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FLIR C2
80 x 60 pikseli
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80 x 60 pikseli

FLIR E5
120 x 90 pikseli

FLIR E6
160 x 120 pikseli

FLIR E40
160 x 120 pikseli

FLIR E50
240 x 180 pikseli

FLIR E8
320 x 240 pikseli
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FLIR T440
320 x 240 pikseli
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640 x 480 pikseli

FLIR T640
640 x 480 pikseli

FLIR T660
640 x 480 pikseli

FLIR T1020
1024 x 768 pikseli
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Szanowni Państwo

Spis treści

Wiele firm, również i my dokonaliśmy podsumowania I półrocza. W efekcie tych analiz możemy się
pochwalić już czterema (o jedno więcej w stosunku do
zeszłego roku) zorganizowanymi szkoleniami: z zakresu
pomiarów, automatyki oraz elektroniki, które odbyło się
na początku lutego w Ustroniu w hotelu Muflon, w marcu
z zakresu energetyki i elektrotechniki. Kolejne konferencje w maju i czerwcu były spotkaniami dedykowanym:
WODKA-EKOTECH (branża wodono-kanalizacyjno-ściekowa) oraz FOODTECH (utrzymanie ruchu w branży spożywczej). Wszystkie wydarzenia zakończyły się sukcesem
oraz pozytywną opinią zarówno ze strony firm wystawienniczych, jak i słuchaczy, a te są dla nas najważniejsze.
Dlatego zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych, na których pojawią się zapowiedzi kolejnych
spotkań przewidzianych w 2016 i 2017 roku.
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 piątego w
tym roku szkolenia, które odbędzie się 07-08.09.2016
„Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu
Ruchu ,Diagnostyce oraz Modernizacje Obiektów Przemysłowych”, w Łysomicach k. Torunia – hotel Rubbens&Monet***. Strona 38 .
Niecały tydzień później spotykamy się z Państwem na targach ENERGETAB w Bielsku – Białej (1315.09.2016). Wśród wystawców spotkamy zarówno dobrze znane międzynarodowe korporacje dostarczające
pełny wachlarz produktów na globalne rynki jak też większość liczących się, krajowych dostawców najbardziej
zaawansowanych technologicznie maszyn, urządzeń i
aparatów, służących niezawodnemu wytwarzaniu i dostarczaniu energii elektrycznej.
Zachęcam również do zapoznania się z planem konferencji na II półrocze 2016 rok – strona 13.
Z poważaniem
Anna Gabruś-Ziętek
Redaktor naczelna
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Systemy Chwytakowe
Delikatny chwytak dla robotów
współpracujących z człowiekiem
Światowa premiera na targach AUTOMATICA w Monachium: Podczas tegorocznych targów, SCHUNK- lider kompetencji technologii mocowań i systemów chwytakowychprzedstawił chwytak współpracujący JL1 z nowej generacji
innowacyjnych chwytaków zaprojektowanych specjalnie
do współpracy ludzi i robotów. Ta delikatna ‘potęga’ przedstawiona osobiście przez Jensa Lehmanna- ambasadora
marki SCHUNK- okazała się magnesem przyciągającym
gości podczas pierwszego dnia wystawy. Magazyn Przemysłowy MM uhonorował JL1, jako najbardziej innowacyjny
nowy podukt w kategorii obsługi i chwytania

Aplikacja z chwytakiem współpracującym JL1
Bezpieczne chwytanie ma teraz nazwę: chwytak JL1
firmy SCHUNK, świętuje światową premierę na targach
AUTOMATICA. Nowatorska technologia SCHUNK i chwytak współpracujący dla aplikacji MRK.

Więcej niż router:
Modułowe routery MRX
firmy INSYS icom w wersji
ze środowiskiem icom
SmartBox bazującym na LXC

Chwytak współpracujący JL1
Miękka obudowa- inteligentne wnętrze: chwytak współpracujący JL1 firmy SCHUNK, to technologiczne kamień
milowy na drodze współpracy człowieka i robota

Regensburg – Nowa wersja 2.0 systemu operacyjnego dla
modułowych routerów MRX firmy INSYS icom to pełnowartościowe środowisko embedded Linux. Pozwala na uruchamianie
programów oraz skryptów, a także na zbieranie i przetwarzanie
danych bez wpływu na funkcjonalność routera. Zamknięte środowisko icom SmartBox obsługuje te operacje całkowicie niezależnie od systemu operacyjnego routera i jego konfiguracji.
Dzięki takiemu rozwiązaniu INSYS icom oferuje użytkownikom
tani i efektywny sposób programowania i uruchamiania szerokiej gamy aplikacji M2M lub IoT bezpośrednio na routerach
MRX (Edge Computing).
icom SmartBox to dostępne rozszerzenie INSYS sandbox dla
urządzeń INSYS. Zapewnia lepszą wydajność i większą elastyczność oraz umożliwia uruchomienie wielu aplikacji równocześnie. Bazuje na linuksowych kontenerach LXC zapewniających
całkowicie rozdzielone środowiska dla niezależnych aplikacji.
Każdy z kontenerów, mający własne adresy IP i MAC, może być
adresowany bezpośrednio jako rodzaj urządzenia wirtualnego
w obrębie tego samego fizycznego routera. Możliwa jest bez-

Chwytak SCHUNK JL1 jest pierwszym na świecie chwytakiem zdolnym do bezpośredniej interakcji i komunikacji z ludźmi. Wśród najbardziej wyróżniających go cech wymienić należy:
elastyczną powłokę zewnętrzną z zaokrąglonymi krawędziami,
zintegrowaną ochronę przed utratą detalu oraz panel LED, używany jako interfejs do komunikacji z człowiekiem. Nawet na
poziomie podstawowym, chwytak współpracujący JL1, spełnia najbardziej krytyczne wymagania w zakresie bezpiecznej
współpracy robota z człowiekiem. Posiada system zabezpieczający przed utratą chwytu obiektu, zawsze wykrywa kontakt
z ludźmi i nigdy nie powoduje uszkodzeń podczas chwytania.
Bezpieczny napęd zapewnia zarówno szeroki zakres siły
chwytania, jak i bezpieczeństwo funkcjonalne. W przypadku
przerwania procesu, jak podczas zatrzymania awaryjnego, zapewnione jest bezpieczne i niezawodne trzymanie przenoszonego elementu. Za pomocą czujników, chwytak stale kontroluje czynniki w swoim otoczeniu, przetwarzając następnie dane
za pomocą zintegrowanego oprogramowania. W razie niepla-
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nowanego kontaktu z człowiekiem, chwytak JL1 automatycznie
ogranicza siłę chwytania. Specjalnie zaprojektowane techniki
chwytania oraz pomiar siły w palcach chwytaka, pozwalają na
dostosowanie zachowań JL1 w czasie rzeczywistym, w zależności od tego, czy chwytany jest przedmiot, czy ludzka ręka.
Chwytak współpracujący JL1 firmy SCHUNK, zaprojektowany jest zgodnie z normą DIN EN ISO 10218 dotyczącą wymagań
bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych,
z uwzględnieniem wymagań zawartych w przyszłej normie
DIN EN ISO 20218.

3/2016

pośrednia komunikacja między poszczególnymi kontenerami,
pozwalająca na interakcje między aplikacjami Jedynym ograniczeniem liczby kontenerów linuksowych jest dostępna pojemność pamięci operacyjnej oraz pamięci masowej. Parametry komunikacyjne kontenerów mogą być konfigurowane w icom OS
lub przez wiersz poleceń bezpośrednio z aplikacji. Możliwe jest
również szyfrowanie kontenerów. icom SmartBox, dostępny
obecnie dla wszystkich routerów MRX jest zawarty w oprogramowaniu firmware icom OS v. 2.0 i może być pobrany bezpośrednio ze strony www. insys-icom.com/firmware.
INSYS icom pomaga również użytkownikom w przenoszeniu
aplikacji INSYS sandbox do icom SmartBox, oferuje możliwość
tworzenia własnych aplikacji zarówno dla icom SmartBox, jak
i INSYS sandbox oraz oferuje kursy dla obu tych środowisk linuksowych.
Więcej informacji pod adresem www.insys-icom.com/SmartBox

Łożyska toczne w maszynach
siewnych dostosowane
do specyfiki aplikacji rolniczych
Ze względu na ciężkie warunki pracy, którym muszą sprostać maszyny stosowane w aplikacjach rolniczych, stosowane w
nich standardowe łożyska mają bardzo ograniczone możliwości
osiągnięcia długiego okresu eksploatacji. Mając pełną świadomość tego faktu, wiodący producenci wysokiej jakości maszyn
rolniczych, tacy jak Grupa Kverneland, zaufali łożyskom NSK dedykowanym dla sektora rolniczego.
Równina Soester, położona na wschód od Dortmundu, to jeden z najbardziej żyznych regionów w Europie, co sprawia, że
jest to idealna lokalizacja dla centrum kompetencyjnego technologii siewnych oraz siedziby Kverneland´s Soil Processing Division. W tamtejszym centrum opracowuje się i produkuje na
wielką skalę maszyny siewne i uprawowe, aby zaspokoić duży
popyt na obszarze Europy, jak również wzrastające zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów z USA i Azji.
W trakcie siewu komponenty maszyn siewnych są narażone
na ekstremalnie wysokie naprężenia – w szczególności segment
brony talerzowej tzw. agregatu uprawowo-siewnego. Brony talerzowe są używane do spulchniania i rozbijania gleby zanim redlice wysiewające wyżłobią bruzdy gotowe do przyjęcia nasion.
Talerze bron powinny łatwo toczyć się po wszystkich rodzajach gruntu i na różnych głębokościach gleby. Z tego powodu
bardzo istotne jest zapewnienie charakterystyki niskiego tarcia
węzła łożyskowego. Narzędzia brony poruszają się do przodu
na nierównym gruncie z prędkością roboczą do 18 km/h i mu-
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szą wytrzymywać uderzenia kamieni. Ze względu na ustawienie
talerzy pod kątem do kierunku ruchu łożyska są narażone na
występowanie dużych sił osiowych, nie wspominając o zagrożeniach ze strony otoczenia, takich jak pył, wilgoć, zanieczyszczenia i żrące nawozy.
Wyzwanie to jest jeszcze spotęgowane przez ostatnie zmiany klimatu, które prowadzą do wysuszania gleby i, w konsekwencji, do powstawania większej ilości pyłu. Co więcej, poziom
wydajności oczekiwany przez nowoczesne rolnictwo oznacza,
że zużycie paliwa, prędkość robocza, koszty konserwacji i dyspozycyjność maszyn uzyskują coraz wyższy priorytet. Wyraźnie
widać, że wydajność łożysk jeszcze nigdy nie odgrywała tak
ważnej roli.
Maszyny Kverneland posiadają osiem narzędzi na każdy
metr szerokości roboczej. Oznacza to, że mogą być wyposażone w maksymalnie 48 wysoko obciążonych łożysk tocznych.
Aby mieć pewność, że łożyska będą się sprawdzać w ciężkich
warunkach pracy spółka wykorzystuje obecnie solidne i trwałe
rozwiązanie firmy NSK znane jako piasta Agro.
Piasty Agro firmy NSK, opracowane specjalnie dla maszyn
siewnych i uprawowych, składają się z dwurzędowych łożysk
kulkowych skośnych (o kącie działania 40°) z oddzielnym pierścieniem wewnętrznym, który został zaprojektowany tak, aby wytrzymywać ciężkie obciążenia osiowe i momenty zginające. NSK
montuje łożyska w odlewanych obudowach, tworząc tym samym
piastę rolniczą Agro gotową do instalacji, co upraszcza montaż dla
Grupy Kverneland, stanowiąc istotną wartość dodaną.
Aby sprostać wyzwaniom związanym z uszczelnianiem łożysk, firma NSK opracowała własne uszczelnienie kasetowe,
które dzięki optymalnej konstrukcji pięciowargowej uszczelki
skutecznie chroni łożysko przed zanieczyszczeniem. Płyta dociskowa spełnia dodatkową ochronę łożyska i służy do generowania pożądanego napięcia wstępnego w łożysku.
Według Grupy Kverneland, ten innowacyjny system uszczelnień udowodnił swoją wysoką skuteczność nawet w przypadku
wysokiego zapylenia, wilgoci czy w obecności znajdujących się
w glebie substancji ściernych lub żrących, takich jak piasek lub
nawozy sztuczne. Testy obejmujące wystawienie produktów na
działanie wody dowiodły, że nawet w przypadku czyszczenia
pod dużym ciśnieniem nie następuje żadne ograniczenie wytrzymałości i żywotności łożysk.
Łożyska są wypełnione specjalnym, wysokiej jakości środkiem smarnym charakteryzującym się odpornością na wysokie
naciski, zaprojektowanym do pracy przez cały okres eksploatacji
produktu. Własność ta sprawia, że pomimo ciężkich warunków
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użytkowania, nie ma potrzeby późniejszego uzupełniania środka smarnego, co oszczędza czas i sam środek smarny, a jednocześnie ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Po pozytywnym doświadczeniu z wykorzystaniem rozwiązania piasty Agro, inżynierowie z firmy NSK oraz Grupy Kverneland
(która została przejęta przez koncern Kubota w 2012 r.) zbadali
inne maszyny pod kątem optymalizacji umiejscowienia łożysk
oraz zwiększenia ich żywotności. Analiza ta doprowadziła do
poprawy pracy węzłów łożyskowych w bronach talerzowych
firmy Kverneland, gdzie obecnie używane są dwurzędowe łożyska kulkowe skośne bez kołnierza (z promieniowym uszczelnieniem wału po jednej stronie). W innych węzłach łożyskowych
maszyny siewne wykorzystują jednorzędowe łożyska kulkowe
(czteropunktowe łożyska z poszerzonym wewnętrznym pierścieniem oraz uszczelką z odrzutnikiem po jednej stronie).
W zależności od zastosowania wykorzystywane są różne kształty uszczelek oraz rodzaje materiałów z jakich się je wykonuje.
Firma NSK opracowała na zamówienie Grupy Kverneland
także łożyska toczne dla redlic wysiewających stosowanych
w pojedynczych agregatach siewno-uprawowych z możliwością nawożenia powierzchniowego (ekstremalnie ścierna aplikacja), jak również dla maszyn do kultywacji gleby, takich jak
krótkie brony talerzowe.

Wraz z partnerem, firmą connectavo opracowano aplikację,
w której czujniki są wykorzystywane do pomiaru poziomów napełnienia zbiorników, a następnie uzyskane wyniki pomiarów
są zarządzane centralnie i rozprowadzane pomiędzy różnymi
zakładami produkcyjnymi.
W rezultacie uproszczono logistykę procesów uzupełniania
zapasów i wyeliminowano sytuacje, w których mogłyby pojawić
się przestoje linii technologicznych wskutek braków materiałowych. Jeśli poziom napełnienia któregokolwiek zbiornika spadnie poniżej krytycznej wartości, następuje wysłanie wiadomości
na telefon osoby odpowiedzialnej za jego uzupełnienie.
Inna aplikacja została zaimplementowana wraz z SAP. Są w
niej wykorzystywane czujniki do weryfikacji typów źródeł światła do kompresorów mobilnych, a dane z nich są dostarczane w
chmurze systemu MES zarządzającego przepływem materiałów
do produkcji kompresorów.

Maxwell Technologies
prezentuje 3-woltowe ogniwo
ultrakondensatora stanowiące
uzupełnienie oferty dużych modeli
Nowe 3-woltowe ogniwo ultrakondensatora wyprodukowane w technologii DuraBlue powiększa ofertę ogniw do gromadzenia energii adresowanych do transportu, elektrowni wiatrowych i konwencjonalnych sieci energetycznych.
Dzięki większej o 31% mocy w porównaniu z wcześniejszymi
wersjami 2,7 V o pojemności 3000 F produkowanymi w obudowach o średnicy 60 mm, użytkownicy zyskują możliwość zwiększenia mocy i energii przy tej samej objętości obudowy. Mogą
też optymalizować koszty stosując mniejszą liczbę ogniw lub
modułów zapewniających tą samą moc i energię.
Nowe ogniwo 3-woltowe zrealizowano w oparciu o opracowaną przez Maxwell technologię DuraBlue Advanced Shock
and Vibration Technology zapewniającą trzykrotnie większą odporność na wibracje i czterokrotnie większą odporność na uderzenia od wcześniejszych modeli. Cecha ta pozwala wydłużyć
czas bezawaryjnej pracy ogniw zwłaszcza w przypadku zastosowań w transporcie szynowym i autobusach hybrydowych czy
też w sieciach energetycznych.
Dzięki nowemu ogniwu 3-woltowemu przemysł transportowy zyskuje sposobność modernizacji systemów w kierunku
zwiększenia ich mocy, zredukowania masy silnika i zwiększenia
sprawności energetycznej.
Dodatkowo, rynek energetyczny z pewnością zainteresuje
możliwość zwiększenia rezerw mocy pozwalających lepiej stabilizować napięcie linii i obniżać koszty, zapewniając większy
zwrot z inwestycji w systemy gromadzenia energii. Obecni użytkownicy ultrakondensatorów K2 o napięciach 2,7 i 2,85 V mogą
również łatwo wykonać modernizację swoich systemów za pomocą nowych ogniw cylindrycznych o standardowej średnicy
60 mm, charakteryzujących się tym samym czasem bezawaryjnej pracy co ogniwa o napięciu 2,7 V.
Ultrakondensatory Maxwell różnią się od zwykłych akumulatorów tym, że przechowują energię w polu elektrycznym większym niż w przypadku kondensatorów, co zapewnia ich większą
pojemność. Elektrostatyczny mechanizm gromadzenia energii
pozwala na bardzo szybkie rozładowanie i naładowanie ogniwa, następujące w przeciągu ułamka sekundy. Ultrakondensatory Maxwell pracują niezawodnie w szerokim zakresie temperatur otoczenia od –40 do +65°C. Ich długowieczność oznacza,
że klienci mogą oczekiwać niezawodnej pracy przez setki lub

nowości techniczne

Czujniki stanowią cenne źródło informacji i mogą być wykorzystywane również poza konwencjonalnymi maszynami
i zakładami produkcyjnymi w celu optymalizacji procesów i
oszczędzania zasobów.
Dla przykładu, wykrywanie stanu napełnienia zbiorników
dzięki nowoczesnym czujnikom może być w większości przypadków zrealizowane względnie łatwo. Jednak tam, gdzie
zbiorniki są rozmieszczone na większej przestrzeni, transmisja
sygnałów z czujników wiąże się ze znacznym kosztem zapewnienia transmisji danych. Oznacza to, że rozwiązania zautomatyzowane nie mogą tu być brane pod uwagę, a nadzorowanie
stanu napełnienia użytkownik musi wykonywać osobiście przez
prowadzenie regularnych obserwacji.
Dzięki połączeniu z siecią Internet, wyniki pomiaru stanów
napełnienia z wielu czujników rozłożonych na dużym obszarze
mogą być zbierane centralnie i przygotowywane do kolejnego
etapu przetwarzania.
Pepperl+Fuchs pokazuje połączenia czujników z różnymi
platformami przetwarzania w chmurze.
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Sensorik 4.0: Usługi dla czujników
z platformą przetwarzania w chmurze.
Czujniki przemysłowe
w aplikacjach Internet of Things

3/2016

tysiące cykli w warunkach wibracji i udarów mechanicznych
bez pogorszenia parametrów. Firma Maxwell oferuje ogniwa
o pojemności od 1 do 3.400 F oraz moduły multi-cell o napięciach od 16 do 160 V. Ultrakondensatory dostarczają większą
moc niezależnie od tego czy są stosowane wraz z akumulatorami czy niezależnie od nich. Znalazły już wiele zastosowań w pojazdach, elektronice użytkowej, transporcie itp.

PcVue prezentuje mobilne systemy
kontekstowe dla systemów SCADA
bazujące na technologii zbliżeniowej
PcVue to sztandarowy produkt firmy ARC Informatique, będącej niezależnym dostawcą oprogramowania HMI/SCADA.
Firma już od 30 lat wspiera rozwój systemów automatyki dostarczając oprogramowanie do nadzoru systemów zarządzania
budynkami, procesami przemysłowymi i infrastrukturą. Produkty PcVue Solutions, certyfikowane przez BTL wchodzą obecnie
na zupełnie nowy rynek, stanowiąc innowacyjną ofertę mobilną dla systemów SCADA w inteligentnych budynkach.
Rozwój tej technologii umożliwił praktyczne wykorzystanie
kontekstowych interfejsów HMI (Human Machine Interface).
Kontekstowe interfejsy HMI dają możliwość tworzenia nowych i
bardziej efektywnych procesów użytkownikom, którzy posługują się w pracy narzędziami SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition) i BMS (Building Management System). Zdalny dostęp do systemów nadzoru uzyskiwano najczęściej za pomocą
przeglądarek internetowych w laptopach. Jednak coraz szersze
wykorzystanie urządzeń mobilnych spowodowało, że technologie takie, jak Microsoft Remote Desktop Services (RDS) zostały
zaadoptowane jako alternatywa dla mobilnych interfejsów HMI.
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Nawigacja w interfejsie HMI zaprojektowanym do współpracy ze stacją roboczą, zrealizowanym w postaci znacznie mniejszego urządzenia mobilnego może być utrudniona ze względu
na mniejsze wymiary ekranu i mechanizm zarządzania za pomocą myszy. Infrastruktura mobilna eliminuje ten problem poprzez prezentację informacji i kontrolę w kontekście roli i miejsca. Wykorzystuje dynamiczne interfejsy HMI, które zmieniają
swoją funkcjonalność wraz z przemieszczaniem się pracownika w obszarze roboczym, automatycznie dostosowując się do
konkretnego zadania. W zakładzie produkcyjnym tego typu
system rozpoznaje, na którym piętrze znajduje się pracownik i
automatycznie wysyła status i dane sterujące urządzeń znajdujących się w pobliżu. Pozwala to zwiększyć efektywność podczas rozruchu, obsługi i serwisowania systemów automatyki.
Dla celów bezpieczeństwa istotne jest, aby Mobility Server
znał bieżącą lokalizację pracowników. Dzięki łatwo dostępnym
sygnałom geolokalizacyjnym, IPS wewnątrz budynków i GPS
na zewnątrz budynków, można monitorować ścieżkę przebytą
przez urządzenie archiwizując jego położenie w czasie. Bezpieczeństwo i śledzenie przebytej drogi to naturalne funkcje realizowane przez Mobility Server, bazujące na rejestracji położenia
i wykorzystywane przy tworzeniu kontekstowych interfejsów
HMI. PcVue Solutions na nowo definiuje architekturą mobilną
dzięki inteligentnym urządzeniom przenośnym z funkcjami
zbliżeniowymi wykorzystywanymi w nowy, innowacyjny sposób, umożliwiając ich wykorzystanie w projektach SCADA i inteligentnego budynku na całym świecie.
Więcej informacji jest dostępnych pod adresem www.pcvuesolutions.com
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Andrzej Łobzowski, Andrzej Opęchowski, Wojciech Szkolnikowski

Dmuchaj powoli
W magazynie Pomiar numer 1/2015,
w artykule „Ale wieje” pisaliśmy o pomiarach przepływu powietrza w kontekście
wiejących wówczas dość sporych wiatrów. W prognozach pogody, zapowiadacze często określają intensywność wiejących wiatrów, poprzez podawanie ich
prędkości w m/s czy km/h. W dwunastostopniowej skali Beauforta zakres prędkości wiatru dla 0 B, odpowiada 0-0,2 m/s
czyli 0,72 km/h, a dla końca zakresu tj. 12
B odpowiada prędkości powyżej 32,6
m/s czyli powyżej 117 km/h. Wiatr, jako
zjawisko jest piękny, aczkolwiek niszczące jego skutki bywają dosyć tragiczne.
W artykule nie będziemy zajmowali się
jednak prędkościami huraganów, lecz
przejdziemy do przepływów powietrza z
dolnej części skali Beauforta.
Dla takich właśnie wielkości przepływów, laboratorium LAB-EL uzyskało certyfikację PCA w 2016 r. A nie było łatwo,
jako że pomiary tak małych przepływów
obarczone są sporymi błędami wynikającymi chociażby z oporów mechanicznych elementów pomiarowych (np. turbinki, wiatraczki).
Pomiary przepływu powietrza wykonuje się nie tylko dla potrzeb meteorologicznych, ale i w systemach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Kominiarze

używają elektronicznych anemometrów
podczas przeprowadzania obowiązkowych kontroli instalacji wentylacyjnych i
kominowych w budynkach

Zmiana zakresu akredytacji

Będąc dystrybutorem anemometrów
wiatraczkowych firmy Kestrell, a również
producentem przyrządów do pomiaru
przepływów powietrza, dwa lata temu
wystąpiliśmy do PCA o sprawdzenie naszych kompetencji metrologiczno-organizacyjnych, w związku ze złożonym
wnioskiem o rozszerzenie zakresu naszej
akredytacji o wzorcowanie anemometrów. Po przeprowadzonej wnikliwej
ocenie technicznej akredytacja została
udzielona, lecz z powodu niedoskonałości metody oraz zbyt niskiej dokładności
zastosowanych przyrządów (wg oceny
audytora technicznego z dziedziny przepływów), zakres akredytacji został mocno ograniczony w szczególności w dolnej skali zakresu pomiarowego. Mając na
uwadze potrzeby rynku dotyczące pomiarów małych przepływów i niewielką
liczbę akredytowanych laboratoriów w
Polsce wzorujących anemometry w niskich zakresach (AP 118 Instytut Mechaniki Górotworu w Krakowie oraz AP 061
Centralny Instytut Ochrony Pracy w War-

szawie), po dokonaniu dość kosztownych inwestycji w zakresie zakupu aparatury pomiarowej oraz udoskonaleniu
metody wzorcowania, przedstawiliśmy
wniosek o rozszerzenie dolnego zakresu
pomiarowego, na zakresy poniżej 1 m/s.
W Tab.1 przedstawiono ubiegłoroczny zakres akredytacji dla dziedziny „11
Przepływ”, w Tab. 2 zakres obecny. Jak
widać, w przypadku anemometrów wiatraczkowych, dolny zakres pozostał taki
sam, uzyskaliśmy jednak lepszą zdolność pomiarową CMC, a mianowicie 0,1
m/s. W przypadku termoanemometrów,
gdzie nie występują elementy ruchome,
uzyskaliśmy dolny zakres 0,3 m/s przy
CMC równym również 0,1 m/s. Są jeszcze
pewne możliwości osiągnięcia niższego
od 0,3 m/s dolnego zakresu, jednakże
wymaga to sporych nakładów pracy badawczej.
Zejście z dolnym zakresem jeszcze niżej, tj. do wartości 0,1m/s wymagałoby
realizacji pomiarów z niepewnością 0,05
m/s, a to wiązałoby się z dodatkowymi
kosztami jakie na-leżałoby ponieść na zakup jeszcze dokładniejszej aparatury pomiarowej. Dobrze byłoby posiadać możliwość wzorcowania takich wartości, jako
że termoanemometry naszej produkcji
posiadają zakres pomiarowy od 0,1 m/s.
Może się uda w 2017 r.?
W Tab. 3 przedstawiono podstawowe
parametry termoanemometru LB-801,
produkowanego w firmie LAB-EL.

Jak to działa

Tab.1. zakres akredytacji po pierwszej ocenie akredytacyjnej

Tab. 2. Obecny zakres akredytacji
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Kilka słów wstępu

W sondach termoanemometrycznych
zostało wykorzystane zjawisko wynikające z prawa Joule’a- Lenza, czyli słynnego P = I2 × R, z którego wynika, że moc
wydzielana w rezystancji R jest proporcjonalna do kwadratu przepływającego
przez nią prądu. Tak, więc podgrzewany
przez prąd termorezystor jest chłodzony
przez opływający gaz. Utrzymanie stałej
temperatury termorezystora wymaga

3/2016
Jakie anemometry
wzorcujemy

odpowiedniego sterowania prądem,
który to prąd, a właściwie jego wartość
jest miarą prędkości przepływającego
gazu, przeważnie powietrza. Zaletą termoanemometrów jest mała głowica
pomiarowa, którą można umieścić poprzez niewielki otwór w ściance kanału
wentylacyjnego. Sondy pomiarowe termoanemometrów są skompensowane
temperaturowo, co oznacza, że wpływ
temperatury otoczenia czy mierzonego
medium na pomiar prędkości przepływu
jest zerowy. Kompensacja jest realizowana cyfrowo.
Termoanemometry
charakteryzują
się nowoczesną konstrukcją opartą na
wydajnym i oszczędnym energetycznie sterowniku mikroprocesorowym.
Na podstawie znajomości nieliniowych
charakterystyk czujnika temperatury
(rezystor termometryczny Pt1000) oraz
cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci termoanemometru, mikroprocesor
wbudowany w przyrząd oblicza aktualne
wyniki pomiaru temperatury i prędkości
przepływu. Zaletą termoanemometrów
jest brak mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Wzorcowanie termoanemometrów polega
na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do
nieulotnej pamięci termoanemometru
danych kalibracyjnych uzyskanych we

wzorcowych temperaturach i przepływach powietrza. Gwarantuje to wygodę
i wysoką dokładność wzorcowania oraz
stabilność parametrów metrologicznych
w funkcji czasu.

Jak wzorcujemy

Wzorcowanie anemometrów przebiega zgodnie z opisem w procedurze
wzorcowania, a z grubsza polega na
umieszczeniu badanego termoanemometru w dyszy pomiarowej, ustawieniu
warunków początkowych (zerowanie
układu pomiarowego), ustawieniu w zależności od zadanej prędkości wzorcowania wartości częstotliwości pracy
falownika odpowiadającej prędkości
obrotowej wentylatora, uzyskaniu stabilnych warunków przepływu i odczytaniu
z wyświetlacza przyrządu (w przypadku,
gdy anemometr posiada wyświetlacz)
lub z programu LBX aktualnej wartości
mierzonej i zapisaniu wszystkich danych
w arkuszu stanowiącym protokół wzorcowania. Następnie wyliczane są błędy
wzorcowanego przyrządu oraz jego niepewności wzorcowania na podstawie
budżetu niepewności. Jako dowód przeprowadzenia wzorcowania wystawiane
jest świadectwo wzorcowania. Na fot. 1
przedstawiono tunel areodynamiczny
do wzorcowania anemometrów.





Fot. 1. Widok stanowiska do wzorcowania anemometrów w LAB-EL Fot.
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2. Anemometr Kestrel 5500
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Tab. 2. Obecny zakres akredytacji

W ofercie firmy LAB-EL występują dwa
rodzaje anemometrów. Główną grupę
(tutaj firma LAB-EL jest dystrybutorem)
stanowią anemometry wiatraczkowe
(skrzydełkowe) Kestrel, które, w zależności od wersji, są wyposażone w różne dodatkowe możliwości pomiarowe.
Przykładowo, Kestrel 5000 mierzy także:
temperaturę, wilgotność względną powietrza, ciśnienie barometryczne, wysokość oraz wylicza parametry komfortu
cieplnego, temperaturę odczuwalną,
temperaturę punktu rosy i inne. Wyniki pomiarów lub obliczeń rejestrowane
są w pamięci, skąd za pomocą specjalistycznego interfejsu, można przepisać
do komputera.
Druga grupa to produkowane w firmie LAB-EL termoanemometry serii LB580 i LB-801, w których nagrzewany prądem czujnik temperatury jest chłodzony
strumieniem powietrza, co powoduje
zmianę jego rezystancji.
Z pełną ofertą anemometrów można zapoznać się na stronie Internetowej
LAB-EL: www.label.pl/po/ix.anemometry- wiatromierze.html.
Poddając się procesowi akredytacji
otwieramy się na klientów wykorzystujących w swej działalności anemometry,
które zgodnie z odpowiednimi przepisami, powinny być wzorcowane w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacyjny.
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Rzetelny pomiar momentu w elektrowniach
wiatrowych
Ekspansja energii wiatrowej odgrywa
istotną rolę w obecnych trendach polityki energetycznej w stosunku do energii
odnawialnych. Elektrownie wiatrowe,
które są coraz intensywniej rozwijane
w zagranicznym sektorze zajmującym
się produkcją generatorów wiatrowych,
które stale rosną pod względem wymiarów i mocy. Tym samym tworzą się nowe
wyzwania dla technologii pomiarowych.
Typowym przykładem jest konieczność
pomiaru momentu obrotowego w elektrowni wiatrowej. Tego rodzaju pomiary
są używane do zoptymalizowania konstrukcji generatorów wiatrowych i jednocześnie zwiększenia ich sprawności.
Należy pamiętać w tym wypadku, iż uzyskanie zwrotu sprawności o chociażby
kilka procent może skutkować oszczędnościami wartymi miliony.
Mimo, że wirnik elektrowni wiatrowej
obraca się relatywnie wolno, przekładnia
zwiększa prędkość do odpowiednich
wartości dla umieszczonego wewnątrz
generatora, który zamienia energię wia-

tru na energię elektryczną. To oznacza, że
występuje tu bardzo duży moment obrotowy, szczególnie po stronie wirnika.
W zależności od elektrowni i warunków
wiatrowych, w tym miejscu konstrukcji
mogą występować momenty na poziomie nawet kilku MN•m. Firma HBM będąca specjalistą w zakresie technologii
pomiarowych dostarcza do tego sektoru
produkcji dostosowane do panujących

w tym układzie warunków przetworniki momentu obrotowego o konstrukcji
zarówno obrotowej, jak i nie-obrotowej
charakteryzujące się momentem znamionowym na poziomie 1.5 MN•m. Propozycje konstrukcji dla nawet wyższych
momentów zostały również opracowane
i mogą być zrealizowane wedle potrzeb
klientów.

Przetwornik momentu o zakresie 1.5 MN•m do zastosowania np. w elektrowni wiatrowej
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Firma HBM opracowała tensometry
o niewielkich wymiarach: 1.2 x 2 mm
celem zmierzenia naprężeń mechanicznych, które występują podczas produkcji rozbudowanych płytek obwodów
drukowanych (PCB), tym samym doprowadzając do znacznych udoskonaleń
w jakości produkcji tych elementów. Te
mikro-tensometry mogą być naklejone bezpośrednio na płytkę drukowaną
celem monitorowania poziomu naprężeń w niej występujących. W przypadku
pustych płytek naprężenia wynoszą zazwyczaj około 850μm/m, w przypadku
płytek zmontowanych, pokrytych elementami to poziom około 450 μm/m.
Tensometry są aktualnie bardzo potrzebne w tego typu aplikacjach, gdyż ciągły
rozwój technologiczny jaki obserwujemy
na co dzień owocuje wysokim stopniem
skomplikowania obwodów drukowanych i zagęszczeniem montowanych na
nich komponentów elektronicznych. To
prowadzi do zwiększenia naprężeń mechanicznych występujących w płytkach
PCB i może skutkować uszkodzeniem
zamontowanej na nich elektroniki. Tym
samym wzrasta prawdopodobieństwo
wystąpienia awarii wyprodukowanego
układu. Używając mikro-tensometrów
HBM, pomiary naprężeń mogą być wy-

konane podczas poszczególnych etapów
produkcji płytki takich jak: montaż złączy, komponentów, testowanie połączeń
i instalacja PCB w obudowie urządzenia.
Pomiary mogą być prowadzone również w kąpieli podczas metalizacji nadruku, gdzie występujące rozległe fluktuacje
temperatury mogą prowadzić do powstawania naprężeń. Firma HBM dostarcza również tensometry serii Y, dla przykładu w formie prostej (LY4), jak również

rozety (RY9), które również mogą być
użyte w podobnych aplikacjach. HBM,
jako specjalista w technologii testowania i pomiarowej oferuje również swoje
wzmacniacze Spider8 i MGC+ wraz z
oprogramowaniem Catman® przeznaczonym do rejestrowania i zapisywania
zmierzonych danych zgodnie ze swoją
filozofią dostarczania kompletnych łańcuchów pomiarowych zwiększając w ten
sposób możliwości i łatwość użycia systemów pomiarowych.

Konsumpcja soków w Europie
– aktualny stan i prognoza na 2016 rok
Konsumpcja soków w
Europie w 2015 roku zanotowała lekki spadek w stosunku do roku wcześniejszego i osiągnęła 6,1 miliona
litrów. Nadal jednak Unia
Europejska odpowiada za
jedną czwartą światowego spożycia soków. Daje to
średnie spożycie soków na
poziomie 12 litrów na Europejczyka, z czego najwięcej soków piją Niemcy – aż
20,1 litry rocznie na osobę.

jabłkowy, podczas gdy na południu Europy, np. w Hiszpanii popularnością cieszą
się smaki ananasa i brzoskwini.
Aż 70% spożycia europejskich soków jest skumulowane tylko w 5 krajach.
Sami Niemcy odpowiedzialni są za jedną czwartą konsumpcji. Francja, Wielka
Brytania, Hiszpania i Polska są kolejnymi
rynkami, razem odpowiadając za kolejne
45% spożycia soków. Niemcy również
królują jeżeli chodzi o spożycie na osobę,
z Francją, Hiszpanią i Polską plasującymi
się na kolejnych pozycjach tuż za nimi.

Ulubionym smakiem soku Europejczyków pozostaje niezmiennie smak
pomarańczowy, a w Niemczech, Austrii
i Polsce silną pozycję zajmuje także sok
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Pomiar odkształceń
na płytkach PCB

Perspektywy na rok 2016
wg. AIJN
W 2016 roku spodziewane jest delikatne wyhamowanie spadku konsumpcji
soków na poziomie 1%. W latach następnych, do roku 2021 rynek ma się ustabilizować na poziomie 9,36 miliona litrów,
i ma być pobudzany głównie przez Europę Wschodnią, na czele z Polską, Rumunią, Słowenią, Chorwacją i krajami
Bałtyckimi.

Plan szkoleń 2016
45 SZKOLENIE
Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu i Diagnostyce
oraz Modernizacje w Obiektach Przemysłowych
7-8 września, hotel Brda, Bydgoszcz

46 SZKOLENIE
Nowości, Innowacje w eksploatacji urządzeń w sektorach o podwyższonej
wilgotności oraz w strefach zagrożonych wybuchem
20-21 października, hotel Grand, Częstochowa

47 SZKOLENIE
Ciągłość w Procesach Produkcyjnych, Bezpieczeństwo,
Oszczędne Technologie i Redukcja Kosztów
29-30 listopada, hotel Mercure, Racławice

Konsultacje diagnostyczne szyte na miarę
Spotkanie w Państwa firmie

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




Mechatronika,
to
dziedzina, w której SCHUNK
jest wiodącym producentem, posiadającym szeroką gamę produktów. Dzięki
połączeniu wieloletniego
doświadczenia w pneumatyce z pionierskimi sukcesami w mechatronice firma
SCHUNK oferuje skuteczne,
wydajne i niezawodne rozwiązania dla niemal każdego zadania. Alternatywa,
inteligencja i elastyczność
charakteryzują
unikalny,
wysokiej jakości system modułowy firmy SCHUNK.

Alternatywa- Prosty, mocny, szybki.
Moduły mechatroniczne mogą być stosowane bezpośrednio jako alternatywa
modułów pneumatycznych w istniejących systemach.
Inteligencja- Solidne i niezawodne
komponenty SCHUNK w pełni wykorzystują potencjały mechatroniki, takie jak
elastyczność i efektywność.
Elastyczność- Prosta integracja modułów SCHUNK z istniejącą architekturą.
Mechatroniczne systemy chwytające
są skutecznym zamiennikiem dla istniejących w systemie modułów pneumatycznych. Są kompatybilne z używanymi
czujnikami i sterowane cyfrowo. Firma
SCHUNK oferuje najszerszą na świecie
gamę standardowych komponentów
elektrycznych dla mechatronicznych rozwiązań automatyki, niezależnie od wielkości i materiału z którego wykonany jest
detal.
Łatwy w obsłudze, lekki i elastyczny,
elektryczny
chwytak
do
małych

elementów
EGP, koncentruje się
na tym, co
najważniejsze: wysoce kompaktowa wydajność dla dynamiki
procesów, a w przenoszeniu delikatnych
komponentów
regulacja siły zacisku.
Dzięki łatwej kontroli
chwytaka EGP przez
wejścia
cyfrowe,
konwersja systemu
z pneumatycznych
na elektryczne moduły chwytakowe odbywa się bez utraty
siły zacisku.
Mechatroniczny chwytak do małych komponentów EGP-S (wersja
szybka) firmy SCHUNK jest najmniejszym chwytakiem elektrycznym ze
zintegrowaną elektroniką na rynku,
ma także najlepszy stosunek skoku do
czasu zamknięcia. Przy maksymalnym
skoku 3 mm, czas zamknięcia palców,
to tylko 0.03 sek, co daje optymalne
warunki do minimalizacji czasu cyklu.
Mały, mocny chwytak, ważący zaledwie
100g z siłą zacisku 7N, idealnie nadaje
się do szybkiego przenoszenia przedmiotów o wadze do 35g. Bezszczotkowe, a więc nie zużywające się i bezob-

sługowe serwonapędy oraz potężne
prowadnice krzyżowe gwarantują wysoki poziom wydajności i czynią chwytak EGP-S ekspertem dla wymagań
aplikacji Pick&Place. W celu zwiększenia
dynamiki i efektywności energetycznej,
obudowa chwytaka zbudowana jest
z wysokiej wydajności aluminium. Dodatkowo w jego konstrukcji wyeliminowano wszelkie zbędne materiały, a elektronika została wbudowana wewnątrz,
aby zaoszczędzić miejsce. Chwytak
EGP-S spełnia klasę ochrony IP30 i doskonale wpasowuje się w program automatyki modułowej firmy SCHUNK

Podstawowe dane techniczne:
EGP

EGP-Speed

Wielkości:

25/ 40/ 50

25

Skok na palec:

3/ 6/ 8 mm

3 mm

Siła zacisku:

38/ 140/ 215 N

7N

Waga przenoszonego przedmiotu:

0,19/ 0,7/ 1,05 kg

0,035 kg

Waga:

0,11/ 0,32/ 0,51 kg

0,10 kg

Czas zamknięcia:

0,09/ 0,22/ 0,24 sek

0,03 sek
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Unikalny system modułowy
mechatronicznych komponentów
automatyki firmy SCHUNK

2/2016




Przykład aplikacji z chwytakiem EGP firmy SCHUNK

15

EGA firmy SCHUNK, jest chwytakiem
elektrycznym o dużym skoku, którego
konstrukcja z aluminiowych standardowych profili oparta jest na solidnym
i sprawdzonym chwytaku równoległym
PHL. Napęd stanowi standardowy elektryczny silnik przemysłowy, co upraszcza sterowanie i integrację z istniejącym
otoczeniem. Silnik montowany jest na
zewnątrz korpusu poprzez kołnież równolegle do kierunku ruchu, w wersjach
do współpracy z robotami lub prostopadle w wersjach do współpracy z portalami. Prowadnice szczęk bazowych zamontowane są na łożyskach, co pozwala
zminimalizować tarcie i optymalnie rozłożyć siłę chwytania. Chwytak EGA ma
ekstremalnie płaską
i zwartą konstrukcjię
ułatwiającą
zastosowanie w różnych
aplikacjach. Dzięki
minimalizującym
tarcie prowadnicom,
jest niezwykle trwały
i dokładny, a zoptymalizowana wagowo
konstrukcja chwytaka pozwala na
zwiększenie dynamiki i efektywności
systemu. Chwytak
produkowany jest w
dwóch typach 25/40
o parametrach: Siła
zacisku
650/1750
N,
skok
palca
30/46/60 dla wersji
24 i 40/50/75/100
dla wersji 40 , waga
transportowanego
detalu: 3,25/8,75 kg

automatyka+diagnostyka+informatyka

Nowy chwytak magnetyczny typu EGM
o elektropermanentnej zasadzie działania
służy do transportu detali ferromagnetycznych i jest produkowany w trzech wersjach : EGM F32Q i EGM F50Q, mogących
chwytać detale o przekroju prostokątnym, o sile mocowania 22 kN i maksymalnej wadze podnoszonych detali do 147 kg
oraz EGM R30L umożliwiającej transport
detali o przekroju kołowym specjalnie
skonstruowanymi szczękami pryzmowymi,
o ile mocowania do 6 kN i wadze transportowanych detali do 40 kg. Elektropermanetna zasada działania polega na zmianie biegunowosci magnesów za pomoca impulsu
elektrycznego 400 V , Imax 19 A , czas przemagnesowania wynosi 350 ms.
Elektryczne sterowanie zmianą biegunowosci magnesów, a zatem chwytaniem detali umożliwia współpracę chwytaków EGM
z robotami. W standardowych chwytakach
magnetycznych przełączenie pola magnetycznego odbywa się ręcznie, co uniemoż-

liwia ich zatosowanie na zrobotyzowanych stanowiskach transportowych.
Zaletą chwytaka jest prosta konstrukcja ,
brak konieczności wykonywania specjalnych palców do chwytania detali , brak
konieczności podłączania pneumatuki
oraz duże siły trzymania .

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




Dariusz Miłoszewicz
Zastępca Szefa Regionu Sprzedaży

Instalacje fotowoltaiczne narażone są na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych
takich jak promieniowanie
UV, duże zmiany temperatury otoczenia oraz wilgoć .
Kable stanowią jeden z kluczowych elementów całej
instalacji, stąd też wymogi
im stawiane są wyjątkowo
restrykcyjne.

Zakłady Kablowe BITNER wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stawianym instalacjom fotowoltaicznym
opracowały kabel BiT 1000® solar. Kabel
w instalacji fotowoltaicznej
służy do połączeń między modułami fotowoltaicznymi, ciągami modułów oraz do połączeń modułów
z przemiennikiem DC/AC. W zdecydowanej większości instalacje PV wykonuje się na otwartej przestrzeni, stąd
kabel BiT 1000® solar charakteryzuje się
odpornością na promieniowanie UV,
wilgoć, niską oraz wysoką temperaturę
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Kable BiT 1000® solar
produkcji Zakładów
Kablowych BITNER
do instalacji fotowoltaicznych.

w zakresie -40 st. C + 90 st. C. Żyła kabla wykonana jest z miedzianej linki kl.
5, dzięki czemu kable są giętkie i łatwe
w montażu oraz odporne mechanicznie. Dodatkowo wykonane cynowanie
żyły zabezpiecza ją przed utlenianiem
i tym samym znacznie zwiększa jej żywotność.
Równie istotne są parametry
związane z bezpieczeństwem pożarowym. Instalacje PV bardzo często montuje się na dachach oraz
elewacjach budynków, dlatego też

3/2016

Kable i przewody:
- sygnalizacyjne i sterownicze
- bezhalogenowe i ognioodporne
- energetyczne
- telekomunikacyjne i teleinformatyczne
- do elektroniki przemys³owej i automatyki
- do transmisji danych w przemyœle
- do przemienników czêstotliwoœci
- wspó³osiowe wielkiej czêstotliwoœci
- górnicze
- do obwodów iskrobezpiecznych
- audio
- specjalne wykonania

Inwestycje związane z instalacjami w odnawialne
źródła energii w Polsce nadal postępują i w ciągu kilku
najbliższych lat można spodziewać się zwiększonego zainteresowania budową nowych obiektów tego rodzaju.
Jako polski producent stawiamy na ciągły rozwój produktów w obszarze OZE.
Szeroka oferta produktów ZK BITNER umożliwia dobranie właściwego kabla do konkretnego zastosowania
w wielu gałęziach przemysłu. Odpowiednie wykonanie,
konstrukcja oraz wysoka jakość produktów potwierdzona licznymi badaniami dają pewność użytkowania w instalacjach, w których są one wykorzystywane.
Zakłady Kablowe BITNER
ul. Frieldleina 3/3
30-009 Kraków




www.bitner.com.pl
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w konstrukcji BiT 1000® solar zastosowano wysokiej jakości tworzywo bezhalogenowe, dzięki czemu kabel
spełnia normy EN 60332-1 dotyczące odporności pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie płomienia. Kable bezhalogenowe i nierozprzestrzeniające płomienia
można wprowadzać bezpiecznie do wewnątrz budynku. Tworzywo bezhalogenowe nie wydziela w trakcie
pożaru korozyjnych gazów, nie tworzy więc zagrożenia dla konstrukcji metalowych i układów elektronicznych. BiT 1000® solar zostały zaprojektowane z myślą
o eksploatacji przez cały okres żywotności instalacji PV
szacowany na 25 lat.

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




Przekładnie przemysłowe NORD zostały opracowane na podstawie
sprawdzonej
koncepcji
korpusu
jednoczęściowego i są przeznaczone
m. in. do zastosowań w
zakresie techniki przeładunkowej i materiałów
sypkich. Dzięki dostępnym
opcjom i modułom można w bardzo prosty sposób konfigurować kompaktowe rozwiązania dla
napędów przenośników
taśmowych i przenośników kubełkowych
Korpus jednoczęściowy stanowi
jednolity blok, w którym wykonane są
wszystkie gniazda łożyskowe. Blok ten
obrabiany jest na najnowocześniejszych
obrabiarkach CNC. Największa dokładność, sztywność i stabilność to cechy
charakterystyczne korpusu jednoczęściowego. Między stroną wyjściową i
korpusem reduktora nie ma połączeń

rozdzielających poddawanych oddziaływaniu sił poprzecznych lub momentów
obrotowych. Koncepcja korpusu jednoczęściowego pozwala uzyskać bardziej
kompaktową konstrukcję dzięki przesunięciu osi wałów i umożliwia zastosowanie większych łożysk tocznych, które
gwarantują znacznie wyższą trwałość.
Duża pokrywa montażowa na stronie
czołowej reduktora zapewnia łatwość
serwisu. Korpusy są wykonane z żeliwa
szarego. Opcjonalnie istnieje możliwość
wykonania korpusu z żeliwa sferoidal-

nego. Koła zębate są wykonane ze stali
wysokostopowej, a uzębienia są utwardzane dyfuzyjnie. Zoptymalizowana
geometria uzębień i dokładne ustawienie osiowości wału zgodnie z koncepcją
korpusu jednoczęściowego pozwalają
uzyskać dużą trwałość i niski poziom
hałasu przy najwyższych obciążeniach.
Uzębienia, łożyska i wały są obliczone
zgodnie z DIN 3990, DIN 3991, DIN ISO
281 i DIN 743 dla wszystkich mocy i prędkości obrotowych przedstawionych w
katalogu. Dzięki temu wszystkie reduktory NORD zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa i niezawodności.
Łożyska i koła zębate pracują w kąpieli
olejowej, jako opcja dostępne jest smarowanie obiegowe. Koła zębate w reduktorze, niezależnie od połączenia wpustowego, są połączone wciskowo między
wałem i piastą. Pierścienie uszczelniające
wały są zwykle wykonane z materiału
NBR (kauczuk nitrylowy). Opcjonalnie są
dostępne pierścienie uszczelniające wały
wykonane z FKM (Viton, kauczuk fluorowy). Do szczególnych warunków otoczenia są dostępne inne systemy uszczelniające: uszczelnienie pierścieniem gamma,
uszczelnienie labiryntowe i uszczelnienie
Taconite.

Przenośniki taśmowe
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Przekładnie przemysłowe
dla przenośników taśmowych
i kubełkowych

Przekładnie przemysłowe NORD sprostają każdemu wyzwaniu niezależnie
od tego, czy chodzi o szybkie lub wolne
przenośniki taśmowe, o małe lub duże
odległości, a także niezależnie od rodzaju transportowanego materiału (piasek,

3/2016

Napędy przenośników kubełkowych

Przekładnie przemysłowe NORD to
perfekcyjne rozwiązanie dla poziomych
i pionowych obszarów zastosowania.
Do obu rodzajów zastosowań są dostępne np. identyczne ramiona reakcyjne
reduktorów, ramy i moduły. Taka standaryzacja gwarantuje jakość, zmniejsza
liczbę komponentów, upraszcza składowanie i zapewnią szybką dostępność
dla naszych klientów. Firma NORD DRI-

VESYSTEMS od 1965 roku współpracuje z niemal każdą gałęzią przemysłu, w
której są stosowane rozwiązania z zakresu wewnątrzzakładowej logistyki transportu. Nasze komponenty i systemy
napędowe są niezbędne wszędzie tam,
gdzie trzeba coś przemieścić, ponieważ
wymaga to napędu – i to napędu najbardziej efektywnego i niezawodnego.
Z tego względu oferujemy kompletne
spektrum mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych urządzeń napędowych pochodzących od jednego wytwórcy, od silników i reduktorów, aż do
centralnej i zdecentralizowanej techniki
sterowania.




W mniejszych przenośnikach kubełkowych są stosowane motoreduktory z
przetwornicami częstotliwości. W przypadku większego zapotrzebowania na
moc stosuje się 3-stopniowe reduktory
walcowo-stożkowe, które ze względu
na transport znacznych mas, rozpędzane są w łagodny sposób poprzez zastosowanie sprzęgła hydrokinetycznego.
Cofaniu przenośnika kubełkowego musi
zapobiegać blokada ruchu wstecznego. Standardowo w obudowie sprzęgła
jednokierunkowego jest wbudowany
układ monitorowania prędkości obrotowej.

19

Wybór prawidłowych komponentów
napędowych dla optymalizacji procesów
wewnętrznych decyduje o efektywności
ekonomicznej i bezpieczeństwie urządzeń transportowych. Wysoka jakość
produktów, innowacyjna technologia i
obecność firmy NORD DRIVESYSTEMS na
całym świecie gwarantuje wysokie zadowolenie klientów.
NORD NAPĘDY SP. Z O.O.
Krakowska 58
32-020 Wieliczka
Fon. +48-122889900
Fax. +48-122889911
biuro@nord.com
www.nord.com
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żwir, węgiel, ruda, cement). NORD DRIVESYSTEMS projektuje i dostarcza bezpieczne komponenty napędowe wymagające niewielkiego zakresu konserwacji,
które obejmują cały mechanizm napędowy i składają się z silnika elektrycznego,
ramienia reakcyjnego, sprzęgła, hamulca, blokady ruchu wstecznego, uszczelnienia Taconite oraz z układu ogrzewania
i/lub chłodzenia.

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka
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chwytakowych
chwytakowych

Jens Lehmann,
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bramkarz
bramkarz niemiecki,
niemiecki,
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2012
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firmy
firmy
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reprezentuje precyzyjne
precyzyjne
chwytanie i bezpieczne trzymanie.

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

www.gb.schunk.com/mechatronik3
www.gb.schunk.com/mechatronik3

SCHUNK
SCHUNK
Alternatywa.Inteligencja.
Inteligencja.
Elastyczność.
Alternatywa.
Elastyczność.
Mechatronika³
Mechatronika³SCHUNK.
SCHUNK. Najszersza,
Najszersza,zawierająca
zawierająca
ponad
ponad
300300
standardowych komponentów, paleta produktów z zakresu
mechatroniki, zapewniająca szybką i efektywną mechatronizację
procesów transportowych i montażowych. Dla większej wydajności
Państwa
linii
produkcyjnych.
Państwazautomatyzowanych
zautomatyzowanych
linii
produkcyjnych.

180%
180%

lepszy stosunek
stosunekmasy
masy
lepszy
siłychwytania.
chwytania.
do siły

Elektryczny chwytak
małych
do małych
komponentówEGP
EGP
komponentów

Chwytak równoległy
równoległy
o dużym skoku EGA.
Możliwość
Możliwość zabudowy
zabudowy
silnika
silnikaelektrycznego.
elektrycznego.



Elektryczny
Elektrycznymoduł
moduł
obrotowy
obrotowy ERS.
ERS.
Ekstremalnie
Ekstremalnie
kompaktowa
kompaktowabudowa.
budowa.



Chwytak równoległy
równoległyWSG.
WSG.
Bardzo
Bardzo szybka
szybkakonfiguracja.
konfiguracja.
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Wrzecionowy
Wrzecionowynapęd
napęd
liniowy
liniowyELS.
ELS.
Z zabudowanym stałym
motorem.
motorem.

© 2015
GmbH & Co.
©
2015 SCHUNK
SCHUNK GmbH
Co. KG
KG

Najmocniejszy elektroniczny
Najmocniejszy
elektroniczny
chwytakdo
chwytak
domałych
małychkomponentów
komponentów
ze zintegrowaną
zintegrowanąelektroniką.
elektroniką.

włączając w to punkty terminali i planowany routing okablowania w szafie sterowniczej. Oprogramowanie dostarcza ponadto informacje o wymaganej średnicy przewodów, zastosowanym kolorze i zdefiniowanym zakończeniu punktów terminalowych – na przykład w postaci połączeń (zagniatanych lub zgrzewanych ultradźwiękowo). Są tu przejrzyście pokazane wzajemne
połączenia wiązek kablowych, co oznacza, że po zebraniu razem
wszystkich dostępnych informacji kolejne kroki projektowe są
zrozumiałe i przejrzyste. Gdy tylko połączenie zostanie w pełni
wykonane, zostaje oznaczone na schemacie kolorem zielonym.
Jest to bardzo pomocne w sytuacji, gdy nad wykonaniem projektu pracuje kilka zmian: kolejni pracownicy mogą zacząć prace
dokładnie tam, gdzie skończyli ich poprzednicy.

energetykaelektrotechnika.com
energetykaelektrotechnika.com

ee

ELEKTRONIKA • ApARATuRA pOmIAROwA
• Au TO mATy KA
diagnostyka

Projektowanie okablowania w szafie sterowniczej wymaga
ELEKTRONIKA • ApARATuRA pOmIAROwA • Au TO mATy KA
mnóstwa czasu i wiedzy, jednak firma Eplan pozwala znacznie
ułatwić ten proces: służy do tego aplikacja Smart Wiring zaprezentowana na targach Hannover Messe. Oprogramowanie to
wizualizuje okablowanie i dostarcza 100 procent danych cyfrowych niezbędnych do produkcji. Użytkownicy mogą zaoszczęAdres Redakcji:
ul. Rudzka 45/1a
dzić mnóstwo czasu przy zmianach wprowadzanych w ostat47-400 Racibórz
niej chwili, ponieważ oprogramowanie obsługuje również
od 1989
r. 92 25 POLSKI
PPH ELPOD Sp. z o.o.
Tel./Fax
32/414
często bardzo trudne zadanie porównywania projektów.
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temperatury w granicach od 70 do 80°C może wydawać się
zaskakujący, biorąc pod uwagę, że serwomotory napędzające
pompy krwi mają bardzo niską przewodność – ale jednocześnie
jest to wskaźnik pokazujący jak dużemu obciążeniu poddawany
jest system napędowy. Z tego powodu bardzo ważne było zastosowanie takiego smaru, który jest w stanie spełniać swoje
funkcje i nie ulegać degradacji w podwyższonych temperaturach.
Bardzo dokładnie wykończone miniaturowe śruby kulowe
o klasie precyzji C3 tworzą podstawę systemu wałów NSK wykorzystywanych obecnie przez Berlin Heart w mobilnym systemie VAD EXCOR. Wały są produkowane zgodnie z wymaganiami
klienta i można je uważać za produkty «szyte na miarę». Gotowe
do instalacji części są dostarczane w postaci kompletnych modułów napędowych z odpowiednim zespołem łożyskowym.
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niezamówionych. Zastrzegamy sobie
prawo do skracania i adjustacji tekstów. Przedrukowywanie materiałów
lub ich części tylko za zgodą pisemną
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Każdego roku obserwujemy wzrost zainteresowania narzędziami predykcyjnego
utrzymania ruchu, w tym wykorzystujących pomiar drgań.
Niniejszy artykuł stanowi przegląd rozwiązań oferowanych przez polskiego producenta,
firmę Alitec.

ni maszyny. Dla maszyn szybkoobrotowych (np. kompresory śrubowe,
dmuchawy Rootsa, wirówk) oraz pracujących z dużymi obciążeniami (młyny) całkowite uszkodzenie łożyska
następuje tak szybko, że metody termiczne okazują się niewystarczające.
Blisko dwudziestoletnie doświadczenie związane ze sprzedażą, wdrażaniem i produkcją systemów utrzymania ruchu zespołu konstruktorów
i programistów firmy Alitec pozwoliło
zaproponować narzędzia, które wyróżniają się na tle innych dostępnych na
rynku funkcjonalnością oraz uniwersalnością zastosowanych rozwiązań.
Podstawowym elementem każdego systemu oceny stanu technicznego
maszyn i diagnostyki ich uszkodzeń są
urządzenia pomiarowe. Dzielimy je na
przenośne (obchodowe) wykorzystywane do okresowej oceny stanu technicznego maszyn wielu maszyn oraz
stacjonarne, które mogą pełnić rolę
systemów zabezpieczających reagując
w bardzo krótkim czasie na wystąpienie anomalii w przetwarzanym sygnale drgań i/lub temperatury. To one,
wyposażone w przetworniki drgań,
stanowią pierwszy element łańcucha





Na liście najważniejszych aspektów funkcjonowania współczesnych
przedsiębiorstw znajduje się zapewnienie ciągłości funkcjonowania linii
produkcyjnych i zwiększenie ich wydajności, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów utrzymania ruchu.
Doświadczenie wielu firm pokazuje,
że te z pozoru sprzeczne kwestie łączy utrzymanie ruchu bazujące na
predykcji. Polega ono na planowanym
podejmowaniu działań naprawczych
i remontowych w oparciu o rzeczywisty stan techniczny poszczególnych
podzespołów maszyn i urządzeń.
Obecnie najbardziej efektywną metodą przewidywania awarii urządzeń
mechanicznych jest analiza sygnału
drgań generowanych przez ich ruchome elementy. Pozwala ona dużo wcześniej niż zyskująca na popularności termografia wykryć wystąpienie anomalii
w ich funkcjonowaniu. Powodem jest
większa czułość na energię rozpraszaną w uszkodzonym podzespole. Stosując metody termograficzne wykrywamy najczęściej poważne uszkodzenia,
dla których energia towarzyszących
im udarów lub tarcia powoduje wzrost
temperatury zewnętrznych powierzch-
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tworzącego systemy monitorowania
i analizy drgań. Urządzenia pomiarowe decydują o możliwości integracji
z istniejącymi systemami automatyki,
determinują sposób wykorzystania
informacji pomiarowej oraz jej jakość
(dokładność pomiaru, zakres częstotliwości, wpływ czynników zewnętrznych, itp.). Mogą posiadać funkcje
autonomiczne, które okazują się niezwykle przydatne w sytuacji braku infrastruktury sieciowej lub nadzorowania obiektów pracujących w odległych
lokalizacjach.
Jednym z czynników branych pod
uwagę przez projektantów urządzeń
pomiarowych firmy Alitec dla systemów stacjonarnych jest spójność ich
funkcjonalności, interfejsu użytkownika oraz wykorzystywanych interfejsów komunikacyjnych. Dzięki temu
urządzenia mogą być stosowane zamiennie, w zależności od środowiska
pracy, a użytkownicy i integratorzy
nie mają problemu z ich doborem
i konfiguracją. Podstawowym urządzeniem jest DiBOX przeznaczony do
instalacji na szynie DIN. Pracując autonomicznie, DiBOX wyznacza wartości skuteczne wybranych parametrów
drgań (przemieszczenie, prędkość lub
przyspieszenie), w określonym przez
użytkownika zakresie częstotliwości.

automatyka+diagnostyka+informatyka

Kompletny program oceny
stanu technicznego maszyn
od firmy Alitec
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na ciągłość produkcji najczęściej wykonuje się w określonych odstępach
czasu. Do tego celu wykorzystywane
są przenośne (obchodowe) rejestratory. Rozwiązaniem zaproponowanym przez firmę Alitec jest system
WiViD, który zyskał tytuł produktu
roku 2014. Unikalna głowica pomiarowa systemu umożliwia pomiar
drgań w 3 kierunkach. Szerokie pasmo częstotliwości (0.4Hz - 20kHz)
oraz zakres pomiaru do 100g pozwala na jego wykorzystanie do oceny
stanu technicznego praktycznie każdej maszyny zawierającej elementy
ruchome. Obszar zastosowań rozszerza możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika drgań 3D, czujnika siły,
mikrofonu. Urządzenie współpracuje
z bezprzewodowym oraz przewodowym znacznikiem fazy. Wszystkie
tory pomiarowe pracują w pełni synchroniczne.

Odpowiednikiem DiBOX przeznaczonym do pracy w trudnych warunkach środowiskowych jest urządzenie
HEV-i. Dla stref zagrożonych wybuchem, oferowane jest urządzenie
COBADe.
Brak systemu operacyjnego, szyfrowany protokół komunikacji oraz wykorzystanie indywidualnego identyfikatora urządzeń
p o m i a row yc h
w czasie transmisji czyni system całkowicie
odpornym na
działania osób
postronnych.
Pomiary
drgań
maszyn
tanich,
łatwych w naprawie,
niewpływających
bezpośrednio

Jako jedyne na rynku przenośne
urządzenie do pomiaru drgań, WiViD
może pełnić rolę kamery termowizyjnej. Interpolowany obraz o rozdzielczości punktowej 16x4 dostarcza
informacji o temperaturze obiektów
w zakresie -50°C do 300°C.
Podstawowym programem dla systemu WiViD oraz urządzeń wyposażonych w interfejs WiFi jest mVIDIA.
Program ten pracuje na smartfonach
lub tabletach wyposażonych w system
operacyjny Android.
Funkcjonalność mVIDIA zaspokoi
potrzeby nie tylko doświadczonego
diagnosty, ale pozwoli zgłębić tajniki
predykcyjnego utrzymania ruchu osobom, które dopiero zaczynają przygodę z pomiarem drgań. Opracowany
przy współpracy z diagnostami zestaw
analiz oraz intuicyjny interfejs użytkownika pozwalają niezwykle efektywnie realizować codzienne zadania
służb utrzymania ruchu.
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Wyniki o bliczeń prezentowane są lokalnie na wbudowanym wyświetlaczu OLED. Użytkownik ma możliwość
wyświetlenia tabeli najistotniejszych
składowych częstotliwościowych oraz
uproszczonego obrazu widma drgań.
Podstawowym interfejsem komunikacyjnym urządzeń DiBOX jest Ethernet
(Modbus/TCP, ATC MESbus). Opcjonalnie, każde urządzenie może zostać
wyposażone w kartę sieciową WiFi,
modem 3G oraz interfejs RS485 (Modbus/RTU). Dzięki interfejsom, wyniki
pomiarów mogą zostać wyświetlone
na ekranie istniejącego systemu automatyki oraz przekazane do programu
diagnostycznego VIDIA. Możliwości
integracji dopełnia analogowa pętla pr
ądowa 4-20 mA.
Wbudowany serwer WWW pozwala
na konfigurację każdego urządzenia
bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania.
Aktualne wyniki pomiarów odnoszone są do zadeklarowanych przez
użytkownika wartości kryterialnych.
W przypadku ich przekroczenia,
zgłaszane jest ostrzeżenie lub alarm
(wyświetlacz OLED, LED, rejestry
MODBUS). Zainstalowany moduł przekaźników może załączyć sygnalizator
alarmu lub udostępnić sygnał cyfrowy
dla systemu nadrzędnego.
Urządzenia pomiarowe wyposażane są w kartę pamięci o pojemności
do 8 GB z funkcją okresowego zapisu

poziomów drgań oraz, w przypadku
przekroczenia progów alarmowych,
przebiegów czasowych. Zapisane
informacje pozwalają na wyznaczenie trendów zmian parametrów diagnostycznych (ocena zmiany stanu
technicznego podzespołów w czasie)
oraz przeprowadzenie pełnej analizy
sygnału drgań zarejestrowanego automatycznie w sytuacjach awaryjnych
(diagnostyka zdarzenia).
Oprócz sygnału drgań, urządzenia DiBOX mogą mierzyć temperaturę (czujniki temperatury wbudowane
w czujnik drgań lub PT100), prędkość
obrotową (analizy synchroniczne)
a także rejestrować bieżące warunki
pracy. Tak zaawansowana funkcjonalność umożliwia prowadzenie nadzoru
parametrycznego urządzeń pracujących ze zmienną prędkością obrotową,
w zmiennych warunkach (obciążenie,
ciśnienie, temperatura, itp.).

3/2016
do bazy danych mogą
trafiać dane zarejestrowane za pomocą przenośnych przyrządów
pomiarowych WiViD,
wykorzystywanych
przez wielu serwisantów.
Badane elementy
maszyn oraz definicje
analiz umieszczone są
w strukturze zakładu,
którą użytkownik może
dowolnie tworzyć. Innowacją programu jest
zapamiętywanie oryginalnych przebiegów czasowych zarejestrowanych
sygnałów drgań. Dzięki nim, nowe
analizy można definiować dla pomiarów historycznych. Analizy VIDIA
umożliwiają wyznaczenie m.in. wartości skutecznej (RMS), wartości szczytowej (0-p), wartości międzyszczytowej
(P-P), kurtozy, współczynnika szczytu
(crest), współczynników uszkodzenia
łożysk (BWI, Bg, Bv, gE), widma (rozdzielczość 0,0625 Hz w pełnym paśmie
25,6 kHz), widma obwiedni. Wbudowany mechanizm dynamicznego projektowania filtrów (AFDTM) pozwala
wyznaczyć wszystkie wymienione
parametry bezpośrednio z przebiegu
czasowego w dowolnym zakresie częstotliwości, określonym przez użytkownika. Przedstawiony zestaw analiz
umożliwia diagnostykę uszkodzeń: łożysk, przekładni (zębatych, pasowych),
silników, pomp, turbin, kompresorów,
wentylatorów, a także elementów konstrukcyjnych.
Program wprowadza zupełnie nowy
model procesu wdrożenia predykcyjnych metod utrzymania ruchu. Struktura zakładu oraz analizy najlepiej
oceniające stan techniczny poszczególnych maszyn i ich podzespołów
mogą zostać utworzone przez eksperta. Po przeprowadzeniu szkolenia z zakresu obsługi programu i podstaw diagnostyki drganiowej, w początkowym
okresie czasu może on wesprzeć pracę
służb w sposób zdalny. Daje to gwarancję efektywnego wykorzystania narzędzia, zdobywania wiedzy i rozwoju
praktycznych umiejętności pod okiem
specjalisty, a także zwiększa bezpieczeństwo nadzorowanych urządzeń od
pierwszych dni uruchomienia systemu.
Najnowszym produktem Alitec jest
bezprzewodowy czujnik drgań mVIBE
z interfejsem WiFi. Przeznaczony jest on
do pomiaru drgań elementów maszyn
oraz konstrukcji budowlanych. To bez-
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przewodowy czujnik, zaprojektowany
bez żadnych kompromisów. Wysokiej
jakości akcelerometr piezoelektryczny
przetwarza drgania o amplitudach do
50 g, w paśmie częstotliwości od 1 Hz
do 20 kHz. Za przetworzenie sygnału
z czujnika na postać cyfrową odpowiada 24-bitowy przetwornik, próbkujący
sygnał z częstotliwością ponad 65 kHz.
Przesyłanie informacji pomiarowej na
odległość kilkunastu metrów, pozwala
wykonywać pomiary drgań urządzeń
instalowanych w strefach niebezpiecznych.
mVIBE został wyposażony w wyświetlacz OLED prezentujący aktualny stan oraz konfigurację urządzenia.
Wbudowane akumulatory Li-Ion gwarantują nieprzerwany pomiar (ciągła transmisja sygnału) przez okres
20 godzin. Całość została umieszczona w aluminiowej obudowie o klasie
szczelności IP67.
Każdy czujnik podlega indywidualnej kalibracji minimalizującej błąd
pomiaru. Potwierdzeniem wysokiej
dokładności może stać się świadectwo
wzorcowania PCA.
mVIBE współpracuje z dedykowanym oprogramowaniem mVIBE SOFT,
dostępnym bez opłat w GooglePlay
(słowa kluczowe: Alitec mVIBE). Jego
funkcjonalność obejmuje wyznaczanie podstawowych parametrów drgań
(poziom), widma sygnału oraz przebiegu czasowego. Wyniki pomiarów
mogą zostać zapisane w postaci pliku
graficznego lub wyeksportowane do
pliku w formacie CSV. Po zainstalowaniu programu, jego działanie można
sprawdzić korzystając z czujników
wbudowanych w smartfon. Zaawansowane analizy sygnałów, można
przeprowadzić w programie mVIDIA.
mVIBE może także zapisywać przebiegi
do bazy danych środowiska VIDIA, poprzez zintegrowany serwis pomiarowy
zbliżając się do idei przemysłu 4.0.

automatyka+diagnostyka+informatyka

Dla wszystkich analiz zdefiniowanych w danym punkcie maszyny
urządzenie współpracujące z mVIDIA
wykonuje tylko jeden pomiar. Jego parametry zaspokajają potrzeby każdej z
nich. Oznacza to spędzenie jedynie kilku sekund przy badanym podzespole.
W mobilnej bazie danych wraz ze strukturą zakładu przechowywane są oryginalne przebiegi czasowe. To wyjątkowe
podejście pozwala w pełni korzystać z
analiz dodanych nawet po zakończeniu
pomiarów. Dostępne analizy pozwalają wykryć: niewyważenie i mimośrodowość, rozosiowanie, uszkodzenie
łożysk tocznych i ślizgowych oraz ich
obudów, niestabilność filmu olejowego, kawitację, luzy mocowania i pęknięcia elementów konstrukcyjnych
maszyn, uszkodzenia kół zębatych oraz
pasów przekładni, uszkodzenia turbin i
wentylatorów, uszkodzenia elektryczne i mechaniczne silników, prędkości
krytyczne, rezonanse.
Dla wybranych typów maszyn
przygotowane zostały kreatory, które
w oparciu o istniejące normy tworzą
zestaw analiz oceniających ich ogólny
stan techniczny. W przypadku braku
odpowiednich kryteriów, progi alarmowe mogą zostać przyjęte na podstawie analizy statystycznej trendu
zmian wartości wybranego parametru
w czasie (metoda 3).
Blisko dwadzieścia lat doświadczeń w zakresie realizacji oprogramowania do analizy stanu technicznego
maszyn, wnikliwa obserwacja zmieniających się potrzeb klientów oraz
możliwości oferowane przez najnowsze technologie dały początek zupełnie nowemu programowi VIDIA dla
komputerów stacjonarnych. W małych
zakładach jest on instalowany jest na
komputerze klasy PC. W międzynarodowych przedsiębiorstwach, elementy VIDIA rozproszone na serwerach
tworzą centrum diagnostyki zdalnej.
Unikalny sposób gromadzenia informacji pomiarowej pozwala zbierać
ją z urządzeń instalowanych na stałe
w odległych zakładach produkcyjnych
(DiBOX, HEV-i, COBAD). Jednocześnie,
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mechanika+narzędzia

Zawory regulacyjne
do materiałów sypkich
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Wszystko z jednej ręki: twój partner
w zakresie pomp, armatury i serwisu
Firma KSB to nie tylko najwyższej jakości pompy i armatura ale także profesjonalna
i wszechstronna obsługa klienta płynąca z jednego źródła. Od uruchomienia/rozruchu
systemu, poprzez przeglądy i inspekcje serwisowe, po naprawy przebudowę i wycofanie
z użycia instalacji – wspieramy naszych klientów łącząc zrozumienie branży z jednoczesną
fachową wiedzą techniczną, szybkością działania oraz nowatorskimi i innowacyjnymi
rozwiązaniami.
Jesteśmy niezawodnym partnerem oferującym szeroki asortyment pomp i armatury
dla większości zastosowań oraz niestandardowe usługi serwisowe przez cały cykl życia
produktu. Więcej informacji na: www.ksb.pl




Nasza technika. Państwa sukces.
Pompy Armatura Serwis
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BEZPIECZNE TECHNOLOGIE
DLA PRZEMYSŁU I INFRASTRUKTURY
Doświadczenie i Kompetencje




www.grupaase.com.pl
33
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44 SZKOLENIE TECHNICZNE FOODTECH
Oszczędność i Efektywność w Utrzymaniu
Ruchu, Modernizacja Obiektów
Przemysłowych w Przemyśle Spożywczym.
Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt.
W dniach 16-17 czerwca 2016 odbyło się kolejne
już szkolenie organizowane
przez magazyn UTRZYMANIE RUCHU I DIAGNOSTYKA
pod tytułem „Oszczędność
i Efektywność w Utrzymaniu Ruchu, Modernizacja
Obiektów Przemysłowych
w Przemyśle Spożywczym.
Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt.” Szkolenie
miało miejsce w Polichnie
w hotelu Górskim.

ważne wydarzenia

Sante Sp.j., Hochland Polska Sp. z
o.o., Cenos Sp. z o.o., Dr Gerard Sp. z
o.o., Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska S.A., Coca-Cola HBC, Pamso S.A.,
Bahlsen Polska Sp. z o.o., Foodmark Poland Sp. z o.o., Fortuna Sp. z o.o. i wielu
innych.
Partnerem Szkolenia została firma
ABB Sp. z o.o., której prelekcji mogliśmy wysłuchać pierwszego dnia szkolenia. Patronami Honorowymi zostały
firmy: Bahlsen Polska Sp. z o.o. oraz
Perła-Browary Lubelskie S.A. Prelekcji
przedstawicieli obu firm mogliśmy wysłuchać pierwszego jak i drugiego dnia
szkolenia.
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W charakterze słuchaczy brało udział
około 80 uczestników – głównie przedstawiciele przemysłu spożywczego. Na
sali wykładowej można było spotkać
m.in.:

Podczas obrad została poruszona
bardzo szeroka problematyka dotycząca efektywności i oszczędności, bezpieczeństwa oraz rozwiązań w utrzymaniu
ruchu w przemyśle spożywczym. Liczne
prelekcje wypełniające dwa dni szkolenia były bez wątpienia cennym źródłem
wiedzy dla uczestników sympozjum.
W roli wystawców oraz prelegentów
wystąpili przedstawiciele m.in. takich
firm jak:
ABB Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o. Pneumat System Sp. z o.o., Mitsubishi Electric
Europe B.V., KSB Pompy i Armatura Sp.
z o.o., Mapei Polska Sp. z o.o., Elzat Sp. z
o.o. oraz wielu innych.

3/2016

ważne wydarzenia

Po zakończonym szkoleniu został
rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą
prelekcję. Poniżej przedstawiamy jego
wyniki:
• I miejsce: ABB Sp. z o.o.
• II miejsce: Nord Napędy Sp. z o.o.
• III miejsce: Pneumat System Sp. z o.o.,
Lab-el Sp.j. oraz Kamery IR
Przypominamy, że zwycięzca konkursu otrzymuje od nas 10 minut
gratis do wykorzystania na kolejnym
szkoleniu
Po pierwszym dniu wykładów został
również rozstrzygnięty konkurs na najlepsze stoisko wystawowe, w którym nagrodzono:
• I miejsce: Turck Sp. z o.o.
• II miejsce: Pneumat System Sp. z o.o.
• III miejsce: KSB Pompy
i Armatura Sp. z o.o.
Prelegentom dziękujemy za ciekawe,
merytoryczne prelekcje oraz wszystkim
uczestnikom za udział i udzielenie odpowiedzi w ankietach!
W odpowiedzi na liczne pytania ze
strony gości informujemy, że kolejne
szkolenie przewidziane jest na 7-8 września i będzie to szkolenie pt. „Oszczędne i
Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu
Ruchu i Diagnostyce oraz Modernizacje
w Obiektach Przemysłowych.” Sympozjum odbędzie się w Łysomicach k. Torunia w hotelu Rubbens&Monet. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
udziału!
Sara Wieder
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45 SZKOLENIE TECHNICZNE FOODTECH
Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania
w Utrzymaniu Ruchu i Diagnostyce oraz
Modernizacje w Obiektach Przemysłowych

Szkolenie
odbędzie
się 7-8 września, w hotelu
Rubbens&Monet w Łysomicach k. Torunia

ważne wydarzenia

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

Ogólne zagadnienia:

Nowoczesna i efektywna organizacja
Utrzymania Ruchu
• Trendy w zarządzaniu utrzymaniem
technicznym i cyklem życia majątku
• Rodzaje organizacji technicznych ukierunkowanych na prewencyjne UR,
niższe koszty i utrzymywanie wysokiej
niezawodności
• Mierzenie efektywności utrzymania
technicznego
• Wskaźniki KPIs dla UR i zarządzania
technicznego – praktyczne case studies problemów i rozwiązań w nowoczesnym UR

Automatyka przemysłowa
• Analogowe i cyfrowe systemy sterowania procesami
• Projektowanie systemów automatyzacji
• Elementy wyposażenia i części zamienne
• Komplementacja systemów
• Montaż i uruchomienie systemów automatyzacji
• Aparatura kontrolno-pomiarowa
• Systemy monitorowania procesów
• Przemysłowe sieciowe systemy komunikacyjne
• Przemysłowe urządzenia alarmowe
• Czujniki i przetworniki pomiarowe
• Aparatura i systemy pomiarowe

Modernizacja obiektów przemysłowych
• Automatyka budynkowa
• Klimatyzacja
• Wentylacja
• Oświetlenie
• Monitoring wizualny
• Przyprzemysłowe oczyszczalnie
• Systemy zabezpieczeń dostępu do maszyn i pomieszczeń
• Rozwiązania systemu transportu wewnętrznego
Elektrotechnika
• Okablowanie oraz sprzęt łączeniowy
• Osprzęt
instalacyjny
stosowany
w przemyśle
• Pomiary elektryczne

Napędy i układy sterowania napędów
• Napędy elektryczne, pneumatyczne,
hydrauliczne
Outsourcing dla utrzymania ruchu
• Kompleksowe rozwiązania automatyzacji procesów technologicznych i produkcyjnych,
• Projektowanie, integracja systemów,
uruchamianie
• Usługi zabezpieczania systemów
Zawory
• Zawory odcinające, regulacyjne, bezpieczeństwa, odwadniające, odpowietrzające klapy i przepustnice
Gospodarka Smarownicza
• Nowoczesne środki smarne używane
w przemyśle i ich zastosowanie
• Gospodarka olejowa i smarownicza –
oszczędności i recykling
• Nowe technologie stosowane w smarach
Mechanika
• Zastosowania w maszynach
• Łożyska – Nowe rodzaje i ich zastosowanie, prawidłowa eksploatacja w maszynach

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:
• Dyrektorów, kierowników, szefów
i pracowników UR
• Dyrektorów, kierowników, szefów
i pracowników działu produkcji
• Dyrektorów, kierowników, szefów
i pracowników działu technicznego
• Kierowników i pracowników ds. remontów
• Inżynierów serwisu
• Inżynierów procesu
• Kadry kierowniczej odpowiedzialnej
za zakupy materiałów i urządzeń eksploatacyjnych
• Głównych mechaników oraz specjalistów ds. mechanicznych
• Szefów i pracowników działów automatyki

Osoby kontaktowe:
Magdalena Burger - 505-139-335
Ryszard Hahn - 501-223-613

Zapraszamy do udziału !
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Redakcja
magazynu
techniczno-informacyjnego
Utrzymanie Ruchu i Diagnostyka
ma przyjemność zaprosić
Państwa do wzięcia udziału w 45 Szkoleniu Technicznym „Oszczędne i Innowacyjne
Rozwiązania
w Utrzymaniu Ruchu i Diagnostyce oraz Modernizacje w Obiektach Przemysłowych.”

3/2016

46 SZKOLENIE TECHNICZNE

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

Ogólne zagadnienia:

• Systemy wizualizacji i oprogramowanie jako niezbędny element w procesach diagnostyki urządzeń oraz
maszyn w strefach EX oraz w strefach
o podwyższonej wilgotności, wpływ
na bezpieczeństwo oraz niezawodność pracy tych urządzeń
• Systemy komunikacyjne – najnowsze
rozwiązania wykorzystywane w strefach o podwyższonej wilgotności oraz
zagrożenia wybuchem
• Zastosowanie urządzeń pomiarowych
w strefach zagrożenia wybuchem oraz
o podwyższonej wilgotności jako niezbędny element sprawnego funkcjonowania w trudnym środowisku
• Narzędzia i osprzęt do urządzeń pomiarowych – dostępność i zastosowanie
w urządzeniach dostępnych na rynku –
rozbudowa systemów już istniejących
i wpływ na koszty rozbudowy aplikacji
• Termowizja – wykorzystanie urządzeń
termowizyjnych w przemyśle, w którym występują strefy EX oraz środowisko o podwyższonej wilgotności

• Zastosowanie detektorów gazu jako
kluczowy element monitoringu i diagnostyki w odniesieniu do bezpieczeństwa w strefach EX oraz o podwyższonej wilgotności
• Systemy alarmowe jako ważny element aplikacji w odniesieniu do bezawaryjności oraz bezpieczeństwa
maszyn w strefach EX oraz o podwyższonej wilgotności
• Zastosowanie nowoczesnych urządzeń do ochrony maszyn i aplikacji
jako ważny element zabezpieczenia
przeciwpożarowego oraz przeciwporażeniowego
• Przekaźniki bezpieczeństwa – zastosowanie z innymi elementami zabezpieczeń w przemyśle w strefach o podwyższonej wilgotności oraz EX
• Elektrozawory – nowoczesne rozwiązania stosowane w trudnym środowisku w odniesieniu do podnoszenia
skuteczności zabezpieczeń
• Systemy bezpiecznego zatrzymania –
szybkie i skuteczne zatrzymanie maszyny w odniesieniu do stref zagrożenia jako
ważny element bezpieczeństwa aplikacji
• Rozwiązania dotyczące wtyczek, złączy oraz gniazd wykorzystywanych
w przemyśle, w którym znajdują się
strefy zagrożenia wybuchem oraz podwyższonej wilgotności
• Innowacje w zakresie okablowania wykorzystywanego w przemyśle w strefach
EX oraz o podwyższonej wilgotności
• Automatyzacja i sterowanie procesami
produkcyjnymi w zakładach, w których
występują strefy EX oraz podwyższona
wilgotność

• Nowoczesne rozwiązania w zakresie
infrastruktury napędowej stosowane
w przemyśle ze strefami EX oraz środowisk wilgotnych
• Analogowe i cyfrowe elementy sterujące procesami technologicznymi mogące znaleźć zastosowanie w strefach
o podwyższonej wilgotności oraz EX
• Silniki elektryczne – zastosowanie
w strefach EX oraz o podwyższonej
wilgotności
• Rozwiązania dotyczące komputerów
przemysłowych oraz infrastruktury sieci informatycznej pracujących w środowisku wilgotnym oraz w strefach EX
• Oprogramowanie i rozwiązania stosowane w urządzeniach wykorzystywanych w przemyśle, w strefach EX oraz
o podwyższonej wilgotności
• Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
maszyn w strefach EX i podwyższonej
wilgotności

Szkolenie skierowane jest do:

• Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy instalacji EX
• Osób odpowiedzialnych za strefy
o podwyższonej wilgotności
• Kierowników Utrzymania Ruchu
• Inżynierów
• Diagnostów
• Automatyków
• Energetyków
• Elektromonterów
Osoby kontaktowe:
Magdalena Burger - 505-139-335
Ryszard Hahn - 501-223-613

Zapraszamy
do udziału !



Redakcja magazynu
techniczno-informacyjnego Utrzymanie Ruchu i Diagnostyka ma przyjemność
zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 46 Szkoleniu
Technicznym
„Nowości,
Innowacje w Eksploatacji
Urządzeń w Sektorach o
Podwyższonej Wilgotności
oraz w Strefach Zagrożonych Wybuchem.”
Szkolenie
odbędzie
się
20-21
października,
w Hotelu Grand, w Częstochowie
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ważne wydarzenia

Nowości, Innowacje w Eksploatacji Urządzeń
w Sektorach o Podwyższonej Wilgotności
oraz w Strefach Zagrożonych Wybuchem

wydawnictwo

WAGTECH
prasa

internet

szkolenia

konsultacje
diagnostyczne

Konsultacje: SAP-PM/SAP-MM

Proponowane
przez
nas
konsultacje
skierowane są do firm wdrażających lub
mających zamiar wdrożyć system SAP moduły
PM (Plant Maintenance) lub MM (Material
Management).

Proponujemy z naszej strony wsparcie w następujących obszarach:

SAP-PM

SAP-MM

Mapowanie procesu i przepływu informacji w obszarze
Utrzymania Ruchu w firmie

Stworzenie systemu nadzoru nad poszczególnymi
obszarami i elementami wyposażenia
(maszyny, urządzenia, urządzenia AKP).
Tworzenie historii poszczególnych obszarów
i wyposażenia zawierającej informacje dotyczącej min:
• Historia wykonywanych prac
(liczba wykonywanych zadań)
• Pracochłonności przypadającej na poszczególne
obszary i wyposażenie
• Kosztów UR generowane przez poszczególne
obszary i wyposażenie

(Plant Maintenance)
Porównanie procesów zachodzących w firmie
z możliwościami konfiguracyjnymi systemu SAP
Stworzenie schematu optymalnego przepływu
informacji w obszarze UR wraz ze zdefiniowaniem
zadań dla poszczególnych osób
Definiowanie poszczególnych ról (osób) z obszaru
działania firmy i ich standardowych zadań w obszarze
SAP-PM (Plant Maintenance):
• Planista UR
• Pracownik UR
• Mistrz UR
• Szef UR
• Specjalista UR
• Zaopatrzeniowiec
• Operator
• Mistrz Produkcji
• Kierownik Produkcji
• Etc.
Definiowanie zadań i uprawnień dla poszczególnych ról
(osób)
Wybór i określenie odpowiedniej struktury obrazującej
w SAP poszczególne obszary firmy:
struktury lokalizacji funkcjonalnych
będących obrazem różnych obszarów firmy
obiektów technicznych będących
obrazem wyposażenia w poszczególnych obszarach
krytyczności wyposażenia

wydawnictwo

WAGTECH

Wydawnictwo Wag-Tech
ul. Główna 12
47-411 Czerwięcice

(Material Management)

Definiowanie wskaźników UR dla poszczególnych
obszarów i możliwości ich obliczania
Wykorzystanie systemu SAP jako bazę różnego rodzaju
dokumentacji
Wykorzystanie systemu SAP jako bazę zawierającą
informację na temat różnego rodzaju zmian
i modyfikacji dotyczących obszarów i wyposażenia
Stworzenie systemu zarządzania materiałami. Moduł
SAP-MM (Materials Management):
indeksów materiałowych.
krytyczności indeksów materiałowych.
• System automatycznego zamawiania materiałów
w oparciu o stan magazynowy
• Kontrola ruchów magazynowych
(rotacja materiałów)
• Kontrola kosztów magazynowych
zewnętrznych
• Zamawianie usług u
Powiązania i wymiana informacji pomiędzy modułami
SAP-PM (Plant Maintenance)
i SAP-MM (Materials Management)
www.pomiar.com
www.urd.com.pl
www.energetykaelektrotechnika.com

Kontakt: Katarzyna Hahn
katarzyna.hahn@pomiar.com
tel. kom.: 512 038 040

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

Proponowane przez nas konsultacje odbywają się u klienta.

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

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

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

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

Posiadamy 15 lat

doświadczenia

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

Andrzej Popik BPEC sp. z o o.

Opinie

o nas

Konsultacje
Konsultacje
diagnostyczne
diagnostyczne
Wdrożenie badań diagnostycznych

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

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

Konsultacje
Konsultacje
diagnostyczne

diagnostyczne
Wibroakustyka

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

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

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

Konsultacje
Konsultacje
diagnostyczne

diagnostyczne
Termowizja

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

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

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