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Szanowni Państwo

Spis treści

Przed Państwem ostatnie w tym roku wydanie kwartalnika
„Utrzymanie Ruchu i Diagnostyka”. Ten numer będzie sprawował
patronat prasowy 39 szkolenia Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń w Inżynierii Wodno- Ściekowej. Najnowsze Technologie
i Diagnostyka Urządzeń
15-16 października, Polichno k. Piotrkowa Trybunalskiego,
Hotel Górski Wolbórz. Z tego miejsca serdecznie zapraszam do udziału wszystkich uczestników oraz zachęcam tych, którzy jeszcze nie
przesłali swojego zgłoszenia, by niezwłocznie to uczynili.
Pod koniec roku każda firma, korporacja, przedsiębiorstwo
czy fabryka dokonuje podsumowań, analiz oraz wytyczania kierunków rozwoju. Nasza redakcja również poczyniła takie zestawienia,
z których jednoznacznie wynika że Utrzymanie Ruchu i Diagnostyka
staje się coraz popularniejsze, z miesiąca na miesiąc odnotowujemy
rosnącą liczbę czytelników oraz prenumeratorów.
Jestem przekonana, że ta tendencja nie ulegnie zmianie
i zawsze będziemy podążać za Państwa potrzebami i oczekiwaniami. Jednocześnie chciałabym poinformować o konferencjach, jakie
planujemy zorganizować w roku 2016 więcej na stronie 6.
Jednocześnie obiecuję, że cały zespół dołoży wszelkich starań by czasopismo było dla naszych czytelników źródłem inspiracji,
wiedzy o nowych urządzeniach, technologiach oraz rozwiązaniach
dedykowanych inżynierii przemysłowej.
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Systemy rejestracji nowej generacji – wydajne testy
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Prenumerata
Szanowni Państwo, zachęcamy do prenumerowania magazynu
Utrzymanie Ruchu i Diagnostyka. Pismo tworzone jest we współpracy ze
specjalistami z branży utrzymania ruchu, automatyki oraz diagnostyki. Pismo jest dedykowane pracownikom działów utrzymania ruchu i produkcji,
automatykom, głównym mechanikom oraz elektrykom. Naszym celem
jest inspirowanie Państwa do poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań.
Chcemy się rozwijać zgodnie z potrzebami czytelnika.
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Przewody izolowane
wysokonapięciowe

ELESA+GANTER
wprowadziła do oferty elektroniczny wskaźnik położenia
z napędem bezpośrednim DD52R-E, który może być bezpośrednio programowany, bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Za pomocą kombinacji przycisków
znajdujących się nad wyświetlaczem, możemy wybierać i ustawiać dostępne funkcje: odczyt i ładowanie wartości bezpośredniej lub przyrostowej, zmiana jednostek mm/cale dla pomiarów
liniowych, pomiar wartości kąta obrotu, ustawianie wartości
przełożenia, offsetu, czy dokładności wskazania.

to nowa grupa produktów ELKO-BIS, w której obok przewodu
izolowanego znajdziemy m.in. dedykowane uchwyty, łączniki, końcówki oraz maszty, a także nożyce do usuwania izolacji.
Kompatybilność produktów z nowej grupy z dotychczasową
ofertą ELKO-BIS stwarza bardzo mobilne rozwiązania instalacyjne. Przewód wysokonapięciowy ELKO-BIS (nr kat. 30000199)
został przebadany m.in. pod kątem wytrzymałości elektrycznej
i możliwości wystąpienia prądów ślizgowych.

www.elesa-ganter.pl

FR-A8AL – nowa karta dla przetwornic częstotliwości serii FR-A800
Karta posiada mi. in. sterowanie orientacją wału (zatrzymanie
wału w zdefiniowanej pozycji), sterowanie sygnałem sprzężenia zwrotnego enkodera (sterowanie wektorowe), pozycjonowanie/master-slave (układ nadążny) oraz skalowanie sygnału
wyjściowego enkodera

Kalibrator Pascal 100
to idealne rozwiązanie do przeprowadzania testów na miejscu
u klienta oraz kalibracji przemysłowych przyrządów pomiarowych. Typowym zastosowaniem jest kalibracja przetworników
ciśnienia, przetworników temperatury, manometrów, sond
temperatury oraz innych przyrządów pomiarowych. Dane
z kalibracji zapamiętywane są w pamięci przyrządu. Komunikacja z komputerem PC służy do zdalnego sterowania urządzeniem i pobierania raportów kalibracji.

Modernizacja oświetlenia
w Gdańsku
z systemem sterowania i monitoringu CPAnet firmy Rabbit
Sp. z o.o. 3 932 gdańskich opraw oświetleniowych zostanie wymienionych na nowe energooszczędne oprawy LED.
Oświetleniem ulicznym sterować będzie system CPAnet
firmy Rabbit, który umożliwia zdalne zarządzanie infrastrukturą oświetleniową i pozyskiwanie na bieżąco informacji
o sytuacjach alarmowych w sieci oświetleniowej. Projekt jest
realizowany w ramach programu „Sowa – Energooszczędne
oświetlenie uliczne”.
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nowości

Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.wikapolska.pl

4/2015

Nowy kontroler do czujników
konfokalnych confocaIDT IFC2461

nowości

Nowa seria kontrolerów confocaIDT IFC2461 wyposażona jest
w ulepszone komponenty optyczne, pozwalające na uzyskanie
częstotliwości pomiarowej do 25 kHz. Wysoka intensywność
światła pozwala na stabilne pomiary trudnych powierzchni, takich jak matowe, czarne obiekty lub pomiar grubości wielowarstwowego szkła. Kontroler może współpracować z dowolnym
czujnikiem z serii IFS i jest dostępny w wersji standardowej lub
w wersji IFC2461MP do pomiaru grubości wielu pików.
Dystrybutor:
P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.
Dęborzyce 16
62-045 Pniewy
tel. +48 61 22 27 410
fax +48 61 22 27 439
www.wobit.com.pl

Nowa aplikacja
w SCHRACK DIGITAL!!!
Schrack Design jest autonomicznym programem do projektowanie instalacji elektrycznych (NIE WYMAGA ŚRODOWISKA
CAD!). Obok tworzenia schematów i widoków elewacji, program umożliwia wykonanie obliczeń termicznych obudów, według standardu IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439
(do 630A), a także wydrukowanie pełnej dokumentacji projektowej.
• Projektowanie zgodne z PN-EN 61439;
• Obliczenia przyrostu temperatury w rozdzielnicach;
• Drukowanie dokumentacji projektowej (z tabliczką znamionową!);
• Proste i szybkie projektowanie;
• Zamawianie on-line materiałów z projektu.

Firma APLEX
uzupełnia serię bezwentylatorowych, płaskich komputerów BOX
PC. Obok ACS-2160 pojawił się model ACS-2170 z 4-rdzeniowym
procesorem Intel® N2930, a wkrótce dołączy do nich ACS-2180
z Intel® Core i3/i5 4. generacji. Oprócz wyższej wydajności, ACS2170 i 2180 oferują także więcej złącz i możliwość rozbudowy,
zachowując niewielkie rozmiary (34 mm grubości) i mogą pracować od –20 do +60°C (z odpowiednim dyskiem SSD). Montaż za
pomocą uchwytów, VESA-100 lub na szynie DIN.
komputery@inee.pl

Schrack Digital

 WWW.SCHRACK.PL
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Szkolenia przewidziane w 2016 r.
Tytuł szkolenia

41 szkolenie

Data

Miejsce

11-12 lutego

woj. Śląskie

42 szkolenie

Zakłady produkcyjne wszystkich
gałęzi przemysłowych.
uczestnicy:
• Kierownicy AKPiA.
• Dyrektorzy ds. Technicznych
• Główni Automatycy,
• Szefowie Utrzymania Ruchu

woj. łódźkie

•

Hotel GÓRSKI
WOLBÓRZ

•

•
•
•
•

Nowoczesne rozwiązania dotyczące automatyki w
przemyśle oraz wpływ na bezawaryjność i oszczędność
Outscourcing dla utrzymania ruchu, oraz oszczędności z tym związane.
mechanika w przemyśle
utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym
nowoczesne technologie wykorzystywane w robotyce
sterowanie procesami produkcyjnymi - przemysł
spożywczy
logistyka i dostawy nowe rozwiązania w przemyśle
spożywczym
znakowanie produktu spożywczego
modernizacja obiektów przemysłowych
czystość , bezpieczna produkcja
ważenie i pakowanie

Branża spożywcza:
• Główni automatycy
• Szefowie i pracownicy AKPiA
• Szefowie i pracownicy działów
technicznych
• Główni inżynierowie
• Dyrektorzy ds. technicznych i
inwestycyjni
• Kierownicy utrzymania ruchu
• Szefowie i pracownicy działu
utrzymania ruchu
• Szefowie i pracownicy działu
produkcji
• Elektrycy
• Pracownicy działów kontroli
jakości
• Pracownicy działów technologicznych

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej
Aparatura kontrolno- pomiarowa,
systemy automatyki, sterowania i informatyki
Elektrotechniczne instalacje, sprzęt
Sieci niskiego i średniego napięcia
Systemy zasilające i sterujące
Systemy alarmowe i zabezpieczające
Inżynieria elektryczna i elektroniczna oraz usługi
Systemy oszczędności energii

Zakłady produkcyjne wszystkich
gałęzi przemysłowych
• Główni Energetycy,
• Główni Elektrycy,
• Kierownicy Działów Energetycznych i Elektrycznych,
• Dyrektorzy ds. Inwestycji,
• Kierownicy Produkcji,
• Operatorzy sieci,
• Dyrektorzy ds. Technicznych

Automatyka przemysłowa
Aparatura kontrolno-pomiarowa
Diagnostyka
Napędy i układy sterowania napędów
Outsourcing dla utrzymania ruchu
Zawory
Gospodarka Smarownicza
Mechanika
Elektrotechnika

Zakłady produkcyjne wszystkich
gałęzi przemysłowych.
• Szefowie Utrzymania Ruchu,
• Dyrektorzy Techniczni,
• Kierownicy Działów Elektrotechnicznych,
• Główni Inżynierowie Zakładów,
• Dyrektorzy ds. Inwestycji,
• Główni Automatycy
Główni Mechanicy

Nowoczesne zarządzanie – diagnostyka, monitorowanie i automatyka
Nowoczesne systemy opomiarowania sieci, przygotowanie i uzdatnianie wody w obiektach technologicznych
Bezpieczne sieci – Dobór właściwych materiałów i
rozwiązań konstrukcyjnych
Badanie strat wody – aparatura pomiarowa, optymalizacja zużycia
Technologie i urządzenia do oczyszczania ścieków

•

Ustroń

7-8 kwietnia

WIOSENNE SPOTKANIE BRANŻY SPOŻYWCZEJ
FOODTECH
Oszczędność i Efektywność w Utrzymaniu
Ruchu, Modernizacja Obiektów
Przemysłowych w Przemyśle Spożywczym.
Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt

Polichno

•
•
•
•
•

43 szkolenie

16-17 czerwca

woj. wielkopolskie

Nowe rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice, Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo

44 szkolenie

8-9 września

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

45 szkolenie

20-21
października

JESIENNE SPOTKANIE WOD-KAN-EKOTECH
Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urzą-

woj. małopolskie, •
śląskie lub podkar- •
packie
•
•
•
•
•
•
•
woj. łódzkie

•

Hotel GÓRSKI
WOLBÓRZ

•

Polichno

•

dzeń w Inżynierii Wodno- Ściekowej. Najnow-

•

sze Technologie i Diagnostyka Urządzeń

•

Modernizacja i remonty – utrzymanie ruchu

•
•
•
•
•
•
•
•

46 szkolenie

29-30 listopada

woj. dolnośląskie

Ciągłość w Procesach Produkcyjnych, Bezpie-

Hotel CHATA
KARCZOWISKA

czeństwo, Oszczędne Technologie i Redukcja

Karczowiska

Kosztówtach Przemysłowych

•
•
•

Napędy i sterowanie
Robotyzacja
Zapobieganie awariom i przestojom podczas produkcji / wczesne wykrywanie problemów
• Podnoszenie efektywności produkcji
• Aplikacje w procesach produkcyjnych
• Technika liniowa
• Kontrola jakości
• Telemetria/ monitoring
• Transport wewnętrzny
• Komunikacja przemysłowa/ wewnątrzzakładowa
• Utrzymanie Ruchu i Urządzeń
• Logistyka
• Łańcuchy
• Dostawy
• Bezpieczeństwo Pracy
• Monitorowanie i diagnostyka w procesach produkcyjnych
• Systemy wizualizacji produkcji
Systemy informatyczne w inżynierii produkcji
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skolenia 2016

Do kogo skierowana

Aparatura kontrolno-pomiarowa
Napędy i układy sterowania napędów
Zawory
Roboty przemysłowe i manipulacyjne
Automatyka przemysłowa
Elektronika przemysłowa
Bezpieczeństwo maszyn

Hotel MUFLON

Efektywność w Automatyce, Systemach
Pomiarowych oraz Bezpieczeństwo i
Oszczędność

Ogólny zakres tematyczny
•
•
•
•
•
•
•

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
Inżynierowie serwisu
Inżynierowie procesu
Kadra kierownicza odpowiedzialna za zakupy materiałów i
urządzeń eksploatacyjnych
Głównych mechaników oraz
specjalistów ds. mechanicznych
Szefowie i pracownicy działów
automatyki.

• Szefowie AKPiA
• Dyrektorzy i szefowie dz. produkcji
• Szefowie Utrzymania Ruchu,
• Główni Inżynierowie Zakładów,
• Dyrektorzy ds. Inwestycji,
Główni Automatycy

WODKAN-EKOTECH

mechaniczne,
chemiczne,
biologiczne,
z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Ostatnimi czasy coraz popularniejsze
stają się oczyszczalnie biologiczne. Ich
podstawowym zadaniem jest usuwanie
ze ścieków ciał stałych, różnego typu





•
•
•
•

zawiesin, koloidów, a także substancji organicznych rozpuszczonych w ściekach.
W tym procesie oczyszczania biorą udział
mikroorganizmy w warunkach tlenowych, beztlenowych oraz tlenowo- beztlenowych. Do podstawowych urządzeń
technicznych oczyszczalni tego typu należą złoża biologiczne, urządzenia osadu
czynnego oraz komory fermentacyjne.
W tlenowym oczyszczaniu biorą udział
aeroby, czyli mikroorganizmy, które
wykorzystują tlen w postaci cząsteczkowej do przyswajania organicznych
zanieczyszczeń, czyli do przekształcenia
ich dwutlenku węgla, wody i biomasy.
Natomiast proces beztlenowy zachodzi
w środowisku pozbawionym dostępu do
powietrza i biorą w nim udział anaeroby,
które nie wymagają tlenu do asymilacji zanieczyszczeń organicznych. Ostatecznym produktem tego procesu jest
metan, dwutlenek węgla oraz biomasa.
Należy podkreślić fakt, iż procesy beztlenowe, w odróżnieniu od tlenowych, nie
zachodzą samodzielnie, gdyż zawsze stosuje się potem tlenowy proces oczyszczania zanieczyszczonej wody. Typowy
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W Polsce na chwilę
obecną jest zarejestrowanych ponad 1700 podmiotów, uprawnionych do
poboru i uzdatniania wody
oraz ponad 2500 podmiotów, które są upoważnione
do oczyszczania ścieków.
Ze względu na sposób
oczyszczania
ścieków
i związane z tym procesy,
oczyszczalnie można podzielić na cztery kategorie:
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dodatek do magazynu

proces biologicznego oczyszczania ścieków dzieli się na następujące etapy:
• przesiewanie,
• usuwanie materiałów mineralnych,
• sedymentację,
• obróbkę biologiczną,
• osadzanie ostateczne.
W ekstremalnych przypadkach, gdy
wymagana jest najwyższa jakość oczyszczanych ścieków przed uwolnieniem ich
do środowiska, ma miejsce dodatkowy
etap ich oczyszczania. Odbywa się on
z wykorzystaniem filtrów paskowych,
poprzez filtrację mechaniczną lub przepuszczanie ścieków przez oczyszczalnię
korzeniową . Proces ten ma za zadanie
ostatecznie usunąć pozostałą zawiesinę
organiczną.
Osady ściekowe to również jednakże
cenny surowiec o wartościach energetycznych , warto więc rozważyć odpowiednie przygotowanie tego odpadu
i jego współspalanie w instalacjach przemysłowych, w cementowniach, a w późniejszym okresie także w instalacjach do
termicznego przekształcania odpadów
komunalnych.
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REMONTY MASZYN
I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
REMONTY TRANSFORMATORÓW

DOBÓR I MONTAŻ PRZETWORNIC
CZĘSTOTLIWOŚCI
KOMPLEKSOWA REALIZACJA
INWESTYCJI W ZAKRESIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PROJEKTY I WYKONAWSTWO
MONTAŻ I ROZRUCH OBWODÓW
PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH
ROZDZIELNI
PRZEGLĄDY I REMONTY
INSTALACJI

DODAJEMY ENERGII
www.elzat.pl tel. 14 637 42 15
33-101 Tarnów ul. E. Kwiatkowskiego 8
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dodatek WODKAN-EKOTECH

PEŁNA DIAGNOSTYKA
MASZYN I URZĄDZEŃ

dodatek WODKAN-EKOTECH

9
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39 SZKOLENIE TECHNICZNE
15-16 października 2015, Hotel Górski Wolbórz, Polichno k. Piotrkowa Trybunalskiego

Redakcja magazynu techniczno-informacyjnego Utrzymanie Ruchu i Diagnostyka ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia
udziału w 39 Szkoleniu Technicznym

„Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń w Inżynierii Wodno-Ściekowej.
Najnowsze Technologie i Diagnostyka Urządzeń”
Spotkanie odbędzie się 15-16 października 2015, Hotel Górski Wolbórz, Polichno k. Piotrkowa Trybunalskiego. Przygotowaliśmy
dla Państwa szerokie spektrum tematyczne obejmujące kompleksowe usługi oraz nowe aplikacje dla sektora wod-kan. Podczas
trwania szkolenia każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat świadczący o udziale w warsztatach. W szkoleniu weźmie udział
ok. 120 uczestników.

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.

Ogólne zagadnienia:
•
•
•
•
•
•

Nowoczesne zarządzanie – diagnostyka, monitorowanie i automatyka
Nowoczesne systemy opomiarowania sieci,  przygotowanie i uzdatnianie wody w obiektach technologicznych
Bezpieczne sieci – Dobór właściwych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych
Badanie strat wody – aparatura pomiarowa, optymalizacja zużycia
Technologie i urządzenia do oczyszczania ścieków
Modernizacja  i remonty – utrzymanie ruchu

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

Zapraszamy do udziału !

dodatek WODKAN-EKOTECH

„Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń w Inżynierii Wodno-Ściekowej. Najnowsze
Technologie i Diagnostyka Urządzeń”
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Przyrząd TrendCorder
firmy DEWETRON został zaprojektowany od podstaw
na potrzeby rejestracji danych w przemyśle. Celem
opracowania tego przyrządu było zastosowanie go
w aplikacjach wymagających długotrwałych testów. Łatwość obsługi jest
cechą charakterystyczną
przyrządu, który otrzymał
nagrodę NASA Tech Briefs
Product of the Year 2014.
System pomiarowy TrendCorder jest system akwizycji danych, który jest niezwykle prosty w obsłudze, tani, a dodatkowo
spełnia najwyższe wymagania stawiane
urządzeniom pomiarowym. Przyrząd
oferuje intuicyjną obsługę za pomocą
wyświetlacza dotykowego, wzorowaną na funkcjonalności telefonu typu
smartphone i dostępną w chwili obecnej
w systemie akwizycji danych. Zapis danych odbywa się za pomocą jednego
kliknięcia. Te same gesty, które wykorzystywane są zwykle do obsługi smartphone’a mogą być w chwili obecnej
wykorzystane w systemie TrendCorder
umożliwiając przeglądanie i analizę danych w prosty sposób.

W chwili włączenia przyrządu, następuje uruchomienie aplikacji, która umożliwia natychmiastową prezentację rejestrowanych danych. TrendCorder może
być w 100% obsługiwany dotykowo,
z uwzględnieniem klawiatury alfanumerycznej, ustawień poszczególnych kanałów i konfiguracji panelu pomiarowego.
Istnieje możliwość określenia rodzaju
filtra na zadanym kanale przy zadanej
prędkości próbkowania, nawet dla modułów próbkujących z prędkością 2 MS/s.
Niewątpliwym atutem tego systemu
jest zastosowanie wyświetlacza dotyko-

wego o przekątnej 15.4”. Dane są zapisywane na dysk twardy z prędkością 200
MB/s. Urządzenie TrendCorder wyposażone zostało w cztery gniazda dla kart
typu TRION. Zastosowanie intuicyjnego
oprogramowania połączonego z obsługą technologii wyświetlacza dotykowego pozwala na jednoczesny zapis danych
a także przywołanie poprzednio zapisanych danych bez przerywania rejestracji.

DejaView™ Feature

Funkcja DejaView umożlwia podglądanie danych zapisanych wcześniej, przy
jednoczesnym bezprzerwowym zapisie
bieżących danych na dysk. Ta unikalna
funkcja umożliwia przeglądanie zarejestrowanych danych bez przerywania ich
rejestracji, co jest wyjątkowym udogodnieniem podczas długotrwałych testów.

Nagroda NASA Tech Briefs
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Systemy rejestracji nowej
generacji – wydajne testy
nigdy nie były tak proste!

System akwizycji danych TrendCorder
został nagrodzony wyróżnieniem NASA
Tech Briefs Product of the Year 2014.
Firma DEWETRON została nagrodzona
tym wyróżnieniem po raz czwarty za
udostępnienie najbardziej innowacyjnych rozwiązań w zakresie rejestracji
danych. DEWETRON jest jedyną firmą,
która otrzymała tą nagrodę czterokrotnie.

4/2015
Synchroniczna akwizycja danych z wykorzystaniem modułów TRION™

umożliwiają zwielokrotnienie kanałów
poprzez połączenie łańcuchowe kolejnych jednostek pomiarowych.
Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy przyrządami
z wbudowanym komputerem PC, wyświetlaczem i klawiaturą, posiadającymi
wyłącznie samą jednostkę PC lub zawierającymi wyłącznie obudowę z zainstalowanymi kartami pomiarowymi (rozwiązania USB, PCI, Ethernet etc.). Systemy
typu DEWE2 oferują możliwość zasilania
z sieci, przetworników zasilania 12/24V
lub baterii w systemie Hot-Swap.




W porównaniu do przyrządu TrendCorder, systemy z rodziny DEWE2 są w pełni konfigurowalne przez użytkownika
i dostępne w różnych obudowach.
Umożliwiają one zaspokojenie potrzeb
pomiarowych oferując rozwiązania począwszy od tych przenośnych, posiadających maksymalnie 32 kanały pomiarowe,
poprzez systemy przenośne i laboratoryjne posiadające do 144 kanałów. Dla
aplikacji wymagających większej liczby
kanałów istnieje możliwość ich prostego rozszerzenia o kolejne kanały. Różnorodne obudowy takie jak DEWE2-F18
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Inną, równie godną uwagi technologią jest opcja SuperCounter™. Technologia zastosowana w tym liczniku
umożliwia dokładną jego synchronizację, zarówno pod względem amplitudy,
jak i fazy dla sygnałów analogowych, jak
również wszystkich innych wejść pomiarowych.

automatyka+diagnostyka+informatyka

Instrumenty serii DEWE2

Moduły pomiarowe TRION są dostępne dla systemów typu TrendCorder lub
DEWE2 umożliwiając pomiary z rozdzielczością 16 lub 24 bity, szybkością próbkowania o wartości do 2 MS/s na kanał.
Zapewnia to dużą dokładność pomiaru,
a funkcja automatycznego testu karty zapewnia utrzymywanie gwarantowanego
poziomu dokładności pomiarów w kolejnych cyklach akwizycji.
Wszystkie rodzaje sygnałów począwszy od analogowych, poprzez cyfrowe,
sygnały magistrali CAN, GPS, licznika
a nawet sygnałów wideo są zsynchronizowane sprzętowo. Gwarantuje to
technologia SYNC-CLOCK, która stanowi
w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie
synchronizacji kanałów pomiarowych
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Andrzej Łobzowski, Wojciech Szkolnikowski

Dobry (mikro)klimat sprzyja
automatyka+diagnostyka+informatyka

W zamieszczonym w numerze 05/2013
magazynu Pomiar artykule pt. „Otwórz
okno, trzeba przewietrzyć”, pisaliśmy
o konieczności wentylacji pomieszczeń, w których pracują ludzie, z uwagi
na zwiększone stężenie ditlenku węgla
w powietrzu, wynikające z naturalnego
procesu oddychania.
W przypadkach, kiedy w budynku
mamy otwierające się okna, sprawa jest
prosta ponieważ powietrze zewnętrzne
jest zawsze „świeższe” niż wewnętrzne
i zawsze można pomieszczenie przewietrzyć (gorzej w przypadku ostrych mrozów lub lokalnych zanieczyszczeń, np.
pobliska spalarnia śmieci lub oczyszczalnia ścieków).
Nowoczesne biurowce posiadają systemy wentylacyjne wymuszające cykliczną wymianę powietrza w pomieszczeniach, gdzie okna są nie otwieralne.

Co to jest komfort czy dyskomfort cieplny?
Przyjmuje się, że dla danego człowieka
istnieją
dwa
warunki
komfortu
cieplnego. Pierwszy zakłada, że kombinacja wartości temperatury skóry θsk

i głębokiej ciepłoty tj. temperatury θcr
ciała (ang. core temperature) zapewni odczuwanie środowiska termicznego jako
neutralnego.
Drugim warunkiem jest spełnienie
cieplnego bilansu ciała człowieka co
oznacza, że ciepło wytworzone przez
metabolizm HM, powinno być równe ilości ciepła oddawanej przez człowieka w różnych strumieniach.
Polskie normy określają, że temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić
latem 20-23°C przy założeniu średniej aktywności fizycznej użytkowników oraz
18-20°C zimą. Jednocześnie prędkość ruchu powietrza nie powinna być większa niż
0,4 m/s latem i 0,2 m/s zimą. Nie mniej ważna
jest także wilgotność względna powietrza
w pomieszczeniu. Zalecany zakres wilgotności zimą to 40-60% (przy założonej temperaturze 18-20 stopni) jednak nie mniej niż 30%.
Latem zaś wilgotność nie powinna przekraczać 70%. Wilgotność wychodząca poza
zalecane granice (w górę i w dół) powoduje
dyskomfort.

A co z oddychaniem?

Ważny dla komfortu oddychania jest
skład powietrza, czyli głównie zawartość

Rys. 1 Strefa komfortu cieplnego we
współrzędnych temperatury ścian θs
i wilgotności względnej powietrza Ua
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Tytułem wstępu

w nim tlenu, a również jego czystość. Powietrze zewnętrzne jest coraz trudniej
uznać za czyste, jednak i tak stężenie
zanieczyszczeń jest w nim zawsze nawet
kilkunastokrotnie mniejsze niż wewnątrz
budynku. Dlatego zwykło się określać powietrze na zewnątrz, świeżym.
Określenie składu i czystości powietrza
wewnętrznego nie jest proste. Dlatego
przy uproszczonym badaniu jakości powietrza, przyjmuje się za punkt odniesienia
zawartość w nim najczęściej dwutlenku
węgla CO2, a również tlenu O2.

Czy są jakieś przepisy, akty
normatywne?
Są dwie Polskie Normy: PN-ISO 62421:1999 – Budownictwo – Wyrażanie
wymagań użytkownika – Wymagania
termiczne. W normie ustalono sposób
wyrażania, określania i identyfikowania
wymagań termicznych użytkowników
budynków. Opisano wymagania użytkownika i parametry stosowane do ich
wyrażania. Określono jednostki pomiarowe i sposób oszacowania.
Oraz PN-ISO 6242-2:1999 – Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika
– Wymagania dotyczące czystości powietrza. W normie ustalono sposób określania, wyrażania i wartościowania wymagań
użytkowników. Opisano wymagania użytkownika i parametry stosowane do ich wyrażania. Określono jednostki pomiarowe
i sposób oszacowania.
Kolejnym, ważnym aktem jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku
w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2002
nr 217 poz. 1833). W rozporządzeniu tym
podane są dwa progi dopuszczalnego stężenia: NDS 0,5% i NDSCh 1,5% CO2, oraz podane są ich definicje:

4/2015

•

•

najwyższe dopuszczalne stężenie
NDS – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na
pracownika w ciągu 8-godzinnego
dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w kodeksie pracy, przez okres
jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian
w jego stanie zdrowia oraz w stanie
zdrowia jego przyszłych pokoleń;
najwyższe dopuszczalne stężenie
chwilowe NDSCh – wartość średnia
stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie
zdrowia pracownika, jeżeli występuje
w środowisku pracy nie dłużej niż 15
minut i nie częściej niż 2 razy w czasie
zmiany roboczej, w odstępie czasu
nie krótszym niż 1 godzina.

Określone są graniczne progi zawartości dwutlenku węgla, które uznaje się
za miernik jakości powietrza. Zawartość
dwutlenku węgla w powietrzu określa
się jednostką ppm określającą liczbę cząstek pierwiastka chemicznego (w tym
wypadku CO2) na milion cząstek roztworu (w tym wypadku powietrza).
Choć w Polsce, a także w wielu innych
krajach nie ma jasno postawionych wymagań w zakresie zawartości CO2 w powietrzu wewnętrznym, przyjmuje się, że
nie powinna ona wynosić więcej niż 1000
ppm. Dla porównania zawartość CO2
w czystym powietrzu atmosferycznym
wynosi około 350-450 ppm. Stężenie CO2
w pomieszczeniu zależy w znacznym stop-

niu od ilości powietrza świeżego doprowadzanego z zewnątrz.
Za próg bezpieczeństwa podczas
8 godzinnego dnia pracy przyjmuje się
stężenie CO2 równe 5000 ppm (cząsteczek
CO2 na milion cząsteczek powietrza, 5000
ppm = 0,5%). Jest to jednak próg bezpieczeństwa, a nie komfortu i wpływu na
zdrowie. Narzekania na jakość powietrza
z reguły pojawiają się w sytuacji w której stężenie CO2 przekracza 600-800 ppm,
a nasilają powyżej 1000 ppm. Według różnych standardów międzynarodowych
zalecane stężenie CO2 dla bardzo dobrej
jakości powietrza to poniżej 600 ppm, dla
dobrej jakości powietrza jest rzędu 6001000 ppm, a akceptowalne 1000-1400 ppm
(EN 13779, CDC, IDPH, IAQUK, OSHA,
EngineeringToolBox), przy czym stężenie CO2
przekraczające 1000 ppm często interpretuje
się (np. OSHA) jako powód konieczności poprawy wentylacji w budynku.
Równie niebezpieczny jest ubytek
tlenu w powietrzu. Niedobór tlenu jest
przyczyną największej ilości zgonów
wśród pracowników narażonych na kontakt z różnymi gazami.
Normalne stężenie tlenu w powietrzu
atmosferycznym wynosi około 20,9%
(objętościowo). Już przy spadku stężenia
o kilka procent, do około 17%, człowiek
staje się ospały, ma poczucie duszności,
zaburzony jest proces myślenia i następują
zaburzenia koordynacji ruchowej.
Przebywanie w atmosferze zawierającej tylko 14 ... 15% tlenu w krótkim
czasie prowadzi do śmierci przez uduszenie. Podobnie niebezpieczny może

Czy firma LAB-EL może zaoferować przyrządy do monitoringu stężenia CO2 i O2 ?

Jesteśmy przygotowani na okoliczność
monitoringu parametrów środowiska
pracy w zakresie komfortu cieplnego
i oddechowego. Na Rys. 3 prezentujemy
układ takiego systemu. Oferowany zestaw
przyrządów pomiarowych do ciągłego
monitorowania mikroklimatu pomieszczeń
składa się z miernika stężenia dwutlenku
węgla LB-856, do którego dołączone są elementy zewnętrzne: czujnik tlenu LB-856-O2,
termohigrometr LB-710AL oraz opcjonalnie
dodatkowy czujnik temperatury dowolnego medium. Zestaw zapewnia pomiar:
• temperatury powietrza;
• wilgotności względnej powietrza;
• stężenia dwutlenku węgla CO2;
• stężenia tlenu O2;
• temperatury dowolnego medium (np.
temperatury grzejników).
Kompletacja zewnętrznych czujników
może być dowolnie modyfikowana.

Czy dane pomiarowe są
rejestrowane?
Miernik stężenia LB-856 posiada wbudowaną pamięć rejestracji umożliwiającą
automatyczny zapis wszystkich wyników
pomiarów: stężenia CO2, O2, temperatury i wilgotności. Wyniki pomiarów są
udostępniane prze interfejs Ethernet, co
pozwala na łatwą integrację przyrządu
z infrastrukturą sieciową i systemem klimatyzacji i wentylacji, w które wyposażony jest każdy współczesny budynek.

I na koniec




Rys. 3 Zestaw rejestratora parametrów środowiskowych

Zapraszamy na stronę internetową www.
label.pl, gdzie oprócz kompletnej oferty
firmy LAB-EL, prezentujemy artykuły tematyczne, opracowania specjalistyczne,
wyniki badań, prace dyplomowe i wiele
innych.
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Rys. 2 Narastanie odsetka niezadowolonych ze
wzrostem stężenia CO2 ; dane z dokumentu CEN
CR 1752:1998 i dane z projektu prEN
15251:2005 powiązanego z dyrektywą z 2002 r.
nt. jakości energetycznej budynku

być wzrost stężenia tlenu w powietrzu.
Człowiek może go odczuwać jako stan
euforii, podniecenia emocjonalnego.
Dodatkowo, po przekroczeniu stężenia
około 24% gwałtownie wzrasta palność
większości materiałów. Wszystkie palne
stają się skrajnie łatwopalnymi. Nawet
normalnie trudno zapalne ubrania mogą
stać się źródłem pożaru.
Samoistny wzrost czy spadek stężenia
tlenu O2 w powietrzu, nie nastąpi, jednakże w pomieszczeniach np. laboratoriach
gazowych, czy w pomieszczeniach uprawowych, magazynowych, przechowalniczych, gdzie tlen jest gazem „roboczym”,
kontrola jego stężenia w powietrzu jest
ze wszech miar wskazana i wymagana.
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SPM Instrument ze
Szwecji, wiodący na świecie dostawca technologii
i produktów do monitorowania, obecnie ogłosił
wprowadzenie na rynek HD
Enveloping®, nowej techniki drganiowej wysokiej rozdzielczości z użyciem obwiedni w celu wykrywania
wczesnego stadium uszkodzeń przekładni i łożysk.
Nowe osiągnięcie w technologii monitoringu drgań, HD Enveloping® jest
idealnym uzupełnieniem tradycyjnej
analizy drgań Jest w stanie wykryć w
bardzo wczesnym stadium takie problemy, które są na ogół w maszynach trudne do wykrycia w odpowiednim czasie
z użyciem tradycyjnych technik bez użycia
obwiedni – np. uszkodzeń przekładni i łożysk. – metoda wykorzystuje Inteligentnie
zaprojektowane i opatentowane algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów,
zachowując rzeczywiste najwyższe piki
sygnału drgań Sygnały ukryte w hałasie w
maszynach są ujawniane poprzez wysokiej rozdzielczości cyfrową użycie obwiedni, wydobywając i wzmacniając sygnały z
ogólnego sygnału drgań maszyny.

Opierając się na ponad czterdziestu
latach doświadczeń i innowacji HD Enveloping® zapewnia wyjątkową wydajność
z użyciem najnowszych innowacyjnych
technologii. Jednostką miary jest HD
Rzeczywisty Pik wyrażona w decybelach.
Reprezentujące rzeczywiste poziomy
amplitudy, znajdujące się w sygnale obwiedni, HD Rzeczywisty Pik jest podstawową wartością używaną do określania
natężenia danego uszkodzenia. Jest on
również stosowany do wywołania alarmu. Korzystanie ze śledzenia rzędnych
i wzmacniania symptomu z zastosowa-

niem FFT na sygnale jest bardzo przydatne w celu określenia źródła sygnału.
Widma i sygnały czasowe są wspaniałej
jakości, zapewniając obraz stanu maszyny pomagający Działowi Utrzymania zachować spotrzegawczość na potencjalne
problemy.
Konfiguracja pomiarów HD Enveloping® w programie diagnostycznym jest
prosta. Dostępny jest zestaw predefiniowanych filtrów łatwo wybieralnych;
każdy zaprojektowany do wykrywania
uszkodzeń i nieprawidłowości w różnych
etapach rozwoju. HD Obwiednia może
być stosowana do monitorowania zastosowań w zakresie prędkości 15 – 40 000
Obr/min.
HD Enveloping® umożliwia wykrywanie uszkodzeń łożysk i przekładni zębatych na bardzo wczesnym etapie wystąpienia, dzięki czemu możliwe jest ścisłe
monitorowanie etapów jego rozwoju.
Znaczne rozszerzenie horyzontu planowania dla predykcyjnego utrzymania
ruchu to metoda podwyższenia efektywności utrzymania ruchu.
Technika HD Enveloping® może być
stosowana poprzez już zainstalowane
przetworniki drgań a więc w ten sposób
szybko i łatwo integruje się z już istniejącą infrastrukturą przemysłową.

Andrzej Skrzypkowski
AS Instrument Polska
e-mail: askrz@asinstrument.com.pl
Obraz z łożyska z bardzo wyrażnym symptomem uszkodzenia bieżni zewnętrznej [ HD ENV z użyciem flitra 4 ].
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HD Enveloping® – nowa era
w monitoringu drgań

11

e urządzenia,
mperatury, dow z zewnętrzozszerzonych
ić, że kamera
ąd diod pokaania poprawej kamery dozy najbardziej
ód kamer na-
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czułości trzenawet jednej
-Link, Gigabit
dowe BNC do
wizycji (triggeytnik kart Mi-

energetykaelektrotechnika.com

ów). W wielu
czujniki temh zmian tem-
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Przy ostatniej modernizacji wyposażenia zakładu Arnreiter Mühle in 2009
roku, szwajcarski specjalista w zakresie technologii
przetwórstwa, firma Bühler,
zainstalowała różnorodne
supernowoczesne maszyny
mielące i przetwarzające,
wykorzystujące rozwiązania
napędowe NORD.
Firma Arnreiter Mühle GmbH z siedzibą w Wallern w Austrii wytwarza przetworzone ziarna oraz nasiona oleiste
przede wszystkim dla klientów z branży
spożywczej. To rodzinne przedsiębiorstwo założone blisko 200 lat temu jest
w pełni zaangażowane w zrównoważoną
produkcję: przetwarzane są płody rolne,
uprawiane w swoim regionie, przy zużyciu możliwie jak najmniejszej ilości zasobów w produkcji. Zakład posiada nawet
swój własny młyn wodny generujący
część potrzebnej energii wodnej.
W zakładzie Arnreiter Mühle w Austrii ziarno jest mielone i oczyszczane
w różnych procesach. Ten wysoce zautomatyzowany młyn wykorzystuje szeroki
asortyment maszyn do parzenia, płat-

kowania, rozgniatania, mielenia, tłoczenia, pieczenia, schładzania, suszenia
i obierania. Powyższe procesy umożliwiają zmianę kształtu i właściwości ziaren
oraz nasion dla zwiększenia ich trwałości
i strawności oraz poprawienia właściwości w zakresie wypiekania, a także ograniczenia goryczy.
W przypadku młynów zbożowych
rozwiązania napędów NORD są wykorzystywane w wentylatorach oraz dmuchawach, rozładowarkach obrotowych,
przenośnikach kubełkowych oraz innych
urządzeniach transportowych. Z uwagi
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Układy napędowe zapewniają
moc dla transportu w młynie
zbożowym

na obecność drobno zmielonych ziaren
i nasion wymagane jest stosowanie systemów przeciwwybuchowych. W zakładzie
Arnreiter Mühle eksploatacja przy podłączonym obciążeniu 1,400 kW umożliwia
mielenie do 80 ton ziarna dziennie, oraz
dalsze przetwarzanie do 20 ton zmielonego ziarna na dzień.

Rozbudowane systemy transportowe
Dla zapewnienia efektywnego transportu cząstek stałych i materiałów sypkich
między poszczególnymi etapami procesu

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka


Zagrożenie pyłem – Ponieważ surowce
są drobno mielone, atmosfera w całym
młynie zawiera cząstki pyłu. Tym samym,
napędy elektryczne powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Korzystając z uniwersalnego portfela technologii mechanicznych, elektrycznych
i elektronicznych napędów atestowanych do stosowania w strefach niebezpiecznych, firma NORD DRIVESYSTEMS

może zaoferować różne rodzaje motoreduktorów, jak również zintegrowane mechatroniczne układy napędowe do pracy
rozproszonej.
Motoreduktory NORD napędzają
przenośniki taśmowe i kubełkowe, które
transportują surowce z silosów na górnych kondygnacjach do urządzeń przetwórczych w innych częściach młyna.
Następnie, materiały z procesu są przesyłane przez układ rurociągów o całkowitej
długości 2500 m. Frakcje o niskiej gęstości zawierające niewielkie twarde cząstki,
pył itp. są usuwane z ziarna w aspiratorze z recyrkulacją powietrza i odbierane
przez przenośnik śrubowy. Rozładowarki obrotowe zapewniają odpowiednie
dozowanie wolumetryczne produktów.
Mikro dozowniki umożliwiają dodawanie składników o niewielkich wymiarach.
Wszystkie z omawianych systemów do
transportu i dystrybucji materiałów rów-
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przetwórczego wymagane są różnorodne systemy transportowe wyposażone
w elastyczne rozwiązania napędowe. Jako
przedsiębiorstwo w pełni zaangażowane
w zrównoważoną produkcję, Arnreiter
starało się instalować solidne napędy
w niewielkim stopniu wymagające obsługi i charakteryzujące się dużą trwałością
użytkową oraz gwarantujące ciągłą i niezawodną pracę dla zapewnienia doskonałej jakości produktów końcowych.

nież są wyposażone w motoreduktory
NORD.

Kompleksowe zabezpieczenie przed wybuchem
Firma NORD dostarczyła różne jednostki
napędowe kategorii 3D do stosowania
w strefie 22 wg. ATEX. Obejmowały one
motoreduktory oraz zintegrowane układy mechatroniczne do pracy rozproszonej. NORD realizuje rozwiązania przeciwwybuchowe do układów napędowych,
oferując zarówno motoreduktory jak
i lokalnie zainstalowane lub montowane
w szafkach przetwornice częstotliwości
w wersjach przeciwwybuchowych. Każdego miesiąca NORD wytwarza i dostarcza na całym świecie około 1,500
układów napędowych w wersjach zabezpieczonych przed wybuchem pyłu lub
gazu przeznaczonych do pracy w strefach 1, 2, 21 i 22 wg. ATEX.

4/2015

GEN3t eDrive

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





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

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka


menty, prędkości obrotowe i nawet temperaturę silnika z wysoką rozdzielczością
w zintegrowanym systemie. Ponadto
wartości RMS – jak np. mocy czynnej,
pozornej i biernej są wyświetlane w czasie rzeczywistym podczas pomiaru podobnie jak w przypadku użycia miernika
mocy. Używając wydajnych metod matematycznych i bazy gotowych formuł, rozwiązanie eDrive pobiera wartości pomiarowe i prowadzi ich analizę bezpośrednio
w swoim systemie, co przy wcześniejszych
rozwiązaniach wymagało użycia oddzielnych pakietów matematycznych. Taka integracja funkcji w systemie oszczędza czas
użytkownika, zwiększa elastyczność i obniża współczynnik błędu.
Baza formuł matematycznych rozwiązania eDrive umożliwia bezpośrednie
i szybkie przeliczenie danych pochodzących z silnika elektrycznego lub
generatora. Dwa proste pomiary – bez
obciążenia i przy zwarciu – w powiązaniu z istniejącymi formułami upraszczają
przeprowadzenie takich zagadnień jak
np. określenie schematu zastępczego.
Poprzez użycie odpowiednich formuł
w stosunku do surowych danych, układ

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

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

ruchu
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+diagnostyka




Zwiększona
wydajność. Redukcja przestojów w pracy. Polepszenie
i dokumentacja produkcji. Oszczędność energii
i surowców. Zapobieganie
stanom krytycznym w zakładzie produkcyjnym.
System iba służący do akwizycji i analizy
danych procesowych składa się z idealnie dopasowanych komponentów sprzętowych i oprogramowania do zdobywania, rejestracji, analizy i przetwarzania
danych pomiarowych. Dzięki swej mo-

„

Im więcej
wiesz, tym
mniej musisz
przypuszczać

dułowej konstrukcji i łatwej konfiguracji
system iba można w wygodny sposób
dostosować do różnych zadań, a jego
rozmiar można skalować w dowolnym
momencie. Dzięki temu system iba znajduje zastosowania od małych systemów
przenośnych (z 64 sygnałami) do rozbudowanych systemów stacjonarnych
z kilkoma tysiącami sygnałów. Co pozwa-
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System iba – ekspert
w dziedzinie systemów
pomiarowych i automatyki

la na łatwą rozbudowę i zmianę systemu
w zależności od rosnących potrzeb.
Różnorodność sprzętowa i programowa systemu iba pozwala na rejestrację
wszystkich kluczowych danych systemowych i procesowych pochodzących
z rożnych źródeł sygnałów, magistral i systemów automatyki, a w pełni DARMOWE,
efektywne narzędzie analiz – ibaAnalyzer
wspiera prace interaktywne oraz automatyczne generowanie informacji.

Dostęp do niemal każdego
systemu
Główną cechą systemu iba jest możliwość osobnej komunikacji z systemami

„

4/2015

iba AG

zapis pozwala również przechowywać
dane związane z produktem, co jest przydatne w tworzeniu dokumentacji jakości.
I w przypadku wystąpienia wad produktu
pozwala znaleźć przyczynę poprzez analizę dostępnych plików pomiarowych.

Ekspert w dziedzinie systemów pomiarowych i systemów automatyzacji

„

„

rzania sygnałów i automatyzacji. iba jest jednym
systemami automatyki. Uwzględniają one koncepNie możnaz najpierw
nie
mogą nic
Ciągła
rejestracja
danych
z niewielu
producentów,
którzy w pełni opanowali
cje
i różne generacje produkpodłączyć różnych producentówanalizować
Kolejną
cechą systemu
iba jest od sprzętu, połańcuchkluczową
technologiczny
począwszy
urządzeniatów, a także wspierają starsze systemy: Jest to wyciągły
danych (24/7).aż
Jest
ważprzezzapis
oprogramowanie
dotobaz
danych. Tylko poraźna zaleta biorąc pod uwagę cykl życia instalacji.
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Więcej informacji na temat systemu iba
ne
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dokładną
znajomość
własnych rozwiązań,
u autoryzowanego przedstawiciela ibaAG
a potem czekać na
usterki
natychmiastowy
możnapotrzebny
wspierać jest
innowacje
oraz zapewnić fachowe
w Polsce:
następną awarię
ADEGIS (www.adegis.com, 32 75 05 331)
dostęp
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stanom krytycznym w zakładzie produkcyjnym. Tylko ciągły pomiar pozwala na
skuteczną analizę procesu, a ta warunkuje optymalizację procesu. Przy zastosowaniu narzędzi iba można stworzyć
automatyki i technologiami sieciowymi.
pełny system raportowania, od rejestraDzięki zastosowaniu modułów specjalcji i zapisu danych przy użyciu ibaPDA
Obszary zastosowań
nych, połączeń Fieldbus, czy protokołu
poprzez analizę i generowanie raporNasza misja
na wnoszeniu
do zastosowanie
świata automatyzacji
metrologicznym
System iba znajduje
wszęEthernet,
systemypolega
pomiarowe
iba można przejrzystości
tówdzięki
z ibaAnalyzer
i ibaDatCoordynator.
rozwiązaniom
System
ibatam
daje
użytkownikowi
możliwość
opanowania
kontroli
coraz
dzie
gdzie
oczekiwana jest
zwiękpołączyć
z niemalsystemowym.
każdym istniejącym
Ponadto
system iiba
przy zastosowaniu
szona wydajność
systemu automatyki,
system
automatyki
– niezależnie
od prowiększej
złożoności
procesów
automatycznych
i systemów
mechatronicznych.
Wszystkie
odpowiedniego
sprzętuistotne
umożliwia reredukcja postojów
w pracy,
polepszenie
ducenta
czy też generacji
Ibapochodzące
jestrację
sygnałów
z prędkością od 1Hz
dane instalacji
i dane urządzeń.
procesów
z różnych
źródeł
sygnałów,
magistrali
i systemów
i
dokumentacja
produkcji,
oszczędność
umożliwia
dostęp
m.in.
do
układów
audo
100kHz.
Następnie
dane zapisane za
automatyki są ujmowane i zapisywane w sposób ciągły i zsynchronizowany czasowo – podobnie
energii
i
surowców
oraz
zapobieganie
tomatyki
takich
producentów
jak
ABB,
pomocą
takiego
rejestratora
zakłóceń
jak ma to miejsce w przypadku pokładowego rejestratora parametrów lotów. Na potrzeby analiz tych
Mitsubishi, Bachmann, GE, Siemens,
przejściowych analizowane są w ibaAnadanych opracowaliśmy wydajne narzędzia analityczne, które w wygodny sposób wspierają zarówno
Schneider, Hitachi, Ingelectric, Rockwell
lyzer. Na tej podstawie można określić
czynności interaktywne, jak i automatyczne pozyskiwanie informacji.
czy VIPA, ponadto pozwala na wymianę
przyczyny awarii i w razie potrzeby zaW przypadku
danych po protokołach komunikacyjnych
stosować krótkoterminowe środki zapopojawienia się
iPionierskie
magistralach: ABBrozwiązania
TCP/IP VIP, EGD (EtherMożliwości połączeń
usterki potrzebny
jest biegawcze.
net
Data),
Ethernet/IP,
Generic TCP/
OdGlobal
ponad
30 lat
specjalizujemy
się w projektowaniu
Poza zorientowaną na praktykę funkcjonalnością
dostęp do istotną
danych
IP,
Generic UDP,
SIMATIC
TDC TCP/IP,
Siste- do gromadzewysokiej
jakości
systemów
służących
cechą naszych rozwiązań sprzętowych i propomiarowych.
am
System 21 TCP/IP,
S7-TCP/IP.
niaTCP/IP,
i analizowania
wartości
pomiarowych, przetwagramistycznych jest unikalna
możliwość
połączenia
Ci, którzy
nie
mierzą,

Skomplikowanie
przegrywa
łatwośc wygrywa
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Przemysłowe systemy pomiarowe
ADEGIS Sp. z o.o.
Marklowicka 23

Nazwa firmy
Dane teleadresowe
Dostawca

Siemens, IBA

Oferowane marki produktów

Czujniki i aparatura pomiarowa

Obszary wykorzystania urządzeń i systemów pomiarowych
Przemysł
Energetyka
Elektronika
Uczelnie, laboratoria
Motoryzacja
Sektor wod-kan
Medycyna

t
t
t
t
t
t
t

Czujniki zbliżeniowe i optyczne

n

Czujniki i systemy wizyjne, kamery
termowizyjne

n

Czujniki do pomiarów czynników
środowiskowych

n

Systemy do pomiarów
współrzędnościowych

n

Przenośna aparatura pomiarowa

n
n
n
n
n
n
n

Kalibratory

Inne

Wskaźniki i rejestratory
Mierniki drgań i wibracji
Pomiary ciśnienia
Enkodery
System X-Ray

Klasyczna aparatura pomiarowa
Mierniki

n
n
n

Na szynę
Tablicowe
Stacjonarne (stand-alone)
Energetyka

n
n
n
n

Mierniki parametrów sieci
Mierniki jakości energii
Mierniki izolacji
Inne
Laboratoria

Analizatory gazów

n
n
n
n
n

Analizatory składu różnych
substancji

n

Oscyloskopy
Analizatory widma
Multimetry

Inne
Elektromechaniczne urządzenia
pomiarowe

n

Kalibratory

n
n
n
n
n

Liczniki
Rejestratory
Ręczne urządzenia pomiarowe
Inne
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Analizatory sygnałów wektorowych

4/2015

Modułowe systemy pomiarowe
Rodzaje modułów

Moduły kondycjonujące
do czujników

n

Inne

n

Przetworniki prądu i napięcia
Przetworniki protokołów danych

Moduły akwizycji danych i pomiarowe
Samodzielne moduły akwizycji
danych

t

Moduły przetwornikowe,
oscyloskopowe

n

Generatory

n

Moduły we/wy analogowych
lub cyfrowych

t

Moduły podłączane przez USB
lub ethernet

t

Moduły dla PXI

t
t
t
t
t

Moduły dla VXI
Moduły dla VME
Moduły bezprzewodowe
Moduły GPIB
Inne
Karty, obsługiwane magistrale

Do napędów

t
t
t
t
t

Specjalizowane do odczytów
z czujników

t

Komunikacyjne

t
t
t
t

We/wy analogowych (A/C, C/A)
We/wy cyfrowych i licznikowych
Wielofunkcyjne
Analogowo-cyfrowe

Obsługa magistrali PCI
Obsługa magistrali ISA
Obsługa magistrali PCI Express
Obsługa magistrali CompactPCI
Obsługa magistrali PC/104
Inne
Karty, obsługiwane magistrale
Do projektowania aplikacji
pomiarowych i testowania

t

Do akwizycji i prostego
przetwarzania danych

t

Dedykowane do tworzenia
stanowisk pomiarowych

n

Do zaawansowanej analizy
danych

t

Inne
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Przetworniki wagowe

t
n
n
n

Przetworniki częstotliwości
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Przemysłowe systemy pomiarowe – cd.
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź

Nazwa firmy
Dane teleadresowe

Tranfer Multisort Elektronik Sp. z o. o.
Fluke, Flir, Keysight, Rohde & Shwarz, GW Instek, Extech, Axiomet, Hantek,
Lascar, Aim-Tti, LeCroy, OMRON, SICK, PEPPERL+FUCHS

Dostawca
Oferowane marki produktów

Czujniki i aparatura pomiarowa

Obszary wykorzystania urządzeń i systemów pomiarowych
Przemysł

Utrzymanie ruchu,
Dz. Badawczo rozwojowe

Czujniki zbliżeniowe i optyczne

Energetyka

Elektrownie, elektrociepłownie

Czujniki i systemy wizyjne, kamery
termowizyjne

Elektronika

Produkcja,
Dz. konstrukcyjno-badawcze

Czujniki do pomiarów czynników
środowiskowych

Produkcja,
Dz. konstrukcyjno badawcze

Medycyna

Przenośna aparatura pomiarowa
Kalibratory

Instalatorzy

Sektor wod-kan

Produkcja, Dz. badawcze

Wskaźniki i rejestratory

Inne

Mierniki drgań i wibracji
Pomiary ciśnienia
Enkodery
System X-Ray
Klasyczna aparatura pomiarowa
Mierniki

x
x
x

Na szynę
Tablicowe
Stacjonarne (stand-alone)
Energetyka

x
x
x

Mierniki parametrów sieci
Mierniki jakości energii
Mierniki izolacji
Inne
Laboratoria

x
x

Oscyloskopy
Analizatory widma
Analizatory sygnałów wektorowych

x
x

Multimetry
Analizatory gazów
Analizatory składu różnych
substancji
Inne
Elektromechaniczne urządzenia
pomiarowe

x

Kalibratory

x
x
x
x

Liczniki
Rejestratory
Ręczne urządzenia pomiarowe
Inne
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x

Systemy do pomiarów
współrzędnościowych

Uczelnie, laboratoria
Motoryzacja

x

x
x
x
x
x
x

4/2015

Modułowe systemy pomiarowe
Rodzaje modułów
Przetworniki częstotliwości
Przetworniki prądu i napięcia
Przetworniki wagowe
Moduły kondycjonujące
do czujników
Inne
Moduły akwizycji danych i pomiarowe
Samodzielne moduły akwizycji
danych
Moduły przetwornikowe,
oscyloskopowe

X

Generatory
Moduły we/wy analogowych
lub cyfrowych
Moduły podłączane przez USB
lub ethernet
Moduły dla PXI
Moduły dla VXI
Moduły dla VME
Moduły bezprzewodowe
Moduły GPIB
Inne
Karty, obsługiwane magistrale
We/wy analogowych (A/C, C/A)
We/wy cyfrowych i licznikowych
Wielofunkcyjne
Analogowo-cyfrowe
Do napędów
Specjalizowane do odczytów
z czujników
Komunikacyjne
Obsługa magistrali PCI
Obsługa magistrali ISA
Obsługa magistrali PCI Express
Obsługa magistrali CompactPCI
Obsługa magistrali PC/104
Inne
Karty, obsługiwane magistrale
Do projektowania aplikacji
pomiarowych i testowania
Do akwizycji i prostego
przetwarzania danych

X

Dedykowane do tworzenia
stanowisk pomiarowych
Do zaawansowanej analizy
danych
Inne
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Przetworniki protokołów danych
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Bezpieczeństwo maszyn.

Oferta krajowych dostawców komponentów bezpieczeństwa
Dostawca – Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o.
Wyłączniki i blokady bezpieczeństwa
Wyłączniki bezpieczeństwa
standardowe

X

Wyłączniki bezpieczeństwa ATEX

X

W tym umożliwiające manipulowanie

X

Z oddzielną zworą

X

Z kluczem

X

Wyłączniki krańcowe standardowe

X

Wyłączniki krańcowe ATEX

X

Wyłączniki linkowe standardowe

X

Wyłączniki linkowe ATEX

X

Blokady elektromagnetyczne
standardowe

X

Blokady elektromagnetyczne ATEX

X

Bezdotykowe czujniki
standardowe

X

Bezdotykowe czujniki ATEX

X
Podzespoły optoelektryczne

Bariery świetlne

X

Kurtyna świetlne

X

Laserowe skanery bezpieczeństwa

X
Moduły bezpieczeństwa

Moduły przekaźnikowe
bezpieczeństwa, w tym:

X

Do aplikacji związanych z osłonami

X

Do kontroli bezruchu maszyn

X

Elementy zwiększające liczbę
we/wy modułów

X
Specjalizowane do odczytów z czujników

Sterowniki programowalne
z funkcji bezpieczeństwa

X

Moduły sieciowe (I/O)
Bezprzewodowe podzespoły
bezpieczeństwa

X

Wyłączniki nożne

X

Maty
Listwy

X

Zderzaki

X
X

Przyciski stopu awaryjnego
Usługi
Szkolenia związane
z bezpieczeństwem
Świadczymy usługi knosultingowe
Opracowujemy projekty
dostosowania do wymogów
bezpieczeństwa maszyn
Wdrażamy systemy
bezpieczeństwa
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Panele i elementy naciskowe
Panele sterowanie oburęcznego
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Kurtyna świetlne- przykładowe produkty dostępne na rynku
Dostawca

C4C-SA03010A10000

Nazwa

SICK

Producent

14

Rozdzielczość (mm)

7

Maksymalny zasięg (m)
Ze sterownikiem
Praca kaskadowa
Z funkcją mutingu

tak

Z funkcją blankingu

tak
2011 zł

Cena netto

Przyciski e-stop i podobne produkty- przykładowe produkty dostępne na rynku
Dostawa

440K-E33041

Nazwa

GUARD MASTER

Producent

kluczowy

Typ przełącznika
Typowa aplikacja
Rodzaj wyjścia

NCx2

Cena netto

108 zł

Wyłączniki i czujniki bezpieczeństwa- przykładowe produkty dostępne na rynku
Dostawca

M22-PV/K01

Nazwa
Producent

EATON ELECTRIC

Typowa aplikacja
Rodzaj wyjścia
Cena netto

NC

Cena netto

74,48 zł

Moduły przekaźnikowe bezpieczeństwa- przykładowe produkty dostępne na rynku
Dostawca

774310

Nazwa

PILZ

Producent
Wyłącznik bezpieczeństwa
Kurtyny
Panele oburęczne

X

Uniwersalny
e-stop
Czujniki magnetyczne

2

Liczba wejść

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

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

Regulowany otwór

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

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

Okrągły, koncentryczny prześwit

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

Precyzyjna regulacja

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

Chciałbym w skrócie przedstawić zalety i zastosowania tych urządzeń.

Nie zakleszczają się i nie blokują

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

Prosta obsługa

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

Odporne chemicznie

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

4/2015
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Niewielkie rozmiary

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

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

Dobre także dla mokrych
proszków

Membrany

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

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

Bezpieczna obsługa

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

Przykładowe aplikacje

Wkładki

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

Wykonania sanitarne

Układy naciagania membrany

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

Sytuacje awaryjne

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

Niskie koszty eksploatacyjne

•

•

•

•

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

Brak wycieków

•

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

Delikatne

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

Warto wymienić przynajmniej kilka typowych zastosowań zaworów irysowych.
•   zawór irysowy umożliwił dokładne odmierzanie proszku przesypywanego ze stacji rozładunku
big bagów do beczek. Dzięki
zastosowaniu zaworu irysowego beczki są zawsze całkowicie
wypełnione, a proszek nie jest rozsypywany.
• wielu klientów używa zaworów irysowych
do odmierzania proszków i granulatów do
zbiorników stojących na wadze. Dzięki opcji
„sączenia” proszku, tj. przepływu bardzo małym
otworem, zbiornik jest dokładnie napełniany do zadanej masy. Zastosowanie wagi z wyjściem sygnałowym
i zaworu z napędem elektrycznym umożliwia zautomatyzowanie tej operacji.
•   producenci materiałów ściernych stosują zawory irysowe, gdyż wbrew oczekiwaniom żywotność membrany oraz możliwość jej łatwej i szybkiej wymiany jest lepszym rozwiązaniem niż częste remonty zaworów typowych.
regulacja przesypywania proszków niebezpiecznych dla
zdrowia lub wysoce sanitarnych – brak wycieków z i do atmosfery jest niezwykle ważny przy takich aplikacjach.
dosypywanie danej porcji w regularnych odstępach czasu,
jak np. nakładanie tartego sera żółtego przy przemysłowej
produkcji pizzy.
Jako zastosowania nietypowe można przytoczyć trzy przykłady:
zawór irysowy z uwagi na delikatność uchwytu i skuteczność jej używany do podtrzymywania głów psów podczas
ekstrakcji zębów,
dzięki koncentryczności otwarcia i skuteczności uszczelnienia wokół obiektu zawory irysowe są stosowane do zdejmowania smaru podczas produkcji kabli,
zawór irysowy jest bardzo dobrym sposobem na przeprowadzenie kabli do pomieszczenia czystego – zawór stanowi
swego rodzaju „okno”, które szczelnie zamyka wiązkę kablową, niezależnie od tego, ile kabli jest poprowadzonych.
mgr inż. Andrzej G. Baciński
POMPY i SYSTEMY Sp. z o.o.
ul. Kolibrów 4
02-818 Warszawa
tel. 22-5497940
fax 22-5497950
www.pompy.pl
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Zadania Utrzymania Ruchu (UR) są,
a przynajmniej powinny być bardzo szerokie jednak do naszych rozważań wybrałem czas trwania awarii bo to jednak
usuwanie awarii cały czas jest głównym
zajęciem UR, a przynajmniej tak praca UR
postrzegana jest z zewnątrz. Czas awarii
potrzebny jest np. do wyliczenia wskaźników MTTB i MTBF które to wskaźniki
bywają używane do określenia jakości
pracy działów UR choć tak naprawdę
stworzone są do opisania awaryjności
maszyn czy urządzeń. Czas awarii potrzebny jest, jako jeden ze składników,
dla określenia efektywności produkcji,
dla wyliczania wskaźnika OEE.
Tworzymy więc raporty i statystyki,
wyliczamy wskaźniki, często z precyzją
przekraczającą 1%, używając do obliczeń między innymi czas awarii. Tylko
skąd mamy ten czas? Zmierzyliśmy go?
Ktoś nam podał? Jest on precyzyjny czy
tylko oszacowany, a jeśli oszacowany
to z jaką dokładnością? Sekund, minut
czy godzin?
Kogo i w jakiej części ten czas obciąża? UR czy produkcję? Wszak awarie
są często przyczyną konfliktów na linii produkcja – utrzymanie ruchu. Dla
czego to tak długo trwało? Dlaczego
tak długo musieliśmy czekać na mechanika? Ale nikt nam żadnej awarii nie
zgłaszał! Dlaczego mechanik zostawił
nienaprawioną maszynę i sobie gdzieś
poszedł? Co? Wymieniał Pan zwykły
przekaźnik przez 4 godziny?
No więc ile czasu trwa awaria? No
przecież to proste, awaria trwa od jej

powstania do jej usunięcia. Tak to widzi operator maszyny i jego szef. Nie,
nie, awaria trwa od jej zgłoszenia do jej
usunięcia. Tak widzi to pracownik UR.
Nie, awaria trwa od jej powstania do jej
usunięcia ale podzielić ten czas należy
na czas od zgłoszenia do rozpoczęcia
naprawy i od rozpoczęcia naprawy do
jej zakończenia, tak to widzi szef UR.
Awaria trwa tyle ile wpisano w odpowiednich kartach stanowiska czy
zmiany. Tak to widzi spec od LEAN.
No nie, co mnie obchodzi ile trwa
awaria, ma jej nie być bo mnie za dużo
kosztuje, tak to widzi szef wszystkich
szefów…..
Jak policzyć i rozliczyć czas pracy
przy naprawie maszyny? Do wyboru
mamy tak naprawdę tylko dwie opcje:
• szacowanie trwania awarii przy
założeniu że wyniki są obarczone
błędem a wnioski muszą być wyciągane indywidualnie dla większości
zdarzeń
• wszystko jest precyzyjnie zdefiniowane, zmierzone i zapisane i nie ma
odstępstw od tej reguły
W drugim przypadku nie możemy
się ograniczyć do opisania dwu czy
trzech znaczników czasu. Jeśli mamy
być precyzyjni to musimy opisać KAŻDY ETAP procesu zwanego naprawą.
Jeśli chcemy rozliczać pracowników to
musimy uwzględnić fakt że nie każdy
etap i nie w równym stopniu obciąża
pracownika UR, że pomimo zaangażowania pracownika ma on ograniczony
wpływ na czas realizacji niektórych
etapów a czasami nie ma on żadnego
wpływu. Że rzadko przy jednej awarii
pracuje tylko jedna osoba i że rzadko osoby te pracują w sposób ciągły:
pracownik podejmuje naprawę, woła
kolegę do pomocy a sam w pewnym
momencie idzie podjąć naprawę innej
maszyny – to jedna z mniej skomplikowanych „kombinacji”.
Spróbujmy więc opisać awarię, podzielić ją na etapy, spróbować do nich
przypisać czas i odpowiedzialność i pokazać kilka (z naciskiem na słowo kilka)
mniej typowych ale jednak występujących w realnej praktyce działów UR
sytuacji.





W ostatnich latach
coraz większą wagę przykłada się do kwestii utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach. Próbuje się tę
prace usystematyzować,
zoptymalizować,
poprawić, ulepszyć i… rozliczyć.
Czasami głównie rozliczyć.
Do tego uzależnić płace
i premie od wyników. To
dobre. Ale niebezpieczne.
A na pewno nie jest proste.
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Wykrycie zatrzymania maszyny
Przyjmujemy na ogół że czas awarii to
czas od zgłoszenia do zakończenia jej
obsługi. Ale czy na pewno czas zgłoszenia jest rzeczywistym czasem zaistnienia awarii ? W zapisach z pracy techników mamy czas zgłoszenia o 11:30
a w logach pracy maszyny widzimy że
nie pracuje ona od 11:07, czy to znaczy
że ktoś oszukuje?
Wyobraźmy sobie halę pełną maszyn, niech to będą wtryskarki. I kilku
operatorów. Operatorów jest mniej niż
maszyn. Znacznie mniej. Maszyna się
zatrzymuje. Ale operator jest przy innej
maszynie. Pomimo lampy i sygnalizacji
dźwiękowej operator ma prawo zauważyć że maszyna nie działa dopiero po
kilku minutach. Czasami po kilkunastu.

Diagnoza operatora

To że maszyna nie działa nie musi wcale oznaczać że jest zepsuta.
Trzeba przejść w tryb ręczny, usunąć
wypraskę, podjąć próbę jej uruchomienia. Zanim operator stwierdzi że
maszyna jest zepsuta może minąć kolejne kilka, kilkanaście minut. A co jeśli
mamy do czynienia np. z poluzowanym
czujnikiem i maszyna daje się uruchomić po to aby popracować kilka minut
i się znowu zatrzymać? Tak więc od momentu kiedy nasza maszyna przestaje
produkować do momentu kiedy jej
obsługa stwierdzi potrzebę wezwania
specjalisty z UR upłynąć może kilkanaście minut a może i pół godziny.
Co ważne – bez cienia złej woli ze
strony operatora. Takie są czasy że,
przynajmniej w branży tworzyw, jeden
człowiek może obsługiwać wiele maszyn. Nie możemy jednak zapominać
że ma to swoje konsekwencje, obok
niewątpliwych korzyści niesie też zagrożenia.

Samodzielna próba naprawy

Może się wydawać że jak operator
stwierdzi awarię maszyny to natychmiast wzywa stosowną pomoc techniczną. Otóż niekoniecznie. Zdarza się,
i to nierzadko że operator sam próbuje
naprawić maszynę.

temat numeru

Ile czasu trwa awaria, ile czasu trwa
jej usunięcie i ile trzeba włożyć pracy
aby tę pracę prawidłowo rozliczyć

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




temat numeru

Zgłoszenie awarii

Kiedy operator maszyny stwierdzi że
jest ona zepsuta i że nie jest w stanie
jej naprawić musi zgłosić ten fakt pracownikom UR. Dobrze jeśli operator
ma telefon i stosowne numery do działu UR. Czasami jednak w przekazaniu
informacji o awarii pośredniczy jego
przełożony a to może kosztować kolejny, cenny czas zanim nastąpi formalne,
opisane czasem zgłoszenie. O ile oczywiście zostanie opisane.
I tu mamy często do czynienia
z pewnym negatywnym a nigdzie w literaturze nie opisanym zjawiskiem.
Często awaria maszyny jest okazją
do zrobienia sobie dodatkowej przerwy. „Słuchaj, Nie mogę załączyć A1,
przyjdź zobacz co się dzieje, ale się nie
spiesz, idę sobie zrobić kawę”.
Warto w tym miejscu napisać kilka
słów o systemach przywoławczych.
Rozwiązań jest wiele. Niektóre maszyny potrafią wysyłać SMSy jeśli się
zepsują, dostępne są różne wersje systemów Andon – systemów gdzie pracownik naciska przycisk i pojawiają się

sygnały optyczne czy dźwiękowe. Nasz
system Golem ma wbudowany system
Andon który pozwala wyświetlać zgłoszenia na dużych monitorach a nasz
program CMMS Maszyna ma dodatkowy program, terminal zgłoszeń awarii
dla pracowników produkcji.
Należy jednak podchodzić z rezerwą
do wszelkich systemów przywoławczych. Mają one potwierdzić kontakt
między pracownikami produkcji a UR
a nie go zastąpić. Lamp nikt nie widzi
bo jest akurat na innej hali, sygnały
dźwiękowe szybko wtapiają się w szum
tła, telefon akurat został w szatni.
Celem systemów Andon jest zapisanie informacji (zgłoszono awarię
o 11:34) i upowszechnienie tej informacji aby jak najwięcej osób o niej wiedziało, nie tylko operator i mechanik.
Wiem że jest awaria i wiem że inni też
wiedzą. Wiem że lider może zapytać
operatora co się dzieje. Ze swojego
„akwarium” może nie widzieć maszyny
która nie pracuje, ale tablicę i/lub ekran
swojego komputera ma często w zasięgu wzroku.

Czas od zgłoszenia do podjęcia naprawy
Powodów dla których pracownik UR
nie od razu zaczyna naprawę jest co
najmniej kilka. Podstawowy – trzeba
dotrzeć na miejsce. Czasem warsztat
przylega do hali a czasem jest w drugim końcu zakładu. Drugi powód jest
taki że wszyscy są „zajęci”. Na ogół nie
da się ot tak po prostu porzucić naprawę jednej maszyny na rzecz innej.
Tak więc naprawa maszyny musi zaczekać na swoją kolej. Innym częstym
powodem jest przełom zmian roboczych. Awarię zgłoszono na kilkanaście minut przed końcem mojej pracy
więc przekazuje ją mojemu następcy.
A jeśli jest to piątek to następca może
się zjawić w poniedziałek rano. Sprawa
jest prosta gdy zakład pracuje w ruchu
ciągłym. A jeśli nie? Jeśli maszyny pracują na dwie zmiany i nie pracują w dni
wolne?
Mamy dwie awarie które chcemy
rozliczyć. Pierwsza awaria, czas od
zgłoszenia do rozpoczęcia naprawy 10
minut, czas naprawy 1 godzina. Sprawa jest prosta i oczywista – maszyna
była niesprawna przez 70 minut w tym
przez 10 minut ze względu na oczekiwanie na pracownika UR.
Druga awaria jest drastycznie inna.
Zgłoszono ją w piątek o 13:30 – 30
minut przed końcem zmiany. O 14:00
zakład kończy pracę którą wznawia
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Ponieważ rozmawiamy o czasie pominę aspekty techniczne i kompetencyjne, czy powinien to robić, czy potrafi to zrobić, czy wyrządzi więcej szkody
niż pożytku.
Jedno jest pewne – jeśli mu się nie
uda to postara się ten fakt ukryć. A to
może mieć konsekwencję na dalszy
przebieg obsługi awarii. No i generuje
następny czas który jakoś powinien być
rozliczony, a zapewne nie będzie. Czas
postoju który obciąża produkcję ale
produkcja zrobi wszystko aby obciążyć
utrzymanie ruchu.
Znam przypadek gdzie w firmie
uzależniono premię pracowników od
czasu postoju linii produkcyjnej. Ta niezbyt rozważna decyzja spowodowała
to że pracownikom opłacało się ukrywać awarie i podejmować próby samodzielnych napraw.
Wszak zgłoszenia były rejestrowane
a praca linii nie. Pracownik zgłosił awarie, ciach po premii, zrobił to sam albo
dogadał się z UR „po cichu” (pracownicy UR też byli tym zainteresowani, też
tracili premie) to czeski film, 20-30 minut postoju dało się „schować” przecież
sama praca linii żadnym MESem rejestrowana nie była…
Efekt: uszkodzony serwonapęd podajnika profili, koszt kilkanaście tysięcy
PLN i ponad 3 dni postoju kluczowej
linii. I zapewne masa innych kosztów
które zostały ukryte.

w poniedziałek o 6:00, technik dotarł
na miejsce o 6:15 i naprawę skończył o
7:15. Naprawa trwała 1 godzinę a oczekiwanie 64 godziny. Zaraz, jakie 64 godziny ??? !!!
Przecież nawet gdyby maszyna była
sprawna to tak większość tego czasu
by nie pracowała. Jeśli policzymy czas
od daty-godziny do daty-godziny zafałszujemy obraz pracy działu UR. Jeśli
zsumujemy to z czasem innych napraw
to drastycznie wzrośnie średni czas
reakcji pracowników UR na zgłoszone
awarie. To co? Po premii ?
Tak naprawdę czas oczekiwania wynosi 45 minut i taki czas powinien zostać zapisany jeśli mamy być precyzyjni. A mamy, prawda ?

Diagnoza

Pracownik UR dociera na miejsce awarii. Czy zaczyna on naprawę? Nie. Najpierw trzeba zdiagnozować co jest
przyczyną awarii. Czas potrzebny na
zdiagnozowanie może być skrajnie różny. Czasami przyczyna jest ewidentna
– widzimy zerwany przewód. Czasami
jednak diagnoza nie jest taka oczywista
i czas zależy od doświadczenia, wiedzy,
dostępności dokumentacji, i bardzo
często od szczęścia. Na czas diagnozy
wpływ może mieć też otoczenie – czy
jest w pobliżu obsługa, czy nie wprowadziła naprawiającego w błąd itp.
Często w ramach diagnozy musimy
określić kto ma daną naprawę wykonać,
w czyich ona leży kompetencjach.
Obsługa na ogół nie wie kogo należy
powiadomić: mechanika, elektryka czy
może automatyka. Najczęściej do maszyny dociera mechanik, często tylko po
to aby stwierdzić że wymagana jest interwencja automatyka. Jeśli firma ma odrębne działy mechaniczny, elektryczny
i automatyki to tak naprawdę wracamy
do punktu wyjścia, czyli do zgłoszenia
awarii kolegom i cała zabawa zaczyna się
od nowa. A jeśli nawet ma tzw. brygady
interdyscyplinarne to i tak przecież do
jednego zgłoszenia nie biegną w kilku
a stanowisko automatyk-elektrykmechanik nie istnieje choć kompetencje doświadczonego pracownika UR są szersze
niż jego „specjalizacja”.

Czas dostępu do części

Najczęściej do naprawy potrzebujemy
jakąś część. Jeśli ją mamy to musimy
po nią pójść na warsztat lub magazyn.
Czas ten możemy w zasadzie pominąć,
to znaczy włączyć w czas realizacji naprawy pod warunkiem że potrzebną
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Omawiając kwestię części trzeba
zwrócić uwagę na jeszcze jeden nierzadki przypadek. Mamy dwie podobne maszyny, nazwijmy je A i B. Maszyna
A ma awarię, uszkodzony jest siłownik
którego nie mamy na stanie.
Maszyna B jest chwilowo nieczynna, np. z powodu braku zleceń. Zapada
więc decyzja aby siłownik „pożyczyć”
z maszyny B. Ok. Taki jest wymóg chwili
i takie przyjęliśmy rozwiązanie. Pytanie
jak rozliczyć czas potrzebny na przywrócenie sprawności maszyny B jak już
dotrze brakujący siłownik?

Zakończenie naprawy – testy
i przywrócenie produkcji

No to mamy pracownika przy maszynie. Wie już co jest zepsute. No powiedzmy że wie, wiele awarii ma swoje
przyczyny i konsekwencje które „wychodzą” podczas naprawy. No ale dla
uproszczenia powiedzmy że naprawa
jest prosta i nie przewidujemy niespodzianek. Pracownik zaczyna naprawę
i ją kończy. O ile nie dostanie wezwania do innej, „ważniejszej” awarii.
Maszyny mogą mieć określoną tzw.
krytyczność. Jeśli technik naprawia
maszynę o niższej krytyczności a dostanie zgłoszenie do maszyny o wyższej krytyczności to ma OBOWIĄZEK
przerwać bieżącą naprawę.
Nawet jeśli nie określono krytyczności maszyn to i tak zawsze są te
ważne i ważniejsze. Są też szefowie
wydziałów którym się po prostu nie
odmawia….
Przerwanie naprawy i jej ponowne
podjęcie trzeba oczywiście opisać.
I nigdzie nie jest powiedziane że taka
przerwa będzie tylko jedna…

firmę

ze-

Nie wszystkie naprawy możemy wykonać własnymi środkami. Czy to
z braku odpowiednich kompetencji,
czy to z uwarunkowań formalnych.
Trzeba wtedy wezwać serwis lub poprosić o wsparcie firmę zewnętrzną.
Powstaje wtedy pytanie jak rozliczyć
pracowników naszego działu UR z awarii trwającej kilkadziesiąt godzin, skoro
90% tego czasu to czas oczekiwania
i pracy obcego serwisu? Indywidualnie – nie ma problemu – oczekiwano
67 godzin na przyjazd serwisu i nie jest
to nasza wina. Globalnie na podstawie
statystyk? Dwie takie źle „rozpisane”
awarie i się okazać może że nasi pracownicy to bumelanci – przecież trzeba
na nich było tyle czasu czekać….

Zakończyłem wymianę uszkodzonego
elementu. Ale nie oznacza to że zakończyłem naprawę. Naprawa jest zakończona wtedy gdy maszyna zacznie
produkować. A tu się okazuje że nie ma
obsługi która pomogła by mi uruchomić maszynę bo ich szef „przesuną” ich
do innych zadań – przecież nie będzie
operator maszyny stał 2 godziny i podziwiał pracę swojego kolegi z działu
technicznego.
A przecież niektórych maszyn nie
da się ot tak włączyć. Trzeba załadować materiał, usunąć niekompletny
produkt, dokonać rozruchu. Można
sobie wyobrazić sytuację, na przykład
w przemyśle spożywczym, gdzie po
dłuższej przerwie potrzeba nawet kilku
godzin na przywrócenie maszyny do
produkcji. Kogo ma obciążyć ten czas?
UR czy produkcję?
Czy pracownik UR ma czekać 40 minut przy maszynie aż operator usunie
zastygły wsad? Jeśli nie trzeba go ponownie przywołać. A jeśli okaże się że
jeszcze coś trzeba poprawić i wyregulować to czy te 40 minut mają wejść
w czas naprawy czy nie? A jak nie to
w czas oczekiwania na przybycie pracownika UR? Nie ? No to jak mamy te
40 minut opisać? Przecież mamy być
precyzyjni a tu mamy prawie godzinę
debetu.

Produkcja ponad wszystko

Zakładamy że maszyna która jest zepsuta nie pracuje. Ale to nie musi być
wcale prawdą. Produkcja rzecz święta
i można podać wiele przykładów napraw podczas których maszyna pracu-
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je. Pracuje wolniej, albo „jedną stroną”
ale pracuje.
Z punktu widzenia wskaźnika OEE
zaniżona jest nie jej dostępność tylko wykorzystanie a z punktu widzenia
UR naprawa jest przerwana – zostanie
ukończona gdy zakończony zostanie
proces produkcji.
No i mamy kolejną zagwozdkę jak
opisać taką sytuację czasem. Bo czy
maszyna która pracuje na „pół gwizdka”
jest zepsuta czy nie? Pracownik w ciągu 30 minut wykonał na żądanie produkcji „czary mary” aby maszyna mogła
skończyć wymaganą partię produktu
co trwało 4 godziny, potem w ciągu
2 kolejnych godzin dokonał właściwej
naprawy. Jego czas pracy to 2,5 godziny.
A czas awarii ? 6,5 godziny? A może 4,5
godziny? Przecież produkcja straciła 50
a nie 100% czasu.
Jak już wspomnieliśmy o wskaźniku
OEE to nie sposób wspomnieć o jakości.
Zdarza się że UR na żądanie produkcji
doprowadza maszynę do takiego stanu
że i owszem pracuje, ale przy drastycznym zwiększeniu ilości braków w myśl
zasady – stracimy trochę czasu i trochę
materiału ale towar MUSI dotrzeć dziś do
klienta. Cóż, czasami trzeba podejmować
takie decyzje. Problem zaczyna się wtedy
gdy się o niech nie pamięta (lub w ogóle
o nich nie wie) podczas analizowania statystyk miesięcznych.
A co w sytuacji gdy wymuszona praca
maszyny doprowadzi do dużo cięższych
komplikacji? Technik podejrzewał że tak
będzie, że próba pracy przy luźnym łożysku liniowym może doprowadzić do pęknięcia śruby prowadzącej, informował o
tym swoich przełożonych ale patrz wyżej
– produkcja rzecz święta. No i doszło do
poważnej, drogiej i długotrwałej awarii.
Z czyjej winy? Technika, jego przełożonego czy dobrze umocowanego
w hierarchii przedsiębiorstwa szefa
produkcji któremu nikt nie miał odwagi powiedzieć nie? Pytanie takie najczęściej jest pytaniem czysto retorycznym…

Co na czyje konto

Podzieliliśmy awarię na kilka etapów
z których każdy trwa jakiś czas. W kontekście odpowiedzialności czas ten musimy podzielić pomiędzy produkcję i UR
co widzimy na diagramie powyżej. Etapy
zaznaczone na żółto obciążają produkcję a zaznaczone na czerwono obciążają
UR choć jak wykazano testowanie może
częściowo obciążyć produkcję. Zwróćmy
uwagę na to po jakim czasie ( po ile etapach ) UR podejmuje wiedzę o awarii.

temat numeru

częścią dysponujemy. Bo jeśli nie to
musimy zawiesić naprawę na czas jej
pozyskania.
I znowu mamy sytuację że określenie czasu naprawy od daty do daty
niewiele nam mówi o jakości pracy
konkretnego pracownika działu UR
jeśli nie rozważymy każdego przypadku indywidualnie. Nie można winić
technika za to że nie miał zapasowego falownika, czasami można winić
jego przełożonego że nie przewidział
takiej potrzeby. A czasami szefa zakładu za to że nie dał odpowiedniej ilości
„kasy”. A nawet jak mamy duży budżet
to i tak trafiają się części których po
prostu nie ma – nie można mieć całej
zapasowej maszyny. Zresztą kwestia
planowania zapasów (i ryzyka) to temat na oddzielną rozprawę.
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Po zakończeniu naprawy trzeba ją udokumentować. A czasami jeszcze w jej
trakcie o czym za chwilę.
Udokumentowanie naprawy też
trwa – trzeba dotrzeć do komputera,
stworzyć nowy rekord, opisać awarię,
rozpisać pobrane części.
To kolejne minuty, jeśli nie mamy
dostępnego programu na każdym
komputerze w firmie (a często nie
mamy bo mamy drogi system CMMS
z licencjonowaniem stanowisk i nikt nie
będzie dokupował licencji na wszystkie
komputery na produkcji) to samo dotarcie na warsztat potrwa. Teoretycznie
możemy zrobić to hurtem, na koniec
dnia ale czy pracownik który przez wiele godzin „walczył” z wieloma awariami
będzie pamiętał o szczegółach, szczególnie że już czas iść do domu?
Niektóre awarie wymagają jedynie
zaewidencjonowania – jeśli spaliła się
grzałka w zgrzewadle to nie ma sensu
pisać na ten temat elaboratu – wystarczy tylko opisać sam fakt. Zdarzają się
jednak awarie które powinny zostać
opisane szczegółowo tak aby gdy awaria taka się powtórzy za 3 lata to kolejny inżynier nie tracił kolejnych 5 godzin
na diagnostykę, aby mógł skorzystać
z tworzonej przez lata bazy wiedzy.
Czasami awarię trzeba udokumentować przed jej usunięciem, na przykład
wtedy gdy wózek widłowy miał lekko za
długie widły które urwały jakiś agregat
albo gdy awaria jest wynikiem błędu lub
zaniedbania producenta. Wtedy trzeba
„poszukać” jakiś aparat albo kamerę,
zrobić zdjęcia, spisać protokół, poszukać świadków, zawezwać kierownictwo
działu. To kolejny czas który powinien
być wliczony w czas naprawy.

Szczegółowy opis awarii, czytaj dane do dalszej analizy
Włożysz śmieci, wyjmiesz śmieci. To
stare powiedzenie programistów odnoszących się do tego że program składa się z dwu części, algorytmu i danych,
że nawet jeśli algorytm jest poprawny
to nie będzie działał poprawnie jeśli nie
jest zasilony poprawnymi danymi. Przenosząc to na codzienne realia: każdy
chciałby mieć jak najwięcej raportów
i zestawień, aby program pokazał mu
palcem gdzie jest problem i kto za ten
problem odpowiada. Nikt jednak nie
chce „karmić” tego programu danymi,
każdy ma nadzieję że jak wprowadzi
do programu część danych to program
w jakiś cudowny sposób sobie poradzi.

Nic z tego. Niepełne dane to śmieci…
Wyobraźmy sobie że chcemy szczegółowo i rzetelnie opisać awarię, tak
aby szczegółowo rozliczyć jej czas
i aby zebrane dane pozwoliły na rzetelną
ocenę poszczególnych pracowników, tak
w kontekście tej awarii jak i w dłuższym
okresie. Nie wystarczy wtedy opisać awarię tak:
Awaria maszyny XYZ, naprawa taka to
a taka, zgłoszona o godzinie, rozpoczęta
o godzinie, zakończona o godzinie, wykonana przez pracownika Kowalskiego i Nowaka.
O nie, to stanowczo za mało. Tylko dla
niewielkiej części zdarzeń taki opis jest
wystarczający.
Musimy przebieg awarii, jej opis, podzielić na zadania szczątkowe, na przykład tak:
POCZĄTEK KONIEC PRACOWNIK
ZDARZENIE
2014-04-25 11:45 Zgłoszenie awarii
2014-04-25 11:57 2014-04-25 12:35 Jan
Kowalski Diagnoza przyczyny awarii
2014-04-25 12:10 2014-04-25 12:30 Andrzej Nowak Pomoc w diagnozie przyczyny awarii
2014-04-25 12:30 Jan Kowalski Zawieszenie naprawy z powodu braku zapasowego falownika
2014-04-27 8:15 Jan Kowalski Wznowienie naprawy
2014-04-27 8:15 2014-04-27 11:34 Jan
Kowalski Naprawa maszyny
2014-04-27 9:20 2014-04-27 10:10 Andrzej Nowak Pomoc w naprawie
Prawda jak ładnie da się to opisać?
Jakie się to wydaje proste? Jak się siedzi w biurze przy komputerze….
Ta naprawa składa się tylko z 7 zdarzeń i uczestniczą w niej tylko dwie
osoby. Mógłbym przywołać awarie
z własnej praktyki zawodowej przy której uczestniczyło kilka osób i których
szczegółowy opis wymagałby co najmniej 30 pozycji. Powiedzmy też jasno
– to co widzimy w powyższej tabelce,
to z punktu widzenia programu który ma dane przeanalizować to jeszcze
nie jest szczegółowy opis – wymagane
były by jeszcze np. informacje o klasyfikacji poszczególnych wpisów, informacje o firmach obcych, informacje o tym
czy dane zadanie cząstkowe wykonane
jest w „ruchu” czy nie, czy produkcja
podczas naprawy była pełna czy nie.
A i tak nie objęte były by informacje
o przebiegu zdarzenia poprzedzające
powiadomienie o nim służb UR.
No i dla pełnego obrazu awarii i jej
kosztów trzeba odpowiednio rozpisać
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Na koniec trzeba to wszystko
opisać

wszystkie zasoby, np. części i materiały.
Pamiętajmy też o kosztach pozyskania informacji. Jeśli chcemy mieć szczegółowy opis każdego zdarzenia to musimy zagwarantować odpowiednie środki
techniczne. Teoretycznie można to spisać na papierze i przepisać ale to zwykła
utopia. W praktyce potrzeba odpowiedniej ilości komputerów i tabletów.

Podsumowanie

Taki niby prosty do rozliczenia proces
– usunięcie awarii. A tu opis typowego
procesu i kilku wyjątków zabrał 6 stron.
I proszę mi wierzyć – gdyby płacili mi
od każdego opisanego wyjątku który
możliwy jest w praktyce to nie wiem
czy 40 stron by wystarczyło.
Na koniec powtórzę to od czego zacząłem – albo czas awarii szacujemy,
godząc się na duże nieścisłości i ich „poukładanie” sobie w głowie albo liczymy
wszystko precyzyjnie.
Albo inwestuje się w rozwiązanie takie
jak nasz program CMMS Maszyna którego filozofia zakłada li tylko szacowanie
czasu trwania i kosztów zdarzeń bez
podziału na zadania szczątkowe z indywidualnym przypisywaniem do pracowników albo się inwestuje w duży system
CMMS, stosowne PROCEDURY postępowania oraz zaplecze techniczne godząc
się że pozyskanie SZCZEGÓŁOWEJ informacji ma swój KOSZT i niesie szereg wymagań i od pracowników i od ich szefów.
Szczególnie wymaga czasu na operacje
związane ze zbieraniem informacji i ciągłą, nieustanną ich walidację.
Albo godzi się na to że wszelkie
statystyki są tylko pewnym wyznacznikiem trendów, albo chce się mieć
statystyki szczegółowe i rzetelne ale
kosztem zasilenia systemu szczegółowymi i rzetelnymi danymi.
Albo wykonuje się PRACĘ polegającą na rzetelnej, indywidualnej ocenie
pracy innych albo buduje skomplikowany system który spróbuje dokonać
ich automatycznej oceny, nie zawsze
do końca sprawiedliwej.
Albo tworzy się wirtualną rzeczywistość udając że się jest „trochę w ciąży”
Publikacja jest darmowa i może być powielana i rozpowszechniana jednak tylko i wyłącznie w całości, publikacja na
stronach internetowych w formie innej
niż link do pliku pdf na stronie www.
neuron.com.pl, przedruk lub wykorzystanie fragmentów tylko i wyłącznie za
zgodą autora.
Wojciech Mazurek – Neuron
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Nowe Rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice,
Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo
W dniach 03-04 września 2015 odbyło się kolejne
już szkolenie organizowane
przez magazyn ENERGETYKA I ELEKTROTECHNIKA
pod nazwą „Nowe Rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice, Efektywność,
Oszczędność, Bezpieczeństwo”.
Szkolenie
miało
miejsce w hotelu Energetyk
w Nałęczowie k. Lublina.

Po zakończonym szkoleniu został
również rozstrzygnięty konkurs na najlepsze stoisko wystawowe, w którym nagrodzono:
I miejsce – Nord Napędy Sp. z o.o.
II miejsce – Rittal Sp. z o.o.
III miejsce – Kamery IR
Wszystkim prelegentom dziękujemy
za ciekawe, merytoryczne prelekcje oraz
wszystkim uczestnikom za udział i udzielenie odpowiedzi w ankietach!

energetyki i elektrotechniki, wszelkich
modernizacji i rozwiązań. Liczne prelekcje wypełniające dwa dni szkolenia były
bez wątpienia cennym źródłem wiedzy
dla uczestników sympozjum.
W roli wystawców oraz prelegentów
wystąpili przedstawiciele takich firm jak:
Nord Napędy Sp. z o.o., Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o., Jean
Mueller Sp. z o.o., CETO Krzysztof Wesołowski, Aria-C
Po pierwszym dniu wykładów został
rozstrzygnięty konkurs na najlepszą
prelekcję. Poniżej przedstawiamy jego
wyniki:





W charakterze słuchaczy brało udział
około 100 uczestników, niemalże z każdej gałęzi przemysłu. Na sali wykładowej można było spotkać przedstawicieli
m.in.:
Spółka Energetyczka „Jastrzębie” S.A.,
Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki „PiA-ZAP” Sp. z o.o., SFW Energia,
Borg Automotive, ICN Polfa Rzeszów S.A.,
Firma Oponiarska Dębica S.A., i wielu innych.
Partnerem Szkolenia została firma Rittal Sp. z o.o.
Gospodarzem Honorowym została
firma Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki „PiA-ZAP” Sp. z o.o., która rozpoczęła wykłady.
Podczas obrad została poruszona
bardzo szeroka problematyka dotycząca

I miejsce – Nord Napędy Sp. z o.o.
II miejsce – Kamery IR
III miejsce – Aria-C
Rittal Sp. z o.o.
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W odpowiedzi na liczne pytania ze
strony gości informujemy, że kolejne
szkolenie przewidziane jest na 15-16
października 2015 i będzie dotyczyć
„Efektywnego i Oszczędnego Wykorzystania Urządzeń w Inżynierii Wodno-Ściekowej. Najnowszych Technologii
i Diagnostyki Urządzeń.” Sympozjum odbędzie się w Polichnie w hotelu Górski
Wolbórz. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do udziału!
Więcej informacji pod nr tel. 661-652-718
lub e-mail: a.gabrus@urd.com.pl

Sara Wieder

ważne wydarzenia
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ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




Firma NORD

Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Nowej Soli
jest częścią międzynarodowej grupy NORD,
należącej do światowej
czołówki producentów napędów do urządzeń mechanicznych i elektronicznych.

ważne wydarzenia

Nowosolski zakład został zawiązany
na mocy aktu notarialnego w dniu 26
kwietnia 2005 r. pod nazwą Nord Napędy Zakłady Produkcyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zezwolenie na działalność zostało wręczone
30 maja 2005 r. dlatego też niezwłocznie
podjęto prace budowlane zakładu produkcyjnego na terenie Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Nowej Soli. W początkowej fazie wybudowana została hala o powierzchni
6000m2, w której zatrudnienie znalazło
20 pracowników. Początek produkcji datowany jest na dzień 01.10.2006 r., gdzie
w pierwszej kolejności wybudowana
została hala o powierzchni 6000 m2,
w której zatrudnienie znalazło 20 pracowników. Natomiast w styczniu 2014
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4/2015
Zwiększyło się również zatrudnienie,
które obecnie wynosi około 200 pracowników.
W zakładzie produkcyjnym w Nowej
Soli wyróżnia się Dział Obróbki Mechanicznej, który stanowi bardzo zaawansowane centrum obróbcze wyposażone
w 37 maszyn sterowanych numerycznie.
Dział zajmuje się produkcją kół zębatych,
wałów zębatych, wałów silnikowych,
ślimacznic i piast. Kolejnym istotnym
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działem w strukturze zakładu jest Montaż, gdzie następuje kompleksowa produkcja przekładni. Zadaniem działu jest
montaż jednostek napędowych z części
składowych jakie są dostarczane na dział.
Montaż wyposażony jest w 14 specjalistycznych stanowisk monterskich. Do
Montażu przynależy również bardzo nowoczesna Lakiernia, która wyposażona
jest w 3 kabiny lakiernicze oraz 5 stanowisk pakowania przekładni. Szacuje się,
że lakiernia rocznie zużywa około 40 ton
farby, którą pokrywa się zmontowane
przekładnie. W strukturach Spółki wyróżnia się również Magazyn, który wyposażony jest w około 5600 miejsc małego
i dużego składowania oraz w 2 automatyczne regały wysokiego składowania
KARDEX.
Bardzo ważną sprawą dla nowosolskiego zakładu produkcyjnego jest ciągła
inwestycja w kadrę pracowników, która
stanowi dla zakładu najważniejszy element jego funkcjonowania. Profesjonalne
wyszkolenie kadry związane jest ściśle
z produktem jaki powstaje w Nowej Soli,
dlatego Spółka przykłada tak ważną rolę
do procesu rozwoju pracowników.
Bardzo szerokie zastosowanie znajduje również prowadzona w nowosolskim
zakładzie polityka lean manufacturing,
gdzie w sposób szczególny i z dużym
zaangażowaniem stosuje się procesy
optymalizacyjne poprzez wykorzystanie
szeregu narzędzi z obszaru lean.

ważne wydarzenia

roku rozpoczęła się rozbudowa zakładu
o kolejną halę produkcyjno – magazynową, budynek biurowo – socjalny. Dokonano równię rozbudowy starego budynku socjalno – biurowego. Obecnie
nowosolski zakład produkcyjny posiada powierzchnię około 20 tys m2. Wraz
z rozbudową zakładu zwiększyły się
moce przerobowe fabryki, dokonano
szeregu inwestycji w nowe maszyny
sterowane numerycznie, urządzenia itp.
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Ciągłość w Procesach Produkcyjnych.
Bezpieczeństwo, Oszczędne Technologie
i Redukcja Kosztów
26-27 listopada 2015, Hotel Chata Karczowiska, Karczowiska k. Lubina
Redakcja magazynu techniczno-informacyjnego Pomiar, Automatyka i Elektronika ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 40 Szkoleniu Technicznym

„Ciągłość w Procesach Produkcyjnych.
Bezpieczeństwo, Oszczędne Technologie i Redukcja Kosztów”
Przygotowaliśmy dla Państwa szerokie spektrum tematyczne obejmujące kompleksowe usługi oraz nowe aplikacje dla sektora produkcyjnego. Podczas trwania szkolenia każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat świadczący o udziale w warsztatach.
W szkoleniu weźmie udział ok. 120 uczestników.

ważne wydarzenia

Szkolenie skierowane jest do:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

głównych automatyków
szefów oraz pracowników AKPiA;
szefów i pracowników działów technicznych;
głównych inżynierów
dyrektorów ds. technicznych i inwestycyjnych;
kierowników utrzymania ruchu;
szefów i pracowników działów utrzymania ruchu, elektryków
zefów i pracowników działów produkcji,
pracowników działów kontroli jakości;
dyrektorów ds. technicznych i inwestycyjnych, pracowników działów technologicznych.

Ogólne zagadnienia:

• usprawnienia w procesach produkcyjnych
• w poszukiwaniu redukcji kosztów
• nowoczesne Rozwiązania dotyczące monitorowania i diagnostyki w procesach produkcyjnych
• sterowanie procesami produkcyjnymi
• roboty przemysłowe i manipulatory
• systemy wizualizacji produkcji
• systemy informatyczne w inżynierii
• utrzymanie ruchu i urządzeń
• bezpieczeństwo pracy
• logistyka i dostawy

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

Zapraszamy do udziału !

