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Szósty Zmysł
Nowe kamery termowizyjne FLIR
Zaledwie dwa miesiące po zaprezentowaniu nowej serii E, FLIR wdraża kolejny
nowy produkt - profesjonalną kamerę termowizyjną serii T5xx
FLIR T530, T540
Kamery T530 i T540 zaprojektowano z myślą o zaawansowanych pomiarach w sektorze energetycznym (produkcja
i dystrybucja energii) i przemyśle, koncentrując się na wysokiej rozdzielczości urządzenia, prędkości pracy i zaawansowanej ergonomii. Dzięki uchylnemu, w zakresie
180° układowi optycznemu , wyraźnemu wyświetlaczowi LCD i wygodnej
obudowie kamery serii T500 stanowią
przydatne narzędzie dla inspektorów,
ułatwiając pomiary termowizyjne
w ciężkich warunkach przemysłowych, zwłaszcza gdy badane urządzenia są zasłonięte przeszkodami lub
trudno dostępne.

FLIR E75, E85, E95
Tworząc nową serię Exx, firma FLIR opracowała nową
gamę niewielkich, inteligentnych, wymiennych obiektywów. Kamera automatycznie rozpoznaje je i kalibruje,
dzięki czemu nie jest wymagana dodatkowa kalibracja
producenta. Seria Exx jest też wyposażona w dalmierz
laserowy. Dzięki niemu możliwe jest precyzyjne, automatyczne ustawianie ostrości i tym samym dokładniejszy
pomiar temperatury, a w modelach FLIR E85 i E95 pomiar i prezentacja pola powierzchni obszaru na ekranie
w metrach i stopach kwadratowych. Ponadto, FLIR E85 i
E95 mają wyższe rozdzielczości detektora podczerwieni,
maks. 464×348 (161 472 piksele), a zakres pomiaru temperatury sięga 1500 stopni Celsjusza.
Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski,
ul. Rakowiecka 39A/3, 02-521 Warszawa
tel.: +48(22) 849 71 90, fax. +48(22) 849 70 01,
e-mail: rutkowski@kameryir.com.pl
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Łożyska NSK o niskim współczynniku
tarcia zwiększają wydajność
energetyczną

wiska pracy. Dostępnych jest wiele innych opcji uszczelniania
w zależności od wymagań aplikacji.
Zapotrzebowanie rynku na łożyska kulkowe o małym współczynniku tarcia jest generowane głównie przez takie sektory,
jak AGD - w szczególności dotyczy to pralek, których producenci deklarujący korzystną klasę efektywności energetycznej
posiadają wyraźną przewagę konkurencyjną. Również branża
motoryzacyjna podejmuje znaczne wysiłki na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej układów napędowych pojazdów. Przykładowo, niedawne zastosowanie u klienta NSK poprzecznych łożysk kulkowych o niskim współczynniku tarcia
umożliwiło zmniejszenie momentu tarcia o 47% w porównaniu
do powszechnie używanych standardowych łożysk kulkowych
tego samego typu.

Wykorzystanie w systemach napędowych łożysk kulkowych
cechujących się niskim tarciem zwiększa wydajność energetyczną i zmniejsza szum podczas pracy. Łożyska tego typu
ograniczają również wytwarzanie ciepła, co z kolei pomaga wydłużyć okres ich eksploatacji. Wykorzystując rozwiązania, takie
jak zoptymalizowana geometria bieżni i specjalne konstrukcje
uszczelnienia, firma NSK opracowała kilka serii łożysk kulkowych oferujących znacząco niższy poziom tarcia.

Aby dowiedzieć się więcej o najnowszych rozwiązaniach
z zakresu technologii łożysk o niskim współczynniku tarcia, firma NSK udostępniła do pobrania plik PDF będący częścią serii
´Technical Insights´ www.nskeurope.com/downloads/literature_bearing/TI_E_0016_final.pdf

Inkrementalne enkodery obrotowe
z nową technologią BlueBeam
Niebieskie diody LED zapewniają
większą sprawność
przy generowaniu sygnałów
Nowa technologia BlueBeam zastosowana w inkrementalnych, optycznych enkoderach obrotowych zwiększa sprawność przy generowaniu sygnałów. Specjalnie zaprojektowane
niebieskie diody LED w połączeniu z nowoczesnymi, zminiaturyzowanymi detektorami zapewniają lepszą penetrację energii
niebieskiego światła wewnątrz chipa. W wyniku tego uzyskuje
się większą rozdzielczość, znacznie większą amplitudę i lepszą jakość sygnału. Wprowadzając nowe enkodery obrotowe
ENI58IL, firma Pepperl+Fuchs dostarcza doskonałej jakości produkty standardowe dostępne w wersjach aż do największych
prędkości obrotowych, zapewniające doskonałą dynamikę
i inne parametry, osiągane dotąd wyłącznie w specjalnych, zaawansowanych wykonaniach.

Podczas projektowania energooszczędnych systemów napędowych, inżynierowie powinni zawsze mieć pewność, że wzięli
pod uwagę także łożyska toczne. Wewnętrzne tarcie, które jest
wynikiem ruchu elementów tocznych na bieżni, jak również
styku z uszczelnieniami standardowymi, może pogorszyć wydajność napędową. Mając to na uwadze, łożyska NSK o niskim
współczynniku tarcia charakteryzują się - oprócz innych atrybutów - opatentowaną geometrią, która zmniejsza powierzchnię
styku pomiędzy kulkami a bieżniami. Dodatkowo koszyki z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym i efektywne środki
smarne zapewniają znaczące obniżenie momentu tarcia.

Nowa technologia BlueBeam dla inkrementalnych, optycznych enkoderów obrotowych stanowi dużą innowację. BlueBeam to w zasadzie określenie specjalnie wykonanych do
tego celu niebieskich diod LED, które firma Pepperl+Fuchs po
raz pierwszy zastosowała w nowych inkrementalnych enkoderach obrotowych ENI58IL, pozwalając zaoferować parametry
osiągane dotąd tylko w specjalnych, zaawansowanych wykonaniach. Niebieskie światło emitowane przez nowe diody LED
cechuje się zmniejszoną dyfrakcją w porównaniu z promieniowaniem podczerwonym o większej długości fali i przy tej samej
szerokości szczeliny pozwala uzyskać ostrzejszy obraz. W połączeniu z nowoczesnymi detektorami o mniejszej strukturze,
głębokość penetracji niebieskiego światła w strukturę chipa
jest krótsza i oferuje większą energię. Zwiększa to sprawność
źródła światła tak znacznie, że detektor może generować znacznie ostrzejsze kontury. W rezultacie tego uzyskuje się większą
rozdzielczość, większą amplitudę sygnału i mniejszy jitter krawędzi. Oznacza to przykładowo, że tolerancja położenia fazy
A do B jest zredukowana znacznie poniżej 10%, co zapewnia

Jakość procesów produkcyjnych to kolejny ważny czynnik
dla powstania łożysk kulkowych o niskim tarciu. W tym wypadku każda chropowatość bieżni łożyska najprawdopodobniej wpłynie negatywnie na smarowanie, zwiększy szum pracy
i będzie generować większe tarcie. To z tego powodu bieżnie
łożysk NSK przechodzą dedykowany proces honowania, który
został tak zaprojektowany, aby zapewnić wyjątkowo gładką powierzchnię toczną.
Jeśli chodzi o technologię uszczelniania to opracowana
i opatentowana przez NSK bezstykowa, konstrukcja labiryntowa zapewnia skuteczne uszczelnienie, nie zwiększając momentu tarcia oraz temperatury pracy łożyska. Jest to niezwykle ważne w zastosowaniach, w których jakakolwiek utrata wydajności
jest uważana za szczególnie niepożądaną. Łożyska NSK posiadające bezstykowe uszczelnienia labiryntowe osiągają wysoką
szybkość pracy, porównywalną z łożyskami osłoniętymi i jednocześnie są optymalnie chronione w trudnych warunkach środo-
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Łożyska NSK o niskim współczynniku tarcia osiągają znacząco niższy moment tarcia niż standardowe łożyska
tego samego typu.

3/2017

i niefermentujące materiały, który doświadczał powtarzających się awarii, często przerywających proces produkcyjny średnio co sześć tygodni musiały być wymieniane łożyska kulkowe skośne z uszczelkami stykowymi. Każdy wirnik ma dwa
łożyska, a obrotowy przesiewacz posiada dwa wirniki. Wymiana łożysk trwała każdorazowo ok. godziny.
Chcąc znaleźć rozwiązanie problemu, firma przetwórcza
skonsultowała się z ekspertami NSK, którzy zbadali uszkodzone łożyska oraz warunki środowiska pracy. Ustalono, że
przyczyną uszkodzeń było zanieczyszczenie bieżni łożysk.
W oparciu o przeprowadzoną analizę firma NSK zarekomendowała wymianę istniejących łożysk na łożyska kulkowe skośne
z technologią Molded-Oil.

Nowy model ENI58IL z technologią BlueBeam

ponad dwukrotnie lepszą jakość sygnału w porównaniu z typowymi na rynku wartościami uzyskiwanymi dla podczerwieni.
Precyzyjnie kontrolowana szybkość skanowania zapewnia też
znacznie większą rozdzielczość. Dzięki temu, nowa technologia BlueBeam zastosowana w enkoderach obrotowych ENI58IL
zapewnia dużą dokładność nawet przy największych szybkościach obrotowych do 12.000 rpm. Maksymalna częstotliwość
sygnału wyjściowego ENI58IL wynosi 400 kHz - do 50% więcej
niż w standardowych enkoderach obrotowych. Precyzyjna
technologia BlueBeam oferuje najwyższą jakość sygnału spośród wszystkich enkoderów obrotowych dostępnych obecnie
na rynku. W rzeczywistych zastosowaniach pozwala to zmniejszyć tolerancje i zwiększyć sprawność.

Specjalny materiał bazowy w łożyskach Molded-Oil nie
tylko zapobiega przed wnikaniem zanieczyszczeń, ale także
powoli uwalnia olej smarny, dzięki czemu odpowiednie smarowanie jest zapewnione przez długi czas.
Wykorzystanie uszczelek DDU utrudnia wnikanie zanieczyszczeń do łożysk, a jednocześnie okres eksploatacji zostaje
wydłużony jeszcze bardziej, dzięki wykorzystaniu obudów ze
stali nierdzewnej, które stanowią optymalny wybór w środowiskach silnie korozyjnych.
Znaczące rezultaty osiągnięte w biogazowni potwierdzają założenia NSK: w aplikacjach, gdzie środowisko pracy jest
zanieczyszczone przez wilgoć i zapylenie, okres eksploatacji
łożysk Molded-Oil w obudowach ze stali nierdzewnej jest ponad dwukrotnie dłuższy niż łożysk ze standardowym smarowaniem.

Łożyska NSK zapewniają
biogazowni roczne oszczędności
w wysokości 19.200 €

Po dokonaniu zmian, instalacja biogazowni w zakładzie
przetwórstwa warzyw funkcjonuje obecnie bez problemów
- wymiany łożysk w ciągu roku stały się o wiele rzadsze, podobnie jak awarie i przestoje w pracy. W oparciu o te czynniki
roczne oszczędności oszacowano na poziomie 19.200 €.

Zastosowanie zaawansowanych łożysk kulkowych skośnych
Molded-Oil w obrotowym przesiewaczu biogazowni zapewniło
ponad dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji, co pozwoliło zaoszczędzić 19.200 € w ciągu roku. Łożyska Molded-Oil posiadają środek smarny osadzony w żywicy poliolefinowej - takie rozwiązanie zabezpiecza przed wnikaniem zanieczyszczeń
ciekłych i stałych, umożliwiając wydłużenie bezobsługowego
okresu działania łożyska.

W warunkach zanieczyszczeń przez wilgoć
i pył okres eksploatacji
łożysk NSK Molded-Oil
w obudowach ze stali
nierdzewnej jest ponad
2 razy dłuższy niż łożysk
z konwencjonalnym
rodzajem smarowania.

W zakładzie przetwórstwa spożywczego nowo uruchomiona instalacja produkcji biogazu jest używana do fermentacji
resztek materiałów spożywczych oraz do wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła z uzyskanego metanu. Instalacja opiera się
na obrotowym przesiewaczu odfiltrowującym gruboziarniste
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Warunki środowiska pracy w biogazowniach są niekorzystne dla standardowych łożysk tocznych - zwłaszcza
podczas procesu przygotowania resztek spożywczych
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Rozwiązania Clean-Cut Aventics
prezentuje serię siłowników
CCL Clean Line

Nowe podzespoły przełączające
i kontrolne do pracy w strefach
zagrożonych wybuchem

Firma Aventics rozszerzyła swoją ofertę siłowników do aplikacji o podwyższonych standardach higienicznych, wprowadzając dwie nowe serie CCL-IS i CCL-IC zgodne z normami ISO.
Siłowniki te spełniają ostre wymagania stawiane przez przemysł spożywczy i farmaceutyczny. Aventics zaprezentował te
nowe serie siłowników po raz pierwszy na targach Hannover
Messe 2017.

Już od wielu lat firma Pepperl+Fuchs specjalizowała się
w produkcji elektrycznych podzespołów przełączających przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
Specjalnie na targi w Hanowerze oferta podzespołów elektrycznych z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym została
znacząco rozszerzona i zmodernizowana.

Certyfikowane przełączniki do
montażu panelowego. Wiele
dostępnych funkcji

Pepperl+Fuchs dostarcza komponenty do kontroli maszyn
i sieci elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem, wyposażone w różne rodzaje zabezpieczeń i zamykane w różnych
wariantach obudów.
Przełączniki i przyciski do montażu panelowego
Szczególnie interesująco wygląda szeroka oferta przełączników, przycisków z podświetleniem i przycisków zatrzymania
awaryjnego. Wszystkie one charakteryzują się małą wysokością
montażu. Zamknięcie bagnetowe umożliwia tu szybką i bezpieczną instalację na dowolnym panelu. Wszystkie modele uzyskały certyfikat Ex e do instalacji na standardowych panelach
w strefach zagrożonych wybuchem.

Siłowniki standardowe CCL-IS są dostępne w 8 wersjach wymiarowych pokrywających zakres średnic od 25 do 125 mm.
Ich maksymalny skok wynosi 2750 mm. W zależności od wymagań aplikacji, użytkownicy mogą wybierać między amortyzacją elastyczną i pneumatyczną. Czujniki zbliżeniowe serii ST6
mogą być zainstalowane w kilku łatwych krokach, bez użycia
specjalistycznych narzędzi. Są one dostępne w wielu wersjach
różniących się długością i rodzajem połączeń. Specjalną cechą
siłowników nowej serii jest opcja konfiguracji połączeń pneumatycznych na pokrywie, na podstawie lub obu jednocześnie.
Usytuowanie wlotu i wylotu powietrza z jednej strony obudowy oznacza większą elastyczność dla projektantów, zwłaszcza,
że połączenia mogą być później zmienione. Niewykorzystywane połączenia pneumatyczne są uszczelniane za pomocą śrub-zaślepek.

Nowości: Brzęczyki i brzęczyki z sygnalizacją wizualną
Pepperl+Fuchs prezentuje nowe typy brzęczyków przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Zapewniają one sygnalizację wizualną i dźwiękową w formie błysków
światła i głośnego sygnału alarmowego.
Rozłączniki i wyłączniki bezpieczeństwa
Ta linia podzespołów zapewnia bezpieczną pracę silników i
napędów w strefach zagrożonych wybuchem. Pepperl+Fuchs
wprowadza do oferty zupełnie nowy model o stopniu ochrony
Ex de. Te odporne na manipulacje wyłączniki bezpieczeństwa
zawierają potrójne zamknięcie. Wszystkie są produkowane
w wersjach 3-, 4- i 6-biegunowych o prądzie znamionowym 16,
25 i 40 A i zamykane w obudowach GRP lub ze stali nierdzewnej.

Dziewięć dostępnych rozmiarów sprawia, że małogabarytowe siłowniki CLC-IC pokrywają najszerszy obecnie na rynku
zakres średnic od 16 do 100 mm. Daje to inżynierom dużą elastyczność, dzięki możliwości korzystania z wersji o małej i dużej
sile. Maksymalny skok tych małogabarytowych modeli wynosi
500 mm i jest mierzony za pomocą czujnika zbliżeniowego rodziny ST6. Siłowniki CCL-IC mogą być montowane bezpośrednio, bez dodatkowych elementów mocujących. Do konfiguracji
online siłowników Clean Line firma Aventics proponuje narzędzie Engineering Tools.
Link do Engineering Tools:
www.aventics.com/de/engineering-tools

Automatyka to nasz świat. Perfekcyjne rozwiązania z dziedziny automatyki są naszym celem.
Gotowość do podejmowania przedsiębiorczego ryzyka,
pionierski duch i głębokie przekonanie o wartości własnych
pomysłów wynalazczych – z tymi właśnie aktywami rozpoczynali działalność Walter Pepperl i Ludwig Fuchs, otwierając swój
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Laatzen, Niemcy, 13. marca 2017 – Nowe siłowniki firmy
Aventics zapewniają zgodność ze wszystkimi odpowiednimi
standardami europejskimi dla aplikacji pracujących w strefach,
w których występuje kontakt z żywnością. Zarówno model
standardowy CCL-IS zgodny z ISO 15552, jak i model małogabarytowy CCL-IC, zgodny z ISO 21287 odpowiadają podstawowym zasadom konstrukcji o podwyższonych standardach higienicznych: ich korpusy zostały wykonane z anodyzowanego
aluminium, a śruby mocujące i tłoczyska ze stali nierdzewnej.
Materiały użyte do produkcji siłowników i smary uzyskały zatwierdzenie FDA.

3/2017
W metropolii Brest zdecydowano o większym skupieniu
miasta nad brzegami rzeki Penfeld. System kolejki linowej ma
na celu wzmocnienie powiązań ekonomicznych między stronami rzeki. Przy zasięgu 420 metrów kolejka łączy centrum miasta
z nową dzielnicą Capucins, która powstała na 16 hektarach terenów wcześniej należących do wojska. W projekcie konstrukcji
wykorzystano oryginalną i innowacyjną technologię, w której
dwie linie wzajemnie się przecinają w układzie pionowym. Jest
to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. Zamiast mijać
się na jednym poziomie, dwa wagoniki mijają się jeden nad
drugim, a następnie mogą zatrzymywać się na wspólnej stacji.
Dzięki temu zmniejszyła się wielkość systemu i samych stacji,
włącznie z potrzebnym terenem, obniżając w ten sposób również ogólne koszty budowlane. Jest to szczególnie korzystne
w środowisku miejskim, w którym przestrzeń jest ograniczona.
To innowacyjne podejście pozwoliło na zachowanie budynku
stacji Capucins, chronionego jako narodowy zabytek. Wagoniki
linowe przejeżdżają przez jeden stalowy maszt, który dobrze
wtapia się w środowisko doków wraz z ich dźwigami. Każdy
wózek jest zawieszony na dwóch linach nośnych o średnicy 50
mm i rozciąganych z siłą 88 ton. Układ przeciwwagi, zwykle występujący w strukturach górskich, udało się zniwelować dzięki
jednoczesnemu ruchowi wagoników linowych przez większą
część ich trasy.

Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem:
www.pepperl-fuchs.com

Produkty Leroy-Somer zasilają
oryginalny i przełomowy system
napędowy kolejki linowej
w mieście Brest

Niski pobór energii
Jedno z wyzwań, które postawiła metropolia Brest, dotyczyło
rozwiązania o niskim poborze energii. Pomysł polegał na odzyskiwaniu energii przy hamowaniu, lecz dostawcy energii wcześniej nie rozwijali systematycznie pełnego potencjału przyjmowania prądu do swojej sieci. Istnieją ramy prawne, które na to
pozwalają, na przykład przy produkcji energii słonecznej, lecz
nie obejmują systemu pobierającego prąd i zwracającego go
do sieci w bardzo krótkich cyklach, jak ma to miejsce w mieście
Brest. W rozwiązaniu zdecydowano się więc zastosować baterie
superkondensatorów o wielkiej pojemności, które przechowują energię wytwarzaną przez wagoniki na odcinkach opadających, aby jej później użyć na odcinkach wznoszących.

Komunikacja miejska we francuskim mieście Brest została rozbudowana 19 listopada o dwa wagoniki kolejki linowej,
które mogą pomieścić do 60 osób, umożliwiając im przejazd
na odległość ponad 400 metrów nad rzeką Penfeld. Pobór
mocy nowego rozwiązania może potencjalnie być niemal zerowy. Jest to pierwsze na świecie osiągnięcie tego rodzaju pod
względem technologii, a realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw Bartholet France oraz Seirel
ze wsparciem Leroy-Somer.

Projekt przyznano przedsiębiorstwu Bartholet France, które
miało odpowiadać za układ wagoników linowych, oraz Seirel,
specjalizującemu się w wyposażeniu elektrycznym i automatyce bezpieczeństwa, które miało odpowiadać za transport linowy. „Skontaktowaliśmy się z kilkoma dostawcami, lecz tylko
firma Leroy-Somer miała doświadczenie przy tego rodzaju zastosowaniach i mogła także dostarczyć wszystkie komponenty
elektromechaniczne” — wyjaśnił Thomas Savin, menedżer projektu z Seirel Automatismes.
Napęd lin pociągowych będący sercem systemu jest zasilany przez dwa chłodzone cieczą silniki asynchroniczne najnowszej generacji Leroy-Somer IMfinity LC 315 (300 kW, 1500 obr./
min, 460 V), pracujące w układzie silnika głównego i pomocniczego w jednym torze. System oferuje dodatkową opcję podwójnej redundancji, ponieważ do pracy w trybie ograniczonym (niskiej prędkości) wystarczy tylko jeden z dwóch silników.
Sterowanie silników odbywa się przez dwa falowniki Leroy-Somer Powerdrive MD2S, które są zasilane przez dwa prostowniki
aktywne (ang. Active Front End) Powerdrive MD2R podłączone
do sieci energetycznej. Przetwornica DC, również z oferty Leroy-Somer, pozwala na kontrolowanie pracy superkondensatorów M65V385F opracowanych przez Blue Solutions (grupa
Bolloré). Superkondensatory mają specjalną konstrukcję, aby
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zakład reperacji radioodbiorników w Mannheim w 1945 roku.
Wynaleziony przez nich kilka lat później czujnik zbliżeniowy
potwierdził ich wartość. Był jednocześnie początkiem długiej
historii ścisłej współpracy z klientami oraz opracowania wielu
innowacyjnych technologii i procedur z dziedziny automatyki.
Zarówno wtedy, jak i teraz naszym celem pozostaje bezpośredni wgląd w potrzeby każdego klienta. Jako pionierowi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej instalacji elektrycznych oraz
czołowemu producentowi innowacyjnych czujników o dużej
sprawności – ścisła współpraca z klientami pozwoliła nam stać
się liderem w rozwoju technologii stosowanych w automatyce.
Naszym celem jest łączenie najnowocześniejszych technologii
z szerokim zakresem usług, pozwalające klientom optymalizować swoje procesy i aplikacje.
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sprostać potrzebom w zastosowaniach przemysłowych o wysokich parametrach mocy. Spełniają najbardziej wymagające
specyfikacje robocze i pozwalają na ładowanie i rozładowanie
w ciągu kilku sekund, a ich czas eksploatacji sięga kilkuset tysięcy cykli.
„To osiągnięcie nie byłoby możliwe bez doświadczenia Leroy-Somer w zakresie technologii projektu” — powiedział Guillaume Bourgoint, menedżer ds. marketingu technicznego.
„Polegamy na szerokiej gamie silników i napędów o zmiennej
prędkości, pracujących na różnych technologiach, co pozwala nam na oferowanie klientom niestandardowych rozwiązań
z zakresu systemów automatyki i napędów. W ten sposób połączenie silnika IMfinity LC, który cechuje się cichą pracą, z falownikiem Powerdrive MD2 z niestandardowym zasilaniem było
dla nas oczywistym wyborem, biorąc pod uwagę dane specyfikacje i ograniczenia tego projektu”.
„Cieszymy się, że firma Leroy-Somer podzieliła się swoją wiedzą i pomogła nam w fazie projektowej, przedstawiając swoje
doświadczenie i praktyczne dla nas podejście. Kolejną korzyścią był tylko jeden punkt kontaktu i jeden podmiot odpowiedzialny za wszystkie ruchome części, co było dla nas doskonałą
gwarancją w projekcie tak nowatorskim, jak nasz. W szczególności chcieliśmy mieć jednego dostawcę silników i ich układów
sterowania. Wcześniej używaliśmy przemiennika innego producenta, lecz konfigurowanie Powerdrive MD2 firmy Leroy-Somer okazało się dziecinnie łatwe” — dodał Thomas Savin.

energetycznej Premium IE3 jest to jeden z najlepiej dopracowanych silników z gamy IMfinity. „Produkty z serii LC są dostępne w mocach od 150 kW do 1,5 MW i są idealne w każdym
przypadku, gdzie silnik jest blisko operatora lub użytkowników
systemu. Spełniają rosnące wymagania komfortu akustycznego, cechujące wyposażenie robocze i ważne dla obsługi warsztatów lub znajdujących się w pobliżu użytkowników” — wyjaśnił Guillaume Bourgoint.
Istotne korzyści
Kształt trasy w tej kolejce linowej jest szczególnie przystosowany do zastosowania układu odzyskiwania energii, który jest
wykorzystywany w pierwszej fazie podczas wznoszenia, a następnie przy opadaniu, przy czym punkty początku i końca trasy znajdują się na jednej wysokości. Energia jest zużywana, aby
doprowadzić wózek do środkowego punktu wspólnego trasy.
Po przekroczeniu tego punktu rozpoczyna się faza opadania,
w której hamowanie jest źródłem energii, którą można wprowadzić z powrotem do systemu, aby ponownie zasilić wznoszenie. To pozwala na bardzo duże ograniczenie kosztów energii.
„To osiągnięcie może posłużyć jako przykład dla innych
zastosowań przemysłowych, na przykład w dźwigach” — tłumaczy Thomas Savin. „Teoretyczne oszczędności energii przekraczają 90%, lecz główną przeszkodą są dzisiaj superkondensatory. Tutaj dobraliśmy je tak, aby przechowywać mniej więcej
połowę potrzebnej energii i już w takiej formie oznaczają inwestycję 200 000 euro. Prawdopodobnie ten koszt mocno spadnie w niedalekiej przyszłości”

„To pierwszy raz, kiedy system wagoników linowych wyposażono w funkcję odzyskiwania energii z akumulatorami. To
osiągnięcie bezpośrednio odzwierciedla możliwości naszego
przedsiębiorstwa, które jest w stanie realizować bardziej złożone projekty inżynieryjne i bez wątpienia będzie także inspiracją w innych projektach na całym świecie” — tłumaczy Nicolas
Chapuis, dyrektor zarządzający w Bartholet France.

Silnik IMfinity LC produkcji Leroy-Somer napędzający liny
pociągowe

Cicha praca i niewielkie rozmiary
”Kolejnym wyzwaniem w projekcie okazał się fakt, że powierzchnia dostępna do montażu silników była bardzo blisko
pasażerów. Przełomowa konstrukcja technologiczna przewidywała, że silniki będą znajdowały się tylko kilka centymetrów za
przezroczystymi panelami i będą widoczne dla użytkowników.
Ergonomia obiektu i komfort pasażerów wymagały więc, aby
wyposażenie było ciche i kompaktowe. Tutaj także firma Leroy-Somer wyróżniała się spośród konkurencji dzięki swoim rozwiązaniom przeznaczonym dla silników IMfinity LC” — dodał
Nicolas Chapuis.
Dzięki chłodzeniu cieczą silniki asynchroniczne IMfinity LC
są nawet o 25% bardziej zwarte w porównaniu z silnikami chłodzonymi powietrzem o równoważnej mocy. Poziom dźwięku
jest również zmniejszony o 10 do 20 dB, co pozwala na optymalną izolację akustyczną. Tę korzyść można wytłumaczyć
wydajnością układu chłodzenia, który w całości otacza silnik.
Ta konstrukcja jest godna zaufania, a dzięki klasie sprawności

Rysunek poglądowy układu zasilania
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W przypadku zaniku zasilania wagoniki linowe mogą powrócić do swoich stacji w trybie awaryjnym dzięki generatorowi elektrycznemu z alternatorem niskonapięciowym LSA 44.3,
który także został wyprodukowany przez Leroy-Somer. Kwestie
bezpieczeństwa zostały rozpatrzone w najmniejszych szczegółach, aby zapewnić ochronę na każdą ewentualność.

3/2017

Precyzja i umiejętności zespołu NSK
usprawniają wymianę wielkogabarytowego łożyska konwertera

Producent komponentów z blachy stalowej poszukiwał
rozwiązania problemu ograniczonej żywotności napędów
i elementów prowadzących w automatycznym systemie spawalniczym. W przypadku jednej konkretnej linii produkcyjnej
prowadnice liniowe zrobotyzowanego pistoletu spawalniczego musiały być wymieniane co 2 - 3 miesiące. Ze względu na
koszty części zamiennych i czas prac konserwacyjnych, jak również przestój instalacji, firma poprosiła NSK o zbadanie sytuacji
i propozycję rozwiązania problemu.

Wymiana wielkogabarytowych łożysk tocznych wykorzystywanych w instalacjach produkcji stali stanowi poważne wyzwanie dla zespołu techników, narzędzi i stosowanej strategii.
Jednak nie jest to zadanie niewykonalne, jak ostatnio wykazała
to firma NSK podczas remontu konwertera w dużej skandynawskiej stalowni. Firma NSK wraz z autoryzowanym dystrybutorem Nomo zapewnili wsparcie fińskiemu producentowi przekładni podczas wymiany sześciu stożkowych łożysk o średnicy
wewnętrznej 1800 mm.

Prowadnice liniowe stosowane w systemach robotów
spawalniczych funkcjonują w ciężkich warunkach operacyjnych

Konwertery stosowane w produkcji stali posiadają wielkogabarytowe łożyska narażone na wysokie obciążenia

Firma NSK odkryła, że odpryski i opary spawalnicze mają
bardzo niekorzystny wpływ na żywotność elementów prowadzących. W związku z tym zasugerowała wymianę istniejących
produktów na serię prowadnic liniowych NH, wyposażoną dodatkowo w osłony stalowe i bezobsługowe zespoły samosmarujące K1.
Osłony stalowe skutecznie osłaniają uszczelkę wargową
i uniemożliwiają wnikanie zanieczyszczeń do wnętrza prowadnicy, zapewniając w ten sposób długi okres eksploatacji
produktów w zastosowaniach automatycznego spawania. W
efekcie użycia osłon stalowych zwiększa się docisk pomiędzy
powierzchnią szyny a uszczelką. Dla tego konkretnego zastosowania firma NSK rekomendowała również użycie zespołu samosmarującego K1, który zapewnia niskie tarcie podczas poruszania się uszczelki na filmie olejowym. Zespół K1 wykorzystuje
materiał na bazie syntetycznej, który utrzymuje olej w porach
i stale go uwalnia, zapewniając w ten sposób bezobsługowe
funkcjonowanie.
Dla dodatkowej ochrony powierzchnie prowadnic liniowych
zostały pokryte czarnym chromem, który zabezpiecza przed
trwałym przywieraniem rozprysków spawalniczych. Obecnie
rozpryski tylko lekko przylegają do platerowanych powierzchni
i są usuwane podczas kontaktu z osłoną stalową.
Zastosowanie prowadnic liniowych z serii NH firmy NSK całkowicie rozwiązało problem, w pełni satysfakcjonując klienta.
Pistolety spawalnicze typu C działają od ponad 3 lat bez żadnej
usterki, co oznacza, że jak do tej pory okres ich eksploatacji został wydłużony dziesięciokrotnie.





Firma SSAB (mająca siedziby w USA i Skandynawii) to wiodący europejski producent stali. Jest znana przede wszystkim ze
swoich wysoko wytrzymałych gatunków stali, które są chętnie
wykorzystywane w wymagających zastosowaniach, takich jak
sekcje karoserii samochodowych narażone na zgniecenia czy
ciężkie maszyny budowlane. Oddział SSAB Europe produkuje
wysokiej jakości taśmy, blachy oraz rury stalowe.
Cały łańcuch procesowy, od wsadu do wielkiego pieca do
operacji wykończeniowych, jest realizowany przez cztery
skandynawskie zakłady produkcyjne SSAB Europe. W ramach
ostatnich prac konserwacyjnych zaplanowano remont i wyposażenie w nowe łożyska trzech przekładni konwerterów w
firmowym zakładzie Raahe w pobliżu Oulu (Finlandia). Należyte wykonanie prac zostało zlecone producentowi przekładni
przemysłowych, firmie David Brown Santasalo. Pierwszy etap
obejmował usunięcie przekładni z konwerterów i ich demontaż w zakładzie w Jyväskylä znajdującym się około 300 km na
południe od Oulu.
Specjaliści branżowi NSK zbadali łożyska i sprawdzili dane
operacyjne. Wyprodukowane w Rosji przekładnie konwerterów były ciężkie i relatywnie stare, a dodatkowym wyzwaniem
było uwzględnienie rosyjskich norm dla przekładni.
Po pełnej i szczegółowej ocenie zastosowania oraz wymagań, firma NSK przystąpiła do opracowania łożysk o wyższych
wartościach obciążalności statycznej i wymiarach dopasowanych do specyfiki zastosowania klienta, które miały zastąpić
istniejące łożyska stożkowe. Ostatecznie zostało wyprodukowanych sześć łożysk o średnicy wewnętrznej 1800 mm, każde
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Dziesięciokrotne wydłużenie okresu
eksploatacji prowadnic liniowych
w zrobotyzowanej linii spawalniczej
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o wadze 2250 kg. Przed wysyłką specjaliści NSK opracowali
strategię jednoczesnego montażu pierścienia zewnętrznego
i wewnętrznego łożyska na kole zębatym przekładni konwertera przy wykorzystaniu specjalnie opracowanego narzędzia.
Łożyska zostały następnie przetransportowane do zakładu
w Jyväskylä, gdzie firma NSK nadzorowała ich instalację, wykorzystując specjalnie skonstruowane narzędzie, co pozwoliło na
dokładne dopasowanie luzu łożyska. NSK opracowała formułę
pozwalającą określić szerokość podkładek regulacyjnych koniecznych dla zapewnienia luzu osiowego łożyska po montażu.
Wymagało to wzięcia pod uwagę wymiarów, takich jak szerokość montowanego łożyska po stronie ustalającej, szerokość
montowanego łożyska po stronie swobodnej, szerokość pierścienia wewnętrznego łożyska po stronie ustalającej, średnica
obudowy oraz odległość obrzeża pierścienia wewnętrznego
od wału. Wszystkie wymiary zgodnie z arkuszem kontrolnym
NSK zostały określone przez David Brown Santasalo przy użyciu
współrzędnościowej maszyny pomiarowej.

Tatuaże i makijaż permanentny:
Silniki miniaturowe DC udowadniają
swoją wszechstronność
Tatuaże i makijaż permanentny są obecnie w modzie. Dzisiaj,
w samych tylko Niemczech, tatutaże nosi około pięć milionów
osób a coraz większa ich liczba stosuje makijaż permanentny do
podkreślenia oczu, konturów ust lub do tuszowania niewielkich
przebarwień i blizn. W obu wypadkach motywy nanosi się za
pomocą igły z atramentem lub innym barwnikiem do tatuażu
głębszej wartswy skóry, lub tylko jej powierzchni w przypadku
makijażu permanetnego, który jest odwracalny. Dzięki nowoczesnym silnikom miniaturowym, maszyny używane obecnie
przez tatuażystów i w salonach kosmetycznych są niewielkie,
lekkie i ergonomiczne w obsłudze. Precyzyjny i delikatny proces tatuowania stanowi zaletę dla poddającej się zabiegowi
osoby.

Ze względu na bardzo duży moment obrotowy charakterystyczny dla zastosowania, nowe łożyska mogły przejść testy
tylko po zainstalowaniu w zakładzie stalowniczym. Niemniej
jednak wyremontowane przekładnie konwerterów z nowymi
łożyskami stożkowymi działają zadowalająco przy obciążeniach promieniowych sięgających 150 kN.
W trakcie trwania projektu Porin Laakeri Oy Oulu, stanowiąca część Nomo Group, zapewniła istotne usługi wsparcia, które
pomogły w osiągnięciu pozytywnego wyniku dla klienta i użytkownika końcowego. Dzięki doskonałej współpracy pomiędzy
SSAB, David Brown Santasalo, Porin Laakeri oraz NSK zakład
SSAB Raahe Works jest obecnie wyposażony w najnowocześniejsze konwertery, które stały się ekonomiczniejsze.
Projekt zademonstrował również wysokie kompetencje
NSK w branży stalowej, która jest jednym z głównych sektorów
docelowych firmy. Dostępne łożyska toczne NSK usprawniają
wszystkie etapy procesu wytwarzania stali - od przygotowania
surowców, poprzez operacje wytopu, aż od gotowego walcowanego produktu końcowego. Zastosowania produktów obejmują konwertery, instalacje walcowania na zimno i gorąco, łoża
rolkowe oraz walcarki wielowalcowe. Łożyska do zastosowań
stalowniczych zostały wykonane z materiałów specjalnie opracowanych przez NSK pod kątem wytrzymałości na wysokie
obciążenia operacyjne i dostosowania do ciężkich warunków
środowiska produkcyjnego.

Wykonanie dużego tatuażu wymaga wielu godzin
pracy bez przerwy, zatem maszynka musi być lekka i
funkcjonalna, pozwalająca na pracę bez zmęczenia i
całkowite oddanie się przez artystę swojemu zadaniu.

Zasadniczo maszynki do tatuażu działają podobnie jak maszyna do szycia: poruszająca się igła, bądź igły, nakłuwają skórę. Pigment zostaje wprowadzony do określonej partii skóry
z częstotliwością kilku tysięcy nakłuć na minutę. Dobry artysta
tatuażu nie nakłuwa skóry zbyt płytko, ani zbyt głęboko, idealnie dosięga do środkowej jej warstwy. Tatuaż nałożony zbyt
powierzchniowo nie będzie trwały; jeśli nakłucia są za głębokie,
dojdzie do krwawienia, co będzie miało wpływ na rozrzedzenie
podawanego pigmentu. Tym samym tatuażysta musi być mistrzem w swoim fachu. Jednocześnie jest on artystą kontynuującym tysiącletnią tradycję (patrz ramka z tekstem 1); maszynka do tatuażu jest narzędziem, które pozwala mu realizować
swoją sztukę. Wymagania względem stosowanej technologii są
niezwykle wysokie i pokrywają się z obowiązującymi w wielu
innych obszarach.
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Po sprawdzeniu wartości pomiarowych i obliczeń NSK zarekomendowało luz osiowy łożyska w przedziale od 1800 do
2100 μm. Zarówno montaż łożyska, jak i ustalenie luzu osiowego przy pomocy podkładek miały miejsce w pozycji pionowej.
Niemiej jednak luz został ponownie dopasowany w pozycji
poziomej ze względu na małą sztywność obudowy dzielonej,
jak i ogólną dużą wagę urządzenia. Sama górna część obudowy przekładni waży 11,7 tony, a koło zębate z zamontowanymi
dwoma pierścieniami łożyskowymi 11,9 tony. Po instalacji technicy NSK sprawdzili rezultat pod kątem wymaganych tolerancji.
NSK poprosiła również firmę SSAB, aby odwiedziła zakład David
Brown Santasalo w celu obserwacji procesu montażu.

3/2017

Miniaturowe napędy DC stanowią napęd dla igieł najnowszej
generacji maszynek do tatuażu,
tak zwanych maszynek obrotowych.

Lekki i łatwy do wbudowania
Nowe maszynki obrotowe zbudowane są generalnie z zagiętej rękojeści oraz wymiennej końcówki z zasadniczym narzędziem do tatuażu. Silnik znajduje się w poprzeczce uchwytu
i napędza mechanizm mimośrodowy, który liniowo porusza
igłą iniekcyjną. Do tego zastosowania wymagane są silniki krótkie. Występują one w różnych wariantach i technologiach. Mają
od 17 mm do 22 mm długości i ważą zaledwie 20 - 60 gramów,
w zależności od modelu. Mimo to, dzięki wysokiej wydajności
do 86 procent, generują moc potrzebną dla maszynek obrotowych.
Dzięki zastosowanym silnikom DC maszynki pracują obecnie niezwykle cicho, są też lekkie a zatem łatwe w trzymaniu
i generują o wiele mniejszy hałas niż uprzednio stosowane maszynki cewkowe. Te ostatnie działają na zasadzie staromodnego dzwonka do drzwi, w którym uderzenia gongu następują
szybko jedno po drugim.
Precyzja w formacie długopisu
Podobnie jak artyści tatuażu, kosmetyczki nakładające
makijaż permanetny także czerpią korzyści z lekkiego i poręcznego urządzenia, które pozwala na nieskrepowaną pracę.
Drobne, kolorowe pigmenty wprowadzane są w powierzchnię
skóry igłą oscylacyjną. W odróżnieniu od tatuowania, barwnik





pokrywa wyłącznie wierzchnią warstwę skóry, pozostawiając
głębsze tkanki nienaruszone. Makijaż permanentny to proces
odwracalny; utrzymuje sie około pięciu lat. Stosowane w tej
technice urządzenia muszą jednak także pracować z wyjątkową
precyzją i niezawodnością. Ponieważ makijaż nanoszony jest na
bardzo czułe partie ciała, takie jak oczy, szczególnie wymagana
jest niesłychanie wyważona praca urządzenia. Również w tym
przypadku niebywałe korzyści przynoszą zaawansowane miniaturowe napędy DC. Przyrządy do makijażu permanentnego
muszą być nieco dłuższe, wielkości długopisu, by dobrze układały sie w dłoni. W tym zastosowaniu sprawdziły się wąskie, miniaturowe silniki DC (obraz 4) o średnicy od 13 mm do 15 mm.
Wykorzystanie elastycznych miniaturowych silników DC
w salonach tatutażu i gabinetach kosmetycznych może wydawać się niecodzienne, ale wymagane tutaj charakterystyki są
także pożądane w innych obszarach, zwłaszcza, że kompaktowe
wersje z komutacją z metali szlachetnych posiadają szacowaną
żywotność do 10 tysięcy godzin pracy. Silniki o średnicach od
6 do 22 mm idą w parze z szerokim wyborem komponentów
standardowych, takich jak enkodery wysokiej rozdzielczości,
precyzyjne przekładnie i elementy sterowania. Produkty standardowe podlegają modyfikacji dla zastosowań specjalnych.
Najpowszechniejsze przykłady takich modyfikacji to kompatybilność z wymaganiami zastosowań próżniowych, poszerzony
zakres temperatur, zmodyfikowane wały, napięcia, złącza lub
wtyki itp.. Tym samym typowe zastosowania możemy znaleźć w
technologii medycznej, optyce precyzyjnej i telekomunikacji a
także w automatycznych maszynach do układania, w robotyce
i przemyśle lotniczym.
Zdobienie ciała z tłem historycznym
Tatuaż, czyli nanoszenie na skórę barwnych wzorów, posiada
w wielu kulturach tysiącletnią tradycję. Liczne tatuaże znaleziono na przykład na mumii „człowieka z lodu” - „Ötzi” - pochodzącej z epoki kamienia sprzed około 5300 lat. Archeolodzy odkryli
także tatuaże na mumii egipskiej kapłanki Amunet, sprzed
4 tysięcy lat. Archaiczne metody tatuowania były niezwykle
bolesne; wzory nanoszono na skórę przy pomocy drewnianych
narzędzi, ludzkich kości, zębów rekina lub kolców. Obecnie zabiegi te są mniej bolesne, a co ważniejsze, bardziej higieniczne.
Dotyczy to w szczególności nowoczesnych maszynek do tatuażu, które działają z najwyższą precyzją dzięki opisanym tutaj
miniaturowym napędom i pozwalają na ergonomiczną pracę.
Specjaliści napędów z Schönaich
Zatrudniająca 1800 osób Grupa FAULHABER specjalizuje się
w konstrukcji, produkcji i dystrybucji precyzyjnych miniaturowych i zminiaturyzowanych napędów, komponentów serwomotorów oraz elektronicznych sterowników napędów o mocy
wyjściowej do 200 W. Firma zajmuje się realizacją rozwiązań
projektowanych pod wymagania klienta oraz oferuje szeroki
wybór produktów standardowych, takich jak silniki bezszczotkowe, miniaturowe silniki DC, enkodery czy sterowniki ruchu.
Marki Grupy FAULHABER są uznawane na całym świecie za synonim najwyższej jakości i niezawodności w kompleksowych
i wymagających obszarach zastosowań, takich jak technologia
medyczna, automatyka i pozycjonowanie, optyka precyzyjna,
telekomunikacja, przemysł lotniczy i kosmiczny oraz robotyka.
Od miniaturowych napędów o średnicy 1,9 mm po silny, miniaturowy silnik DC 44 mm, który można łączyć z różnymi precyzyjnymi przekładniami, firma oferuje niezawodne rozwiązania
systemowe do wielu zastosowań.
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High-tech w ręku artysty
Wykonanie dużego tatuażu (obraz 1) wymaga wielu godzin
pracy bez przerwy, zatem maszynka musi być lekka i funkcjonalna, pozwalająca na pracę bez zmęczenia i całkowite oddanie
się przez artystę swojemu zadaniu. Pożądane są także niski poziom drgań i dźwięku. Nie dziwi zatem, że silniki miniaturowe
DC (obraz 2) z serii produktów Faulhaber (patrz ramka z tekstem
2) znalazły zastosowanie także i w tym niezwykłym segmencie
rynku. Stanowią one napęd dla igieł najnowszej generacji maszynek do tatuażu, tak zwanych maszynek obrotowych. Wiele
przemawia za ich wykorzystaniem w tym obszarze:
Napędy miniaturowe DC są kompaktowe, lekkie, o dużej gęstości mocy. W porównaniu z innymi napędami DC, wirnik nie
jest tu nawinięty na żelazny rdzeń, ale składa się z samonośnej,
ukośnie nawijanej cewki (obraz 3). Taki wirnik kubełkowy posiada bardzo mały ciężar i może pochwalić się niewykle niską
bezwładnością oraz ruchem bez efektu pulsacyjnego. Gwarantuje to bardzo wysokie parametry eksploatacyjne silników
oraz precyzyjną kontrolę prędkości. Dzięki charakterystyce liniowej silniki są ponadto łatwe w sterowaniu. Wymagają bardzo niewielkiej przestrzeni montażowej, łatwo więc pomieścić
je w podręcznych i niezwykle kompaktowych maszynkach do
tatuażu.
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Firma Brady Corporation stworzyła platformę cyfrową, na
której oferuje profesjonalne, intuicyjne aplikacje do projektowania wysokiej jakości produktów, w tym etykiet kablowych
i znaków bezpieczeństwa. Dzięki platformie Brady Workstation
projektowanie etykiet jest łatwiejsze i szybsze, a także zapewnia sprawną adaptację do nowych norm etykietowych dzięki
scentralizowanym uaktualnieniom.

Wybierz potrzebne aplikacje
Platforma Brady Workstation oferuje możliwości praktycznego projektowania etykiet dla szerokiej gamy specjalistów.
Wystarczy wybrać żądane aplikacje, pobrać oprogramowanie
w 30-dniowej darmowej wersji próbnej, a później dokonać zakupu. Dostępne aplikacje umożliwiają użytkownikom zautomatyzowanie tworzenie etykiet, import danych i złożonych
sekwencji, projektowanie indywidualnych etykiet i znaków do
kabli i innych produktów, tworzenie chronionych wzorów etykiet, etykiet kablowych z samym tekstem, etykiet CLP, znaków
bezpieczeństwa i znaków organizacyjnych dla zakładu, procedur lockout i znaczników rur. Podstawowe funkcje projektowania dostępne są na stronie via www.bradyeurope.com/bradyworkstation!
Sprawne połączenie z drukarką
Platforma Brady Workstation sprawnie współpracuje z wieloma stacjonarnymi i mobilnymi drukarkami firmy Brady. Wystarczy podłączyć drukarkę Brady do komputera z połączeniem
internetowym, by uzyskać dostęp do wzorów etykiet i innych
funkcji Brady Workstation. Wysokiej klasy drukarki etykiet firmy
Brady obsługują także obustronną komunikację z Brady Workstation i informują użytkowników, gdy muszą zmienić materiał
etykietowy, by wydrukować etykiety konkretnego wzoru.
Pakiety do projektowania etykiet
Każdą aplikację z platformy Brady Workstation można pobrać, przetestować i nabyć oddzielnie. Dodatkowo platforma
Brady Workstation oferuje szereg pakietów do projektowania
etykiet, w skład których wchodzą aplikacje często wybierane
przez profesjonalistów. Pakiety przygotowano dla identyfikacji
przewodów, identyfikacji innych wyrobów, identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa i organizacji zakładu, automatyzacji danych i chronionych wzorów etykiet. Wszystkie one są dostępne
w ramach platformy Brady Workstation, a ich pakietowa forma
oferuje klientom znaczne korzyści.

Moduły Ethernet IO z obsługą wielu
protokołów i gniazdami zasilania M12:
teraz dodatkowo z funkcją 8-kanałowego mastera IO-Link
Standard dla rozwiązań I4.0: Nowe moduły Ethernet IO firmy Pepperl+Fuchs obsługują wszystkie popularne protokoły
ethernetowe, takie jak PROFINET, EtherNet/IP i EtherCAT. Zintegrowana funkcja IO-Link master ułatwia ich wszechstronną
diagnostykę i parametryzację. Złącze zasilające M12 L-coded
zapewnia prąd o natężeniu do 16 A oraz zmniejsza koszty instalacji. Moduły ze zintegrowaną logiką mogą być stosowane w
aplikacjach autonomicznych, całkowicie zastępując panele sterowania lub zajmować się jedynie obsługą wiadomości statusu.
Jako takie, stanowią podstawę rozwiązań dla Industry 4.0.

Moduły EtherNet IO oferują
połączenia sensorów i elementów wykonawczych IO-Link,
funkcjonują w
oparciu o różne
protokoły i
mogą być zasilane prądem o
natężeniu do 16
A dostarczanym
przez gniazdo
M12

Funkcja obsługi wielu protokołów umożliwia standaryzację
maszyn, w których poprzednio stosowane były różne typy modułów. Przełącznik obrotowy służy do przełączania między protokołami PROFINET, EtherNet/IP i EtherCAT. Zintegrowany web
serwer ułatwia pobieranie danych i parametryzację, a także oferuje dane diagnostyczne.
Sensory i elementy wykonawcze IO-Link mogą być podłączane, konfigurowane i parametryzowane za pomocą wbudowanego 8-kanałowego mastera IO-Link. Najważniejsze zalety
takiego rozwiązania to przeźroczysta diagnostyka i łatwość wymiany modułów, wynikająca z redundantnej pamięci danych.
Koncepcja zasilania ze złączem M12 L-coded pozwala na
przesyłanie prądu o natężeniu do 16 A, co eliminuje konieczność równoległego prowadzenia okablowania i dostrajania
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Zaprojektuj dowolną etykietę dzięki
aplikacjom Brady Workstation

3/2017
zasilaczy. Solidna, odlewana obudowa metalowa o stopniu
ochrony IP65/67/69 charakteryzuje się długością wynoszącą
zaledwie 200 mm i wysokością 18 mm.

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

Powerdrive MD2: Gotowy do pracy
napęd o zmiennej prędkości
obrotowej do aplikacji dużej mocy,
w ramach ekspresowej dostępności.
Leroy-Somer wprowadza ofertę Ekspresowej Dostępności
zapewniającą bardzo krótki czas dostawy silników i napędów.
W ramach tej oferty, Powerdrive MD2 jest jedynym małogabarytowym, wszechstronnym napędem o zmiennej prędkości
obrotowej, przeznaczonym do procesów dużej mocy. Wysyłka
napędu może mieć miejsce w ciągu 5 dni, w wersji do 500 kW,
bez wpływu na jego parametry.
Krótki czas dostawy jest bez wątpienia dużą zaletą, pozwalającą spełnić oczekiwania klientów oraz skrócić czas naprawy w
przypadku awarii. Oferta Ekspresowej Dostępności jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów, pozwalającą zmniejszyć
zapasy magazynowe i skrócić czas przestojów.
Oferta Powerdrive MD2 obejmuje kompletny system wraz ze
wszelkiego typu wyposażeniem niezbędnym do ochrony, kon-





troli, komunikacji i wdrożenia aplikacji przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa. Rozwiązanie w pełni gotowe do pracy!
Dzięki solidnej konstrukcji, Powerdrive MD2 zapewnia krótki
czas serwisowania i przestojów.
Powerdrive MD2 dostępny jest w stopniu ochrony IP21
i IP54 oraz w zakresie mocy do 250 kW. w wersji do montażu
ściennego oraz do 500 kW w wersji wolnostojącej.
Stopień ochrony IP 54 daje możliwość umieszczania napędu
w pobliżu silników, niezależnie od środowiska pracy. Umożliwia
to stosowanie krótszych ekranowanych kabli połączeniowych
(oszczędność kosztów), mniejszej emisji elektromagnetycznej
i mniejszych prądów upływu, co zwiększa niezawodność systemu.
Przyjazny dla użytkownika, kolorowy interfejs dotykowy napędu Powerdrive MD2 ułatwia jego rozruch i monitorowanie
pracy. Przykładowo, udostępnia łatwe w obsłudze, wszechstronne narzędzia diagnostyczne pozwalające na szybką identyfikację przyczyny wystąpienia błędu i uszkodzonego komponentu.
Dzięki modułowej budowie, zapewniono dostęp do wszystkich komponentów Powerdrive MD2, które mogą być łatwo
wymienione w miejscu pracy bez specjalistycznego wyposażenia ani specjalnie przeszkolonego personelu. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu i zwiększyć przepustowość.
Dla zapewnienia optymalnego połączenia silnika z napędem, Powerdrive MD2 został zaprojektowany i przetestowany
pod kątem współpracy z silnikami Leroy-Somer, od silników
indukcyjnych IMfinity (na poziomach sprawności IE2 /IE3/IE4)
po silniki Dyneo z magnesem stałym (na poziomie sprawności
powyżej IE4). Również one są dostępne w ramach Ekspresowej
Dostępności. Współpraca tych elementów pozwala uzyskać
najlepsze parametry.
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Aby moduły mogły wykonywać funkcje rozłożone, przejmować obciążenie centralnego panelu sterującego lub całkowicie
go zastąpić, niezbędne są pewne podstawowe czynności programistyczne. Zachowana zostaje tu możliwość centralnego
podglądu instalacji, natomiast redukowane są koszty komunikacji i czasy reakcji. Logika rozłożona może zostać zredukowana do kilku punktów I/O, podczas gdy pozostałe pracują pod
nadzorem centralnego panelu sterowania. Pozwala to na interakcję pomiędzy panelem sterowania i programem procesów
rozłożonych.
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Zawory regulacyjne
do materiałów sypkich
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włączając w to punkty terminali i planowany routing okablowania w szafie sterowniczej. Oprogramowanie dostarcza ponadto informacje o wymaganej średnicy przewodów, zastosowanym kolorze i zdefiniowanym zakończeniu punktów terminalowych – na przykład w postaci połączeń (zagniatanych lub zgrzewanych ultradźwiękowo). Są tu przejrzyście pokazane wzajemne
połączenia wiązek kablowych, co oznacza, że po zebraniu razem
wszystkich dostępnych informacji kolejne kroki projektowe są
zrozumiałe i przejrzyste. Gdy tylko połączenie zostanie w pełni
wykonane, zostaje oznaczone na schemacie kolorem zielonym.
Jest to bardzo pomocne w sytuacji, gdy nad wykonaniem projektu pracuje kilka zmian: kolejni pracownicy mogą zacząć prace
dokładnie tam, gdzie skończyli ich poprzednicy.
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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.
r.r.
30-716 Kraków
Tel. r.r.
32/414 92 26
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ul.Przewóz 34
Tel. 32/414 92 27
Aplikacja Smart Wiring: już sama nazwa odzwierciedla
rezystorów
biuro@elpod.com.pl
Tel. kom. 501 223 613 precyzyjnych
funkcję tego oprogramowania – ułatwienie tworzenia okablowww.elpod.com.pl
E-mail: pomiar@pomiar.com
wania w szafie sterowniczej. Firma EPLAN prezentuje nowe
tel. 124102550-51
www.pomiar.com
rozwiązanie na targach Hannover Messe. Niezależnie czy jest
fax 124102552
to opis source/target, obsługa punktów terminala, przekrój,
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R
kolor, długość przewodu, rodzaj zakończenia kabla czy samo
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EPLAN prezentuje nową
aplikację Smart Wiring
Uproszczone okablowanie
w szafie sterującej
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temperatury w granicach od 70 do 80°C może wydawać się
zaskakujący, biorąc pod uwagę, że serwomotory napędzające
pompy krwi mają bardzo niską przewodność – ale jednocześnie
jest to wskaźnik pokazujący jak dużemu obciążeniu poddawany
jest system napędowy. Z tego powodu bardzo ważne było zastosowanie takiego smaru, który jest w stanie spełniać swoje
funkcje i nie ulegać degradacji w podwyższonych temperaturach.
Bardzo dokładnie wykończone miniaturowe śruby kulowe
o klasie precyzji C3 tworzą podstawę systemu wałów NSK wykorzystywanych obecnie przez Berlin Heart w mobilnym systemie VAD EXCOR. Wały są produkowane zgodnie z wymaganiami
klienta i można je uważać za produkty «szyte na miarę». Gotowe
do instalacji części są dostarczane w postaci kompletnych modułów napędowych z odpowiednim zespołem łożyskowym.

ELEKTRONIKA • ApARATuRA pOmIAROwA • Au TO mATy KA

19
19
19

niezamówionych. Zastrzegamy sobie
prawo do skracania i adjustacji tekstów. Przedrukowywanie materiałów
lub ich części tylko za zgodą pisemną

LIPIEC/SIERPIEŃ 2016
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Adam Gargol – Szef Regionu Sprzedaży w Zakładach Kablowych BITNER
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Automatyzacja produkcji
rolę odgrywają nie tylko w pełni zautomatyzowane urządzenia, ale również maszyny półautomatyczne, które pozwalają
na ciągłość pracy nawet w sytuacjach awaryjnych.
Udoskonalanie procesów produkcyjnych ma również na
celu zwiększyć konkurencyjność pośród przedsiębiorstw z tej
samej branży. Nowoczesne maszyny, automatyzacja, a także
najnowsze technologie poprawiają wydajność oraz produktywność firmy.
Pośród urządzeń, które usprawniają pracę na linii produkcyjnej wielu branż, są etykieciarki. Goszczące między innymi
w przemyśle spożywczym czy też chemicznym. Etykieciarka
do opakowań automatyczna bądź półautomatyczna pozwala
w krótkim czasie umieścić na wszelkiego rodzaju opakowaniach, etykiety informujące, z nazwami, ale i te, które w dużej mierze odpowiadają za reklamę produktu. Jego odbiór
w oczach konsumenta. Pośrednio uczestniczą więc w trudnym
i wieloetapowym procesie reklamy.
Inne maszyny, które są w stanie przynieść oszczędność,
usprawnić produkcję oraz zwiększyć wydajność, to między
innymi zakręcarki, dozowniki, zszywarki, maszyny do napełniania i wiele innych.
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Niegdyś większość czynności w procesie produkcyjnym
wykonywali ludzie. Precyzja, szybkość pracy, efektywność były
kwestiami nie tak doskonałymi, jaki w dzisiejszych czasach.
Obecnie stawia się na maksymalną automatyzację i pozostawienie czynnika ludzkiego tylko tam, gdzie jest on niezbędny.
Wiele czynności wykonywanych jest przy pomocy wyspecjalizowanych urządzeń oraz maszyn, dedykowanych danej branży.
Dzięki temu cały proces produkcji pozostaje wysoce efektywnym, ale jednocześnie daje oszczędności. Nadto można
liczyć na większą precyzję działania, jaką oferuję mocno zaawansowane urządzenia, co było niemożliwe do osiągnięcia
na taką skalę i w takim stopniu, jak obserwujemy dziś w różnych gałęziach przemysłu. Wszędzie tam, gdzie produkcja ma
ogromne znaczenie i jest jednym z głównych zadań w przedsiębiorstwie.
Sprawna praca na produkcji i wysoka efektywność oparta
jest także na ciągłości działania poszczególnych urządzeń. Liczy się zatem dostosowanie oprogramowania, jego zaawansowanie i przygotowanie poszczególnych urządzeń w taki
sposób, by zapewniały maksymalną bezawaryjność. A w razie
ewentualnych usterek, by produkcja mogła dalej się toczyć,
bez przerywania najważniejszych etapów pracy. Tutaj swoją
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Piotr Rubacha, Wojciech Szkolnikowski

Na betonie kwiaty nie rosną
Nie o kwiatach, o których w 1969 r.
z zespołem Niebiesko-Czarni, śpiewał
Wojciech Korda, że nie rosną na betonie
będzie ten artykuł, lecz właśnie o betonie, dzięki któremu rosną wszelkiego
rodzaju budowle, konstrukcje, mosty,
autostrady. Tak, jak w procesie suszenia
drewna należy zachować pewne reżimy
temperaturowo-wilgotnościowe i czasowe, aby zapewnić mu właściwą jakość
jako materiałowi technologicznemu, tak
i w przypadku betonu, takie wymagania
muszą być spełnione.
Szybkie suszenie jest ekonomicznie
uzasadnione, z powodu kosztów, jednakże z punktu widzenia wytrzymałości
takiego materiału jest nie do przyjęcia.
Proces, jak mówią fachowcy „dojrzewania betonu”, musi być poddany pewnym
wymaganiom kontrolnym, aby uzyskany
produkt końcowy spełniał założone wymagania wytrzymałościowe.

Kontrola temperatury dojrzewania betonu w dużych konstrukcjach

ką w Krakowie. Dla potrzeb tych firm,
zaadoptowano istniejący już system
monitoringu i rejestracji temperatury,
oparty o koncentrator danych LB-480
(dawniej LB-487) i termistorowe czujniki temperatury NTC (ang.: negative
temperature coefficient - wzrost temperatury powoduje zmniejszanie się
rezystancji), w wykonaniu TL-6. Z uwagi
na potrzebę pomiaru rozkładu temperatury (gradient) na dużej powierzchni
dojrzewającego betonu, wyposażono
koncentrator LB-480 w dwa dodatkowe
moduły LB-499 AIN, zwiększające liczbę
wejść pomiarowych ze standardowych
8-miu do 14-tu.

Pomiar temperatury podczas wiązania świeżego betonu pozwala na
późniejszą prawidłową ocenę jego wytrzymałości w dużych konstrukcjach
budowlanych. Firma LAB-EL i w tej
dziedzinie ma pewne doświadczenie,
a to dzięki współpracy z firmą Hydrobudowa, która w latach 2008 - 2011
budowała Stadion Narodowy w Warszawie, a obecnie z firmą TPA Sp. z o.o.
z Katowic, budującą trasę Nowohuc-

Rys. 2 a). Koncentrator LB-480 od
strony przyłączy pomiarowych, b).
moduł LB-499 AIN (dwa takie moduły umiejscowione są w portach 1 i 2)

Rys. 1 Koncentrator LB-480

System kontroli temperatury dojrzewania betonu o roboczej nazwie
LAB-EL BETON, działa w oparciu o pomiar i rejestrację temperatury dojrzewającego betonu wewnątrz zalewanych konstrukcji. Czujniki pomiarowe
umieszczane są w wylanej masie betonowej, w której już pozostają (niska

a)

b)



22



automatyka+diagnostyka+informatyka

Wstęp

cena tych elementów nie czyni problemu w związku z ich pozostawienia w
zastygającej masie). Dane pomiarowe
zapisywane są w pamięci koncentratora LB-480, a również przekazane są za
pośrednictwem modemu LB-499 GSM
do serwera LBX w Laboratorium, gdzie
próbki tego samego betonu użytego
do zalewania poddawane są dojrzewaniu w analogicznej temperaturze w
piecu (suszarce). Dzięki temu, temperatura w suszarce śledzi temperaturę
rzeczywistą. Umożliwia to uzyskiwanie
próbek betonu o takich samych właściwościach wytrzymałościowych, co
beton w rzeczywistej dużej konstrukcji betonowej. Uzyskane w ten sposób
próbki mogą być poddane odpowiednim badaniom wytrzymałościowym
zgodnie z obowiązującymi normami.
System zapewnia kontrolę uzyskania
odpowiedniej wytrzymałości w dojrzewają-cym betonie i jest odpowiednią
metodą do kontroli dojrzałości betonu
w dużych konstrukcjach.

Kontrola temperatury dojrzewania betonu w programie
LBX
Termistorowe czujniki tempera-tury z uwagi na ich dużą rezys-tancję
(10kΩ/25oC) mogą być podłączone
do koncentratora LB-480 przewodem
2-żyłowym na odległość do 10m. Ze
względu na ew. zakłócenia elektromagnetyczne przewody powinny być ekranowane. Koncentrator powinien być
zasilany z akumulatora np. samochodo-

3/2017
wego o napięciu 12V dc i pojemności
ok. 20Ah.
Obsługa systemu, używając stanowiska roboczego Klient LBX, konfiguruje
system tak, by właściwe dane pomiarowe z terenu budowy wykorzystać do

sterowania zadaną temperaturą pieca
z próbkami betonu. Jako piec zastosowano w systemie suszarkę firmy MEMMERT
UF450, która posiada wbudowany nowoczesny regulator temperatury z interfejsem Ethernet.

Termometr termistorowy
Wejścia koncentratora LB-480 pracujące w trybie obsługi czujnika termistorowego umożliwiają pomiar temperatury za pomocą zewnętrznej sondy
termistorowej w zakresie -50..+150 °C.
Dedykowana sonda ze specjalnym termistorem zapewnia rozdzielczość pomiaru
0,1 °C i dokładność 0,2 °C w zakresie
temperatur 0..+50 °C. Rejestrator LB480 umożliwia ciągły zapis temperatury.
Jednak w przypadku wymagania dokładnych pomiarów temperatur, w szerszym zakresie, z większą dokładnością,
w znacznym oddaleniu lub ze świadectwem wzorcowania, należy wykorzystać
czujnik temperatury Pt1000 lub Pt100 z
zewnętrznym przetwornikiem i interfejsem S300 (np. LB-710TX) lub zastosować
moduł termometru precyzyjnego LB-499
PT (precyzyjny termometr -200...+850°C
z rozdzielczością do 0,001°C).

Rys. 4 Schemat poglądowy systemu LAB-EL BETON

Rys. 5 Okno regulacji temperatury programu LBX

Na zakończenie

Rys. 6 Schemat poglądowy zastosowań uniwersalnych koncentratora LB-480

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.label.
pl, gdzie zainteresowani znajdą wiele
informacji o oferowanych przyrządach,
systemach, świadczonych przez firmę
usługach, gdzie można znaleźć wiele
informacji odnośnie zastosowań przyrządów produkcji LAB-EL, a także informacji dotyczących obowiązujących
przepisów i wymagań stawianych systemom monitoringu parametrów środowiskowych.
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J.
ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły
tel.: 22 753 61 30
fax: 22 753 61 35
e-mail: Info@label.pl
www.label.pl





Rys. 7 Dane techniczne czujnika termistorowego w wykonaniu TL-6
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Program LBX zapewnia archiwizację
danych, wizualizację historii pomiarów w
postaci tabel i wykresów oraz umożliwia
współpracę z suszarkami (piecami) firmy
MEMMERT zgodnie algorytmem zdefiniowanym przez obsługę w programie
LBX.
Analiza przebiegu wykresu temperatury dojrzewania betonu oraz poddanie
próbek z suszarki badaniom wytrzymałościowym w laboratorium zapewnia
pełną ocenę jakości wykonania dużych
konstrukcji betonowych.

ruchu
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Szybka akwizycja danych pomiarowych dla aplikacji przemysłowych
Wymagania odnośnie automatyzacji
produkcji stale wzrastają. Oczekiwania
dotyczące wysokiej jakości wraz z krótkimi czasami cykli oznaczają, że oprócz
innych zagadnień, rozwiązania automatyki muszą również przetwarzać coraz
to większe ilości wartości pomiarowych
w coraz krótszym czasie. W celu zmniejszenia obciążenia centralnej jednostki
sterującej w takich wypadkach, coraz
częściej używane są rozwiązania o tzw.
zdecentralizowanej inteligencji – również w sektorze przemysłowej technologii pomiarowej.
W celu spełnienia tych wymagań dla
przemysłowej akwizycji danych pomiarowych, firma HBM wprowadziła na rynek swój nowy system o nazwie: PMX.
Akwizycja danych pomiarowych,
i ich dalsza obróbka oraz transmisja do
sterownika wyższego poziomu zostały zaimplementowane w układzie jako
elementy pracujące z wysokimi prędkościami. Dla przykładu możliwe są częstotliwości próbkowania aż do 19,2kHz.
Jednocześnie dzięki użytym wzmacniaczom pomiarowym, gwarantowana jest
wysoka precyzja zmierzonych danych na
poziomie 0.1% FS i rozdzielczość 24bit.
Ponadto dopracowana konstrukcja obudowy układu gwarantuje jego wysoką
odporność EMC.
System składa się z układu bazowego,
który obsługuje do pięciu wpinanych
kart. Pierwsze gniazdo jest zarezerwowane dla karty komunikacyjnej, która umożliwia integrację z systemem automatyki
wyższego poziomu. Pozostałe cztery
gniazda są z kolei przeznaczone dla czterokanałowych wzmacniaczy lub kart we/
wy. Aktualnie dostępne są trzy różne mo-

duły ze wzmacniaczami pomiarowymi
dla tensometrów, wejść i wyjść analogowych i dla wyjść cyfrowych. Umożliwia
to pomiar najczęściej wymaganych wielkości fizycznych takich jak: siła, moment,
ciśnienie, odkształcenie, temperatura itp.
Wszystkie moduły są zasilane napięciem
za pośrednictwem układu bazowego.
Użytkownik może cieszyć się wysokim
bezpieczeństwem inwestycji dzięki modułowej konstrukcji systemu – jeżeli wystąpi konieczność rozbudowy układu lub
jego modyfikacji, wystarczy zaopatrzyć
system w dodatkową kartę pomiarową
lub zmienić ich konfigurację. Jeżeli cztery gniazda jednego układu bazowego
okażą się niewystarczające, większa ilość
modułów może zostać połączona w sieci
i łatwo zsynchronizowana ze sobą. System oferuje również duże udogodnienia
dla utrzymania ruchu maszyny w której
został użyty. Jeżeli wzmacniacz pomiarowy zostanie uszkodzony, odpowiednia
karta może być łatwo wymieniona. Czas
wymagany do tego i związany z tym czas
przestoju maszyny są minimalne.
Komunikacja z PC lub jednostką sterującą w celach konfiguracji lub wizualizacji została zaimplementowana za pomocą Fast Ethernet. Dodatkowo, układ
bazowy został wyposażony w interfejs
USB, który może być używany np. aby
zapisać konfiguracje na pendrive USB i
odczytać je z powrotem (backup urządzenia). Podłączenie układów peryferyjnych, takich jak dyski twarde lub skanery
kodów kreskowych
może być również użyte w celu zapisania danych i zawarcia danych identyfikacyjnych elementu w tych danych
pomiarowych
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PMX
Kanały wirtualne

Technologia pomiarowa w aplikacjach przemysłowych musi jednolicie
integrować protokoły komunikacyjne
systemów automatyki. Z uwagi, że ilości
danych i wymagania odnośnie prędkości ich przesyłu wzrosły na przestrzeni
ostatnich lat, Ethernet przemysłowy
staje się coraz bardziej popularny jako
protokół komunikacyjny w technologii
automatyki. Dlatego nowy system PMX
wspiera protokoły oparte na czasie rzeczywistym jak: EtherCAT i ProfiNet, które również mogą szybko transmitować
duże ilości danych. Zmierzone sygnały
mogą już być przetworzone wewnętrznie przez wzmacniacz i udostępnione
w czasie rzeczywistym. System PMX
może zatem implementować niektóre
zadania bezpośrednio we wzmacniaczu, które w przeciwnym razie byłyby
przejęte przez sterownik wyższego poziomu.

3/2017
Nowoczesna koncepcja obsługi

Wysokie częstotliwości próbkowania,
szybka transmisja danych i zintegrowana inteligencja (cyfrowe procesory sygnałowe DSP i jednostka centralna) dla
zastąpienia funkcji automatyki wyższego
poziomu, są najistotniejszymi wymaganiami stawianymi systemom technologii
pomiarowej, które są używane w nowoczesnym środowisku przemysłowym.
Komunikacja za pomocą protokołów
czasu rzeczywistego, używanych przez
Ethernet przemysłowy przesyłający duże
ilości danych odgrywa coraz to większą
rolę. Specjalista w branży technologii pomiarowej – firma HBM – wprowadza teraz na rynek nowy system o nazwie PMX,
spełniający wszystkie te wymagania,
dzięki czemu jest odpowiedni dla rozmaitych zadań w przemysłowej technologii
pomiarowej.





Typowe aplikacje dla takich zdecentralizowanych systemów pomiarowych,
które mogą przejmować niektóre z zadań sterowania znajdują się w produkcji,
np. w monitoringu pras – od tabletkarek
i pras materiałów sproszkowanych do
pras elementów metalowych, używanych powszechnie w przemyśle motoryzacyjnym. Takie systemy mogą być
użyte również w sektorze montażu
i -monitoringu łączenia elementów.
Ważne parametry maszyn muszą często
być monitorowane w dużych i złożonych układach. Tak zwany monitoring
stanu maszyn powoduje minimalizację
czasów przestojów, a zatem również

redukcję kosztów związanych z przestojami w produkcji. Kolejną klasyczną
aplikacją dla takich systemów pomiarowych jak nowy PMX jest przemysłowe
stanowisko testowe, gdzie badane są
złożone elementy pod względem ich
zdolności przenoszenia maksymalnych
obciążeń oraz praktyczności. Przemysłowy Ethernet wysuwa się naprzód jako
medium komunikacyjne w tym sektorze
na przestrzeni ostatnich lat. To samo dotyczy jakości stanowisk testowych. które
kontrolują jakość finalnych produktów
jak np. stanowiska kontrolne umieszczane na końcu linii produkcyjnej. Przechowywanie zarejestrowanych danych
jakościowych tutaj w bazie danych również stawia podwyższone wymagania
dla architektury komunikacji systemów
pomiarowych.
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Innowacyjna platforma wzmacniaczy
PMX firmy HBM została uhonorowana
w konkursie MessTec& Sensor MastersAward zajmując w nim drugie miejsce
w kategorii: Test i Pomiar. Nowy system
pomiarowy jest idealnym rozwiązaniem
dla zagadnień metrologii numerycznej w
środowisku przemysłowym. Zgodnie ze
swym motto „Fit to Function”, skalowalny
system umożliwia użytkownikowi precyzyjne dopasowanie funkcjonalności do
wymagań aplikacji i bazuje na aktualnych
standardach takich jak: przemysłowy
Ethernet z protokołami pracującymi w
czasie rzeczywistym: Ethercat i Profinet.
To oznacza, że systemy pomiarowe PMX
mogą być również w łatwy sposób integrowane z nowoczesnymi systemami automatyki. Wzmacniacz pomiarowy przetwarza zmierzone sygnały wewnętrznie
w czasie rzeczywistym. Nagroda została
przyznana podczas zjazdu MessTec&
Sensor Masters w Stuttgarcie. Konkurs
wyróżnia szczególnie innowacyjne, nowo
opracowane produkty, a o przyznaniu nagrody decyduje publiczność.
ul. Krauthofera 16
60-203 Poznań
tel./fax" 61 662 56 66
tel. Kom. 501 607 400
info@hbm.com.pl
www.hbm.com.pl
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Te zadania to np. określanie wartości
średniej,akwizycja wartości szczytowych
i inne obliczenia matematyczne, jak
również np. sterowanie PID. Dodatkowo
względem max.16 kanałów pomiarowych, które oferuje system PMX, użytkownik ma do dyspozycji 32 tzw. wirtualne kanały obliczeniowe. System do tego
celu posiada wydajne procesory sygnałowe, które mogą realizować obliczenia
z wymaganą prędkością. PMX gwarantuje, że wszystkie sygnały spełnią trudne
wymagania czasu rzeczywistego.Wszystkie zmierzone wartości i otrzymane obliczone wartości mogą być transmitowane
w czasie rzeczywistym z częstotliwością
do 10kHz za pośrednictwem Ethernet do
sterownika maszyny i zakładu. Ta zdecentralizowana inteligencja technologii
pomiarowej jest szczególnie istotna,
głównie dla aplikacji o bardzo wysokim
stopniu automatyzacji do zredukowania
częstotliwości występowania uszkodzeń
i obciążenia systemu sterownika.

HBM otworzyło również nowe kierunki
w odniesieniu do obsługi wzmacniacza.
Każdy system PMX posiada innowacyjny web server, który nie tylko wizualizuje status systemu i dane pomiarowe, ale
również umożliwia jego obsługę i konfigurację. W tym celu zostało użyte narzędzie Google Web Toolkit (GWT), dzięki
któremu mogą być tworzone aplikacje
skryptów Java niezależne od przeglądarek internetowych. Technologia GWT jest
używana głównie do tworzenia interfejsów użytkownika w aplikacjach sieciowych. Dzięki temu interfejs użytkownika
systemu PMX jest łatwy i intuicyjny w obsłudze gdyż jest podobny pod tym względem do wielu innych aplikacji sieciowych.
Dodatkowo posiada jeszcze inną ważną
zaletę dla użytkownika: z uwagi na fakt,
że interfejs jest czysto sieciowy, specjalne
oprogramowanie nie musi być instalowane – standardowy PC lub laptop z przeglądarką jest całkowicie wystarczający.
To umożliwia zrealizowanie aplikacji mobilnych jak również sterowania zdalnego,
redukując nakłady i czasy przestojów tym
samym obniżając koszty użytkowania.
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Zastosowania FAULHABER

Niewiarygodnie
niezawodny

Systemy napędowe FAULHABER do robotów inspekcyjnych

Więcej informacji: www.faulhaber.com/sewer-robots/
FAULHABER Polska sp. z o.o. · info@faulhaber.pl
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WE CREATE MOTION

Wyposażone w pełen arsenał narzędzi, roboty inspekcyjne wykonują prace w
lokalizacjach niedostępnych człowiekowi. Dla tych robotów FAULHABER dostarcza
niezawodne i trwałe systemy napędowe, np. do napędu głównego oraz funkcji
narzędzi lub do sterowania kamerą. Producenci robotów inspekcyjnych z całego
świata zaufali silnikom FAULHABER stosowanym w przemyśle chemicznym i petrochemicznym a także w konserwacji kanałów.

3/2017

Dni, kiedy tradycyjne ekipy budowlane pracowały przy kanałach, tygodniami przekopując drogi i hamując ruch uliczny to już pieśń przeszłości.
O wiele przyjemniej jest przeprowadzać inspekcję
i konserwację przewodów pod ziemią. Obecnie roboty do prac kanalizacyjnych wykonują wiele zadań od wewnątrz. Odgrywają coraz istotniejszą rolę
w utrzymaniu miejskiej infrastruktury. Konserwacji
podlega ponad pół miliona kilometrów kanałów;
najlepiej by odbywała się ona bez uciążliwości dla
toczącego się ponad nimi życia miasta.

Roboty zastępują koparki
płaskiego wózka o co najmniej dwóch osiach oraz
głowicy roboczej z wbudowaną kamerą. Dostępna
jest także inna wersja do poruszania się po zakrętach rur. Na końcu mamy roboty mogące poruszać
się w rurach pionowych, dzięki dociskowi kółek lub
gąsienic od środka do ściany przewodu. Ruchome
podwieszenie ramy pozycjonuje urządzenie po
środku rury; system sprężyn kompensuje wszelkie
nieregularności oraz niewielkie zmiany przekroju
i zapewnia konieczną trakcję.

Dawniej koniecznym było odkrywanie przewodów podziemnych na długich odcinkach tylko po
to, by zlokalizować uszkodzenie. Obecnie roboty
do prac kanalizacyjnych dokonują takiej inspekcji
całkowicie bez prac budowlanych. Są różne rodzaje robotów do prac kanalizacyjnych. - Wyjaśnia Regina Kilb, która zajmuje się analizą tego rosnącego
segmentu rynku w FAULHABER. Urządzenia do rur
o niewielkich średnicach, zwykle krótszych przyłączy domowych, mocowane są do wiązki kablowej.
Poruszane są one poprzez przekręcanie wiązki. Wyposażono je jedynie w przechylną kamerę służąca
do analizy usterek. Z drugiej strony, do rur o dużych
średnicach można zastosować maszyny montowane na wózkach i wyposażone w wielofunkcyjne
głowice robocze. Takie roboty od dawna są dostępne dla rur poziomych, a od niedawna także dla
pionowych. Najczęściej używany typ robota przeznaczony jest do przemieszczania się w kanałach o
niewielkim nachyleniu, poziomo po linii prostej. Te
samobieżne roboty składają się z podwozia - zwykle

Te i pozostałe roboty do prac kanalizacyjnych wykorzystywane są nie tylko w systemach kanałów, ale
także w rurociągach przemysłowych, w branży chemicznej, petrochemicznej oraz naftowo gazowej.
Wymagania wobec silników w podwoziu robota
są bardzo wysokie. - Podkreśla Regina Kilb. Muszą
one udźwignąć ciężar zasilających je kabli i przewodów transmitujących obraz z kamery. Wymagają w
związku z tym silników, które oferują dużą moc przy
minimalnych wymiarach.
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Dla kierowcy czekającego na zielone światło, ruchliwe skrzyżowanie w sercu miasta wygląda jak każdego innego poranka. Nie zdaje on sobie sprawy,
że znajduje się w samym środku placu budowy – a raczej tuż nad nim. Kilka metrów niżej, przez ciemności przebijają się oślepiające strugi światła paraliżujące
podziemnych „mieszkańców”. Obiektyw kamery transmituje obraz mokrych,
popękanych ścian do znajdującego się na zewnątrz operatora wpatrzonego
w ekran podczas sterowania robotem. Nie jest to scena z filmu science fiction
ani z horroru, ale współczesna codzienność konserwacji kanałów. Do sterowania kamerą, obsługi funkcji narzędzi oraz napędu kołowego służą silniki firmy
FAULHABER.
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Praca w rurociągu

pędy bezszczotkowe o średnicy od 3mm oraz odpowiednie przekładnie. W odniesieniu do rozmiarów, napędy te
uzyskują dużą wydajność oraz dostępną gęstość energii.
- Podkreśla Regina Kilb.

Roboty do prac kanalizacyjnych można wyposażyć we
wszechstronne głowice robocze służące do zautomatyzowanych prac naprawczych. Potrafią one usuwać przeszkody, osady i złogi lub wystające nierówności rękawa
poprzez np. frezowanie i szlifowanie. Uzupełniają niewielkie ubytki w ścianie rurociągu transportowaną na miejsce
masą uszczelniającą lub zatykając otwór korkiem uszczelniającym. W robotach do prac w większych przewodach
głowica robocza zlokalizowana jest na końcu ruchomego
ramienia.
Taki robot do prac kanalizacyjnych realizuje do czterech
różnych zadań napędu: napęd kół lub gąsienic, ruch kamery, napęd narzędzi oraz ruchome ramię, które lokalizuje je
w odpowiedniej pozycji. Niektóre modele wyposażono w
piąty napęd regulacji kamery.
Sama kamera musi być obrotowa i przechylna, zawsze
zapewniając pożądany kąt widzenia. Wspornik kamery
nie oferuje wiele miejsca, dlatego należy zastosować tutaj wyjątkowo niewielki, ale bardzo precyzyjny silnik. Do
możliwych opcji należy płaski, mierzący zaledwie 12mm,
niezwykle krótki silnik przekładniowy serii 1512 … SR lub
większe modele serii 2619 … SR. Szeroki wybór produktów
firmy FAULHABER obejmuje także silniki krokowe lub na-

Uciąg ciężkich kabli
Budowa napędu kołowego jest różna: całe podwozie, każda oś lub pojedyncze koło mogą być napędzane
osobnym silnikiem. Silnik lub silniki nie tylko muszą przemieszczać podwozie i akcesoria do miejsca pracy, ale także
muszą ciągnąć ciężkie przewody pneumatyczne lub hydrauliczne oraz kabel elektryczny.
Kable, mogące mierzyć do 2000 metrów, stanowią
znaczny ciężar do uciągnięcia. Tym samym napęd musi
generować bardzo duży moment obrotowy. - Mówi inżynier ds. technologii. Jednocześnie przez cały czas ruch
jest hamowany przez przeszkody. Regularnie dochodzi do
przeciążeń przy dużej prędkości. Takie warunki przetrwają wyłącznie bardzo wytrzymałe silniki i przekładnie. Dla
tego typu zastosowań zalecamy produkty serii 3257 … CR
z układem komutacji z grafitu i z przekładniami 32/3R lub
bezszczotkowy blok napędowy serii 2264 … BP4. Silnik
może być wyposażony w sworzeń promieniowy zabezpie-

GŁOWICA NARZĘDZIA

GŁOWICA KAMERY

BEZSZCZOTKOWY SILNIKI DC
Z PRZEKADNIA

BEZSZCZOTKOWY SERWOMOTOR DC
Seria 2057 … BHS
∅ 20 mm, długość 57 mm
Moment obrotowy 12 mNm

Seria 1512 … SR
∅ 15 mm, długość 12 mm
Moment obrotowy 30 mNm





30

3/2017
nio zablokowane wężem. Podczas takiego zastosowania,
w twardym tworzywie wywierca się otwór po otworze, co
często trwa całymi godzinami. Żywotność i niezawodność
silników odgrywają tutaj kluczową rolę, umożliwiając prowadzenie nieprzerwanej pracy.

czający zawieszenie i absorbujący siły generowane podczas przeciążenia."
Silnik ramienia robota wymaga mniej siły niż napęd
promieniowy i posiada więcej miejsca niż wersja z kamerą. Wymagania dla tego układu napędowego nie są takie
wysokie jak w przypadku innych napędów robotów do
prac kanalizacyjnych. Dla tego zadania oferujemy szeroki
zakres standardowych silników. - Mówi Regina Kilb. "Wśród
nich znajdziemy optymalne rozwiązanie dla każdego wariantu."

Kompaktowy blok napędowy
Napędy narzędzi z drugiej strony muszą z definicji stale
gwarantować maksymalną wydajność zachowując jednocześnie niewielkie rozmiary ze względu na ograniczone
miejsce w głowicy roboczej. Jednocześnie silny uchwyt
i godziny frezowania wymagają silników oferujących
szczególnie dużą siłę i mogących bezusterkowo pracować
przez dłuższy czas. Dla takich głowic frezujących zaprojektowano, na przykład, typ silnika 2057 … BHS, który uzyskuje prędkości powyżej 30,000 obr/min. - Mówi Regina Kilb.

Rura w rurze
Obecnie uszkodzone przewody kanalizacyjne często
nie są wymieniane, ale wykładane od środka tworzywem
sztucznym. Za pomocą ciśnienia powietrza lub wody
wprowadza się do kanału plastikową rurę. Miękkie tworzywo sztuczne jest następnie utwardzane promieniami
UV. Do tego celu wykorzystuje się specjalistyczne roboty
wyposażone w bardzo silne lampy i przemieszczające się
wzdłuż przewodu kanalizacyjnego. Po wykonaniu zadania,
do pracy ruszają wielozadaniowe roboty z głowicami roboczymi, które wycinają boczne odgałęzienia kanału. Dzieje
się tak, ponieważ wloty i wyloty przewodu zostały uprzed-

NAPĘD KOŁOWY

SILNIKI MINIATUROWE DC

PRZEKADNIE PREZYZYJNE

Seria 3257 … SR
∅ 15 mm, długość 57 mm
Moment obrotowy 73 mNm

Seria 32/3R
∅ 32 mm,
Moment obrotowy 8 Nm

RAMIĘ ROBOTA

SILNIKI MINIATUROWE DC




Seria 2224 … SR
∅ 22 mm, długość 24 mm
Moment obrotowy 6,8 mNm
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51 SZKOLENIE TECHNICZNE FOOD-TECH
Oszczędność i Efektywność w Utrzymaniu Ruchu, Modernizacja Obiektów Przemysłowych
w Przemyśle Spożywczym. Nowe Technologie.
Bezpieczny Produkt.

W charakterze słuchaczy brało udział
100 uczestników – osoby decyzyjne z
zakładów spożywczych z całej Polski.
Na sali wykładowej można było spotkać
m.in.:
Bakoma Sp. z o.o., Bakalland S.A., Milkpol S.A., Dr Oetker Dekor Sp. z o.o., Colian Sp. z o.o., OrganikAgro Sp. z o.o., Polski Ogród Sp. z o.o., Cedrob S.A., Pamso
S.A., Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Łowiczu, Kaliska Spółdzielcza Grupa
Producentów Mleka, Krynica Vitamin
S.A., CEDC International Sp. z o.o. Oddział
Polmos Białystok, Lantmannen Unibake
Poland Sp. z o.o., Fish Food Sp. z o.o. oraz
wielu innych.

nizacje w obiektach przemysłowych branży spożywczej. 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:
Bibus Menos Sp. z o.o., Lainer Sp. z o.o., Krulen Sp. z o.o., VIX Automation Sp. z o.o.
Mapei Polska Sp. z o.o., Kamery IR, Turck Sp. z o.o., Socomec Polska Sp. z o.o., Omron
Electronics Sp. z o.o., INEE Sp. z o.o., Fenix Systems Sp. z o.o., Blucher Metal S.A. oraz
wielu innych.

Partnerami szkolenia zostały firmy Rittal Sp. z o.o. oraz ABB Sp. z o.o. Prelekcji
przedstawicieli obu firm mogliśmy wysłuchać I dnia spotkania.
Patronami Merytorycznymi szkolenia
została firma Cenos Sp. z o.o. oraz Instytut Doskonalenia Produkcji IDP
Gospodarzem Honorowym została firma J.S. Hamilton Poland S.A.
Podczas obrad została poruszona
bardzo szeroka problematyka dotycząca efektywności, bezpieczeństwa oraz
innowacyjnych rozwiązań w oraz moder-
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ważne wydarzenia

W dniach 22-23 czerwca 2017 odbyło się 51 szkolenie techniczne FOOD-TECH organizowane przez magazyn Pomiar, Automatyka i Elektronika pt: „Oszczędność i Efektywność
w Utrzymaniu Ruchu, Modernizacja Obiektów Przemysłowych w Przemyśle Spożywczym.
Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt.” Spotkanie odbyło się w hotelu Górskim w Polichnie.

3/2017

ważne wydarzenia

W szkoleniu wzięło udział prawie 180 osób!
Po zakończonym szkoleniu został rozstrzygnięty
konkurs na najciekawszą prelekcję. Poniżej przedstawiamy jego wyniki:
•
I miejsce: Adegis Sp. z o.o. (zwycięzca
otrzymał od nas 10 min prelekcji do wykorzystania na kolejnym szkoleniu)
•
II miejsce: Fanuc Polska Sp. z o.o., INEE Sp.
z o.o., ABB Sp. z o.o.
•
III miejsce: Apator Control Sp. z o.o., Gazex
Sp.j
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 2017. Będzie to 52 szkolenie techniczne
Wodkan-Tech pt. „Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń w Inżynierii Wodno-Ściekowej. Najnowsze Technologie i Diagnostyka Urządzeń.”
Spotkanie odbędzie się w Polichnie w hotelu Górskim.

Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy do udziału!
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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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Plan szkoleń 2018
55 SZKOLENIE TECHNICZNE AUTOMA-TECH
Efektywność w Automatyce, Systemach Pomiarowych
oraz Bezpieczeństwo i Oszczędność
15-16 lutego 2018, Hotel Dębowiec, Bielsko-Biała, Woj. śląskie

56 SZKOLENIE TECHNICZNE WODKAN-TECH
Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń w Inżynierii Wodno- Ściekowej. Najnowsze Technologie i Diagnostyka Urządzeń
15-16 marca 2018, Hotel Górski, Łódź, Woj. łódzkie

57 SZKOLENIE TECHNICZNE MAINTENANCE-TECH
Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu i Diagnostyce oraz Modernizacje w Obiektach Przemysłowych
25-26 kwietnia 2018, Hotel Delicjusz, Stęszew, Woj. wielkopolskie

58 SZKOLENIE TECHNICZNE FOOD-TECH
Oszczędność i Efektywność w Utrzymaniu Ruchu. Modernizacje Obiektów
Przemysłowych. Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt
14-15 czerwca 2018, Hotel Górski, Łódź, Woj. łódzkie

59 SZKOLENIE TECHNICZNE
Nowoczesne Rozwiązania Wykorzystywane w Przemyśle Wydobywczym. Eksploatacja, Unikanie Awarii, Modernizacje i Redukcja Kosztów Utrzymania Ruchu.
6-7 września 2017, Hotel Orle Gniazdo, Hucisko, Woj. śląskie

60 SZKOLENIE TECHNICZNE ENERGY-TECH
Nowe Rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice, Efektywność,
Oszczędność, Bezpieczeństwo.
4-5 października 2018, Hotel Dębowiec, Bielsko-Biała, Woj. śląskie

61 SZKOLENIE TECHNICZNE AUTOMA-TEC
Automatyzacja Procesów Produkcyjnych Maszyn i Urządzeń.
Niezawodność, Oszczędne Rozwiązania”
8-9 listopada 2018, Pałac Łazienki II, Ciechocinek, Woj. kujawsko-pomorskie

62 SZKOLENIE TECHNICZNE MAINTENANCE-TECH
Ciągłość w Procesach Produkcyjnych, Bezpieczeństwo,
Oszczędne Technologie i Redukcja Kosztów
6-7 grudnia 2018, Hotel Chata Karczowiska, Karczowiska, Woj. dolnośląskie

