymi
Określenie obszarów priorytetowych i urządzeń strategicznych
Sporządzenie matrycy Utrzymania Ruchu dla obszarów priorytetowych i urządzeń strategicznych
• Przypisanie rodzaju badań diagnostycznych do danego urządzenia strategicznego lub podzespołu objętego diagnostyką
• Określenie planowanej częstotliwości wykonywanych badań diagnostycznych dla danego
urządzenia.
Pomoc w sporządzeniu planu wdrożenia badań diagnostycznych z uwzględnieniem
implementacji poszczególnych metod.
Pomoc w oszacowaniu kosztów związanych z prowadzeniem planowanych badań
diagnostycznych (Koszty te pomogą zdecydować, czy badania wykonywane będą przy pomocy
własnego sprzętu i własnych pracowników czy też przy pomocy firmy zewnętrznej)
• Określenie zakresu badań diagnostycznych wykonywanych przez własnych pracowników
i przez firmy zewnętrzne
Pomoc w wyborze osoby odpowiedzialnej za prowadzenie badań diagnostycznych (Diagnosta)
Pomoc w wyborze i zakupie sprzętu diagnostycznego,
• Określenie specyfikacji dla sprzętu diagnostycznego
Pomoc w wyborze firmy zewnętrznej wykonującej wcześniej określone badania diagnostyczne
Zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych dla Diagnosty i pracowników Służb Utrzymania Ruchu
Pomoc w zdefiniowaniu odpowiednich wskaźników dla urządzeń objętych badaniami
diagnostycznymi i metody ich monitorowania. (Monitorowanie opłacalności objęcia danego
obszaru lub urządzenia badaniami diagnostycznymi)

Uwaga: Nie wykonujemy dla klienta badań diagnostycznych jako firma usługowa.

Konsultacje
Konsultacje
diagnostyczne

diagnostyczne
Wibroakustyka

Pomoc w określeniu urządzeń strategicznych, które powinny być objęte badaniami
wibroakustycznymi
Określenie punktów pomiarowych na urządzeniu
Definiowanie rodzaju zadań pomiarowych (zakres, rozdzielczość, filtry pomiarowe,
użycie odpowiednich czujników, etc.)
Określenie częstotliwości wykonywania pomiarów wibroakustycznych w zależności od rodzaju
urządzenia i jego stanu technicznego
Pomoc w interpretacji wyników pomiarów
Pomoc w określeniu urządzeń, które powinny być objęte badaniem olejów.

Badanie olejów
Określenie punktów pobierania próbek oleju
Określenie stopnia zaawansowania planowanych badań
Pomoc w oszacowaniu kosztów badań olejów
Koszty te pomogą zdecydować, czy badania wykonywane będą przy pomocy własnego
sprzętu i własnych pracowników czy też przy
pomocy laboratorium zewnętrznego
Pomoc w wyborze laboratorium zewnętrznego wykonującego badania

Uwaga: Nie wykonujemy dla klienta badań diagnostycznych jako firma usługowa.

Konsultacje
Konsultacje
diagnostyczne

diagnostyczne
Termowizja

Pomoc w określeniu urządzeń i instalacji, które mogą być objęte
badaniami termowizyjnymi
Określenie częstotliwości planowanych badań termowizyjnych
Pomoc w oszacowaniu kosztów badań termowizyjnych
(Koszty te pomogą zdecydować, czy badania wykonywane będą przy pomocy własnego
sprzętu i własnych pracowników czy też przy pomocy firmy zewnętrznej)
Pomoc w wyborze firmy zewnętrznej wykonującej badania termowizyjne
(W przypadku odrzucenia opcji zakupu kamery termowizyjnej)

Ultrasonografia
Pomoc w określeniu urządzeń, które mogą być objęte badaniami
• badanie instalacji parowych,
• wykrywanie nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza
Określenie częstotliwości planowanych badań
Pomoc w oszacowaniu kosztów badań
Pomoc w wyborze sprzętu pomiarowego lub wyborze firmy
zewnętrznej wykonującej badania

Uwaga: Nie wykonujemy dla klienta badań diagnostycznych jako firma usługowa.

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka








34

1/2017




35

SZKOLENIA TECHNICZNE 2017
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.
Temat szkolenia

Termin

48 Konferencja AUTOMA-TECH

"Efektywność w Automatyce,
Systemach Pomiarowych oraz Bezpieczeństwo i oszczędność"

16-17 lutego 2017 r

Hotel Dębowiec, Bielsko-Biała
woj. śląskie

30-31 marca 2017 r

Hotel Muflon,
Ustroń
woj. śląskie

26-27 kwietnia 2017 r

Hotel Delicjusz,
Stęszew
woj. wielkopolskie

22-23 czerwca 2017 r

Hotel Górski,
Łódź,
woj. łódźkie

7-8 września 2017 r

Hotel Górski,
Łódź,
woj. łódźkie

19-20 października 2017 r

Pałac Łazienki II
Ciechocinek,
woj. kujawsko-pomorskie

30 Listopada
-1 grudnia 2017 r

Hotel Chata Karczowiska,
Karczowiska,
woj. dolnośląskie

49 Konferencja ENERGY-TECH

"Nowe Rozwiązania w Energetyce
i Elektrotechnice. Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo"

50 Konferencja MAINTENANCE-TECH
„Oszczędne i Innowacyjne
Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu
i Diagnostyce oraz Modernizacje
w Obiektach Przemysłowych”

51 Konferencja FOOD-TECH

„Oszczędność i Efektywność
w Utrzymaniu Ruchu. Modernizacje Obiektów Przemysłowych. Nowe Technologie.
Bezpieczny Produkt”

52 Konferencja WODKAN-TECH

„Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie
Urządzeń w Inżynierii Wodno- Ściekowej.
Najnowsze Technologie
i Diagnostyka Urządzeń”

53 Konferencja AUTOMA-TECH
„ Automatyzacja Procesów
Produkcyjnych Maszyn
i Urządzeń. Niezawodność,
Oszczędne Rozwiązania”

54 Konferencja MAINTENANCE-TECH

„Ciągłość w Procesach Produkcyjnych, Bezpieczeństwo, Oszczędne
Technologie i Redukcja Kosztów”

Miejsce

