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Spis treści

Wiele firm, również i my dokonaliśmy podsumowania I półrocza. W efekcie tych analiz możemy się pochwalić trzema zorganizowanymi szkoleniami: z zakresu pomiarów, automatyki oraz elektroniki, które odbyło się na początku marca w Ustroniu w hotelu Muflon,
w ostatniej dekadzie kwietnia odbyło się spotkanie z zakresu utrzymania ruchu w przemyśle spożywczym oraz spotkanie w połowie
czerwca – poświęconym zagadnieniom z utrzymania ruchu i diagnostyki, Hucisko k. Zawiercia, hotel Orle gniazdo. Wszystkie wydarzenia
zakończyły się sukcesem oraz pozytywną opinią zarówno ze strony
firm wystawienniczych, jak i słuchaczy, a te są dla nas najważniejsze!
Równie owocnie przebiegały imprezy targowe, w których
nasze wydawnictwo brało udział, między innymi targi Enex, Automaticon, Automa, Expopower czy też ITM-Mach Tool.
Obecnie odliczamy tygodnie do czwartego w tym
roku szkolenia, które odbędzie się 03-04 września o tematyce poświęconej elektrotechnice, Nałęczów k. Lublina hotel Energetyk więcej na stronie 39. Nie zapominamy również
o imprezach, które są istotne dla naszego przemysłu. Pierwszą z nich
będą najważniejsze dla przemysłu energetycznego oraz elektrotechniki - wrześniowe targi Energetab. Nasze wydawnictwo będzie tam
obecne, dla tego też wszystkich odwiedzających na Bielskie Targi
gorąco zapraszam. Spotkać nas będzie można również na wrześniowych tragach TOOLEX w Sosnowcu oraz Targach Oilexpo. Nie
mniej istotną imprezą branżową, która odbędzie się jeszcze w tym
roku będzie 40 szkolenie „Ciągłość w Procesach Produkcyjnych bezpieczeństwo. Oszczędne technologie i redukcja Kosztów”. Spotkanie
odbędzie się 26-27 Listopada w Karczowiskach k. Lublina w hotelu
„Karczowisko”. Przygotowaliśmy dla Państwa szerokie spektrum tematyczne obejmujące kompleksowe usługi oraz nowe aplikacje dla
sektora produkcyjnego. Podczas trwania szkolenia każdy uczestnik
otrzyma imienny certyfikat świadczący o udziale w warsztatach z zakresu oszczędnych technologii w utrzymaniu ruchu.
Jestem przekonana, że ponownie uda nam się zebrać w jednym miejscu fachowców z całego kraju, by móc zgłębiać tematykę
z zakresu procesów produkcyjnych oraz zachowania ich ciągłości.
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Firma SCHUNK

roku Hans Turck ukończył studia inżynierskie. Przed założeniem
w Mulheim firmy Hans Turck GmbH & Co. KG, przez 10 lat zdobywał doświadczenie w zakresie sprzedaży. W 1965 roku sprzedał pierwszy własny produkt – wzmacniacz wyprodukowany w
Halver przez jego brata Wernera.
W 1998 roku Hans Turck przeszedł na emeryturę i wycofał sie
z aktywnego zarządzania firmą. Dzielił swój czas zamieszkując
wraz z żoną Moniką w Mulheim oraz w swoim nowym domu
w Afryce Południowej w Cape Town. Jednakże wciąż z zainteresowaniem śledził dalszy rozwój grupy. Poświęcił się również
swojemu hobby – genealogii. W dziedzinie tej osiągnął duże
zasługi, m.in. w zakresie analizy zapisów kościelnych Westfalii.

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 zwiększyła 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. Powtarzalność
pozycjonowania wynosi 0,05°. Opcjonalnie obrotnice SRM wyposażone są w przepusty pneumatyczne MDF, elektryczne EDF,
czujniki indukcyjne do detekcji pozycji , amortyzatory podstawowe oraz amortyzatory do pracy szybkiej lub do pracy przy
dużym obciążeniu.

Energooszczędne
procesem

Nowa seria napędów o zmiennej częstotliwości EFC 3600 firmy
Bosch Rexroth umożliwia energooszczędne aplikacje w zakresie automatyzacji ogólnej, w przetwarzaniu surowców, w pracy
pomp, wentylatorów i kompresorów.
Napęd o zmiennej częstotliwości (VFD) serii EFC 3600 to
nowa propozycja firmy Bosch Rexroth. EFC 3600 wspomaga
kontrolę procesu poprzez kontrolery ze zintegrowanym regulatorem PID, a także poprzez system sterowania sekwencją
w ośmiu krokach.

SCHUNK Intec Sp. z o.o.
ul. Puławska 40 A
05-500 Piaseczno
tel. +48 22 726 25 00
e-mail: info@pl.schunk.com
www.pl.schunk.com

Nie żyje Hans Turck
Współzałożyciel Grupy Turck zmarł w wieku 91 lat
Mülheim, 13 czerwiec 2015 – Hans Turck zmarł 10 lipca 2015
roku w wieku 91 lat. Zaledwie 3 miesiące po śmierci młodszego
z braci, Wernera, Grupa Turck straciła drugiego współzałożyciela oraz wyjątkową osobowość.
Był otwarty, łatwo nawiązywał kontakt z ludźmi, szczególnie
utalentowany w dziedzinie sprzedaży, posiadał umiejętności
inspirowania klientów oraz ekploracji rynków międzynarodowych. Te cechy spowodowały, że Hans Turck bardzo wcześnie
utorował firmie drogę do ogólnoświatowego sukcesu. W 1950
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Nowe rękawy załadowcze Cimbria
Moduflex średnie typu A o średnicach
od 400- 800 mm i długości do 27 m

względem poziomu odbywa się częściej, bądź jego pozycja w
trakcie pracy wymaga korekt, najwygodniejszym rozwiązaniem
staje się zamocowanie poziomicy bezpośrednio do urządzenia.
Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, Elesa+Ganter proponuje kompleksowe rozwiązanie, które ma ułatwić regulację
ustawienia urządzeń.
www.elesa-ganter.pl

Zespół Elokon Polska
od powstania firmy w 1992r. przeprowadził ponad 7200 audytów bezpieczeństwa maszyn i procesów oraz wykonał ponad 1100 wdrożeń technicznych. Przeszkolił ponad 11000
przedstawicieli wszystkich branż przemysłu. Kompetencje to
wiedza i doświadczenie ponad 50 inżynierów w 6 oddziałach
regionalnych w Polsce i Niemczech. Doskonały partner w bezpieczeństwie maszyn i procesów przemysłowych, automatyce
przemysłowej, modernizacjach i budowie maszyn oraz specjalistycznych szkoleniach.

Przemysłowy czujnik prędkości
drgań
typ: ICP®, wyjście 4-20 mA, wersja
z wyjściem temperaturowym, przeznaczony do monitoringu drgań maszyn
takich jak: wentylatory, silniki, pompy.
Model TO640B31.
Zakres pomiarowy – prędkość drgań:
0,0 do 25,4 mm/s pk
Zakres pomiarowy – temperatura:
–40 do +125 ºC
Zakres częstotliwości (±10 %): 3 do
1000 Hz
Rozdzielczość pasmowa: 0,13 mm/s pk
Wymiary
(Wysokość
x
Klucz):
66,0 x 25,4 mm
Waga: 131 gram
Montaż: 1/4-28 UNF, żeński
Złącze: 4-pin, Bayonet

Sterownik PLC z Lenze model
c300
•

•
•
•
•
o
o
•

Dla zapewnienia prawidłowej
pracy maszyn

często wymagane jest ich odpowiednie ustawienie. W sytuacjach, gdy jest to czynność wykonywana tyko raz, na etapie
montażu, stosowane są różnego typu przenośne przyrządy poziomujące. Kiedy jednak odpowiednie ustawienie urządzenia
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Zalety dla użytkownika:
Sterowanie z modułami I/O, które można bezpośrednio
przymocować i zintegrowane interfejsy master do EtherCAT
i CanOpen
Zautomatyzowane uruchamianie seryjne i zabezpieczanie
danych przez pendrive USB
Możliwość rozbudowy o interfejsy komunikacji (PROFIBUS
Slave, PROFINET-Device)
Pewna przyszłość dzięki standardom przemysłowym
Wysoka dostępność systemu
Zintegrowany UPS
Łatwa wymiana urządzenia dzięki wymiennej karcie pamięci
Prosta konserwacja - konstrukcja bez akumulatorów i wentylatora

nowości

Modułowe rękawy posiadają 5 zewnętrznych linek wciągających. Takie rozwiązanie zapewnia równoległe składanie się
stożków i modułów bez przekoszeń czy wykrzywień i zmniejsza
ryzyko zniszczenia modułów. Zawieszenie rękawa na szkielecie
z linek umożliwia wymianę segmentów i kubłów prowadzących
bez konieczności demontażu urządzenia.
Buttimer Polska zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny rękawów.
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SMARMAX®DLT

Funkcja konwersji parametrów
starych serii przetwornic częstotliwości Mitsubishi Electric

Dożywotni syntetyczny smar dimocznikowy EP++ o niskim momencie startu i pracy w bardzo niskich temperaturach
-

Nowa wersja oprogramowania do przetwornic częstotliwości
FR-Configurator 2 wyposażona została w funkcję konwersji nastaw parametrów. Funkcja ta umożliwia automatyczną konwersję nastaw związaną ze zmiana serii przetwornic częstotliwości.
Obecnie możliwa jest konwersja serii 500, 700 do nowej serii
800. Dzięki tej przydatnej funkcji możliwe jest skrócenie czasu
poświęconego na wymianę starszych urządzeń.

Dożywotnie smarowanie
Łatwy rozruch w niskich temperaturach od -55⁰C
Gwarantuje najlepsza ochronę łożysk: 10-krotnie grubszy
film smarny w łożysku w porównaniu do smarów litowych
Najszerszy zakres temperatur pracy: (-55−200)⁰C
Chemoodporny
Super stabilny w wodzie
Antykorozyjny
Wielozadaniowy: łożyska toczne zamknięte, ślizgowe, mechanizmy, przeguby
Przenosi ekstremalne obciążenia

Serwonapędy PSD pozwalają
zmniejszyć koszty produkcji, konfiguracji i eksploatacji maszyn i urządzeń
Parker Hannifin wprowadził wieloosiowe serwonapędy PSD (Parker
Servo Drive) dostępne z modułami
mocy 2-30A. Seria PSD to linia napędów nowej generacji przeznaczonych do zastosowań w maszynach dla przemysłu spożywczego,
tekstylnego, produkcji papieru
i opakowań, czy przetwórstwie
tworzyw sztucznych. Serwonapędy PSD są najbardziej kompaktowymi, wieloosiowymi serwonapędami obecnymi aktualnie na rynku.

Technologia ISM (Intelligent Sensor Management) w
procesach
chemicznych
ISM® to cyfrowa technologia firmy METTLER TOLEDO przeznaczona do systemów pomiarów analitycznych. Dzięki rozwiązaniom ISM łatwo przewidzieć czynności konserwacyjne,
obsługa czujników jest prosta, a czas sprawnego działania wydłuża się.

Dłuższy czas sprawnego działania

Technologia ISM została zaprojektowana tak, aby pomiary były
bardziej niezawodne. Umożliwia uniknięcie nieplanowanych
przestojów dzięki utrzymaniu wydajności pomiarowej.

Extral wybrał Queris

Uproszczona obsługa czujników powoduje skrócenie czasu poświęconego na poszczególne punkty pomiarowe.

Spółka Extral należąca do Grupy Blachy
Pruszyński wybrała firmę Queris do realizacji i wdrożenia dedykowanego systemu
produkcyjnego obsługującego komunikację między maszynami i systemem ERP.
Rozwiązanie stworzone na potrzeby
producenta profili aluminiowych jest zaawansowanym narzędziem integrującym
ze sobą obszar decyzyjny firmy (do którego należy m.in. ERP) z obszarem operacyjnym. System oprócz zbierania i archiwizacji danych zapewnia pełną kontrolę nad
procesami wytwarzania oraz dostęp do
obszernych raportów.

Niski koszt posiadania

Technologia ISM umożliwia skrócenie czasu instalacji i zmniejszenie kosztów działania.
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Wygodne zarządzanie cyklem eksploatacji

Pod nazwą Blue e+ Rittal

cją, interfejsem USB, a także oprogramowaniem TIMConnect
dostarczonym w standardzie wraz z urządzeniem. Może realizować pomiary w zakresie od 450 do 1800°C i rejestrować obraz
z częstotliwością do 1 kHz.
P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.
Dęborzyce 16
62-045 Pniewy
tel. +48 61 22 27 410
fax +48 61 22 27 439
www.wobit.com.pl

Siłowniki NUMATICS serii 454.
Siłowniki pneumatyczne dedykowane specjalnie do przemysłu spożywczego

Nowa kamera termowizyjna
thermoIMAGER TIM M1

Siłowniki pneumatyczne NUMATICS serii 454 to niezawodne,
wysokiej jakości (ISO 15552) siłowniki specjalnie dedykowane
do przemysłu spożywczego, w którym często panuje środowisko sprzyjające korodowaniu elementów linii technologicznych oraz maszyn. Główne branże w których siłowniki G454
mogą być wykorzystywane to m.in. przemysł masarski, przetwórstwo mleka, chemia spożywcza, przemysł piekarniczy
oraz cukierniczy. Główną zaletą siłowników serii 454, oprócz
możliwości pracy w wysoce korozyjnym środowisku to również ich korpus umożliwiający łatwe oraz szybkie czyszczenie.

W ofercie WObit dostępna jest nowa kamera thermoIMAGER
TIM M1 firmy Micro-Epsilon. Została przygotowana specjalnie
do pomiaru temperatury metali, szczególnie w procesach hartowania i walcowania stali, ale także w procesach przetwarzania
grafitu i ceramiki. Kamera charakteryzuje się zwartą konstruk-

Najwyższa jakość Polska produkcja

ZAWORY DO GORĄCEJ
WODY I PARY

ZAWORY
IMPULSOWE

ZAWORY
PALIWOWE

ZAWORY
OGÓLNEGO
STOSOWANIA

ZAWORY
SKOŚNE

ZAWORY PILOTOWE

SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE

WYSPY ZAWOROWE

ASCO Numatics Sp. z o.o. x ul. Szturmowa 2A x 02-678 Warszawa x tel. +48 22 458 92 80 x fax +48 22 458 92 88 x e-mail. biuro@emerson.com x www.asconumatics.pl

nowości

wprowadza na rynek całkowicie nową
generację klimatyzatorów. Producent
postawił sobie za cel zmniejszenie
zapotrzebowania klimatyzatorów na
energię na tyle, aby zmierzyć się z rosnącymi cenami. Rittal w nowej generacji klimatyzatorów Blue e+ stawia na
innowacyjną, opatentowaną technologię hybrydową, która stanowi połączenie klimatyzatora sprężarkowego
i ciepłowodu zapewniającego pasywne chłodzenie. Sprężarka znajduje
zastosowanie tylko wówczas, gdy
chłodzenie pasywne staje się niewystarczające.
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Przedłużenie żywotności maszyn
dzięki zastosowaniu układów
centralnego smarowania
Najczęstszym spotykanym błędem i przyczyną
awarii maszyn oraz urządzeń jest niewłaściwe smarowanie. Nie zapewnienie
właściwej obsługi, przyczynia się do szybszego zużycia elementów, a tym samym wyłączenia maszyny
z eksploatacji.

temat numeru

Z punktu widzenia przedsiębiorstw produkcyjnych szczególnie ważne jest ograniczenie do minimum przestojów spowodowanych awariami lub konserwacją.
Odpowiedni dobór środków smarnych
oraz sposób ich nanoszenia jest w stanie
znacząco zwiększyć żywotność urządzeń
i optymalizować koszty naprawy. Do
niewłaściwych sposobów smarowania
należy zaliczyć smarowanie ręczne lub
okresowe. Ponad 50% uszkodzeń łożysk
jest spowodowane niewłaściwym smarowaniem, a aż 97% tych uszkodzeń jest
spowodowane smarowaniem ręcznym.
Wiele ﬁrm prowadzi gospodarkę środkami smarnymi we własnym zakresie.
Ze względu na oszczędności stosuje się
najczęściej smarowanie ręczne, jednak
trzeba stwierdzić, że jest ono wyjątkowo kłopotliwe i podatne na błędy wyni-

kające z czynników ludzkich. Nigdy nie
wiadomo, ile środka smarnego zostało
podane do łożyska, czy punkt smarowy
został przesmarowany, czy punkt smarowy jest zablokowany lub czy punkt smarowy został pominięty przez pracownika.
W przypadku nadmiernego smarowania
często dochodzi do uszkodzenia uszczelnienia. Pominięcie węzła podczas smarowania ręcznego prowadzi do dalszego
wzrostu tarcia, zużycia elementów, a nawet do uszkodzenia. Aby przeprowadzić
smarowanie ręczne należy zatrzymać
maszynę i z tego powodu odbywa się
ono stosunkowo rzadko. Niektóre punkty smarowe dostępne są tylko wtedy,
gdy maszyna nie pracuje, co prowadzi do
częstszych przestojów i obniżenia wydajności produkcji. Smarowanie okresowe
wiąże się ze zbyt długim czasem pomiędzy czynnościami smarowniczymi, co
powoduje przesmarowanie na początku oraz ubogie smarowanie pod koniec
okresu. Smarowanie okresowe utrudnia
kontrolę ilości smaru. Istotną przeszkodą
jest dodarcie przez pracownika do punktów aplikacji smaru, niebezpieczeństwo
związane z wysokim poziomem zapylenia, wysoką temperaturą lub koniecznością pracy na wysokości. Smarowanie
ręczne we własnym zakresie jest możliwe
wtedy gdy dysponujemy pracownikiem,
który będzie codziennie poświęcał okre-
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ślony czas na czynności smarownicze i
liczymy, że nie dojdzie do przesmarowania lub do opuszczenia jakiegokolwiek
punktu smarowniczego. Smarowanie
ręczne jest możliwe dla punktów o małej
ilości i z łatwym do nich dostępem, które
nie są kluczowe dla całej linii, a w chwili
ich awarii nie spowoduje to postoju całej
linii produkcyjnej. Smarowanie ręczne
jest tanim oraz prostym rozwiązaniem,
ale wymagającym dużo czasu i siły fizycznej do obsługi.
Technikom utrzymania ruchu zakładów przemysłowych, którym zależy na
ciągłości pracy maszyn, braku awarii i
postojów, przedłużeniu żywotności maszyn, zmniejszeniu zużycia energii oraz
smaru, a także na bezpiecznej pracy,
zalecane jest zamontowanie automatycznych układów centralnego smarowania. Centralne smarowanie zapewnia
podczas pracy maszyny podawanie do
punktów smarowych precyzyjnej dawki
środka smarnego. Środek smarny jest podawany w krótkich odstępach czasu, minimalizując tarcie i zużycie elementów.
Małe, dokładnie odmierzone dawki smaru nie dopuszczają do przedostawania
się zabrudzeń do łożyska oraz nie uszkadzają uszczelnień. Dodatkowo dochodzi
wyeliminowanie konieczności dojścia do
trudnodostępnych oraz niebezpiecznych
części urządzenia, przez co zwiększa się
bezpieczeństwo pracy. System centralnego smarowania przeprowadza automatyczną kontrolę prawidłowej pracy
układu i informuje operatora maszyny o
ewentualnych usterkach.
Nowoczesne układy smarowania pozwalają na wbudowanie systemu do maszyn i urządzeń. Wtedy obsługa ogranicza
się wyłącznie do napełniania zbiornika
smarem lub olejem oraz do obserwacji sygnalizacji prawidłowości działania
układu. Układy automatycznego smarowania to pełna kontrola nad całościowym procesem smarowania maszyny, a
układ zapewnienia optymalne warunki
pracy wszystkich węzłów tarcia. Odpowiednie układy do smarowania stosuje
się zarówno do pojedynczych punktów
jak i do smarowania całych maszyn oraz

3/2015

Na typowy układ centralnego smarowanie składa się pompa, zbiornik smaru
z kontrolą poziomu środka smarnego,
zawór bezpieczeństwa, linia powrotna,
elektronicznie monitorowane rozdzielacze.. Centralne układy smarowania
na olej i smar mogą występować w
różnych systemach jako: liniowe, dwuliniowe, progresywne, wielopunktowe,
natryskowe itp. Obecnie praktycznie
każdy z większych producentów systemów smarowania ma w swojej gamie
zestaw urządzeń, z których można wybrać najbardziej odpowiedni do danych
potrzeb. Gdy punkty smarowe znajdują
się blisko siebie, to stosuje się układy
progresywne. Gdy punkty są oddalone
od siebie, wtedy stosuje się układy jedno- i dwuliniowe. Jeżeli w układach nie
znamy odpowiedniej dawki smaru lub
smarowanie jest nieregularne, stosuje się
układy jedno i dwuliniowe. Jeżeli dawki
smaru mają być stałe i regularne stosuje się układy progresywne. Gdy istnieje
potrzeba smarowania pojedynczych
punktów oddalonych od siebie, wtedy
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stosuje się smarownice punktowe. Należy zwrócić uwagę, aby układ centralnego smarowania miał wbudowany system
kontroli pracy układu. Wybierając układ
smarowania należy kierować się przede
wszystkim rodzajem środka smarnego
(olej, smar półpłynny czy smar plastyczny), wielkością maszyny, liczba punktów
smarowania, zapotrzebowanie na środek smarny, zakres temperatur pracy.
Nie można pominąć takich czynników
jak zasilanie, sposób sterowania oraz
monitorowania pracy systemu. Ważne
są też sposób prowadzenia instalacji
smarowej i warunki pracy maszyny. Nie
do pominięcia jest także aspekt ekonomiczny, lecz nie powinien on być głównym kryterium.
Na polskim rynku jest wiele firm, które projektują, dostarczają oraz montują
układy centralnego smarowania według
wymogów i życzeń użytkownika. W praktyce pompy i układy centralnego smarowania mogą obsługiwać nawet kilkaset
punktów smarowania i być zasilane z
pomp o różnych rodzajach napędu. Właściwie realizowany system smarowania
przynosi korzyści w postaci bezawaryjnej
pracy maszyn. Układ centralnego smarowania to precyzyjne dostarczanie smaru
do wszystkich wymaganych punktów,
zwiększona niezawodność maszyn, rzadsze przestoje, mniejsze straty produkcji,
ograniczenia szkodliwego wpływu na
środowisko, a co najważniejsze – ciągłość
procesów produkcyjnych i bezpieczeństwo ludzi. Zastosowanie układów smarowania przynosi 50% oszczędności na
kosztach smaru, ze względu na dokładne
przestrzeganie harmonogramu i zasad
dozowania środka smarnego.

temat numeru

linii produkcyjnych. Układy centralnego
smarowania mają szerokie zastosowanie
takie jak: smarowanie łańcuchów, smarowanie urządzeń w przemyśle spożywczym, smarowanie maszyn rolniczych,
smarowanie ciężkich pojazdów budowlanych, smarowanie pojazdów użytkowych, smarowanie maszyn w poligrafii
oraz smarowanie linii produkcyjnych.
Układ centralnego smarowania dobiera
się w pierwszej kolejności pod względem
zasilania. Do wyboru może być zasilanie
elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne lub mechaniczne. Następnie ustala się
odległość pomiędzy punktami.

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




Kamera termowizyjna testo 875i

Przez ostatnie lata kamery termowizyjne głównych odbiorców znalazły w
szerokiej branży przemysłowej, gdzie jako przenośne
urządzenia
wielofunkcyjne pozwalają na szybkie
i precyzyjne wykrywanie
uszkodzeń instalacji, systematyczne monitorowanie
podzespołów na halach
produkcyjnych, jak również
weryfikację działania instalacji elektrycznych.
Diagnostyka ta zwiększa znacząco szanse na ograniczenie kosztów produkcji z
zachowaniem ciągłości pracy bez wymuszonych przestojów.
Kamera termowizyjna testo 875i to
wysoka czułość termiczna (do 50mK),
wbudowany aparat cyfrowy (testo 875-2i)
i zakres pomiarowy do 350°C. W połączeniu z wymiennymi obiektywami 32°x23°
i 9°x7° kamera pozwala na szybkie i precyzyjne badanie węzłów łożyskowych,
przekładni i silników elektrycznych, weryfikację pracy podstacji, rozdzielni czy
szaf sterowniczych, diagnostykę baterii
kondensatorów, jak również wykrywanie
przeciążeń elektrycznych występujących
w instalacjach.

KAMERA TERMOWIZYJNA TESTO 875i

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE KAMERY TESTO 875I
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– niezbędne urządzenie
w każdym dziale Utrzymania Ruchu

3/2015

Instalacje elektryczne – weryfikacja pracy podstacji, rozdzielni i szaf elektrycznych…
W odniesieniu do energetyki i utrzymania ruchu głównym problemem
stawianym przez użytkownikiem są

przeciążenia instalacji, a co za tym idzie
występowanie przegrzań związanych
z nadmiernym obciążeniem prądowym
lub wysoką rezystancją występującą
na obwodach. Nierównomierne obciążenia, uszkodzenia izolacji czy zbyt

DIAGNOSTYKA INSTALACJI MECHANICZNYCH
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wysokie natężenie prądu powoduje
znaczące zmiany termiczne na instalacji co może skutkować występowaniem
awarii i przestojami w funkcjonowaniu
instalacji, czyli generowaniem dodatkowych kosztów...

automatyka+diagnostyka+informatyka

DIAGNOSTYKA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




automatyka+diagnostyka+informatyka

W sektorze mechaniki dość często
mamy do czynienia z występowaniem
niepożądanych tarć lub obciążeń komponentów czego efektem są znaczne
wahania temperatur na funkcjonujących podzespołach. O ile współczesna
technologia pozwala nam sobie radzić
z takimi problemami, to jak ustrzec się
usterki w modułach w których występuje
brak przenoszenia obciążeń i tarć przez
smary? Jak zdiagnozować złe chłodzenie
w układach mechanicznych, niewspółosiowość i problemy z przekładniami czy
łożyskami? Tylko dzięki termowizji. Dzięki wysokiej czułości kamery Testo 875i
sięgającej <50mK możliwe jest wykrycie
nawet najmniejszych różnic temperaturowych na instalacjach co pozwoli na
wczesne wykrycie powstającej usterki i
podjęcie działań naprawczych.

Chłodnictwo – hale, magazyny i chłodnie
W chłodnictwie kamery umożliwiają pomiar: temperatury przegrzania,
przechłodzenia, podzespołów instalacji, weryfikację stanu wypełnienia
zbiorników czy diagnostykę elektryki
zasilającej układ. Przy tak szerokim zastosowaniu dobrze wykorzystać kamerę uniwersalną (np. testo 875-2i), która
dzięki mocnemu detektorowi, czułości
termicznej <50mK i wysokiej jakości
optyką wykonaną z germanu gwarantuje uzyskanie termogramu w doskonałej
jakości, z precyzyjnie wyszczególnionymi elementami obrazu. Z drugiej strony
należy szerzej spojrzeć na efekty działania samej instalacji chłodniczej. Przy
nieszczelnej izolacji termicznej, nawet
najlepsza instalacja nie będzie w stanie
zapewnić nam idealnych, stałych parametrów temperaturowych, trzeba również zapewnić wsparcie ze strony profesjonalnie wykonanej izolacji termicznej

samej chłodni. Kamery termowizyjne
pozwalają na szybką i prostą diagnostykę izolacji termicznej ścian, podłóg
i dachu hali. Wykrywają wszelkie błędy
budowlane, nieszczelności i pęknięcia
których skutkiem jest powierzchniowa zmiana temperatur na badanych
powierzchniach. Po takiej diagnostyce
wykonanie modernizacji staje się dużo
prostsze i skuteczniejsze.

funkcjonalność dzięki czemu zaspokaja
oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

SuperResolution – dwukrotne
zwiększenie
rozdzielczości
obrazu termowizyjnego!!!

•

Nowością na rynku jest opatentowana
przez producenta – firmę Testo funkcja SuperResolution. Technologia ta
pozwala na dwukrotne poprawienie
rozdzielczości wszystkich kamer Testo, również tych już eksploatowanych.
Przykładowo wykorzystując funkcję SuperResolution w kamerze testo 875i o
rozdzielczości detektora 160x120 pikseli, otrzymujemy na zdjęciu termowizyjnym 320x240 pikseli. Firmware urządzenia wykorzystuje obrazy powstające w
kamerze na skutek naturalnych ruchów
ręki podtrzymującej kamerę. W ciągu
1/2 s kamera rejestruje równocześnie 5
zdjęć o standardowej rozdzielczości i z
wykorzystaniem odpowiedniego logarytmu zdjęcia zostają zapisywane już w
podwyższonej rozdzielczości. Co więcej,
by uatrakcyjnić ofertę i możliwości samych kamer termowizyjnych Testo Sp.
z o.o. od 1.06.2015 wprowadziło nową
promocję – do każdej nowo zakupionej
kamery z serii testo 875 funkcja SuperResolution dodawana jest GRATIS!

•
•

Profesjonalne oprogramowanie niezbędnym elementem
każdej kamery termowizyjnej
Znaczącym argumentem wybijającym
firmę Testo ponad konkurencję jest oprogramowanie IRSoft. Program ten łączy w
sobie niezwykle prostą i intuicyjną obsługę, rozbudowany interfejs i szeroką

DIAGNOSTYKA INSTALACJI MECHANICZNYCH
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Instalacje
mechaniczne
– łożyska, silniki elektryczne,
pasy napędowe…

•

•

Co umożliwia?
wyszczególnienie dowolnej ilości punktów na zapisanym zdjęciu,
w tym również Coldspot/Hotspot
wykonanie histogramu  i 5 linii profilu
nakładanie obrazu termowizyjnego
na obraz rzeczywisty
możliwość wprowadzania emisyjności i odbić dla całego zdjęcia, wybranej powierzchni i punktu
ręczna regulacja skali, limitów, izotermy
wykonanie raportu (10 pomocniczych
formatów z możliwością edycji)

Co więcej – corocznie Testo AG wprowadza i udostępnia do użytku swoim
klientom aktualizację oprogramowania.
Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas lat sprzedaży, nasz program charakteryzuje znacząca przejrzystość, intuicyjna prosta obsługa i bardzo rozbudowane
menu. Do dyspozycji użytkownika przekazujemy w pełni funkcjonalny program,
bez potrzeby dokupowania dodatkowych bardziej rozbudowanych wersji. By
wypróbować program – nic prostszego,
na naszej stronie www.testo.com.pl udostępniliśmy do pobrania najnowszą wersję programu, pozostaje tylko pobrać go
na swój komputer…
Wszystko to czyni kamery Testo unikalnymi narzędziami pomiarowymi,
znajdującymi zastosowanie w najbardziej wymagających gałęziach przemysłu, energetyki czy też budownictwa.
Zapraszamy do współpracy.
Maciej Pudelski
Product Manager DivTI
Testo Sp. z o. o.
ul. Wiejska 2
05-802 Pruszków
www.testo.com.pl
testo@testo.com.pl

Meistermacher.
Made in Germany.

Rainer Scholl,
Mistrz w dziale
komponentów chwytakowych

Jens Lehmann, legendarny bramkarz
niemiecki, od 2012 r. ambasador marki
rodzinnej firmy SCHUNK, reprezentuje
precyzyjne chwytanie i bezpieczne
trzymanie.

Mistrz Niemiec
z Borussią Dortmund w 2002 r
Mistrz Anglii
z Arsenalem Londyn w 2004 r

www.pl.schunk.com/robotaccessories

Łączenie
płyta adaptera

Modułowy system
akcesoriów do robotów SCHUNK
Ponad 1.200 modułów
Akcesoria do robotów SCHUNK.
Wyjątkowo szeroki zakres standardowych modułów
do mechanicznego, pneumatycznego i elektrycznego
połączenia chwytaka i robota.
Dla każdej branży i dla każdego zadania.

Wymiana
system szybkiej wymiany,
złożony z głowicy SWS
i adaptera SWA

Kontrola
czujnik antykolizyjny
i antyprzeciążeniowy OPR

Kompensacja
jednostka kompensacyjna TCU

Chwytanie
PGN-plus 2 palczasty chwytak
uniwersalny z prowadnicami
wielozębnymi

© 2015 SCHUNK GmbH & Co. KG

Przepust mediów
przepust obrotowy DDF 2
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KABLE ANTYKAPILARNE RADOX®

dla motoryzacji

powietrze, kabel przecieka

kabel antykapilarny z wypełnieniem

HUBER+SUHNER
AG
jest szwajcarskim producentem zaawansowanych technologicznie produktów: kabli
i przewodów miedzianych,
światłowodów, elementów
do transmisji radiowej. Produkowane przez H+S przewody
są przeznaczone do zastosowań specjalnych i od lat są
z powodzeniem stosowane
na całym świecie.
Na każdym etapie produkcji są poddawane rozlicznym testom i badaniom laboratoryjnym, co zapewnia ich wysoką
jakość. Dzięki laboratoriom własnym
producenta proces produkcji przewodów jest stale kontrolowany i ulepszany.
H+S zaopatruje rynki niszowe, o specjalnych potrzebach, gdzie wymagana
jest bardzo wysoka jakość. Spełnianie
wymagań poszczególnych rynków jest
potwierdzone certyfikatami niezależnych międzynarodowych instytutów badawczych (m. in. UL, CSA, MIL, DNV, BV).
Przewody H+S są stosowane m.in. w:
taborze szynowym;
motoryzacji;
przemyśle obronnym i lotniczym;
maszynach i urządzeniach do specjalnych zastosowań;
• systemach okablowania lotnisk, tuneli,
instalacji fotowoltaicznych (solarnych).
•
•
•
•

Kable antykapilarne

W ramach całej grupy przewodów warto
wyróżnić kable antykapilarne. Znajdują
one zastosowanie w motoryzacji, w rowerach elektrycznych ale i nie tylko.

Na czym polega różnica

Gdyby przewody w komorze silnika
nie były całkowicie uszczelnione, różne
ciecze mogłyby uszkodzić podzespoły
elektryczne lub czujniki pojazdów drogowych. Firma Jaguar Land Rover Ltd
do zabezpieczenia układu dozującego
dodatek AdBlue w swoich pojazdach
z silnikami wysokoprężnymi wybrała antykapilarne i bezsilikonowe przewody
z uszczelnieniem wewnętrznym produkcji HUBER+SUHNER.
Może się tak zdarzyć, że podzespoły
znajdujące się w komorze silnika pojazdów drogowych wejdą w kontakt z różnymi cieczami od olejów silnikowych,
przez środki czyszczące, po skroplinę.
Wiąże się to z koniecznością izolowania
kabli z wykorzystaniem czasochłonnej
i drogiej technologii. Nie jest to jednak
konieczne, jeżeli sam kabel posiada nieprzenikalną dla płynów barierę.
W antykapilarnych kablach z uszczelnieniem wewnętrznym produkcji HUBER+SUHNER zastosowano materiał wypełniający o konsystencji smaru, który
zapobiega podciąganiu kapilarnemu
płynów w kablu, chroniąc w ten sposób
podłączone do niego urządzenia elektryczne i czujniki przed uszkodzeniem.
– Natrafiliśmy na problem techniczny
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standardowy kabel bez wypełnienia

wypełnienie zatrzymuje oleje, wodę, AdBlue i inne płyny

związany ze zjawiskiem podciągania
kapilarnego w przewodach naszego
układu SCR (Selective Catalytic Reduction — selektywna redukcja katalityczna)
– powiedział Jonathan Goodacre, inżynier projektu z zespołu podzespołów EDS
w firmie Jaguar Land Rover. – Dlatego
szukaliśmy produktu, który w niezawodny
sposób rozwiązuje problem podciekania
kapilarnego w kablach – dodał Goodacre.

Bezsilikonowa ochrona układu dawkującego dodatek
AdBlue
Układ SCR składa się z katalizatora, wtryskiwacza dawkującego dodatek AdBlue,
zbiornika dodatku AdBlue oraz modułu
sterującego dawkowaniem. Dodatek
AdBlue, będący wodnym roztworem
mocznika, jest wtryskiwany w rurę wydechową w ilości regulowanej przez ten
układ. Reakcja chemiczna, którą inicjuje,
sprawia, że występujący w gazach spalinowych szkodliwy tlenek azotu jest
wiązany i prawie całkowicie eliminowany. Dzięki temu układ SCR stosowany
w silnikach wysokoprężnych produkcji
Jaguar Land Rover ogranicza do minimum poziom emisji szkodliwych sub-

3/2015

Firma Jaguar Land Rover od lat korzysta z przewodów akumulatorowych RADOX® produkcji firmy HUBER+SUHNER.
Zakres dostawy został obecnie rozszerzony o całe portfolio kabli antykapilarnych. Bezpośredni dostawcy firmy Jaguar Land Rover – tacy jak Delphi, Leoni
i Lear – zobowiązani są do stosowania
tych produktów. Stosują oni również

Przewody z dopuszczeniem
General Motors
Przewody RADOX® 155 FLR (przekrój poprzeczny 0,35 mm2 – 6 mm2 ) i RADOX 155
(przekrój poprzeczny 8 mm2 – 120 mm2)
z Huber + Suhner zostały zatwierdzone
do użytku w General Motors (GM). Kable
mogą być stosowane jako połączenia baterii i umożliwiają zasilanie urządzeń peryferyjnych, takich jak klimatyzacja czy
system parkowania.
RADOX® 155 S FLR są już zainstalowane w niektórych pojazdach GM jako kable sterownicze do systemu bezpośredniego wtrysku paliwa.
General Motors wystawił dokument
Tier 2 i Tier 1 dla rodzin przewodów Huber + Suhner pozwalający na stosowanie
przewodów Huber + Suhner bez dodatkowej weryfikacji. W rezultacie H+S został zakwalifikowany jako dostawca przewodów dla nowych modeli pojazdów.
Przewody zostały podane różnym
testom pod kątem wytrzymałości me-




Kolejne systemy łączeniowe
dla firmy Jaguar Land Rover

przewody akumulatorowe RADOX® o
innej powierzchni przekroju. W ten sposób firma HUBER+SUHNER po raz kolejny
umocniła swoją pozycję na rynku dzięki
produktom charakteryzującym się najwyższą jakością i niezawodnością.
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chanicznej, elektrycznej i chemicznej
w niezależnym laboratorium badawczym. Wyniki dowiodły spełnienia
wszystkich wymagań zgodnych z ISO
6722 oraz LV 112 i tym samym zostały
spełnione wymagania standardów General Motors GM 15626.
Rodziny przewodów RADOX 155SFLR
i RADOX 155 posiadają ponadto dopuszczenie Forda i Volkswagena.
ASTE Sp. z o.o. obok przewodów Huber + Suhner oferuje również system
ochrony kabli, elementy do mocowania
oraz identyfikacji przewodów. Zapraszamy do kontaktu.
ASTE Sp. z o.o.
dystrybutor przewodów Huber + Suhner
Kowale, ul. Magnacka 25, 80-180 Gdańsk
tel. 58 340 69 00, fax: 58 340 69 01
e-mail: aste@aste.pl				
www.aste.pl
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stancji bez istotnego wpływu na osiągi
pojazdu.
Obecnie połączenia z uszczelnieniem wewnętrznym można wykonywać
w układach SCR z wykorzystaniem kabli
antykapilarnych firmy HUBER+SUHNER.
Kabel ten wytworzono bez użycia silikonu, co rozwiązuje również inny problem
związany z układami wykorzystującymi
dodatek AdBlue. – W kontakcie z dodatkiem AdBlue silikon może spowodować
powstawanie piany przy rdzeniu – powiedział Steve Foster, kierownik sprzedaży
w firmie HUBER+SUHNER. – Aktualnie nasza firma jest jedynym dostawcą antykapilarnych i bezsilikonowych przewodów
z uszczelnieniem wewnętrznym rdzenia,
których nie dotyczy ten problem – i to na
całej długości, nie tylko przy złączach.
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Automatyzacja i robotyzacja produkcji, to obok
systemów chwytakowych
i modułów liniowych, także
moduły obrotowe, czujniki
antykolizyjne i antyprzeciążeniowe oraz inne akcesoria robota, pełniące równie
ważną rolę w procesie produkcyjnym.
Firma SCHUNK, będąca światowym liderem w produkcji komponentów do
systemów automatyzacji i robotyzacji
produkcji poza szerokim asortymentem
chwytaków i napędów liniowych posiada
w swojej ofercie całe spektrum najwyższej jakości modułów obrotowych i akcesoriów, zapewniających optymalne funkcjonowanie robota w każdej aplikacji.
Paleta oferowanych przez firmę
SCHUNK produktówobejmuje m.in. całą
gamę pneumatycznych jednostek obrotowych, umożliwiających realizację ruchu obrotowego w zakresie od 0° do 180°
oraz w szerokim zakresiw przenoszonych
obciążeń i momentów.
W szerokim portfolio produktów firmy
SCHUNK znajdziemy m.in. miniaturowe
obrotnice typu SRU mini przenoszące
moment obrotowy 0.16 .. 1.15 Nm , o kącie obrotu 180° z możliwoscią pneumatycznego ustawienia pozycji posrednie
90° i powtarzalnością 0,07°. Są to niewiel-

Obrotnica
SRU mini
firmy
SCHUNK
Chwytak
PGM

Przykład zastosowania

Przyklad aplikacji z obrotnica SRH-plus
Przykład aplikacji z obrotnica SRH-plus
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Moduły obrotowe firmy SCHUNK
dla optymalnej pracy robota
kie obrotnice których waga nie przekracza 0,65 Kg, mające zastosowanie przede
wszyskim w aplikacjach automatycznego montażu. Do miniaturowych obrotnic
zaliczają się także obrotnice RM-F, realizujące obrót o 180° i moment obrotowy
0.05 .. 1.9 Nm, ich waga waha się od 0.046
do 1.6 kg . Obrotnice te poprzez dołączenie specjalnego cylindra pneumatycznego, mają możliwość realizacji pozycji
pośredniej 90°.

3/2015

Przykłady aplikacji

Kolejnymi obrotnicami majacymi szerokie zastosowanie w aplikacjach automatyzacji produkcji są uniwersalne jednostki SRH-plus i SRU-plus. SRH –plus
realizuje obrót o 180 ° w dwóch płaszczyznach. W ofercie firmy SCHUNK znajduje
się 7 typów jednostek SRH, charakteryzujacych się momentem obrotowym
3 .. 69.9 Nm , powtarzalnoscią 0.05°
i przenoszonymi obciążeniami osiowymi w zakresie 800 ..9000 N. Obrotnice te wykonywane są w wersjach EDF
posiadajacych przepusty elektryczne

i pneumatyczne oraz w wersjach CB bez
przepustów. Poszczególne warianty różnią się także rodzajem zastosowanych
amortyzatorów typu H i W w zalezności
od wykonywanych ytaktów i obciążeń.
Obrotnica
SRU-plus
oferowana
w wielkosciach 20-63 charakteryzuje się
momentami obrotowymi w zakresie
1,1 – 115 Nm i przenosi obciążenia osiowe do 11000 N. Jednostki obrotowe SRU
realizują kąt obrotu 0° – 180° z możliwością ustawiania pozycji pośredniej 90°
Ustawienie to jest realizowane pneumatycznie w wersji M bez ryglowania,
a w wersji VM z ryglowaniem mechanicznym. Dokładność ustawienia pozycji końcowej to ± 3°, z powtarzalnością 0,05°.
Moduły SRU posiadają nowe typy amortyzatorów, zwiększające o 50 % ilość cyki
w wersji z oznaczeniem „W” , lub z dużą
obciążalnością w wersji z oznaczeniem
„H” . Interwał konserwacji obrotnicy wynosi 2 mln cykil.
Obrotnice SRU także oferowane są
w wersjach bez przepustów lub wersjach
z oznaczeniem „EDF” posiadających do
8 przepustów pneumatycznych i 10cio żyłowy przepust elektryczny 24 V,
1 A. Odczyt położenia można realizować za pomocą czujników magnetycznych mocowanych bezpośrednio
na korpusie obrotnicy w specjalnie
wyżłobionych kanałkach lub czujnikami indukcyjnymi montowanymi na
korpusie specjalnymi adapterami. Jednostki obrotowe wykonane są w klasie
szczelności IP 67.

SCHUNK Intec Sp. z o.o.
ul. Puławska 40 A
05-500 Piaseczno
tel. +48 22 726 25 00
e-mail: info@pl.schunk.com
www.pl.schunk.com




SRU plus

Przykład aplikacji SRU plus
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Jadą, jadą leki
do naszej apteki
W ostatnich numerach magazynu Pomiar
umieściliśmy dwa artykuły
nawiązujące w swej treści
do wymagań jakie stawiane są przez organy państwa
wobec
bezpieczeństwa
produktów leczniczych stosowanych u ludzi (2/2015
Powinien
znaczy
musi,
3/2015 Ryzyko jako element
doskonalący).

Prawo Farmaceutyczne (ostatnia
aktualizacja – styczeń 2014r. – Tekst
ujednolicony) w art. 2 pkt. 4 podaje definicję jednego z najważniejszych dokumentów wykonawczych dotyczących
dystrybucji leków, a jest nim Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD lub ang. GDP) –
Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z 10.12.2014). Definicja owa brzmi: „Dobrą
Praktyką Dystrybucyjną – jest praktyka,
która gwarantuje bezpieczne przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie
i wydawanie produktów leczniczych”.

Kontynuując tematykę, w bieżącym artykule chcemy się odnieść do tzw. Dobrych
Praktyk, które są wytycznymi zobowiązującymi wszystkie ogniwa uczestniczące
w procesach wytwarzania i dystrybucji
produktów farmaceutycznych, do przestrzegania określonych zasad wynikających z analizy ryzyka dla poszczególnych
składowych podprocesów.

Wyeksponowany w definicji „transport” jest tematem bieżącego artykułu.

Zimny łańcuch

Głównie w farmacji (produkcja, dystrybucja) daje się coraz częściej odczuć
trendy dążenia do zapewnienia większego bezpieczeństwa produktów. Jednym
z przejawach tych tendencji jest ekspo-

Stacjonarne
systemy monitoringu

Produkcja

?

Magazyn
hurtownia

no-wanie zasad tzw. „zimnego łańcucha”.
Zimny łańcuch (ang. cold chain) jest to
nieprzerwana kontrola parametrów mikroklimatu na wszystkich etapach transportu
farmaceutyków od dostawcy – producenta lub hurtowni do końcowego odbiorcy
– apteki. Jest to więc kontrolowana temperatura w procesie „wędrówki produktu” od
produkcji (gdzie obowiązują odpowiednie
procedury i reżimy temperaturowe), poprzez transport (procedury dystrybucyjne),
do klienta oczekującego na wysokiej jakości, skuteczne produkty farmaceutyczne.
Aby zapewnić jakość produktów musi być
zachowana ciągłość owego „zimnego łańcucha” w domyśle temperaturowego. Dla
produktów farmaceutycznych typowym
zakresem temperaturowym „zimnego łańcucha” jest 2 – 8°C.
Znaki zapytania [?] umieszczone na
rys. 1, obrazują elementy potencjalnych
możliwości „pęknięcia” zimnego łańcucha, co w stwierdzonych przypadkach

Transportowe
systemy monitoringu

?

środki
transportu

?
Rys. 1 Schemat blokowy przepływu produktu
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?

Pzeznaczenie
(apteka, klient)

3/2015

Transport farmaceutyczny

Transport farmaceutyczny jest jednym
z najważniejszych elementów logistycznych całego procesu dystrybucyjnego.
O ile w warunkach stacjonarnych łatwo
jest zapewnić, utrzymać i monitorować
parametry środowiskowe, o tyle w środkach transportu ten element urasta do
rangi problemu. Środki transportu farmaceutycznego zgodnie w wymaganiami GDP oraz wytycznymi WHO „powinny
= muszą” być wyposażone w urządzenia
wytwarzające odpowiedni mikroklimat
np. 2 – 8°C lub spełniający inne specyficzne dla przewożonego produktu wymagania.
Fot. 1. Rejestrator temperatury i wilgotności LB-523

Czy firma LAB-EL realizuje
mappingi transportu farmaceutycznego?
Na tak postawione pytanie, z całą stanowczością odpowiadamy TAK. Realizujemy mappingi, walidacje, kwalifikacje
– posiadamy odpowiednie kompetencje potwierdzone udzieloną przez PCA
w 2006 r. i utrzymywaną nadal akredytacją AB-679 dla Laboratorium Badawczego. Zakres tej akredytacji to właśnie badanie mikroklimatu pomieszczeń, w tym
przestrzeni załadunkowych w środkach
transportu.
Mapping, to właśnie badanie mikroklimatu w takiej przestrzeni załadunkowej, gdzie określany jest gradient
głównie temperatury, w różnych warunkach, np. przy przestrzeni pustej
i zapełnionej. Wynikiem mappingu jest
wydawane akredytowane, oznaczone
symbolem akredytacji sprawozdanie

z badań, którego wyniki służą do określenia lokalizacji czujników przy nowych
środkach transportu lub potwierdzenia
prawidłowego rozmieszczenia czujników już istniejących. Prawidłowość pracy systemu monitorującego mikroklimat
w środkach transportu, sprawdzana jest
okresowo na zgodność z założeniami,
poprzez przeprowadzanie walidacji
systemu. Oprócz testów torów pomiarowych przeprowadza się testowanie
symulowanych sytuacji awaryjnych np.
otwarcie drzwi, czy awaria agregatu.

•

•

Czy firma LAB-EL oferuje urządzenia pomiarowo-rejestrujące dla transportu farmaceutycznego?
I na to pytanie odpowiadamy TAK. Oferujemy termohigrometry, a głównie
termometry z funkcją rejestracji parametrów mikroklimatu w środkach transportu farmaceutycznego. Przyrządy
mogą mierzyć i rejestrować parametry
w przestrzeniach załadunkowych oraz
bezpośrednio w przesyłkach (paczkach),
gdzie w miejscu docelowym adresat,
może odczytać całą historię warunków
„podróżowania” swoich produktów.

A jakie to urządzenia?

1. Do kontroli warunków w środkach
transportu (w przestrzeni załadunkowej) – dokumentowanie warunków
panujących w przestrzeni, w której
przewożone są paczki z farmaceutykami np. w chłodni samochodowej.





Dla mikroklimatu w naczepach pojazdów transportowych przeprowadza
się również wymagane przepisami, tzw.
mappingi czyli badania rozkładu temperatury, a czasem i wilgotności w całej przestrzeni załadunkowej. To jednak
stanowi niejako „obraz ogólny” mikroklimatu, nie mówi natomiast o warunkach
w jakich „podróżuje” konkretna przesyłka, adresowana do konkretnego odbiorcy, który ma prawo zażądać dowodu,
który to dowód (wydruk, wykres, zapis
wartości ekstremalnych) w sytuacjach
spornych może mieć istotne znaczenie.

19

•

Proponowane urządzenia:
czterokanałowy rejestrator temperatury LB-530 – precyzyjny pomiar,
wbudowana drukarka termiczna,
zasilanie z instalacji samochodowej,
wbudowany akumulator podtrzymujący pracę urządzenia w przypadku zaniku głównego, wyświetlacz
LCD, bezpośredni wydruk raportów
z zadanego czasu, sygnalizacja przekroczenia progów alarmowych;
jednokanałowy rejestrator temperatury LB-523T – rejestrator temperatury, precyzyjny pomiar, bezprzewodowa łączność WiFi, USB,
wyświetlacz LCD, łatwo wymienialne
typowe baterie, jednoczesna współpraca wielu przyrządów z tabletem
z systemem Windows (wizualizacja,
sterowanie, raporty, dostępne na tablecie umieszczonym blisko kierowcy samochodu).
jednokanałowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-523 – funkcje
takie jak LB-523T.

Do obsługi programowej proponowanych urządzeń w sensie tworzenia
bazy danych z zarejestrowanych pomiarów, tworzenia wykresów, raportów,
histogramów służy opracowany w firmie
LAB-EL program LBX.
2. Do kontroli parametrów w każdej
paczce z farmaceutykami – dokumentowanie rzeczywistych warunków panujących wewnątrz każdego

automatyka+diagnostyka+informatyka

szczególnie dotyczących leków, może
spowodować całkowitą dyskwalifikację
przesyłki. Przeprowadzane w tym zakresie walidacje poszczególnych elementów zimnego łańcucha temperaturowego powinny potwierdzić jego trwałość
i ciągłość.
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Fot. 3. Rejestrator temperatury LB-516

•

•

•

•

opakowania transportowego. Proponowane urządzenia:
logger temperatury LB-516T – rejestrator temperatury, bateryjny, mały,
wygodny z użyciu ze złączem USB,
klawisz startujący rejestrację, podgląd przekroczenia progów alarmowych – dioda LED;
logger temperatury LB-520T – rejestrator
temperatury, bateryjny, precyzyjny pomiar, wyświetlacz LCD, klawisz startujący
rejestrację, stan przekroczenia progów
alarmowych widoczny na wyświetlaczu
LCD;  
logger LB-516A – rejestrator temperatury i wilgotności, wygodny w użyciu, USB, klawisz startujący rejestrację, podgląd przekroczenia progów
alarmowych – dioda LED;
logger temperatury i wilgotności
LB-520 – rejestrator temperatury
i wilgotności, precyzyjny pomiar, wyświetlacz LCD, klawisz startujący rejestrację, stan przekroczenia progów
alarmowych widoczny na wyświetlaczu LCD.

dytowanym przez PCA laboratorium
wzorcującym – akredytacja AP 067.
Badania mikroklimatu pomieszczeń,
w tym omawianych w niniejszym artykule są realizowane przez akredytowane w
PCA laboratorium badawcze – akredytacja AB 679.

Do obsługi programowej loggerów,
służy specjalistyczny, opracowany również w firmie LAB-EL program Logger.

I jeszcze kilka słów o firmie
LAB-EL
Projektowanie, produkcja apartury oraz
tworzenie oprogramowania realizowane są pod nadzorem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO
9001:2008.
Wszystkie przyrządy produkowane
w firmie LAB-EL są wzorcowane w akre-

Fot. 4. Rejestrator temperatury LB-520
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Fot. 2. Rejestrator temperatury i wilgotności LB-516A

I na zakończenie odpowiedź na pytanie:
„Czy firma LAB-EL zapewnia kompleksową obsługę metrologiczną transportu farmaceutycznego?”, odpowiadamy z pełną stanowczością TAK, TAK
i po trzykroć TAK.

3/2015

GEN3t eDrive

nia tego typu mogą podawać jedynie
przeliczone wewnętrznie wyniki, ale nie
surowe dane. Ponadto, urządzenia pomiarowe, które często pochodzą od różnych producentów, muszą być mozolnie
zsynchronizowane przed badaniem.
Prowadzi to często do błędów pomiarowych. Wysoko dynamiczne pomiary
tj. o więcej niż 50 pomiarów na sekundę są trudne do zmierzenia pod względem technicznym. Innym problemem
obecnych analizatorów mocy jest to, że
po prostu dostarczają wyniki końcowe.
Ale właśnie surowe dane mogą jedynie
dostarczyć ważnych informacji podczas
badań podstawowych istotnych dla zrozumienia procesu oraz zwiększenia jego
efektywności.
HBM ma rozwiązanie w postaci innowacyjnego rozwiązania badania napędów elektrycznych: zastosowanie kombinacji układu akwizycji danych Genesis
Highspeed GEN3 i przetwornika do pomiaru momentu obrotowego T12 wraz
z opcjonalnym modułem pomiarowym
MX1609B z rodziny QuantumX służącym
do rejestracji temperatury. Ten idealnie
dopasowany duet modułów akwizycji
danych i czujnika pomiarowego umożliwia przeprowadzenie zsynchronizowanej, dynamicznej i ciągłej akwizycji sygnałów mechanicznych i elektrycznych,
jak również analizy w czasie rzeczywi-





Przyszłość należy właśnie do napędów
elektrycznych zarówno w pojazdach jak
i statkach, co oznacza , że takie rozwiązania składające się z inwertera i silnika
elektrycznego muszą stawać się coraz
bardziej wydajne. Ze względu na zmniejszenie dostaw ropy, wzrost cen paliw
i rosnącą świadomość środowiskową,
przyszłość należy właśnie do pojazdów
napędzanych elektrycznie. Aby mogły
podbić rynek masowy należy poprawić
ich sprawność. Duet produktów firmy
HBM w postaci: systemu akwizycji danych Genesis HighSpeed i tarczowych
przetworników momentu T12, przyczynia się do tego celu.
Elektrycznie sterowane pojazdy istnieją już od ponad wieku. Jednak ich
ograniczony zakres, niewystarczająca
technologia baterii i niska wydajność
utrudniają ich przełom. Głównym celem
a jednocześnie wymogiem dla dalszego
rozwoju pojazdów z napędem elektrycznym jest zwiększenie ich sprawności:
z jednej strony przez większą wydajność
baterii (o dużej mocy) oraz lekkość pojazdów, z drugiej strony poprzez istotnie
zmniejszanie utraty cennej energii.
Obecnie do pomiaru sprawności silników elektrycznych używa się analizatorów mocy – zwykle na wejściu silnika
i przetworników momentu obrotowego – na jego wyjściu. Różnica pomiędzy
odpowiednio mocą elektryczną, a w rezultacie wytworzoną przez silnik mocą
mechaniczną to strata energii. Jednakże
stwierdzenie o przyczynach tej straty nie
może być oparte o powyższą metodę
– takie standardowe rozwiązanie z użyciem analizatorów mocy dostarcza jedynie niewspółmierne wyniki, a urządze-
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stym. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarejestrowane surowe dane są dostępne dla
inżynierów dla precyzyjnej analizy podczas pomiaru. Bardzo szybka rejestracja
umożliwia analizę na żywo w celu określenia mocy czynnej i biernej, jak również
sprawności konwersji energii. Tym samym
możliwa jest również bardziej precyzyjna analiza częstotliwości podstawowej
i przełączania, momentu szczeliny powietrznej, uślizgu, strat w żelazie, zachowania układu sterowania i tym podobnych.
. Cenną wiedzę opartą na tej podstawie
można wykorzystać do optymalizacji wydajności napędów elektrycznych. Firma
HBM wychodzi naprzeciw użytkownikom
w kwestii kalkulacji wyników, takich jak
m.in. współczynnik mocy w nowym systemie. Prowadzenie ciągłych pomiarów
nawet w czasie trwania godziny przy częstotliwości próbkowania do miliona pomiarów na sekundę na kanał jest w tym
układzie dziecinnie proste.
Solidna baza danych pomiarowych
jest potrzebna do dogłębnego udoskonalenia napędów elektrycznych, silników
i generatorów. Sprawność może być
określona za pomocą miernika mocy,
ale na podstawie już skompresowanych
danych nie można wnioskować co jest
jej przyczyną i co można udoskonalić
w celu jej zwiększenia. Rozwiązanie eDrive
firmy HBM zachowuje wszystkie stosowne dane – takie jak prądy, napięcia, mo-
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Firma HBM Test &
Measurement
zaprezentowała nowe rozwiązanie w zakresie pomiaru
i testowania silników elektrycznych i inwerterów
o nazwie eDrive. To rozwiązanie stanowi narzędzie
dla zwiększenia efektywności analizy napędów elektrycznych
prowadzonej
przez jednostki badawczo
rozwojowe.
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menty, prędkości obrotowe i nawet temperaturę silnika z wysoką rozdzielczością
w zintegrowanym systemie. Ponadto
wartości RMS – jak np. mocy czynnej,
pozornej i biernej są wyświetlane w czasie rzeczywistym podczas pomiaru podobnie jak w przypadku użycia miernika
mocy. Używając wydajnych metod matematycznych i bazy gotowych formuł, rozwiązanie eDrive pobiera wartości pomiarowe i prowadzi ich analizę bezpośrednio
w swoim systemie, co przy wcześniejszych
rozwiązaniach wymagało użycia oddzielnych pakietów matematycznych. Taka integracja funkcji w systemie oszczędza czas
użytkownika, zwiększa elastyczność i obniża współczynnik błędu.
Baza formuł matematycznych rozwiązania eDrive umożliwia bezpośrednie
i szybkie przeliczenie danych pochodzących z silnika elektrycznego lub
generatora. Dwa proste pomiary – bez
obciążenia i przy zwarciu – w powiązaniu z istniejącymi formułami upraszczają
przeprowadzenie takich zagadnień jak
np. określenie schematu zastępczego.
Poprzez użycie odpowiednich formuł
w stosunku do surowych danych, układ

eDrive może obliczać złożone parametry
takie jak moment przerwy powietrznej,
momentu rozruchowego, uślizgu, momentu utyku, prądów rozruchu i wielu
innych wielkości charakterystycznych
w swoim systemie.
Obecnie analizatory mocy są zwykle
używane na wejściu silnika, a przetworniki momentu obrotowego na jego wyjściu w celu zmierzenia sprawności silników elektrycznych. Różnica pomiędzy
odpowiednią mocą elektryczną i wynikającą z niej mocą mechaniczną generowaną przez silnik elektryczny jest stratą energii. Jednakże na temat przyczyn
tej straty nie można nic stwierdzić w ten
sposób. Dodatkowo urządzenia pomiarowe, które często pochodzą od różnych
producentów muszą być w sposób pracochłonny zsynchronizowane przed badaniem. To często prowadzi do błędów
pomiarowych. Wysoce dynamiczne pomiary mocy z ponad 50 pomiarami na
sekundę są również w takim układzie
trudne technicznie. Kolejnym problemem przy prądowych analizatorach
mocy jest to, że po prostu podają wyniki końcowe. Lecz jedynie precyzyjne,
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Wizualizacja badania w aplikacji eDrive

surowe dane mogą dostarczyć istotnej
wiedzy podczas badań podstawowych
do zrozumienia procesu i do osiągnięcia
większej sprawności.
Przy perfekcyjnej kombinacji duetu
systemu akwizycji danych pomiarowych
Genesis HighSpeed i przetwornika momentu obrotowego zastosowanego
w rozwiązaniu eDrive możliwe jest prowadzenie długotrwałych badań przy
precyzyjnie określonej charakterystyce
i bez uciążliwej synchronizacji. Ciągłe
pomiary trwające do godziny z częstotliwością próbkowania miliona próbek na
sekundę, na każdy kanał są teraz bardzo
proste w realizacji. Użyty w rozwiązaniu
eDrive system akwizycji danych Genesis
HighSpeed GEN3i może być używany
w szerokim zakresie aplikacji zawierających m.in. generatory, turbiny, silniki,
elementy rozdziału energii, stanowiska
do prób zderzeniowych, łączeniowych
i komory wybuchowe. Układ charakteryzuje się cechami takimi jak samodiagnoza, rozwiązywanie typowych problemów, łatwość obsługi i uruchomienia,
jak również badania destrukcyjne materiałów.

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




Piotr Adamczyk, ASTOR Sp. z o.o.

Systemy redundantne
W wielu zakładach
przemysłowych awaria lub
nawet krótkie zatrzymanie pracy jednej instalacji powoduje zatrzymanie
całego ciągu technologicznego, generując przy
tym duże straty: zniszczenie
części produkcji, obniżenie
jej jakości lub wydajności,
uszkodzenie maszyn czy
urządzeń oraz konieczność
ponownego, kosztownego
rozruchu.
Skuteczną metodą eliminacji nieplanowanych przestojów jest zastosowanie
redundancji, czyli podwojenie kluczowych elementów systemu tak, aby w razie awarii jednego z nich element rezerwowy natychmiast przejął jego rolę bez
zatrzymywania procesu produkcyjnego.
Jeszcze kilka lat temu takie systemy spotykane były w aplikacjach o charakterze

procesowym dziś są popularne również
w systemach sterowania dyskretnego.

Niższe koszty,
technologia

nowoczesna

Na popularyzację systemów o wysokiej dostępności wpływają dwa elementy. Pierwszy to redukcja kosztów wynikających z nieplanowanego zatrzymania
instalacji, druga to nowoczesna technologia która daje szersze spektrum zastosowań. Wydajne jednostki centralne
oraz szybka wymiana danych pozwala
na wykorzystanie układów redundantnychHE w szybkozmiennych procesach
dyskretnych i analogowych gwarantując
bez uderzeniowe przełączenie na element rezerwowy w czasie pojedynczego
cyklu kontrolera co w praktyce oznacza
pojedyncze milisekundy. Przykładem takiego rozwiązania jest PACSystems High
Availibility – system sterowania wysokiej
dostępności od GE Intelligent Platforms
dedykowany dla aplikacji których zatrzymanie jest niedopuszczalne. Bez uderzeniowe, automatyczne przełączenie na



24



automatyka+diagnostyka+informatyka

– skuteczna ochrona przed nieplanowanym przestojem
element rezerwowy możliwe jest dzięki
zastosowaniu sprzętowej synchronizacji
danych która w żaden sposób nie obciąża jednostek centralnych. Moduły realizują synchronizację danych dwukrotnie
w każdym cyklu kontrolera gwarantując
tym samym, że w chwili przełączenia
element zapasowy przejmie kontrolę
nad procesem z dokładanie takimi samymi parametrami, jakie miał element
główny w chwili, gdy nastąpiła jego
awaria. Dane pomiędzy kontrolerami
wymieniane są po magistrali światłowodowej z prędkością 2.12 GHz co pozwala oddalić je o 10 km względem siebie
w dalszym ciągu gwarantując bez uderzeniowe przełączenie.

Prosta architektura odporna
na awarie
Światłowodowa komunikacja wykorzystywana jest także do komunikacji
pomiędzy kontrolerami a układami
wejść-wyjść oddalonych. Standardowe
wyposażenie modułów komunikacyjnych w interfejsy do podłączenia kabli

3/2015

To co w PACSystems High Availilbility zasługuje na szczególną uwagę to sposób
jego konfiguracji. Proficy Machine Edition – oprogramowanie narzędziowe dla
wszystkich urządzeń HA Intelligent Platforms – zostało wyposażone w szereg

Niższe koszty migracja z systemów tradycyjnych do redundantnych
Nowa jednostka centralna IC695CPE330
do systemów RX3i która właśnie pojawiała się w ofercie pozwoli na pracę
jako autonomiczny system sterowania
lub jako kontroler w układach redundantnych. Pozwoli to ograniczyć koszty
i dobrze rozplanować inwestycję w system wysokiej dostępności. Każdy system
sterowania wykorzystujący taką jednostkę będziemy w stanie w dowolnym momencie przerobić na system redundantny wykorzystując wszystkie posiadane




Integracja prosta i szybkie
konfigurowanie

mechanizmów których celem jest ułatwienie, przyspieszenie oraz minimalizacja możliwości popełnienia błędów przez
programistę. System programuje się tak
jak pojedynczy kontroler a konfiguracja
sprzętowa wykonywana jest tylko dla
jednego kontrolera. Gotowe mechanizmy automatycznie powielą konfigurację
na kontroler redundantny. Wbudowany
redundantny adres IP sprawia że system
widoczny jest jako pojedynczy kontroler pod jednym adresem IP dzięki czemu
jego integracja z dowolnym systemem
SCADA/HMI jest bardzo prosta. Zaimplementowane narzędzie do debugu programu, skanowania urządzeń podłączonych
na sieć Profinet oraz optymalizatory sieci
podpowiadają programiście jak prawidłowo skonfigurować parametry pracy aby
system działał efektywnie.

25

elementy. Redundancja systemu będzie
mogła obejmować podwojone jednostki
centralne, zasilacze systemowe, moduły
komunikacyjne oraz moduły do synchronizacji danych – tylko od użytkownika
zależy na jakie awarie nasz system ma
być odporny.

Czy potrzebuję systemu wysokiej dostępność?
To pytanie wymaga w pierwszej kolejności uświadomienia sobie z jakimi
kosztami wiąże się nieplanowany przestój. Ich oszacowanie nie zawsze jest
proste ponieważ na całość składa się
wiele czynników w tym między innymi:
zniszczenie części produkcji, obniżenie
jej jakości lub wydajności, uszkodzenie
maszyn czy urządzeń oraz konieczność
ponownego, kosztownego rozruchu.
W zależność od branży koszt jaki musimy
ponieść na system redundantny może
zwrócić się już w kilka miesięcy od jego
uruchomienia chroniąc nas już przed
pierwszym nie planowanym przestojem. Korzyści z jego posiadania zaczynamy czerpać w chwili gdy pojawiająca się
awaria nie zatrzymuje naszego procesu
a my możemy produkować bez przerw
utrzymując wysoką jakość i wydajność
produkcji. Bez względu na aplikację
i branżę w jakiej działamy.
Więcej informacji o systemach wysokiej
dostępności PACSystems High Avalibility
na stronie www.astor.com.pl/ha

automatyka+diagnostyka+informatyka

światłowodowych lub miedzianych eliminują swiche, konwertery oraz inne
aktywne urządzenia sieciowe upraszczając architekturę całego systemu oraz
redukując koszty wdrożenia. Za bezpieczeństwo i szybkość przesyłania danych
w systemie odpowiedzialnie są interfejsy Profinet które przesyłają dane z szybkością 1 Gb i mogą pracować w sieci
o topologii pierścienia. Jest to możliwe
dzięki obsłudze standardu Media Redundancy Protocol który pozwala spiąć
w RING wszystkie urządzenia gwarantując redundantną, alternatywną drogę
dotarcia danych do celu w razie uszkodzenia magistrali lub samego modułu
komunikacyjnego. Czas komunikacji
pomiędzy kontrolerami nadrzędnymi
a układami wejść-wyjść wynosi od 1 ms
(dla pięciu oddalanych węzłów wejść-wyjść w systemie) co gwarantuje nam
efektywną obsługę nawet najszybszych
aplikacji przemysłowych. Taka szybka
komunikacja i przełączanie sterowania
pozwala na stosowanie układów redundantnych w szybkozmiennych aplikacjach dyskretnych.

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




Sterowniki programowalne.

Oferta firm dostarczających sterowniki PLC i kontrolery PAC.
Nazwa firma

ASTOR Sp. z o.o.

Sterowniki kompaktowe – przykładowe produkty
Producent

Tak

Mikrosterowniki (do 128 we/wy)

Tak

Dostawca

Sterowniki średniej wielkości (do
1024 we/wy)

Tak

Do systemów rozproszonych

Tak

Sterowniki duże (powyżej 1024
we/wy)

Tak

Z redundancją procesów

Tak

Z regulatorem PID

Tak

Sterowniki kompaktowe

Tak

Operacje zmiennoprzecinkowe

Tak

Sterowniki modułowe

Tak

Z HMI

Do pracy rozproszonej

Tak

Z funkcjonalnością bezpieczeństwa

Nie

Do pracy wieloprocesowej

Tak

Funkcje napędowe (motion control)

Tak

Z redundancją procesów

Tak

Liczba wejść cyfrowych

65536

Sterowniki z webserwerami

Tak

Liczba wejść analogowych

8192

Kontrolery automatyki (PAC)

Tak

Liczba wyjść cyfrowych

65536

Sterowniki oparte o technologie PC

Tak

Liczba wyjść analogowych

8192

Sterowniki dedykowane

Tak

Interfejs Ethernet

Tak

Narzędzia do programowanie PLS

Tak

Interfejs szeregowy

Tak

Modbus

Tak

Profibus

Nie

DeviceNet

Nie

ASI

Nie

Nazwa urządzenia

Tak

Sterowniki zintegrowane z panelem HMI
– przykładowe produkty
Producent
Nazwa urządzenia
Dostawca

Horner APG

Tak

Z redundancją procesów

Nie

Z regulatorem PID

Tak

Operacje zmiennoprzecinkowe

Tak

Z HMI

Nie

Funkcje napędowe (motion control)

Tak

Liczba wejść cyfrowych

2048

Liczba wejść analogowych

512

Liczba wyjść cyfrowych

2048

Liczba wyjść analogowych

3512

Interfejs Ethernet

Tak

Z HMI

Tak

Z funkcjonalnością bezpieczeństwa

Tak

Funkcje napędowe (motion control)

Nie

Liczba wejść cyfrowych

Tak

Liczba wejść analogowych

Nie

Liczba wyjść cyfrowych
Liczba wyjść analogowych
Interfejs Ethernet

Opcjonalnie

Tak
EtherCAT, CANopen

Cena

3990zł
Sterowniki modułowe – przykładowe produkty

Producent

Tak, 7” dotykowy

Z funkcjonalnością bezpieczeństwa

ASTOR Sp. z o.o.

Inne

XL7e
ASTOR Sp. z o.o.

Do systemów rozproszonych

Astraada One

CAN

Tak, CsCAN
J1939, CANopen, GSM/
GPRS,
Od 2800 PLN netto

PACSystems RX3i

Dostawca

ASTOR Sp. z o.o.

Do systemów rozproszonych

Tak

Z redundancją procesów

Tak

Z regulatorem PID

Tak

Operacje zmiennoprzecinkowe

Tak

Z HMI

Opcja

Z funkcjonalnością bezpieczeństwa

Opcja

Funkcje napędowe (motion control)

Tak

Liczba wejść cyfrowych

32768

Liczba wejść analogowych

32640

Liczba wyjść cyfrowych

32768

Liczba wyjść analogowych

32640

Interfejs Ethernet

Tak

Interfejs szeregowy

Tak

Modbus

Tak

Profibus

Tak

DeviceNet

Tak

ASI

Nie

CAN

Tak

Inne

Profinet, IEC61850, Hart,
Genius, DNP3

Cena

-
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GE Intelligent Platforms

Nazwa urządzenia



Systemy
sterowania
rozproszonego(DCS)

raport

Berghof

Nanosterowniki (do 32 punktów
we/wy)

3/2015
Nazwa firma

BOSCH

Sterowniki kompaktowe – przykładowe produkty

Nanosterowniki (do 32 punktów
we/wy)

Producent

Mikrosterowniki (do 128 we/wy)

Dostawca

Nazwa urządzenia

MLC65
Bosch Rexroth

Tak

Sterowniki duże (powyżej 1024
we/wy)

Tak

Sterowniki kompaktowe

tak

Sterowniki modułowe

Tak

Z HMI

Do pracy rozproszonej

Tak

Z funkcjonalnością bezpieczeństwa

Tak

Do pracy wieloprocesowej

Tak

Funkcje napędowe (motion control)

Tak

Z redundancją procesów

Tak

Liczba wejść cyfrowych

Sterowniki z webserwerami

Tak

Liczba wejść analogowych

Kontrolery automatyki (PAC)

Tak

Liczba wyjść cyfrowych

Sterowniki oparte o technologie PC

Tak

Liczba wyjść analogowych

Do systemów rozproszonych

Tak

Z redundancją procesów

Tak

Z regulatorem PID

Tak

Operacje zmiennoprzecinkowe

Tak

Sterowniki dedykowane

Interfejs Ethernet

Narzędzia do programowanie PLS

Interfejs szeregowy

Systemy
sterowania
rozproszonego(DCS)

Modbus

Tak

Profibus

Tak

DeviceNet

Tak

Tak

ASI
Tak

CAN
Inne
Cena

Nazwa firma

SIEMENS, EATON,
OMRON, RELPOL

Nanosterowniki (do 32 punktów
we/wy)

tak

Mikrosterowniki (do 128 we/wy)

tak

Sterowniki kompaktowe – przykładowe produkty
Producent
Nazwa urządzenia
Dostawca
Do systemów rozproszonych

Sterowniki średniej wielkości (do
1024 we/wy)

Eaton

EC4P-221-MRAD1
Eaton Electric
tak

Z redundancją procesów

Sterowniki duże (powyżej 1024
we/wy)

Z regulatorem PID

Sterowniki kompaktowe

tak

Sterowniki modułowe

tak

Do pracy rozproszonej

tak

Do pracy wieloprocesowej

tak

Operacje zmiennoprzecinkowe
Z HMI
Z funkcjonalnością bezpieczeństwa
Funkcje napędowe (motion control)

Z redundancją procesów
Sterowniki z webserwerami
Kontrolery automatyki (PAC)
Sterowniki oparte o technologie PC

Liczba wejść cyfrowych

12

Liczba wejść analogowych

4

Liczba wyjść cyfrowych

6

Liczba wyjść analogowych

1

Interfejs Ethernet

Sterowniki dedykowane

tak

Interfejs szeregowy

Narzędzia do programowanie PLS

Modbus

Systemy
sterowania
rozproszonego(DCS)

Profibus
DeviceNet
ASI
CAN

tak

Inne
Cena
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1613 pln

raport

Sterowniki średniej wielkości (do
1024 we/wy)

ruchu
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Nazwa firma

Omron Electronics

Sterownik/przekaźnik programowalny serii ZEN rozszerzalny do 44we/wy
Nanosterowniki (do 32 punktów Z/bez wyświetlacza LCD, komunikacja RS232, wyjścia przekaźnikowe lub tranzystorowe,
zasilanie AC lub DC, modele stałoprądowe wejście szybkie do 150Hz i wejścia analogowe
we/wy)
0-10V

Mikrosterowniki (do 128 we/wy)

Sterowniki kompaktowe serii CP1, maksymalna liczba lokalnych we/wy 320,
Obsługa bloków funkcyjnych, matematyki zmiennoprzecinkowej, szybkie wejścia standardowo 100kHz, maksymalnie do 1MHz, wyjścia impulsowe do sterowania serwonapędami ,
silnikami krokowymi. Komunikacja Ethernet, EthernetIP, USB, porty szeregowe
RS232/422/485

Sterowniki modułowe CJ do 2560 we/wy lokalnych w maksymalnie 40 modułach. Kilkanaście różnych jednostek CPU, szeroki zakres modułów we/wy cyfrowych analogowych,
Sterowniki średniej wielkości (do komunikacyjnych EthernetIP, Devicenet, Profibus DP. Profinet, EtherCAT, komunikacja
szeregowe do 32 portów RS232/422/485, dedykowane moduły do systemów wagowych,
1024 we/wy)
sterowania wieloosiowego serwonapędami. Różne języki programowania: schemat drabinkowy (LD), edytor tekstowy (ST), schemat graficzny (SFC).
Sterowniki duże (powyżej 1024 Sterowniki modułowe CS do 5120 we/wy lokalnie. Seria kompatybilna ze sterownikami
we/wy)
C200H. Możliwość redundancji, pozostałe cechy i parametry zbieżne z serią CJ

Sterowniki kompaktowe

CP1L-EL/EM standardowa wersja sterownika kompaktowego, do 3 modułów rozszerzeń max
160 we/wy cyfrowych lub do 48 wejść temperaturowych lub do 12 we /12 wy analogowych.
Komunikacja Ethernet TCP/UDP, obsługa Socket Service, wbudowane 2 wejścia analogowe,
możliwość rozbudowy CPU o max 2 karty 2 we/ 2 wy analogowych lub porty komunikacyjne
RS232 lub RS422/485. CP1L wersja maksymalnie do 180 we/wy cyfrowych, do 3 modułów
rozszerzeń, analogicznie do CP1L-E, komunikacja USB . CP1H wersja ponad standardowa do
320 we/wy cyfrowych, wbudowane 4 we/2 wy analogowe, możliwość rozbudowy o moduły
komunikacyjne typu master EthernetIP/Devicenet/Profibus/Profinet, wbudowany wyświetlacz LED 2 znakowy. CP1E wersje ekonomiczne do 180 we/wy.

Sterowniki modułowe

CJ2M lub CJ2H, bardzo krótkie czasy wykonania instrukcji LD, odpowiednio 40ns i 16ns. CPU
z wbudowanym portem USB i wymiennie EthernetIP lub RS232. Obsługa do 40 modułów w
4 grupach i 2560 we/wy lokalnych. Szerokie możliwości programowe i komunikacyjne.

Do pracy rozproszonej

CJ2M/CJ2H z modułami sieci EthernetIP/Devicenet/Profibus/Profinet/EtherCAT, moduły we/
wy rozproszonych serii NX lub GRT1

Do pracy wieloprocesowej
Z redundancją procesów

CS1D Duplex

Sterowniki z webserwerami

Sterowniki oparte o technologie
Kontrolery Sysmac NJ/NX wykorzystują mikroprocesory Atom 1- i 4-rdzeniowe 1 do 2,2MHz
PC
Sterowniki dedykowane
Narzędzia do programowanie PLS Pakiey CX-ONE lub Sysmac Studio (Sysmac NJ/NX)
Systemy
sterowania
rozproszonego(DCS)
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raport

Kontrolery automatyki (PAC)

Dedykowany kontroler do maszyn serii Sysmac NJ/NX w oparciu o komunikacje EtherCAT z
urządzeniami w maszynach i EthernetIP z innymi sterowniki, HMI, oprogramowaniem
nadrzędnym. Idealne połączenia PLC i kontrolera ruchu, skalowalny od 256 osi serwo i 512
węzłów EtherCAT do 2 osi i 64 węzłów EtherCAT, zintegrowane w sieci EhterCAT bezpieczeństwo.
Stały, bardzo krótki czas cyklu kontrolera, zsynchronizowany z czasem odświeżania danych
w sieci EtherCAT od 125µs do 8ms. Dedykowane do pracy z Sysmac NJ/NX serwonapędy
Accurax G5, falowniki MX2 i RX, panele NA. W pełni zintegrowane, nowe środowisko Sysmac
Studio.

3/2015
Sterowniki kompaktowe – przykładowe produkty
Producent

OMRON Electronics

Nazwa urządzenia

CP1L-EM40

Dostawca

OMRON Electronics Sp. z o.o.

Do systemów rozproszonych

Nie
Nie

Z regulatorem PID

Tak

Operacje zmiennoprzecinkowe

Tak

Z HMI

Dowolny panel HMI Omron poprzez port Ethernet lub port szeregowy

Z funkcjonalnością bezpieczeństwa

Nie

Funkcje napędowe (motion control)

Tak, poprzez dedykowane bloki funkcyjne

Liczba wejść cyfrowych

24

Liczba wejść analogowych

2

Liczba wyjść cyfrowych

16

Liczba wyjść analogowych

0

Interfejs Ethernet

Tak

Interfejs szeregowy

Opcjonalnie RS232/422/485

Modbus

Tak

Profibus

Opcjonalnie Slave

DeviceNet

Opcjonalnie Slave

ASI

Nie

CAN

Nie

Inne

EthernetIP opcjonalnie

Cena

bd

Nazwa firma

Kinco

Sterowniki kompaktowe – przykładowe produkty

Nanosterowniki (do 32 punktów
we/wy)

Producent

Mikrosterowniki (do 128 we/wy)

Dostawca

Sterowniki średniej wielkości (do
1024 we/wy)

raport

Z redundancją procesów

Nazwa urządzenia

Kinco

K506EA-30AT
WObit

Do systemów rozproszonych

x

Z redundancją procesów

Sterowniki duże (powyżej 1024
we/wy)
Sterowniki kompaktowe

Z regulatorem PID

x

Operacje zmiennoprzecinkowe

x

Sterowniki modułowe

x

Z HMI

Do pracy rozproszonej

x

Z funkcjonalnością bezpieczeństwa

x

Do pracy wieloprocesowej

Funkcje napędowe (motion control)

x

Z redundancją procesów

Liczba wejść cyfrowych

14

Sterowniki z webserwerami

Liczba wejść analogowych

4

Kontrolery automatyki (PAC)

Liczba wyjść cyfrowych

10

Sterowniki oparte o technologie PC

Liczba wyjść analogowych

2

Sterowniki dedykowane

Interfejs Ethernet

Narzędzia do programowanie PLS

Interfejs szeregowy

x

Systemy
sterowania
rozproszonego(DCS)

Modbus

x

Profibus
DeviceNet
ASI
CAN

x

Inne
Cena
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Napędy i silniki prądu.

Przemienniki częstotliwości, silniki i serwonapędy
– oferta krajowych producentów
Dostawca – MULTIPROJEKT

Przemienniki częstotliwości

Zakres mocy współpracującego silnika (kW)

0,4 – 630 kW

Sterowanie wektorowe

Tak

Sterowanie skalarne (U/f)

Tak

Sterowanie inne

Nie

Wersje niskiego napięcia

230VAC

Wersje średniego napięcia

400VAC

Z softstartem

Tak

Z funkcjami bezpieczeństwa

Tak

Z funkcją hamowania

Tak

Z odzyskiem energii

Nie

Ex

Nie

Wersje z pozycjonowaniem

Tak

Wersje z Synchronizacją pracy

Nie

Zakres mocy współpracującego silnika (kW)
Softstarty

Jednofazowe
Trójfazowe
Zakres mocy- od ÷do (kW)
Wersje o sprawności IE1
Wersje o sprawności IE2
Wersje o sprawności IE3

Silniki AC

Do pracy w strefach Ex
Wersje aseptyczne
Wersje z motoreduktorami
Wersje z hamulcami
Ze zintegrowanymi przemiennikami częstotliwości
Motoreduktory

Osprzęt

Przekładnie
Sprzęgła

Serwonapędy i serwosilniki

50W ÷ 22kW

Sterowniki silników

Tak

Kontrolery ruchu

Tak

Wersje ze sterowaniem momentem

Tak

Wersje ze sterowaniem prędkością

Tak

Wersje z PLC

Nie

Pracujące z silnikami liniowymi

Tak

Enkodery

Tak

Oprzęt

Nie

Oprogramowanie

Tak

Zakres momentu dla silników - od÷ do (Nm)

0,16 - 140

Maksymalne prędkości obrotowe silników (obr./min)

3000

Serwosilniki z przekładniami

Nie (ale mogą współpracować)

Serwosilniki z hamulcami

Tak (opcja)

Motoreduktory serwo

Nie

Przekładnie serwo

Tak

Serwosilniki liniowe

Tak

Styczniki

Inne

Rozłączniki
Aparatura nn do napędów
Kompletacja systemów napędowych
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Inny osprzęt mechaniczny
Zakres mocy serwonapędów- od÷ do (kW)

3/2015

Przemienniki częstotliwości – przykładowe produkty
Dostawca

Multiprojekt

Nazwa przemiennika częstotliwości
Producent

Falownik
Micno

Moc współpracującego silnika-od
÷do (kW)

0,4 – 630 kW
150% 60s, 180% 10s,
200% 3s

Przeciążalność/ przez sekundy
Interfejs szeregowy

RS 485

Interfejs USB

Brak

Interfejs Ethernet

Brak

Modbus

RTU

Profibus

Brak

DeviceNet

Brak

Wbudowany PLC

Fukncje PLC

Bezpieczne zatrzymanie

Tak

Z funkcją hamowania

Tak

Z odzyskiem energii

Nie

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Tak

Ex

Nie

Sterownia wektorowe

Tak

Sterowanie skalarne

Tak

Sterownie trajektoria

zasilanie 1- i 3-fazowe
zakres mocy: 0,4 - 630 kW
autotuning
sterowanie wektorowe i skalarne
wbudowany potencjometr
regulator PID - sterowanie w pętli
zamkniętej (np. analog, enkoder)
Modbus-RTU
programowalne wejścia cyfrowe
programowalne we/wy analogowe

Nie

Cena netto w wersji podstawowej

Od 365 PLN

Silniki serwo – przykładowe produkty
Dostawca

MULTIPROJEKT

Nazwa silnika

EMJ-04-APB-22

Producent
Moc zmianowa (kW)
Napięcie (V)

ESTUN
0.4 kW (w ofercie silniki do
22kW)
1x230 VAC – napięcie
zasilania napędu serwo,
opcja: 3x230VAC,
3x400VAC

Prędkość (obr./min)

3000 obr./min.

Sprzężenie zwrotne

Enkoder inkrementalny,
opcje: enkoder absolutny
jedno- i wieloobrotowy,
resolwer

Z motoreduktorem

Nie, opcja przekładni

Z przekładnią zębatą

Nie

Ex

Nie

IP

do IP65

Z hamulcem
Cena za zestaw (silnik i napęd)
Akcesoria

wyciągany
panel
sterujący

Nie

sterowanie kilkoma
silnikami jednocześnie

Tak, opcja

SPRAWDŹ
AKTUALNE
PROMOCJE!

od 499 USD
Konektory do napędu,
kable zasilające i do
sprzężenia zwrotnego
w cenie (5 mb)




Z wentylatorem
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Dostawca BOSCH

0-160kW

Zakres mocy współpracującego silnika (kW)
Sterowanie wektorowe

tak

Sterowanie skalarne (U/f)

Tak

Sterowanie inne

FOC

Wersje niskiego napięcia

Tak

Wersje średniego napięcia
Z softstartem

Przemienniki częstotliwości

Z funkcjami bezpieczeństwa
Z funkcją hamowania

Tak

Z odzyskiem energii
Ex
Wersje z pozycjonowaniem
Wersje z Synchronizacją pracy

Tak

Zakres mocy współpracującego silnika (kW)
Softstarty

Jednofazowe
Trójfazowe
Zakres mocy- od ÷do (kW)
Wersje o sprawności IE1
Wersje o sprawności IE2
Wersje o sprawności IE3
Do pracy w strefach Ex

Silniki AC

Wersje aseptyczne
Wersje z motoreduktorami
Wersje z hamulcami
Ze zintegrowanymi przemiennikami częstotliwości
Motoreduktory
Przekładnie

Osprzęt

Sprzęgła
Inny osprzęt mechaniczny
Zakres mocy serwonapędów- od÷ do (kW)

50W – 4MW

Sterowniki silników

Tak

Kontrolery ruchu

Tak

Wersje ze sterowaniem momentem

Tak

Wersje ze sterowaniem prędkością

Tak

Wersje z PLC

Tak

Pracujące z silnikami liniowymi

Tak

Enkodery

Tak

Oprzęt

Tak

Serwonapędy i serwosilniki

Oprogramowanie

Tak

Zakres momentu dla silników - od÷ do (Nm)

0,16-6300Nm

Maksymalne prędkości obrotowe silników (obr./min)

22500rpm

Serwosilniki z przekładniami

tak

Serwosilniki z hamulcami

Tak

Motoreduktory serwo

nie

Przekładnie serwo

tak

Serwosilniki liniowe

tak

Styczniki
Rozłączniki

Inne

Aparatura nn do napędów
Kompletacja systemów napędowych
Przemienniki częstotliwości – przykładowe produkty
Dostawca
EFC5610
Bosch Rexroth

Moc współpracującego silnika-od ÷do (kW)

0,4-90kW

Przeciążalność/ przez sekundy

150%/60sekund

Interfejs szeregowy
Interfejs USB

Tak

Interfejs Ethernet

Tak (opcja)

Modbus

Tak (opcja)

Profibus

Tak (opcja)

DeviceNet

Tak (opcja)

Wbudowany PLC
Bezpieczne zatrzymanie
Z funkcją hamowania

Tak

Z odzyskiem energii
Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Tak

Ex
Sterownia wektorowe

Tak

Sterowanie skalarne

Tak

Sterownie trajektoria
Cena netto w wersji podstawowej
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Nazwa przemiennika częstotliwości
Producent

3/2015
Dostawca OMRON Electronics

Sterowanie wektorowe

Do 1,2MW 690V, 800kW
400V
Tak

Sterowanie skalarne (U/f)

Tak

Zakres mocy współpracującego silnika (kW)

DTC
Nie

Wersje średniego napięcia

Do 690V

Z softstartem

Tak

Z funkcjami bezpieczeństwa

Tak

Z funkcją hamowania

Tak

Z odzyskiem energii

Tak

Ex

Nie

Wersje z pozycjonowaniem

Tak

Wersje z Synchronizacją pracy

Tak

Zakres mocy współpracującego silnika (kW)

Nie oferujemy

Softstarty

Jednofazowe
Trójfazowe
Zakres mocy- od ÷do (kW)

Nie oferujemy

Wersje o sprawności IE1
Wersje o sprawności IE2
Wersje o sprawności IE3
Silniki AC

Do pracy w strefach Ex
Wersje aseptyczne
Wersje z motoreduktorami
Wersje z hamulcami
Ze zintegrowanymi przemiennikami częstotliwości

Osprzęt

Motoreduktory

Nie oferujemy

Przekładnie

Nie oferujemy

Sprzęgła

Nie oferujemy

Inny osprzęt mechaniczny

Nie oferujemy

Zakres mocy serwonapędów- od÷ do (kW)

Od 50W do 15kW

Sterowniki silników

Tak

Kontrolery ruchu

Tak

Wersje ze sterowaniem momentem

Tak

Wersje ze sterowaniem prędkością

Tak

Wersje z PLC

Tak

Pracujące z silnikami liniowymi

Zakres momentu dla silników - od÷ do (Nm)

Tak
Inkrementalne i absolutne,
obrotowe i liniowe
Tak
Motor Selection, dobór
serwonapędów, Cx-Drive
parametryzacja i rejestracja
Od 0,1Nm do 225Nm

Maksymalne prędkości obrotowe silników (obr./min)

6000 obr/min

Serwosilniki z przekładniami

Tak

Serwosilniki z hamulcami

Tak

Motoreduktory serwo

Tak

Przekładnie serwo

Tak

Serwosilniki liniowe

Tak

Styczniki

Tak

Enkodery
Oprzęt
Serwonapędy i serwosilniki
Oprogramowanie

Rozłączniki

Nie

Aparatura nn do napędów

Tak

Kompletacja systemów napędowych

Tak
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Dostawca TME

Zakres mocy współpracującego silnika (kW)

22

Sterowanie wektorowe

tak

Sterowanie skalarne (U/f)

tak

Sterowanie inne

-

Wersje niskiego napięcia

tak

Wersje średniego napięcia

tak

Z softstartem

tak

Z funkcjami bezpieczeństwa

tak

Z funkcją hamowania

tak

Z odzyskiem energii

tak

Przemienniki częstotliwości

Ex
Wersje z pozycjonowaniem

tak

Wersje z Synchronizacją pracy

tak

Zakres mocy współpracującego silnika (kW)

30

Jednofazowe

tak

Softstarty

Trójfazowe

tak

Zakres mocy- od ÷do (kW)

0,0025 – 1,5

Wersje o sprawności IE1

tak

Wersje o sprawności IE2

tak

Wersje o sprawności IE3

tak

Do pracy w strefach Ex

Silniki AC

Wersje aseptyczne
Wersje z motoreduktorami

tak

Wersje z hamulcami

tak

Ze zintegrowanymi przemiennikami częstotliwości
Motoreduktory

tak

Przekładnie

tak

Sprzęgła

tak

Inny osprzęt mechaniczny

-

Zakres mocy serwonapędów- od÷ do (kW)

-

Sterowniki silników

-

Kontrolery ruchu

-

Wersje ze sterowaniem momentem

-

Wersje ze sterowaniem prędkością

-

Wersje z PLC

-

Pracujące z silnikami liniowymi

-

Enkodery

-

Oprzęt

-

Oprogramowanie

-

Zakres momentu dla silników - od÷ do (Nm)

-

Maksymalne prędkości obrotowe silników (obr./min)

-

Serwosilniki z przekładniami

-

Serwosilniki z hamulcami

-

Motoreduktory serwo

-

Przekładnie serwo

-

Osprzęt

Serwonapędy i serwosilniki

Inne

Serwosilniki liniowe

-

Styczniki

tak

Rozłączniki

tak

Aparatura nn do napędów

tak

Kompletacja systemów napędowych
Silniki prądu przemiennego - przykładowe produkty

Przemienniki częstotliwości – przykładowe produkty
Dostawca
Producent
Moc współpracującego silnika-od ÷do (kW)
Przeciążalność/ przez sekundy

ODE-2-34055-3KA42
INVERTEK DRIVES
5,5
150%/60sek

Interfejs szeregowy
Interfejs USB

tak

Producent
Moc zmianowa (kW)
Napięcie (V)

1380
75%

Asynchroniczny

tak

tak

Trójfazowy

DeviceNet

Komutatorowy uniwersalny

Wbudowany PLC

Na łapach

Bezpieczne zatrzymanie

Kołnierzowy

tak

Z odzyskiem energii
tak

Ex
tak

Z motoreduktorem
Z przekładnią zębatą

Z enkoderem
Z hamulcem

Sterownie trajektoria
Cena netto w wersji podstawowej

Z wentylatorem

Ex

Sterownia wektorowe
Sterowanie skalarne

0,75
230/400

Sprawność (%)

Synchroniczny

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

BESEL

Prędkość (obr./min)

Profibus

Z funkcją hamowania

2SIE80-4B

Jednofazowy

Interfejs Ethernet
Modbus

Nazwa silnika

363 EUR

O niskim hałasie
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Nazwa przemiennika częstotliwości

INVERTEK DRIVES POLSKA

tak

tak
tak

3/2015
Dostawca P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.
Zakres mocy współpracującego silnika (kW)
Sterowanie wektorowe
Sterowanie skalarne (U/f)
Sterowanie inne
Wersje niskiego napięcia

raport

Wersje średniego napięcia
Z softstartem

Przemienniki częstotliwości

Z funkcjami bezpieczeństwa
Z funkcją hamowania
Z odzyskiem energii
Ex
Wersje z pozycjonowaniem
Wersje z Synchronizacją pracy
Zakres mocy współpracującego silnika (kW)
Softstarty

Jednofazowe
Trójfazowe
Zakres mocy- od ÷do (kW)
Wersje o sprawności IE1
Wersje o sprawności IE2
Wersje o sprawności IE3

Silniki AC

Do pracy w strefach Ex
Wersje aseptyczne
Wersje z motoreduktorami
Wersje z hamulcami
Ze zintegrowanymi przemiennikami częstotliwości

Osprzęt

Motoreduktory

x

Przekładnie

x

Sprzęgła

x

Inny osprzęt mechaniczny

x

Zakres mocy serwonapędów- od÷ do (kW)

0,005 – 4,4kW

Sterowniki silników

x

Kontrolery ruchu

x

Wersje ze sterowaniem momentem

x

Wersje ze sterowaniem prędkością

x

Wersje z PLC
Pracujące z silnikami liniowymi
Serwonapędy i serwosilniki

Enkodery

x

Oprzęt

x

Oprogramowanie

x

Zakres momentu dla silników - od÷ do (Nm)

0,16 – 28Nm

Maksymalne prędkości obrotowe silników (obr./min)

3000 obr/min

Serwosilniki z przekładniami

x

Serwosilniki z hamulcami

x

Motoreduktory serwo
Przekładnie serwo
Serwosilniki liniowe
Styczniki
Rozłączniki
Aparatura nn do napędów



Kompletacja systemów napędowych
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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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mechanika+narzędzia

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.

3/2015
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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

3/2015

03-04 września 2015, Hotel Energetyk,
Nałęczów, k. Lublina
Redakcja magazynu techniczno-informacyjnego Energetyka&Elektrotechnika
ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XXXVIII Szkoleniu Technicznym
„Nowe Rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice, Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo.”
Spotkanie odbędzie się 03-04 września – Hotel Energetyk – Nałęczów.
Przygotowaliśmy dla Państwa szerokie spektrum tematyczne obejmujące kompleksowe usługi
oraz nowe aplikacje dla sektora produkcyjnego.
Podczas trwania szkolenia każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat świadczący o udziale w warsztatach.

Szkolenie skierowane jest do następujących osób:
• Główni Energetycy,
• Główni Elektrycy,
• Kierownicy Działów Energetycznych
i Elektrycznych,
• Dyrektorzy ds. Inwestycji,
• Kierownicy Produkcji,
• Operatorzy sieci,
• Dyrektorzy ds. Technicznych,
• Szefów i pracowników działów automatyki,
• Szefowie i pracownicy UR.

Ogólne zagadnienia:

• 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:

Magdalena Burger – 505-139-335
Anna Gabruś-Ziętek – 661-652-718
Ryszard Hahn – 501-223-613

Zapraszamy do udziału!
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XXXVIII SZKOLENIE TECHNICZNE
„Nowe Rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice, Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo”
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TOOLEX – targi godne branży!
Kolejna
REKORDOWA edycja uznanych przez
specjalistów oraz wysoko
ocenionych pod względem efektywności TARGÓW TOOLEX zapowiada
się równie imponująco!
Rok 2014 w cyfrach:

•
•
•
•
•

494 Wystawców i Współwystawców
z 26 krajów
blisko 1000 reprezentowanych marek
375 maszyn w ruchu o łącznej wadze
ok. 1000 ton
15 tys. m kw. powierzchni w 3 pawilonach wystawienniczych
8956 zarejestrowanych zwiedzających

Kolejna edycja uznanych na rynku
Międzynarodowych Targów Obrabiarek,
Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX,
została objęta Honorowym Patronatem
przez Ministerwo Gospodarki. Udział
w wydarzeniu potwierdzili już liderzy
z branży oraz przedstawiciele polskiego

serwisowych, dystrybucji wyrobów hutniczych, urządzeniami i najnowszymi
rozwiązaniami dla przemysłu hutniczego
jak również z aparaturą kontrolno-pomiarową. Więcej na www.steelmet.pl
Targi Produkcji i Zastosowania
Elementów Złącznych TEZ Expo – to
przedsięwzięcie dające możliwość producentom oraz dostawcom śrub i elementów złącznych na spotkanie się ze
specjalistami branżowymi. Odbiorcami
Targów będą przedstawiciele przedsiębiorstw ze wszystkich niemalże sektorów
przemysłu, w szczególności motoryzacji,
budownictwa, przemysłu maszynowego
i elektromaszynowego, przemysłu wydobywczego, meblarstwa, energetyki oraz
przemysłu stoczniowego i drogowego.
Więcej na www.tezexpo.pl
Targi Zabezpieczeń Powierzchni
SURFPROTECT – dedykowane będą
dla branży zabezpieczeń powierzchni, głównie poświęconej powłokom
metalowym, a także wykonawcom
prac związanych z technologiami przygotowania i obróbki powierzchni.
Więcej na www.surfprotect.pl

i światowego przemysłu obrabiarkowego czy też narzędziowego. Więcej na
www.toolex.pl
Tak jak w ubiegłych edycjach targom
towarzyszyć będą Międzynarodowe
Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji
Procesów WIRTOTECHNOLOGIA, a także
4 inne uzupełniające charakter obróbki
metalu wydarzenia:
Targi Olejów, Smarów i Płynów
Technologicznych dla Przemysłu OILexpo – będzie to jedyne wydarzenie na targowej mapie Polski skupiające w jednym
miejscu firmy dostarczające na polski rynek wysokiej klasy specjalistyczne oleje i
smary. Targom towarzyszyć będą SEMINARIA, podczas których słuchacze będą
mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi technologiami i nowinkami rynkowymi. Więcej na www.oilexpo.pl
Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów SteelMET – tematyka targów koncentruje się wokół hutnictwa stali, metali
nieżelaznych, ich produkcji, obróbki i
dystrybucji. Na Targach można będzie
zapoznać się z ofertą stalowych centrów

Zapraszamy na kolejną edycję
Sosnowi c

Zapraszamy
na kolejną edycję
Zapraszamy na kolejną
29 września
– 01edycję
października
2015
c
najważniejsze spotkanie branży obróbki
metalu w Polsce w jesiennym sezonie MusIsZ Tu ByĆ!

.

ważne wydarzenia

.

Wraz z targami TOOLEX odbędą się Targi Metod i Narzędzi do

th
8. Międzynarodowe
Targi Obrabiarek, Narzędzi
i Technologii Obróbki
Międzynarodowe
Targi

Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA

Międzynarodowe
Targi Metod i Narzędzi
do Wirtualizacji Procesów

Obrabiarek, Narzędzi
29.09
– 01.10.2015
i Technologii
Obróbki

tereny targowe: Expo Silesia
Centrum Targowo-Konferencyjne
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

TOOLEX
International Fair of Machine
Tools, Tools and Processing
Technology

International Fair of Tools

and Methods of Virtual
Targi Techniki
Laserowej Processing

LASERexpo

Targi Techniki
Laserowej
Trade Fair of Laser
Technology

kontakt: Agnieszka Cieślik
tel. 32 78 87 541 , fax 32 78 87 522
kom. 510 031 475
e-mail: agnieszka.cieslik@exposilesia.pl

LASERexpo

www.toolex.pl

tereny targowe: Expo Silesia
Centrum Targowo-Konferencyjne
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

www.wirtotechnologia.pl

Sosnowiec Zagłębiem obróbki metalu!

www.oilexpo.pl

Trade Fair of Laser

szenie upoważnia do bezpłatnego wejścia na Targi, pod
onania rejestracji on–line na stronie internetowej Targów.

oszenie i odziedź tegoroczne Targi za darmo!

/y

Technology
Targi Olejów,
Smarów
i Płynów Technologicznych
dla Przemysłu

Techniki
3 –zaproszenie
5 marca 2015 Targi
www.toolex.pl
Laserowej

bezpłatny wstęp dla 1 osoby

OILexpo
invitation

Specjalne zaproszenie od
Targi Technologii
Cięcia

LASERexpo

Targi Techniki
ExpoCUTTING
Targi
Technologii
Sosnowi cLaserowej
Cięcia
Trade
Fair
of Laser
Trade
Fair
of Cutting
Technology
Technology
ExpoCUTTING

Trade Fair for Oils, Lubricants

free entrance for 1 person

Targi Techniki and Process Fluids
in Industry
Laserowej

LASERexpo
Trade Fair of Laser
Technology

kontakt:
tel. 32 78 87 541 , fax 32 78 87 522
kom. 510 031 475
e-mail: agnieszka.cieslik@exposilesia.pl

LASERexpo

30.09 – 02.10.2014

Zaproszenie Wystawcy w wersji elektronicznej upoważnia do

Międzynarodowe Targi Obrabiarek,
Narzędzi i Technologii Obróbki
Równocześnie odbędą
International Fair of Machine Tools,
Tools and Processing Technology

się:

bezpłatnego wejścia na Targi, pod warunkiem dokonania rejestracji
Trade
ofinternetowej
Cutting
on–line Fair
na stronie
Targów.
The Exhibitor’s invitation in electronic form entitles you to free admission to the
Technology
fair only
after you register on-line at the fair’s website.
patronat merytoryczny
essential patronage

partner branżowy
targów LASERexpo

zaproszenie
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BRANżA spOTykA sIę W sOsNOWCu!

patronat medialny
media patron

Targi Technologii
Szlifowania
Targi Technologii
LASERexpo
Cięcia
GRINDexpo
Targi
Technologii
Szlifowania
ExpoCUTTING
Targi Techniki
Laserowej

Targi Metod i Narzędzi
do Wirtualizacji Procesów

Trade Fair
of Laser Technology

Fairs of Tools
and Methods
of Virtual Processing



Targi, pod
j Targów.

patronat honorowy
honorary patronage

główny partner medialny
main media partner



a darmo!

Trade Fair of Laser
Technology
na kolejną edycję
Sosnowi
Sosnowiec Zagłębiem obróbki Zapraszamy
metalu!
TARGI WIRTOTECHNOLOGIA

metody/y
i narzędzia do wirtualizacji procesów,
CAD/CAM/CAE, rapid prototyping, metrologia przemysłowa

patronat internetowy
internet patron

c

www.toolex.p

bezpłatny
wstęp dla
1 osoby spotkanie branży obróbki
www.laserexpo.pl
najważniejsze

partnerzy medialni / media partners

metalu w Polsce w jesiennym sezonie MusIsZ Tu ByĆ!
www.expocutting.pl
narzedziownia.org
Portal branży narzędziowej

www.grindexpo.pl

Specjalne zaproszenie od
Targi Technologii

3/2015

W charakterze słuchaczy brało udział około 120 uczestników, niemalże z każdej gałęzi przemysłu. Na sali wykładowej można
było spotkać przedstawicieli m.in.:
Energa Wytwarzanie S.A., Cementownia Warta S.A., Kopex Machinery S.A.,
Kompania Piwowarska, Dąbrowskie Wo-

dociągi, Mleczarnia Lazur, Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A., MPWiK Żywiec,
Fa Krosno S.A., ISD Huta Częstochowa, i
wielu innych.
Partnerem Merytorycznym szkolenia
została firma Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński, której
serdecznie dziękujemy.
Podczas obrad została poruszona
bardzo szeroka problematyka dotycząca
utrzymania ruchu i diagnostyki w obiektach przemysłowych, wszelkich modernizacji i rozwiązań. Liczne prelekcje wypełniające dwa dni szkolenia były bez
wątpienia cennym źródłem wiedzy dla
uczestników sympozjum.
W roli wystawców oraz prelegentów
wystąpili przedstawiciele takich firm jak:
Tractel Polska Sp. z o.o., Omron Electronics Sp. z o.o., Apator Control Sp. z
o.o., Termo-precyzja Sp.j., Siba Polska




W
dniach
17-18
czerwca 2015 odbyło się
kolejne już szkolenie organizowane przez magazyn
UTRZYMANIE RUCHU & DIAGNOSTYKA, pod nazwą
„Oszczędne i Innowacyjne
Rozwiązania w Utrzymaniu
Ruchu i Diagnostyce oraz
Modernizacje w Obiektach
Przemysłowych.” Szkolenie
miało miejsce w Ośrodku
Orle Gniazdo w Hucisku
k. Zawiercia.
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Sp. z o.o., Pruftechnik-Wibrem Sp. z o.o.,
Schneider Electric Polska Sp. z o.o., Aste
Sp. z o.o.
Po pierwszym dniu wykładów został
rozstrzygnięty konkurs na najlepsze stoisko wystawowe, w którym nagrodzono:
I miejsce – Mitsubishi Electric Europe B.V.
II miejsce – Turck Sp. z o.o.
III miejsce – Termo-precyzja Sp. j.
W odpowiedzi na liczne pytania ze
strony gości informujemy, że kolejne
szkolenie przewidziane jest na 03-04
września 2015 i będzie dotyczyć „Nowych Rozwiązań w Energetyce i Elektrotechnice, Efektywności, Oszczędności,
Bezpieczeństwa.” Sympozjum odbędzie
się w Nałęczowie k. Lublina w hotelu
„Energetyk”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału!
Więcej informacji pod nr tel. 661-652-718 lub
e-mail: a.gabrus@urd.com.pl

ważne wydarzenia

XXXVII Szkolenie Techniczne
Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania
w Utrzymaniu Ruchu i Diagnostyce
oraz Modernizacje w Obiektach Przemysłowych

en
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ELEKTRONIKA • ApARATuRA pOmIAROwA • AuTOmATyKA

39 konferencja
Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie
Urządzeń w Inżynierii Wodno- Ściekowej.
Najnowsze Technologie i Diagnostyka
Urządzeń

Jesteśmy w trakcie przygotowań
do 39 Konferencji Technicznej

„Efektywne i Oszczędne
Wykorzystanie Urządzeń w Inżynierii
Wodno- Ściekowej. Najnowsze
Technologie i Diagnostyka Urządzeń.”
Spotkanie odbędzie się w październiku
2015 r w Polichnie k. Piotrkowa
Trybunalskiego, Hotel Górski Wolbórz,
w związku z tym pragniemy zaprosić
Państwa do wzięcia udziału.

Ogólne zagadnienia

Konferencja skierowane
jest do następujących
uczestników:

•
•
•
•
•
•
•

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka


Magazyn



•
•

• Nowoczesne zarządzanie – diagnostyka, monitorowanie i automatyka
• Nowoczesne systemy opomiarowania sieci,
Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników UR
przygotowanie i uzdatnianie wody w obiektach
Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników
technologicznych
działu produkcji
Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników • Bezpieczne sieci – Dobór właściwych materiałów
działu technicznego
i rozwiązań konstrukcyjnych
Kierowników i pracowników ds. remontów
Inżynierowów serwisu
• Badanie strat wody – aparatura pomiarowa,
Inżynierowów procesu
optymalizacja zużycia
Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zakupy
• Technologie i urządzenia do oczyszczania ściemateriałów i urządzeń eksploatacyjnych
Głównych mechaników oraz specjalistów
ków
ds. mechanicznych
• Modernizacja i remonty – utrzymanie ruchu
Szefowów i pracowników działów automatyki.

