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

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

Spis treści

Przed Państwem czwarte, co oznacza, iż
ostatnie w tym roku wydanie kwartalnika Utrzymanie Ruchu & Diagnostyka. Niniejsza edycja jest ściśle
powiązana z drugim , tegorocznym szkoleniem AUTOMATECH, które odbędzie się w Ciechocinku w Pałacu Łazienki 2. Cieszy mnie niezmiernie fakt, że szkolenia organizowane przez nas cieszą się stale rosnącą
popularnością i poprzez to staramy się dla Państwa
coraz bardziej podnosić sobie poprzeczkę, wprowadzając za każdym razem innowacyjne rozwiązania,
mające na celu jeszcze bardziej usprawnić relacje interpersonalne pomiędzy wystawcami i słuchaczami.
Jak uprzednio wspomniałem w tym roku jest to ostatni
numer naszego periodyku, więc pomimo, iż zbliżamy
się do połowy października dopiero, chciałbym tym
z Państwa, z którymi nie będę się mógł spotkać na
naszych dwóch szkoleniach tegorocznych, złożyć
najserdeczniejsze życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym,
2018, Roku.
Życzę miłej i pożytecznej lektury

Nowości ........................................................................................ 4

Zawory regulacyjne do materiałów sypkich ................................ 14
Pomiar temperatury?
A może precyzyjniej?.................................................................. 24
MCS10 - wieloosiowy
przetwornik siły i momentu. ........................................................ 26
52 SZKOLENIE TECHNICZNE WOODKAN-TECH
Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń
w Inżynierii Wodno-Ściekowej. Najnowsze
Technologie i Diagnostyka Urządzeń ......................................... 28

Z wyrazami szacunku
Ryszard Hahn

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.

Redakcja
Wydawca: Wydawnictwo Wag-Tech
ul. Główna 12, 47-411 Czerwięcice
tel./fax 32-414 9225, tel. 32-414 92 26.

Jeśli chcą Państwo regularnie otrzymywać nasz kwartalnik, proszę o kontakt telefoniczny pod nr 32 414 92 26 lub e-mail pomiar@pomiar.com.
Koszt rocznej prenumeraty to 43,20 zł.
Istnieje możliwość wpłaty na poczcie lub na konto 03 1140 2004 0000 3102
3480 6705

Prezes Wydawnictwa: Katarzyna Hahn
Redaktor Naczelna: Anna Gabruś
Redaguje Zespół: Ryszard Hahn, Magdalena Burger,
Sara Wieder, Patrycja Lechoszest, Dorota Rusnak

Wydawnictwo Wag-Tech Hahn Katarzyna, ul. Główna 12, 47-415 Czerwięcice (z dopiskiem prenumerata). Periodyk również jest dostępny w sieciach
Kolporter, Ruch oraz Garmond Press.

Opracowanie graficzne, skład i druk:
KOLGRAF Koloch Jan, tel. 694 541 279, www.kolgraf.com





3

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




Monitorowanie procesów utwardzania
farb proszkowych
Uzupełniając wprowadzony niedawno na rynek rejestrator
temperatury DATAPAQ EasyTrack3 do utwardzania farb proszkowych, firma Fluke Process Instruments dostarcza obszerny
zestaw precyzyjnych i niezawodnych sond termoparowych.

Zintegrowane zestawy serwonapęd/kontroler/silnik ACSI
firmy Tolomatic są teraz dostępne z obsługą protokołu PROFINET bazującego na przemysłowych Ethernecie, pozwalając
inżynierom projektować łatwe w zastosowaniu i tanie siłowniki elektryczne do aplikacji jednoosiowych. Zestawy te nadają
się idealnie jako zamienniki cylindrów pneumatycznych i pozwalają automatyzować dowolne proste systemy sterowania
ruchem ze sterownikami Siemens lub innymi obsługującymi
protokół PROFINET.
Dzięki wbudowanym konfiguracjom dla siłowników elektrycznych firmy Tolomatic, zintegrowany w ACSI kontroler automatycznie konfiguruje silnik, siłownik, limity bezpieczeństwa
i inne kluczowe parametry wewnątrz kontrolera, co ułatwia
i przyspiesza integrację. Protokół PROFINET stanowi uzupełnienie dostępnych już w ACSI protokołów EtherNet/IP i Modbus-TCP.
PROFINET jest standardem w sieciach przemysłowych w automatyce. Łączy urządzenia, systemy i komórki, zapewniając
większą szybkość i bezpieczeństwo, niższą cenę i wyższą jakość
produkcji. Zapewnia łatwą integrację z istniejącymi systemami
i sprzętem.
“Dodanie obsługi protokołu PROFINET do dostępnych już
wcześniej w ACSI protokołów EtherNet/IP i Modbus-TCP daje
producentom OEM elastyczność wynikającą z możliwości
współpracy z kontrolerami PLC różnych dostawców przy równoczesnej standaryzacji projektu mechanicznego i siłownika,”
powiedział Aaron Dietrich, dyrektor działu marketingu z Tolomatic. “Do tego, dobre osiągi w połączeniu ze stopniem ochrony IP65 czynią ACSI doskonałym wyborem w wielu aplikacjach,
w których producent OEM jest w stanie wykorzystać elastyczność wyboru protokołu i sterowania.”
Jako zintegrowany serwomotor i napęd, ACSI zapewnia
oszczędność miejsca. Nie zajmuje dużo przestrzeni w szafie
sterowniczej, dzięki czemu nadaje się idealnie do modernizacji maszyn oraz jako zamiennik cylindrów pneumatycznych.
Dostępny w konfiguracji liniowej i obrotowej, ACSI może być
łatwo konfigurowany do jednostek używanych przez użytkownika.
Kontroler ACSI uzyskał certyfikat PI North America (organizacji rządowej PROFINET) zapewniający zgodność ze standardem PROFINET v2.33. Może być implementowany w sieciach
czasu rzeczywistego jako urządzenie I/O. Dostępny plik GSDML
oraz archiwum bloków danych i bloków funkcyjnych do najnowszych sterowników PLC firmy Siemens ułatwia konfigurację i zapewnia bardzo szybkie wdrożenie w systemach sterujących PROFINET.
Dostępny w dwóch rozmiarach (NEMA 23 i 34) na zakres
momentu obrotowego do 1,35 N-m (12 in-lbs), ACSI zawiera
standardowe złącza M12, charakteryzuje się stopniem ochro-
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Termopary typu K są zgodne ze specyfikacją ANSI MC96.1
dla klasy dokładności ±1,1°C lub 0,4%. Są dostarczane z kablem
w izolacji PTFE zapewniającym równocześnie elastyczność
i długą żywotność w środowisku przemysłowym. Mierzą temperatury do 265°C. Dodatkowo, dostępne są termopary wysokotemperaturowe z włókna szklanego o zakresie pomiarowym
do 500°C. Różne opcje mocowania pozwalają na umieszczanie
ich na wszystkich magnetycznych i niemagnetycznych produktach o wszystkich kształtach i rozmiarach. Małe sondy powierzchniowe charakteryzują się bardzo krótkim czasem odpowiedzi, dzięki czemu nadają się idealnie do monitorowania
temperatury drobnych elementów, plastików i puszek. Sondy
z uchwytem zaciskowym clamp-on mierzą temperaturę powierzchni i powietrza oraz mogą być używane uniwersalnie
do pomiaru temperatury przedmiotów o cienkich ściankach,
na przykład z tłoczonego aluminium. Dostępne są różne sondy
magnetyczne do szybkiego mocowania do powierzchni z metali żelaznych na ruchomych liniach – mianowicie magnetyczne
sondy offsetowe do monitorowania płaskich produktów i temperatury powietrza oraz sondy powierzchniowe MicroMag z łatwością mieszczące się w ciasnych przestrzeniach. Ofertę uzupełniają dwu-, cztero- i sześciokanałowe zaciski umożliwiające
szybkie odłączenie rejestratora danych oraz tagi ID.

Zintegrowany serwomotor i napęd
firmy Tolomatic, teraz z obsługą
protokołu PROFINET zapewnia łatwą
automatyzację prostych systemów
sterowania ruchem
Zintegrowana, małogabarytowa konstrukcja, optymalizacja
do systemów liniowych i obrotowych oraz wbudowane konfiguracje dla wszystkich siłowników elektrycznych z oferty Tolomatic pozwalają szybko i łatwo tworzyć systemy przemieszczenia liniowego.
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Program do profilowania temperatury obejmuje termopary do metali żelaznych, aluminium i tworzyw sztucznych
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Na pierwszy rzut oka, FS wygląda jak każde inne wiertło
z wymienną końcówką, zawierające jednorazową płytkę z węglika, otwory do chłodziwa i helikalny rowek do efektywnego
spływu wióra. Tu jednak podobieństwa się kończą. FS to całkowicie nowa konstrukcja, oferująca kilka ważnych cech odróżniających ją od innych technologii wierteł modułowych.
Chłodzenie
Na początku przyjrzyjmy się powierzchniom rowków wiórowych i zauważmy, jak są gładkie i lśniące. To dlatego, że zostały wypolerowane w końcowym etapie produkcji. Proces ten,
stosowany przez Kennametal znacznie ułatwia spływ wióra
i redukuje starcie w pobliżu gniazda płytki. A zamiast dwóch
otworów dla chłodziwa, występujących w większości wierteł
modułowych, w FS występują cztery — dwa na końcówce
i dwa na spodzie rowka wiórowego, bezpośrednio za głowicą.
Konstrukcja «multicoolant» zwiększa objętość chłodziwa zapobiegając gromadzeniu się wiórów i jednocześnie odprowadza
ciepło wytwarzane w strefie skrawania, wydłużając żywotność
narzędzia i poprawiając jakość otworów.

Monolityczna końcówka z węglika

»Konstrukcja multicoolant pozwala nam dostosować ilość
chłodziwa do aplikacji,» wyjaśnia Schmitt. »Na przykład, narost
i zużycie krawędzi bocznych są dużym problemem w stalach
nierdzewnych i żeliwach. Płytki o geometrii HPL i HPC mają wewnętrzne kanały chłodzące, zapewniające lepsze smarowanie
pozwalające rozwiązać problem. Jednak w stali lepiej skoncentrować chłodziwo w pobliżu krawędzi tnącej i odprowadzać
ciepło ze strefy kontaktu między wiórem i krawędzią tnącą.
Wyeliminowaliśmy frontowe otwory chłodziwa w naszych
płytkach o geometrii HPG, aby wydłużyć żywotność i poprawić
łamanie wióra. Ponadto, zapobiega to pojawianiu się narostu
na krawędzi i poprawia sztywność płytki, pozwalając uzyskać
większą prędkość posuwu przy obróbce stali.»

Kennametal wprowadza nową technologię wierteł modułowych łączącą najlepsze cechy wcześniejszych rozwiązań.
Niektóre dobre pomysły można uczynić jeszcze lepszymi.
Znacznie lepszymi. Dokonali tego inżynierowie z firmy Kennametal, łącząc wytrzymałość i wszechstronność sprawdzonego systemu wierteł modułowych KSEM z łatwością obsługi
i małą siłą posuwu ich mniejszych odpowiedników KenTIP. W
efekcie połączenia tych zaawansowanych technologii powstał
system wierteł modułowych KenTIP FS, obejmujący wiertła o
średnicy 6...26 mm i długości 1,5...12 x D łatwe w zastosowaniu, zapewniające wysoką jakość otworów i charakteryzujące
się dostatecznie dużą twardością, aby móc konkurować z monolitycznymi wiertłami z węglika przy obróbce szerokiej gamy
materiałów.

Tuning
Tuning wymaga więcej czynności, niż tylko dobranie liczby
otworów dla chłodziwa w płytce. Geometrię HPC zastosowano
w nowym gatunku węglika o wysokiej odporności na ścieranie, KCP15A, zaprojektowanym specjalnie do obróbki stali.
Jego dobrany na nowo kąt wierzchołkowy i samocentrujący
ścin wiertła zapewniają większą dokładność pozycjonowania i
lepszą liniowość otworu od innych wierteł tej klasy, nawet przy
dużych posuwach. Narożniki płytki są chronione za pomocą
niewielkich fazowań przed wykruszaniem, a łysinki są wzmocnione podobnie, czyniąc geometrię HPC odpowiednią do
otworów krzyżujących się i wyjść kątowych, spotykanych na
przykład w rozdzielaczach hydraulicznych czy też w pakietach
płyt wykorzystywanych do produkcji wymienników ciepła.
Jeśli wiercenie otworów odbywałoby się tylko w stali, geometria płytek HPG mogłaby wystarczyć, jednak w przemyśle
lotniczym niezbędne są stale nierdzewne i stopy żaroodporne,
a producenci aut szeroko stosują żeliwo. Dla tych pierwszych,
Kennametal oferuje geometrię HPL, w której zastosowano
nowy wierzchołek zaprojektowany do zredukowania siły tnącej przy wierceniu stopów lotniczych i medycznych. Podobnie,
jak w przypadku geometrii HPG również tu jest dostępny nowy
gatunek drobnoziarnistego węglika, KCMS15, odpornego na
ścieranie z powłoką antyadhezyjną AlTiN wydłużającą żywotność narzędzi. A w przypadku żeliwa, żeliwa sferoidalnego
i zagęszczonego żeliwa grafitowego, geometria HPC oferuje
cztery łysinki i promień na narożu redukujący wyrwania typowe dla tych materiałów, dzięki specjalnie zaprojektowanemu

System wierteł modułowych KenTIP FS z monolityczną
końcówką z węglików zapewnia większą odporność na
ciepło i obciążenia od konkurencyjnych technologii
wiercenia

Nazewnictwo
Dlaczego FS? Alexander Schmitt, starszy menadżer produktów globalnych z działu wierteł modułowych w Kennametal
powiedział, że FS to skrót od słów »full solid» oznaczających
monolityczną końcówkę z węglika, jednak dodał, że znaczenie
to można jeszcze rozwinąć. »FS nie tylko wyglądają jak wiertła
monolityczne z węglika, ale też pracują jak one. Można powiedzieć, że łączą w sobie doskonałe parametry typowe dla wierteł monolitycznych z węglika z niską ceną, typową dla narzędzi
z płytkami wymiennymi.»
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ny IP65 oraz został wyposażony w port USB do programowania i podwójny port Ethernet z diodami sygnalizacyjnymi
LED ułatwiającymi rozwiązywanie problemów z komunikacją.
Wszystkie modele ACSI zawierają cyfrowe linie I/O 24 VDC (4
wejścia/2 wyjścia) i analogowe linie I/O 0…10 VDC/4…20 mA
(1 wejście/1 wyjście) do współpracy z rozproszonymi czujnikami i układami logicznymi współpracującymi z siecią. Podwójny
port Ethernet z wbudowanym switchem zarządzanym pozwala na łączenie łańcuchowe wielu modułów ACSI, bez pogorszenia wydajności sieci.
Firma Tolomatic może zamontować ACSI na dowolnym siłowniku, skonfigurować go, przetestować i wysłać do klienta
pod unikalnym oznaczeniem. Oszczędza to czas, jeśli wziąć
pod uwagę konieczność zamawiania wielu elementów oraz
tworzy jeden punkt odpowiedzialny za obsługę aplikacji.
Odwiedź blog dotyczący siłowników liniowych firmy Tolomatic https://www.tolomatic.com/blog
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podcięciu wierzchołka ułatwia odprowadzanie wiórów wraz
z chłodziwem.

konieczność ciągłego ostrzenia (pomijając już fakt, że płytki są
znacznie tańsze od monolitycznych wierteł z węglików), koszty
użytkowania zostają znacząco zredukowane.

Wszystkie trzy typy płytek charakteryzują się kątem wierzchołkowym 143° i zawierają specjalnie przygotowane, polerowane lub ostrzone krawędzie zapewniające maksymalny czas
życia. »Wiertła KenTIP FS o geometriach HPG, HPC i HPL nadają
się do tych samych zadań co monolityczne wiertła z węglików,
ale przy niższym koszcie na detal i zapewnieniu takich samych
lub lepszych parametrów,» mówi Schmitt.

»Sztywność i stabilność interfejsu KenTIP FS są znakomite,
a ponieważ wiertło zawiera monolityczną płytkę z węglików,
interfejs może odprowadzać więcej ciepła i przenosić większe
obciążenia od porównywalnych technologii wierteł modułowych,» powiedział Schmitt. »Niewątpliwie, zawsze znajdą się
aplikacje ekstremalne, do których nadają się jedynie monolityczne wiertła z węglików, ale w około 90 procent aplikacji,
z którymi mamy do czynienia, nowa konstrukcja sprawdza się
wyjątkowo dobrze dla różnego typu materiałów. Firma Kennametal poświęca wiele czasu i wysiłku optymalizując system
KenTIP FS i oczekujemy na zaoferowanie go naszym klientom.»

Najważniejsza cecha
Wszystko to brzmi bardzo dobrze, ale najważniejszą cechą
wyróżniającą KenTIP FS nie jest sposób dostarczania chłodziwa,
nowe gatunki węglików, polerowane powierzchnie rowków
wiórowych czy też projekt końcówki — lecz interfejs montażowy. KenTIP FS zapewnia duże bezpieczeństwo płytek, odpowiadające większym wiertłom KSEM i KSEM Plus, ale zastosowano
tu mechanizm szybkiej wymiany płytki podobny do tego, który
użytkownicy znają z KenTIP — polegający na przedmuchaniu
gniazda strumieniem sprężonego powietrza, włożeniu płytki,
jej przekręceniu i zabezpieczeniu dostarczanym przez producenta kluczem.

KenTIP FS jest dostępny dla średnic od 6 mm do 26 mm.
Jest łatwy w użytkowaniu, zapewnia wysoką jakość
otworów oraz jest wystarczająco wytrzymały aby móc
konkurować z monolitycznymi wiertłami z węglików przy
obróbce różnego typu materiałów

KenTIP FS zawiera opatentowany, stożkowy interfejs zapewniający maksymalną sztywność i dokładność. Blokada eliminuje możliwość wysunięcia, a duża powierzchnia oparcia
jest w stanie zapewnić odporność na ekstremalne obciążenia
skręcające bez deformacji gniazda. A ponieważ monolityczne
płytki z węglików nie mają śruby montażowej, nie występuje
ryzyko uszkodzenia mechanizmu zaciskowego przez wiór lub
kontakt z przedmiotem obrabianym. Podsumowując to wszystko widać, że KenTIP FS zapewnia wyjątkowe parametry w niekorzystnych warunkach obróbki.

50 lat innowacji w rozwoju łożysk dla
kolei o wysokich prędkościach
Realizując niezmienny cel maksymalizacji poziomu bezpieczeństwa podróży kolejami o wysokiej prędkości, firma NSK
może pochwalić się ponad 50 latami innowacji datowanych
od pierwszej generacji szybkobieżnych japońskich pociągów
Shinkansen bullet. Zaawansowane programy rozwojowe są
dynamicznie realizowane do dziś. Dzieje się tak dlatego, iż najnowsza generacja pociągów jest jeszcze szybsza, co przekłada
się na jeszcze większe wymagania w stosunku do technologii
łożysk. NSK kontynuuje pracę ze swoimi partnerami z branży kolejowej, zarówno z sektorów OEM jak i rynku wtórnego,
w celu stworzenia produktów, które mogą poprawić czynniki
takie jak bezpieczeństwo, wydajność, komfort, wagę i opłacalność. Przykładowo, do ostatnich opracowań należy system, który jest w stanie wykryć nieprawidłowości w łożyskach podczas

Podsumowanie
KenTIP FS jest zrównoważonym systemem. Nie wymaga regeneracji, jak wiertła monolityczne i inne wiertła modułowe.
Użytkownik wykorzystuje płytkę do końca, zastępuje ją nową
i odzyskuje pieniądze oddając zużytą do serwisu recyklingu firmy Kennametal. Nie występuje tu żadna regulacja offsetu, jak
w przypadku narzędzi ostrzonych ani nie ma ryzyka pogorszenia parametrów używanego wiertła w porównaniu z nowym.
Żywotność narzędzi i przepustowość linii produkcyjnej są dzięki temu łatwiejsze do przewidzenia. A ponieważ eliminuje się
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Opatentowany, stożkowy interfejs daje w przypadku
KenTIP FS maksymalną sztywność i dokładność oraz
zawiera blokadę uniemożliwiającą wysunięcie

4/2017
pracy, co jest zgodne z rosnącym trendem przechodzenia od
konserwacji opartej o interwały czasowe do konserwacji związanej z oceną faktycznego stanu technicznego podzespołów.

Przykład zespołu osi Shinkansen z pokazaną lokalizacją
głównych łożysk.

Od lat sześćdziesiątych pociągi Shinkansen bullet zapewniają Japonii szybką infrastrukturę niezbędną do wspierania
jednej z największych i najważniejszych gospodarek świata.
Ostatnie inwestycje pokazują stały rozwój sieci Shinkansen
- m.in otwarte w 2015 i 2016 r. linie Hokuriku i Hokkaido,
które pomagają w ożywieniu regionalnych społeczności.
Co więcej, postęp osiągnięty przez Japonię skłonił wiele innych krajów do naśladowania rozwiązań, ponieważ wszyscy
są chętni do wykorzystywania tego typu niskoemisyjnego
transportu.
Wraz z szybko osiąganym postępem firma NSK wspierała
nowe opracowania poprzez stałą ewolucję swoich technologii łożysk do zastosowań w branży kolejowej. Nigdzie nie jest
to bardziej widoczne niż w przypadku pociągów Shinkansen.
Przykładowo, w 1964r., gdy po raz pierwszy pojawiły się pociągi serii 0, to ważące 81 kg łożyska osi kolejowych dostarczone
przez NSK, które wykorzystywały kombinację łożysk walcowych i kulkowych, stanowiły główną gwarancję niezawodności pociągów osiągających 210 km/h. Obciążenia promieniowe w tym związane z wagą wagonów były przenoszone przez
dwa rzędy łożysk walcowych, podczas gdy obciążenia boczne,
włączając w to siły osiowe generowane przez zakręty, były
przenoszone przez jedno łożysko kulkowe. W tamtym czasie
było to rozwiązanie optymalne.
Przechodząc szybko do pociągów serii 300 z 1992r. osiągających 270 km/h, w których NSK zastosowała łożyska walcowe
z obrzeżami , a następnie do pociągów serii N700 wprowadzonych do użytku w 2007 r, można łatwo zauważyć osiągnięty
postęp. Przy jeszcze większym nacisku na poprawę osiągów
(prędkość 300 km/h), ograniczenie wagi i zwiększenie komfortu firma NSK opracowała dla pociągów N700 łożyska stożkowe
osi kolejowych o wadze zaledwie 23kg - prawie czterokrotnie
mniej w porównaniu do łożysk osi kolejowych wykorzystanych
w pociągach serii 0. Przy wysokich prędkościach nadmierna

Pociągi Shinkansen serii N700 wprowadzone do ruchu
w 2007r. oferują prędkość eksploatacyjną do 300 km/h
(Fot: iStock.com/winhorse)
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waga łożysk może mieć duży wpływ na hałas i wibracje, stąd
chęć ograniczenia masy konstrukcji.
Bez względu na to jak lekkie i kompaktowe stają się łożyska
bezpieczeństwo pozostaje najwyższym priorytetem. W tym
przypadku NSK wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa
- czynnika nierozłącznie związanego z pragnieniem opracowania łożysk mogących wytrzymać najtrudniejsze warunki pracy.
Oczywiście, z powodu troski o bezpieczeństwo i niezawodność, ciężkie warunki pracy zawsze wymagały efektywnych
programów konserwacji i właśnie w tym zakresie NSK ostatnio
dokonała przełomu. Firma opracowała pierwszy system w Japonii, który jest w stanie wykrywać nieprawidłowości w łożyskach, włączając w to defekty, zanim wystąpią ograniczenia
w wydajności bądź dojdzie do uszkodzenia. System został już
zastosowany w konwencjonalnych liniach kolejowych w celu
poprawy bezpieczeństwa pracy i efektywności konserwacji.
System NSK składa się z czujników zamontowanych na łożyskach pozwalających dokładnie monitorować takie parametry,
jak prędkość obrotowa, wibracje i temperaturę. Dzięki dużemu
doświadczeniu spółki można porównać zebrane informacje
z olbrzymią ilością danych referencyjnych zgromadzonych
przez NSK.
Opracowanie systemu podąża za coraz silniejszym trendem zamiany konwencjonalnej konserwacji opartej o dany
punkt w czasie - w przypadku której łożyska są wymieniane
w z góry ustalonych okresach bez względu na to czy wykazują jakiekolwiek nieprawidłowości - na konserwację opartą
o faktyczny stan techniczny, gdzie części są wymieniane tylko wtedy, gdy jest to konieczne. NSK oczekuje, że system będzie wdrażany w coraz większej liczbie pociągów ze względu
na oczywiste korzyści w postaci większego bezpieczeństwa
i oszczędności uzyskiwanych dzięki dłuższym interwałom
między wymianami.
W oparciu o tak wysoki poziom innowacji łatwo zrozumieć,
dlaczego NSK posiada najwyższe udziały na rynku łożysk kolejowych w Japonii. Co więcej, łożyska firmy są wybierane przez
operatorów szybkich kolei na całym świecie - ponad 50% sprzedaży łożysk kolejowych NSK jest realizowanych poza Japonią.
Możliwości techniczne i poziom niezawodności oferowany
przez NSK od czasu pociągu Shinkansen serii 0 były stale udoskonalane przez ponad 50 lat. Wykorzystując tę technologię
i wiedzę fachową jako siłę napędową, NSK będzie kontynuować wsparcie na rzecz dobrobytu i bezpieczeństwa całego
społeczeństwa.

ruchu
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+diagnostyka




Specjalistyczny pirometr do pomiarów
wysokotemperaturowych Pirometr
z Interfejsem IO-Link firmy Balluff
KFirma Balluff, specjalizująca się w produkcji czujników opracowała nowy pirometr oznaczony symbolem BTS, wyposażony
w interfejs IO-Link i dwa wyjścia przełączające. Może on monitorować temperaturę w zakresie od 250 do 1250°C, również
w obszarach trudno dostępnych i niebezpiecznych, wykrywać
przemieszczające się obiekty gorące i rejestrować temperaturę
– wszystko to bez konieczności fizycznego kontaktu.
Nowy pirometr, produkowany w wytrzymałej obudowie
M30 ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP67 jest pierwszym tego typu przyrządem wyposażonym w wielofunkcyjny
wyświetlacz tekstowy z funkcją automatycznego obracania
ekranu, podobnie jak w smartfonie.

Nowa geometria oraz ciemna powłoka TiAlN poprawiają
odprowadzanie wiórów i zapewniają wysokie bezpieczeństwo
stosowania, tym samym pozwalając zakładom na szybsze
wiercenie większej liczby otworów przy użyciu mniejszej liczby wierteł. Wiertła, oprócz mocnych prostych krawędzi skrawających, mają otwory doprowadzające chłodziwa do wiertła
znajdujące się bezpośrednio przy krawędziach skrawających
w celu lepszego chłodzenia, a ich wąskie łysinki minimalizują
ilość ciepła, na jakie narażone jest wiertło, natomiast ulepszona
konstrukcja rowków chroni narożniki ostrza wiertła oraz maksymalizuje kontrolę i usuwanie wiórów.

Firma Seco oferuje wiertła Feedmax –P o średnicy od 2
mm do 20 mm (wielkość metryczna) / 0,078” do 0,787” (wielkość w calach) ze stosunkiem długości do średnicy narzędzia
wynoszącym 3×D, 5×D oraz 7×D. Wiertła standardowo mają
wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa w celu zapewnienia
najlepszej wydajności. Niestandardowe wersje, np. wiertła
o wymiarach pośrednich, z fazą oraz stopniowe, są dostępne
na zamówienie.

Poza dwoma wyjściami przełączającymi, nowy pirometr zawiera interfejs IO-Link do zdalnej konfiguracji i bezpośredniej
wymiany danych z kontrolerem lub panelem sterującym. Wyjście analogowe 4...20 mA jest dostępne opcjonalnie.

Więcej informacji na temat Feedmax –P można uzyskać
u miejscowego przedstawiciela firmy Seco lub na stronie internetowej produktu Feedmax –P.

Różne warianty ustawień i wbudowane funkcje pirometru
dają użytkownikowi różne możliwości jego zastosowań. Huty,
odlewnie, przemysł ceramiczny i huty szkła to tylko niektóre
z przykładów.

Bezpieczeństwo i wydajność prac
konserwacyjnych dzięki nowej skrzynce blokowania grupowego

Firma Seco dzięki nowemu wiertłu
Feedmax –P wykracza poza bieżące
granice wydajności wiercenia

Nowa skrzynka blokowania grupowego Ultra Compact firmy Brady Corporation w wydajny sposób zwiększa bezpieczeństwo prac konserwacyjnych wykonywanych za pomocą blokad
Lockout/Tagout. W skrzynce można przechowywać i przenosić
do 6 kłódek z kluczami i zamykać ją za pomocą maksymalnie 12
kłódek, dzięki czemu jest bardzo praktycznym narzędziem dla
ekip konserwacyjnych i dla osób przekazujących zmianę, które pozwala odizolować dopływ energii do czasu zakończenia
konserwacji.

Będąc w posiadaniu nowego wiertła Seco Feedmax –P, producenci zyskują potencjał, aby znacznie polepszyć wydajność
wiercenia otworów – jeszcze większy, niż dla dotychczasowych
rozwiązań – w materiałach obrabianych z grupy ISO P (stal), jak
i w żeliwie. Wiertła Feedmax –P z węglików spiekanych zwiększają produktywność wiercenia aż o 35%, jednocześnie gwarantując dłuższą trwałość narzędzia dzięki połączeniu nowej
geometrii i zaawansowanego pokrywania.
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Wiertła Feedmax –P z nowym pokryciem umożliwiają zakładom pełne wykorzystanie potencjału obrabiarek. Dzięki mocnej geometrii ostrza wiertła możliwe jest osiągnięcie prędkość
skrawania do 190 m/min w SMG P5 przy zachowaniu dłuższej
trwałości narzędzia.

4/2017

Nowe, elastyczne czujniki przepływu
i temperatury FlexFlow firmy Baumer
zapewniają wydajne zarządzanie płynami w przemyśle

Łatwe przechowywanie i transport
Skrzynka blokowania grupowego Ultra Compact to idealne
narzędzie do przechowywania i przenoszenia do 6 standardowych kłódek. Można ją montować na ścianie w pobliżu maszyn,
dzięki czemu kłódki będą łatwo dostępne. Ta skrzynka z twardego plastiku ma też trzy haczyki do zawieszenia kluczy oraz
przezroczystą pokrywę, dzięki czemu od razu widać, co jest w
środku. Skrzynkę można zamknąć za pomocą maksymalnie 12
kłódek, dzięki czemu także większe ekipy mogą odcinać maszyny od dopływu energii do czasu zakończenia prac konserwacyjnych.

Czujniki przepływu i temperatury FlexFlow dostępne są z
różnymi złączami procesowymi oraz z sondami o różnej
długości.

Bezpieczniejsza konserwacja
Jeżeli do odcięcia dopływu energii do urządzenia i zablokowania wszystkich dźwigni, uchwytów i przycisków stosuje się
blokady lockout i kłódki zgodnie z odpowiednią procedurą,
pozwala to uniknąć wypadków podczas konserwacji wynikających ze zbyt wczesnego doprowadzenia energii do urządzenia.
W przypadku większych ekip remontowych i urządzeń jedna
kłódka na jedną dźwignię może nie wystarczyć i wtedy właśnie
przydaje się skrzynka blokowania grupowego, w której można
przechowywać klucze pozwalające później przywrócić dopływ
mediów do urządzenia. Samą skrzynkę można zablokować za
pomocą kłódek zespołu składającego się z maksymalnie 12
członków, którzy mogą usunąć swoje blokady po zakończeniu
prac konserwacyjnych.

Obecnie dostępne są dwie serie czujników PF20H i PF20S do
zastosowań w aplikacjach higienicznych oraz przemysłowych.
Połączenie dwóch funkcji pomiarowych w jednym czujniku
redukuje liczbę punktów pomiarowych oraz zmniejsza koszty
instalacji, serwisowania i przechowywania danych. Czujniki te
dzięki symetrycznej konstrukcji mogą być montowane w optymalny sposób niezależnie od pozycji i orientacji, zapewnia to
precyzję pomiarów oraz bezpieczeństwo procesów.
Dzięki wbudowanemu interfejsowi IO-Link możliwa jest
równoczesna konfiguracja kilku czujników w tym samym czasie. Interfejs ten ułatwia regulację punktu przełączania dla
różnych faz procesów na przykład podczas zmiany rodzaju
produkcji czy partii produktów. Dzięki możliwości ciągłej transmisji i analizy danych diagnostycznych możliwe jest optymalne
skrócenie czasu i zredukowanie przestojów systemu.

Zgodność z przepisami
Blokady Lockout/Tagout, firmowe procedury ich stosowania, różnego rodzaju urządzenia do blokowania dopływu
energii do maszyn, a także kłódki i akcesoria, pomagają przedsiębiorstwom osiągnąć zgodność z obowiązującymi w tym
zakresie normami i przepisami, w tym, niezależnie od obowiązujących przepisów krajowych, z dyrektywą 89/655/EWG dotyczącą ochrony pracowników obsługujących urządzenia, normą
EN 1037 dotyczącą zapobiegania przypadkowemu podaniu
mediów na urządzenia czy też normą ISO 14118 dotyczącą zapobiegania przypadkowemu uruchomieniu.

Czujniki FlexFlow dostępne są w obudowach ze stali nierdzewnej wraz ze zintegrowaną elektroniką w kilku typach
obudów z różnorodnymi sposobami montażu. Dzięki takiemu
rozwiązaniu możliwe jest zoptymalizowanie zbędnego okablowania oraz uniknięcie montażu dodatkowych modułów w szafach sterowniczych. Dzięki temu obsługa urządzeń jest prostsza i pozwala efektywniej zarządzać procesami.
Wszystkie modele czujników są odporne na temperatury aż
do +150°C, dzięki czemu nadają się one do procesów CIP i SIP.

Specyfikacje produktu oraz darmowy poradnik „Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych” uzyskać można na stronie.

Więcej informacji znajdą państwo na: www.baumer.com/
flexflow
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Wprowadzając do oferty nową rodzinę czujników przepływu
i temperatury FlexFlow, firma Baumer rozszerza swoje portfolio
czujników procesowych. Bazujące na kalorymetrycznej zasadzie pomiaru, czujniki rodziny FlexFlow mogą monitorować zarówno prędkość przepływu, jak i temperaturę mediów. Czujniki
te mogą także posiadać interfejs IO-Link oraz w zależności od
ustawień także dwa wyjścia cyfrowe lub jedno wyjście cyfrowe
i jdno wyjście analogowe w opcjach (4...20 mA lub 0...10 V).

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




Southco wprowadza serię ramion pozycjonujących o regulowanej wysokości do montażu monitorów
Firma Southco poszerza swoją ofertę ramion pozycjonujących do wyświetlaczy o dwie nowe wersje pozwalające na
precyzyjne regulowanie wysokości monitora lub wyświetlacza, zgodnie z preferencjami użytkownika. Rozszerzona seria
AV-D32 obejmuje ramię uchylno-obrotowe z przegubem pionowym (serii V) oraz ramię dwusegmentowe (serii W) zaprojektowane do precyzyjnej kontroli i dostosowania do potrzeb
użytkownika.

Firma Southco z pasją koncentruje się na dostarczaniu
niestandardowych rozwiązań inżynieryjnych i zapewnieniu
globalnego wsparcia dla klientów. Aspiruje do miana wirtualnego centrum inżynieryjnego dla rozwiązań dostępowych
realizowanych przez klientów oraz stara się zapewnić najwyższą jakość i satysfakcję. Southco prowadzi prace konstrukcyjne
i badawczo-rozwojowe pozwalające zaoferować możliwie najlepsze rozwiązanie każdego problemu inżynieryjnego z zakresu systemów dostępu.

Nowe pionowe 5-osiowe centra obróbcze Makino L2: Optymalne rozwiązanie do wielkoseryjnej produkcji
części

Seria V obejmuje ramiona z pionowym przegubem zapewniające regulację przechyłu, obrotu i wysokości, dostępne w wersjach do montażu na ścianie i stole. Seria W oferuje
tą samą funkcjonalność, przy czym zawiera dodatkowe dolne
ramię zwiększające zasięg ruchu. Ponadto, ramię to może zostać zamocowane poziomo do stołu lub mobilnego wózka i jest
dostępne z opcjonalnym mechanizmem blokującym, zabezpieczającym ustawioną wysokość.
Wraz z nową funkcją regulacji wysokości, ramiona serii AVD32 oferują ten sam, zweryfikowany czas bezawaryjnej pracy
i łatwość obsługi, jak pozostałe rozwiązania montażowe z oferty Southco. Ramiona serii AV-D32 zapewniają kompatybilność
ze standardem VESA, zawierają wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli oraz charakteryzują się opływową konstrukcją
z minimalną liczbą łączeń, co ułatwia konserwację i czyszczenie.
Menadżer produktów globalnych Todd Schwanger dodaje,
“Dzięki konstrukcji z pionowym przegubem, ramiona serii AVD32 pozwalają na ustawienie wyświetlacza lub monitora na żądanej przez użytkownika wysokości, równocześnie zapewniając jego pewne trzymanie przy obsłudze ekranu dotykowego,
w obecności wibracji oraz w przypadku montażu na nierównych powierzchniach.”
Więcej informacji dotyczących funkcjonalności oferowanych
przez Southco ramion pozycjonujących do wyświetlaczy można znaleźć na stronie www.southco.com/av, wysyłając e-mail
do całodobowego centrum obsługi klienta na adres info@southco.com, telefonicznie pod numerem 610-459-4000 lub wysyłając faks pod numer 610-459-4012.

Makino L2, widok z przodu

Branże: Motoryzacja, aparatura medyczna, lotnictwo, elektronika użytkowa, sprzęt AGD
Zastosowania:Wielkoseryjna produkcja części
Dzięki sztywnej konstrukcji, elastycznej budowie wrzeciona i wyjątkowo małej podstawie L2 gwarantuje dużą stabilność i niezawodność w procesie całodobowej, bezzałogowej
obróbki niewielkich komponentów. Kompaktowa budowa tej
maszyny pozwala na jej efektywne zastosowanie w praktycznie każdym układzie produkcji detali, począwszy od ręcznego przenoszenia części aż po ich automatyczne przesuwanie
w systemach obsługiwanych przez roboty. Wyposażone w wysokowydajne wrzeciono centrum obróbkowe doskonale radzi
sobie z operacjami frezowania, wiercenia i gwintowania różnych części produkcyjnych przy spełnieniu rygorystycznych
wymogów, gwarantując przy tym szybkość i przyspieszenie
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Nowe pionowe 5-osiowe centrum Makino L2 charakteryzuje
się wysoką precyzją i dużą sztywnością oraz kompaktową budową dzięki bardzo niewielkiej podstawie. Dwa modele przeznaczone do zastosowań z indeksowaniem oraz obróbki wirników zostaną zaprezentowane podczas tegorocznych targów
EMO w Hanowerze. Obydwa zostały zaprojektowane z myślą
o wielkoseryjnych procesach produkcji niewielkich części i są
przystosowane do automatyzacji.

4/2017
pozwalające na wielokrotną redukcję czasu cyklu obróbki części. L2 może poszczycić się podwójnym silnikiem z bezpośrednim napędem (DD) i hamulcem na osi A oraz pojedynczym
silnikiem z bezpośrednim napędem i hamulcem na osi C, co
gwarantuje dużą szybkość i nadzwyczajną dokładność w procesie obróbki 5-osiowej.

5-osiowe centrum L2 do obróbki wirników
Stworzone specjalnie z myślą o wysokowydajnej obróbce
wirników, 5-osiowe centrum obróbkowe L2 wyróżniają dwie
szczególne cechy: wysokoobrotowy 5-osiowy stół do równoczesnej obróbki i wrzeciono o prędkości 25 000 obr./min. Wrzeciono typu „catridge” o prędkości 25 000 obr./min. (HSK-A50)
posiada system smarowania powietrzno-olejowego, moment
obrotowy do 21,5 Nm i zapewnia moc do 18,5 kW. Współczynnik przyspieszenia/zatrzymania wynosi 1 G na osi X, 0,9 G na osi
Y oraz 1,4 G na osi Z.
W obydwu modelach L2 zagwarantowano możliwość prostego włączenia do układów z różnymi konfiguracjami automatycznego przemieszczania i ładowania części, m.in. z zewnętrznymi ramionami ładującymi oraz zamontowanymi na
stałe lub ruchomymi automatycznymi ładowarkami. Te procesy
automatyzacji mogą przyczynić się do zwiększenia produktywności, skrócenia całkowitego czasu realizacji zlecenia, zmniejszenia kosztów pracy oraz znacznie lepszego wykorzystania
powierzchni.

Commander ID 300, nowy zintegrowany napęd do silników IMfinity
Nowy zintegrowany napęd Commander ID300, zoptymalizowany do sterowania silnikami indukcyjnymi IMfinity, powstał
na bazie wieloletnich doświadczeń firmy Leroy-Somer w produkcji elektronicznych napędów o zmiennej prędkości obrotowej i silników elektrycznych. Ten zdecentralizowany system,
łączący doskonałe parametry i dużą niezawodność, nadaje się
doskonale do aplikacji z zakresu intralogistyki, produkcji i sterowania procesami. Migracja w stronę Industry 4.0 powoduje,
że produkcja odbywa się w coraz bardziej złożonych i wymagających środowiskach. W wyniku tego firmy kładą coraz większy
nacisk na kwestie związane z jakością, zarządzaniem ryzykiem,
parametrami maszyn i zgodnością z obowiązującymi standardami.





Aby sprostać tym strategicznym wyzwaniom, firma Leroy-Somer zaprojektowała nowy, zintegrowany napęd Commander ID300 do sterowania silnikami indukcyjnymi IMfinity
o mocy od 0,25 do 7,5 kW. Zdecentralizowany system, silnik
i zespół napędowy oferują bardzo dobre parametry dynamiczne i dużą sprawność energetyczną.
Zdecentralizowana konfiguracja zapewnia większą elastyczność w projektowaniu maszyn i urządzeń. Inne zalety to
oszczędność miejsca wynikająca z braku szafy sterującej, niższe
koszty całkowite związane z eliminacją kabli między napędem
i silnikiem, mniejsze straty mocy i mniejsza emisja elektromagnetyczna.
Dzięki sprawdzonej konstrukcji mechanicznej silników IMfinity, Commander ID300 jest niezwykle wytrzymały. Dodatkową
zaletą jest zastosowanie najnowszej generacji komponentów
elektronicznych do jego obwodów zasilania i sterowania.
Aby zapewnić najwyższą wydajność, Commander ID300 wyposażono w zaawansowane funkcjonalności do optymalizacji
parametrów maszyn i procesów: wbudowany sterownik PLC,
interfejs komunikacyjny fieldbus, dodatkowe wejście/wyjście
oraz predefiniowane konfiguracje pracy, np. program pompy
do regulacji ciśnienia (stałe ciśnienie/zmienny przepływ).
Doskonałe parametry silnika są gwarantowane dzięki autokalibracji i konfiguracji fabrycznej obejmującej m.in. optymalizację momentu rozruchowego, a także dużej dynamice przy
szybko zmieniających się obciążeniach i pracy ze stałym momentem przy sterowaniu wektorowym w całym zakresie prędkości.
Commander ID300 charakteryzuje się sprawnością wykraczającą poza wymogi normy IES2 (EN 61800-9-2), co zapewnia
oszczędność energii. Cechuje się też małym poborem mocy
w trybie standby, co ma znaczenie w aplikacjach przebywających przez większość czasu w stanie spoczynkowym.
Commander ID300 został zaprojektowany w oparciu o koncepcję modułową: szeroki wybór opcji i adaptacji pozwala do-
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5-osiowe centrum obróbkowe L2 z indeksowaniem stołu
obrotowego
5-osiowe centrum obróbkowe L2 z indeksacją posiada wysokowydajny 5-osiowy indeksowany stół obrotowy, elementy
odpowiednio dopasowane dla potrzeb automatyzacji oraz
zdolność do obróbki 5-osiowej rozmaitych materiałów i detali,
z przeznaczeniem do wielkoseryjnej produkcji części w różnych
branżach, m.in. w sektorze motoryzacyjnym i produkcji sprzętu medycznego. Oferuje on możliwość obróbki detali do Ø400
mm, o ciężarze 80 kg. Stół jest wyposażony w osiem portów
hydraulicznych i pneumatycznych, które ułatwiają integrację
elementów do automatyzacji. Centrum posiada wrzeciono
HSK-A50 o prędkości 16 000 obr./min. Automatyczna zmieniarka narzędzi (ATC) może pomieścić do 15 lub (opcjonalnie)
30 narzędzi o maksymalnej średnicy 80 mm, długości 250 mm
i ciężarze 8 kg.

ruchu
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Nie pominięto kwestii bezpieczeństwa; aby chronić użytkowników i minimalizować czas przestojów maszyn, wariant
Commander ID302 oferuje zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, zapewniając zgodność z najwyższymi standardami SIL3
(Safety Integrity Level 3) i PLe (Performance Level e). Silnik
zawiera zabezpieczenie termiczne chroniące przed przeciążeniem. Dodatkowo, opcjonalna karta hamulca daje pełną kontrolę nad sekwencyjnym hamowaniem i zasilaniem.
Ze względu na duży wybór funkcji i opcji, Commander ID300
jest napędem łatwym w obsłudze, zapewniającym szybki rozruch i sprawne działanie. Dla przykładu, pozwala zaoszczędzić
czas podczas instalacji dzięki wielu adaptacjom mechanicznym
i połączeniem mogącym być wykonanym jeszcze w fabryce.
Ponadto, aby ułatwić konfigurację i diagnostykę, system oferuje intuicyjną konfigurację i prekonfigurowane ustawienia zależnie od aplikacji.
Zaprojektowany do pracy w środowiskach przemysłowych,
nowy napęd all-in-one nadaje się idealnie do sektorów produkcji, sterowania procesami i intralogistyki.
Commander ID300 stanowi część oferty Express Availability
firmy Leroy-Somer, usługi szybkiej dostawy pozwalającej zminimalizować ilość przechowywanych części zapasowych.

nowości techniczne

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.
commanderID300.info

Producent żywności: roczne oszczędności wynoszące ponad 27.000 €
Technologia Molded-Oil firmy NSK pozwoliła dużemu producentowi żywności na uzyskanie ponad 27.000 € oszczędności związanych z eksploatacją głównego przenośnika w piekarni. Producent doświadczał awarii co 6 tygodni, co powodowało
konieczność wymiany około 36 łożysk rocznie. Wiązało się to
z przestojami i znacznymi stratami produkcji.

W wysoce konkurencyjnej i pełnej presji branży przetwórstwa żywności, wzrost kosztów produkcji oraz przestoje były
oczywiście nie do przyjęcia. Postanowiono zatem znaleźć źródło bardziej trwałych łożysk. Podczas tych poszukiwań o poradę poproszono inżyniera z Programu Wartości Dodanej AIP firmy NSK. Analiza aplikacji przeprowadzona przez NSK wykazała,
że łożyska ulegały awariom z powodu braku smarowania, jak
również wnikania do ich wnętrza wody i twardych cząstek.
Po zakończeniu analizy, NSK zaleciła zainstalowanie na próbę łożysk Molded-Oil, aby zademonstrować korzyści płynące
z ich stosowania. Próba trwała ponad dwa lata i w tym czasie
nie odnotowano żadnej awarii łożysk. Jest to oczywista poprawa w stosunku do trwałości standardowych łożysk wynoszącej
tylko sześć tygodni. Klient zyskał spore oszczędności dzięki poprawie wydajności pracy maszyny, unikając przy tym kosztów
utraconej produkcji.
Technologia Molded-Oil została opracowana przez NSK
w celu znaczącego zwiększenia niezawodności łożysk i zapewnienia ich bezobsługowej pracy. Łożyska Molded-Oil wykorzystują impregnowaną olejem żywicę poliolefinową do
zapewnienia smarowania łożyska. Inni producenci łożysk stosują podobne rozwiązania, jednak tylko NSK zapewnia ponad
50- procentową zawartość oleju (objętościowo), znacznie prześcigając pod tym względem konkurencję.
Molded-Oil to opatentowany środek smarny opracowany
specjalnie do aplikacji wymagających znacznego poziomu higieny, takich jak przemysł spożywczy. Środek smarny Molded-Oil
jest dostarczany poprzez mechanizm stopniowego uwalniania.
Zapewnia to dostarczanie do łożyska wymaganej ilości środka
smarnego w całym okresie eksploatacji. Jednocześnie, minimalizowane jest ryzyko wycieków, co sprawia, że praca łożyska jest
wyjątkowo gładka i skrajnie mało prawdopodobne jest wystąpienie jakiegokolwiek zanieczyszczenia procesu produkcji.
Techniczna charakterystyka materiału zapewnia stały dopływ środka smarnego, zależny od temperatury. Zatem w miarę
wzrostu ilości generowanego ciepła rośnie też ilość dostarczanego środka smarnego. Łożyska wykorzystujące technologię
Molded-Oil stanowią rozwiązanie problemu utraty smaru w łożyskach narażonych na wnikanie wody.
NSK oferuje tę technologię w standardowych łożyskach
kulkowych poprzecznych, łożyskach baryłkowych i łożyskach
stożkowych o średnicach otworu do 110 mm. W przypadku zastosowań w środowiskach żrących lub w niektórych zakładach
produkujących żywność, łożyska mogą być wykonane ze stali
nierdzewnej.
Łożyska toczne to kluczowe elementy maszyn i urządzeń
przetwarzających żywność, a ich niezawodność i trwałość eksploatacyjna znacząco wpływają na koszty operacyjne. Ponadto,
w miarę wzrostu tempa rozwoju technologii łożyskowej, okazje
do transferu technologii oznaczają, że łożyska mogą odgrywać
większą rolę w redukcji całościowych kosztów posiadania maszyn do przetwarzania żywności. Redukcję tę osiąga się jednak
nie przez dostarczanie tańszych komponentów, ale przez stosowanie najnowocześniejszych materiałów oraz technologii
uszczelniania i smarowania, ulepszających konstrukcję maszyn,
prowadząc tym samym do zmniejszenia kosztów utrzymania
ruchu.



12



stosować go do architektury maszyny. Do systemu można też
dodać hamulec FFB do dynamicznego hamowania i/lub przekładnię z serii multiposition 3000, zapewniając maksymalną
zdolność adaptacji.

4/2017

Stwórz zgodne z przepisami, bezpieczne i wydajne środowisko pracy
Leroy-Somer wprowadza ofertę Ekspresowej Dostępności
zapewniającą bardzo krótki czas dostawy silników i napędów.

pod kątem współpracy z silnikami Leroy-Somer, od silników
indukcyjnych IMfinity (na poziomach sprawności IE2 /IE3/IE4)
po silniki Dyneo z magnesem stałym (na poziomie sprawności
powyżej IE4). Również one są dostępne w ramach Ekspresowej
Dostępności. Współpraca tych elementów pozwala uzyskać
najlepsze parametry.

Firma Southco powiększyła w ostatnim czasie ofertę zamków obrotowych o zamek R4-10 w wersji ze zintegrowanym
wspornikiem. Nowy model, wyposażony we wspornik do montażu linki eliminuje konieczność stosowania dodatkowych
komponentów podczas instalacji.

W ramach tej oferty, Powerdrive MD2 jest jedynym małogabarytowym, wszechstronnym napędem o zmiennej prędkości
obrotowej, przeznaczonym do procesów dużej mocy. Wysyłka
napędu może mieć miejsce w ciągu 5 dni, w wersji do 500 kW,
bez wpływu na jego parametry.
Krótki czas dostawy jest bez wątpienia dużą zaletą, pozwalającą spełnić oczekiwania klientów oraz skrócić czas naprawy w
przypadku awarii. Oferta Ekspresowej Dostępności jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów, pozwalającą zmniejszyć
zapasy magazynowe i skrócić czas przestojów.
Oferta Powerdrive MD2 obejmuje kompletny system wraz ze
wszelkiego typu wyposażeniem niezbędnym do ochrony, kontroli, komunikacji i wdrożenia aplikacji przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa. Rozwiązanie w pełni gotowe do pracy!
Dzięki solidnej konstrukcji, Powerdrive MD2 zapewnia krótki
czas serwisowania i przestojów.
Powerdrive MD2 dostępny jest w stopniu ochrony IP21
i IP54 oraz w zakresie mocy do 250 kW. w wersji do montażu
ściennego oraz do 500 kW w wersji wolnostojącej.
Stopień ochrony IP 54 daje możliwość umieszczania napędu
w pobliżu silników, niezależnie od środowiska pracy. Umożliwia
to stosowanie krótszych ekranowanych kabli połączeniowych
(oszczędność kosztów), mniejszej emisji elektromagnetycznej
i mniejszych prądów upływu, co zwiększa niezawodność systemu.
Przyjazny dla użytkownika, kolorowy interfejs dotykowy napędu Powerdrive MD2 ułatwia jego rozruch i monitorowanie
pracy. Przykładowo, udostępnia łatwe w obsłudze, wszechstronne narzędzia diagnostyczne pozwalające na szybką identyfikację przyczyny wystąpienia błędu i uszkodzonego komponentu.
Dzięki modułowej budowie, zapewniono dostęp do wszystkich komponentów Powerdrive MD2, które mogą być łatwo
wymienione w miejscu pracy bez specjalistycznego wyposażenia ani specjalnie przeszkolonego personelu. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu i zwiększyć przepustowość.
Dla zapewnienia optymalnego połączenia silnika z napędem, Powerdrive MD2 został zaprojektowany i przetestowany





Zaprojektowana przez Southco konstrukcja ze zintegrowanym wspornikiem umożliwia tanią instalację zamka obrotowego w wielu aplikacjach, w tym w pojazdach terenowych,
na statkach i w maszynach przemysłowych. Model R4-10 ze
zintegrowanym wspornikiem zajmuje minimalną przestrzeń
wewnątrz obudowy, zawiera ukryte zatrzaski i zapewnia duży
poziom bezpieczeństwa.
Zamki R4 są wykonywane ze stali odpornej na korozję lub
stali nierdzewnej i zawierają zintegrowany zderzak oraz jednolub dwustopniowy zatrzask. Mogą współpracować z siłownikami mechanicznymi i elektronicznymi oraz z linkami z oferty
Southco, wraz z którymi stanowią kompletny system zamka
obrotowego.
Menadżer produktów globalnych, Cynthia Bart mówi, “Najnowszy zamek obrotowy Southco ze zintegrowanym wspornikiem jest łatwy w instalacji, tani i może być obsługiwany zdalnie
w różnych aplikacjach przemysłowych.”
Więcej informacji na temat kompletnej linii zamków obrotowych R4 można znaleźć na stronie www.southco.com, wysyłając email do całodobowego oddziału obsługi klienta na adres
info@southco.com oraz pod numerem telefonu 01905 346722.
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NOWA SERIA MAŁOGABARYTOWYCH
ZAMKÓW OBROTOWYCH FIRMY SOUTHCO ZE ZINTEGROWANYM WSPORNIKIEM
UŁATWIAJĄCYM INSTALACJĘ
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Zawory regulacyjne
do materiałów sypkich
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www.asix.com.pl
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Helpline 24h: 008000 24 hours (008000 24 46877)
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A. Łobzowski, W. Szkolnikowski

Kto potrzebuje precyzyjny
pomiar temperatury?
Pomiary temperatury stanowią największą spośród wszystkich wielkości
fizycznych liczbę pomiarów, dokonywanych przez człowieka w kontrolowanych
przez niego procesach badawczych
i przemysłowych. Wiele procesów
mikrobiologicznych czy chemicznych,
wymaga pomiaru wartości temperatury
z rozdzielczoscia 0,01 lub nawet 0,001oC.
W niektórych procesach ważny jest nie
tyle pomiar temperatury, ile jej zmian
w funkcji np. czasu, na poziomie bardzo
małych przyrostów, co w rezultacie ma
dać obraz zmian zachodzących w tychże procesach. Precyzyjne termometry
po ich wywzorcowaniu w laboratoriach
akredytowanych, mogą stanowić lokalne wzorce robocze, wykorzys-tywane do
sprawdzania innych, mniej precyzyjnych
przyrządów. Tak więc, precyzyjny co do
rozdzielczości i dokładności (niepewności) pomiar temperatury, jest ze wszech
miar potrzebny.

Jak mierzymy i co mierzymy

Do pomiaru temperatury wykorzystywany jest termorezystor Pt100 lub
Pt1000, umieszczony w odpowiedniej
osłonie (do wyboru są różne opcje wykonania). Czujnik temperatury podłączany
jest do modułu precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT. Moduł
LB-499-PT może być zainstalowany w
koncentratorze LB-480, który daje możliwość wbudowania do 3 takich modułów
lub w rejestratorze danych LB-490 (stacja
meteorologiczna) w którym jest możliwość wbudowania do 6 takich modułów.
Moduł LB-499-PT dokonuje precyzyjnego pomiaru rezystancji czujnika, a następnie automatycznie przelicza wartość
zmierzonej rezystancji na temperaturę
wykorzystując współczynniki równania

gdzie: t - temperatura mierzona, Rt - rezystancja w temperaturze mierzonej, R0 =
100,000 Ω (rezystancja odniesienia w temperaturze 0oC) oraz współczynniki kalibracji wg normy PN-EN 60751 wynoszące: A =
3,908x10-3, B = -5,775 x 10-7, C = -4,183
x 10-12 lub na podstawie danych uzyskanych od producenta czujnika lub też uzyskane w laboratorium wzorcującym dla
wzorcowanego zakresu temperatury.
Na rys. 1 przedstawiono okno program LBX, na którym w pozycji M2 zainstalowano moduł LB-499PT, którego
pomiar rezystancji oraz wyliczoną wartość temperatury widać na samym dole
rysunku.

Kilka szczegółów

Rys.1 Okno pomiarowe
w programie LBX

Callendar-van Dusen'a zgodnie z normą
PN-EN 60751 („Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury”).
W celu lepszego dopasowania czujnika
do modułu pomiarowego, w obudowie
złącza czujnika umieszczona jest pamięć
EEPROM, w której zapisywane są dane
kalibracyjne tego właśnie czujnika. Kalibracja modułu precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT, polega
na wywzorcowaniu jego układu pomiarowego znanym precyzyjnym rezystorem wzorcowym (np. 100,000 Ω) oraz
na wpisaniu współczynników kalibracji
czujnika do pamięci nieulotnej EEPROM.
Temperaturę oblicza się:
• dla
zakresu
temperatur
–200oC do 0oC - wg wzoru:
Rt = R0[1+At+Bt2+C(t-100 oC)t3];
• dla zakresu temperatur 0oC do 850oC –
wg wzoru: Rt=R0(1+At+Bt2),
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Pomiar temperatury?
A może precyzyjniej?

Moduł precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT wykorzystuje
złącze żeńskie DB-9 do dołączenia czteroprzewodowo zewnętrznego czujnika
oraz do dołączenia EEPROM-u z danymi
kalibracyjnymi czujnika. Wszystkie wejścia są zabezpieczone przed przeciążeniami, jednak nie zwalnia to z konieczności przestrzegania zasad ochrony
ESD. W koncentratorze LB-480 można
zainstalować jednocześnie od 1 do 3 modułów precyzyjnego jednokanałowego
termometru LB-499-PT, tworząc w ten
sposób dodatkowo (pozostaje jeszcze 8
standardowych wejść pomiarowych dla
czujników z interfejsem S-300) 1, 2 albo 3
kanałowy precyzyjny termometr. W rejestratorze danych LB-490 można zainstalować dodatkowo (pozostaje jeszcze 16
standardowych wejść pomiarowych dla
czujników z interfejsem S-300) od 1 do 6
modułów precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT, tworząc w ten
sposób od 1 do 6 kanałowy precyzyjny
termometr.
W pamięci koncentratora LB-480 lub
rejestratora LB-490 są zapisywane wyniki
zmierzonej rezystancji i wyliczonej temperatury maksymalnie z częstotliwością
1 sps (pomiar na sekundę). Wyniki mogą
być uśredniane w okresie od 1 do 10 sekund. Wyniki pomiarów mogą być wy-
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• AU TO MATY KA
a)

Podstawowe dane techniczne

a)

Rozdzielczość pomiaru Tryb 1: 0,001°C, szum <±1 mK (uśrednianie 10 sec)
temperatury

temperatur

b)

Zakres mierzonych
rezystancji
Niepewność
pomiaru
temperatury

b)

czujnika temperatury
0,000Ω… 1000,000Ω
0,00Ω … 10000,00Ω*
≤0,02°C w zakresie 0°C … 100°C,
±0,0004*(T-50°C) poza (ograniczona dodatkowo klasą
zastosowanego zewnętrznego czujnika temperatury)

Prąd pomiarowy

c)

-200°C … +850°C, zależne od specyfikacji zewnętrznego

1 mA ±3 % dla czujników Pt-100
0,1 mA ±3 % dla czujników Pt-1000*

c)

Złącze wejściowe

DB9F

Moc pobierana
Zakres temperatur

0,6 W (maksymalnie)
przechowywanie: -10°C ... +60°C
użytkowanie: 10°C ... 40°C, bez kondensacji

towej, gdzie znajdziecie Państwo oprócz
SCADA LBX, który zapewnia archiwizację,
danych technicznych przyrządów oferowizualizacjęI ina
sygnalizację
przekroczenia
koniec
przez firmę LAB-EL, wiele porad
zadanych
wartości
progów
alarmowych.
d)
Na zakończenie zapraszamywanych
Państwa
do odwiedzenia naszej
praktycznych oraz odniesień do wymaRys. 3 Schemat poglądowy systemu
strony internetowej, gdzie znajdziecie
Państwo oprócz danych
gań prawnych i normatywnych. Poniżej
opartego o przyrządy LB-480 i LB-490
estrator LB-490; b). koncentartor LB-480 z trzema czujnikami temperatury
technicznych przyrządów oferowanych
firmę LAB-EL,
umieszczone saprzez
linki adekwatne
do poienko pomiarowe koncentratora LB-480; d). moduł termometru precyzyjwiele porad praktycznych oraz
odniesień
do wymagań
Zastosowanie
ruszanych
w niniejszym
aktykuleprawzagadPT
nień.
nych i normatywnych. Poniżej
umieszczone sa linki adekwatne
Rys 2. a). rejestrator LB-490; b). konZastosowania
moduł precyzyjnego
http://www.label.pl/po/lb499-pt.html
10 sekund.centartor
Wyniki LB-480
pomiarów
mogą
być wysyłane
do poruszanych
w niniejszym aktykule
zagadnień.
z trzema
czujnikajednokanałowego
termometru
LB-499http://www.label.pl/po/rek480.html
mi temperatury
Pt100; c).
metru do zewnętrznych
systemów
z okienko
wykorzystaniem
http://www.label.pl/po/lb499-pt.html
PT obejmują:
http://www.label.pl/po/rek490.html
pomiarowe
koncentratora
LB-480; LB-480
ch mechanizmów
dostępnych
w przyrządach
http://www.label.pl/po/rek480.html
•
laboratoryjne
pomiary
temperatury;
http://www.label.pl/po/lb480-wejd). moduł termometru
490 (Ethernet, USB, GSM/GPRS,
RS-232/RS-485,
Bluhttp://www.label.pl/po/rek490.html
•wzorcowanie
termometrów;
scia-pomiarowe.html#pt1000
precyzyjnego
LB-499PT
Termometr współpracuje z programem SCADA LBX,
•kontrolahttp://www.label.pl/po/lb480-wejscia-pomiarowe.html#pt1000
działania termostatów;
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J.
syłane z termometru
do zewnętrznych
•układy automatyki i zdalnych pomiapewnia archiwizację,
wizualizację
i sygnalizację przeul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły
systemów
z
wykorzystaniem
wszystkich
rów.
a zadanych wartości progów alarmowych.
tel.: 22 753 61 30
mechanizmów dostępnych w przyrząfax: 22 753 61 35
e-mail: Info@label.pl
I na koniec
dach LB-480 lub LB-490 (Ethernet, USB,
www.label.pl
Na zakończenie zapraszamy Państwa
GSM/GPRS, RS-232/RS-485, Bluetooth).
owanie Termometr współpracuje z programem do odwiedzenia naszej strony interne-

d)

wania moduł precyzyjnego jednokanałowego termome9-PT obejmują:
atoryjne pomiary temperatury;
cowanie termometrów;
ola działania termostatów;
y automatyki i zdalnych pomiarów

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





Rys. 3 Schemat poglądowy systemu opartego o przyrządy LB-480 i LB-490
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Zakres mierzonych

Tryb 2: 0,01°C, szum <±3 mK (uśrednianie 10 sec)
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Firma HBM wprowadziła do sprzedaży wieloosiowy przetwornik siły i momentu o nazwie
MCS10 poszerzający jej ofertę w zakresie możliwości pomiaru tych wielkości mechanicznych.
MCS10 to przetwornik w wymiarze 3D – dający możliwość jednoczesnego pomiaru siły i momentu w trzech różnych osiach (x,y i z). Jest wykonywany w dwóch wersjach : pierwszej przeznaczonej do pomiaru wielu sił wzdłuż trzech osi (Fx, Fy, Fz,) i w drugiej wersji umożliwiającej
ponadto pomiar momentu działającego wzdłuż tych trzech osi (Mx, My, Mz,). Tym samym
przetwornik MCS10 dostarcza rzeczywisty, trójwymiarowy obraz twojego badania i ponadto
osiąga wyjątkowe niskie wartości błędów wynikających z wpływu poszczególnych kanałów
na siebie, które występują w tego typu przetwornikach wieloosiowych. Wymagania odnośnie
automatyzacji produkcji stale wzrastają. Oczekiwania dotyczące wysokiej jakości wraz z krótkimi czasami cykli oznaczają, że oprócz innych zagadnień, rozwiązania automatyki muszą
również przetwarzać coraz to większe ilości wartości pomiarowych w coraz krótszym czasie.
W celu zmniejszenia obciążenia centralnej jednostki sterującej w takich wypadkach, coraz
częściej używane są rozwiązania o tzw. zdecentralizowanej inteligencji – również w sektorze
przemysłowej technologii pomiarowej.
W odróżnieniu od rozwiązań przetworników wieloosiowych szytych na miarę, MCS10 jest standardowym produktem firmy HBM dostarczającym wszystkie zalety związane
z jego seryjną produkcją – takie jak określony czas dostawy,
parametry techniczne gwarantowane przez wnikliwe testy
i sprawdzenia, jak również korzystne parametry ekonomiczne wynikające z ilości produkowanych przetworników. Przetworniki MCS10 są dostępne dla zakresów pomiarowych do
100kN/2kNm. MCS10 minimalizuje efekty wpływu poszczególnych kanałów pomiarowych na siebie, zwykle występujących w wieloosiowych czujnikach od samego początku. To
wspomniane niepożądane i nieodłączne zjawisko wpływu
poszczególnych kanałów pomiarowych na siebie, występujące, gdy jedna oś czujnika jest poddana pojedynczemu obciążeniu, a niektóre inne osie nie zostało zminimalizowane dzięki
specjalnej konstrukcji przetwornika. Dodatkowe obliczenia
umożliwiają na zwiększenie osiągów przetwornika. Precyzja
i dokładność to główne cechy tego przetwornika firmy HBM.
Ponadto czujnik cechuje się pełną przejrzystością w odniesieniu do swoich danych technicznych – wystarczy spojrzeć na
kartę katalogowa przetwornika MCS10. Oferujemy bogactwo
możliwości konfiguracyjnych przetwornika MCS10 by umożliwić użytkownikowi perfekcyjne dopasowanie do jego aplikacji w zależności od tego, czy wymaga pomiaru jednej lub sześciu składowych. Dostępne są również rozwiązania tworzone
wg wymagań klienta.
MCS10 posiada wbudowany układ TEDS tj. elektronicznej
karty danych przetwornika. To oznacza, że czujnik jest automatycznie identyfikowany przez wzmacniacz pomiarowy
(jak np. układy firmy HBM: PMX, QuantumX, digiCLIP) i jest
dzięki temu bezpośrednio gotowy do użycia. HBM dostarcza
macierz kompensacji dla matematycznych obliczeń każdego
przetwornika w celu zminimalizowania nieodłącznych efektów wpływu poszczególnych kanałów pomiarowych na siebie, które mogłyby zniekształcić wynik pomiaru. Wzmacniacze PMX i QuantumX umożliwiają automatyczną, wirtualną
kompensację obliczeniową. To może zredukować wpływ kanałów na siebie o współczynnik 3 do 5.

Typowymi zastosowaniami przetwornika MCS10 są:
•

Monitoring procesów montażu samolotu

•

Badanie sił w maszynach wiercących tunelowo

•

Testowanie opon i wyważarek

•

Pomiary w kanałach falowych

•

Pomiary na stanowiskach testowych np. sił tarcia i osiowych

•

Testowanie konstrukcji w aplikacjach przybrzeżnych i systemach ogniw słonecznych

•

Robotyka
ul. Krauthofera 16
60-203 Poznań
tel./fax" 61 662 56 66
tel. Kom. 501 607 400
info@hbm.com.pl
www.hbm.com.pl
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MCS10 - wieloosiowy
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52 SZKOLENIE TECHNICZNE WOODKAN-TECH
Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń
w Inżynierii Wodno-Ściekowej. Najnowsze Technologie i Diagnostyka Urządzeń.

W charakterze słuchaczy brało udział
80 uczestników – osoby decyzyjne z zakładów z całej Polski. Na sali wykładowej
można było spotkać m.in.: Przedsiębiorstwo Portowe Sieć Sp. z o.o., Energetyka
Sp. z o.o., OSM Głuchów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o., Spółka Wodno-Ściekowa
Prosna, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.,
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Bonduelle
Polska S.A., CMC Poland Sp. z o.o., Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Pamso S.A., Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz wielu innych.

źródłem wiedzy dla uczestników sympozjum.
W roli wystawców oraz prelegentów
wystąpili przedstawiciele takich firm jak:
Rittal Sp. z o.o. , Pipelife Sp. z o.o. , Elplast+ Sp. z o.o., Aerzen Polska Sp. z o.o.,
Kamery IR, Siba Polska Sp. z o.o., Bevo Sp.
z o.o., Ewe Armatura Polska Sp. z o.o., Secespol Sp. z o.o., Be Dry Sp. z o.o., Weir Minerals Sp. z o.o., Aste Sp. z o.o.. oraz wielu
innych.

Gospodarzem Honorowym zostały firmy: Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. oraz Ortocal s.c.

W szkoleniu wzięło udział prawie 150
osób!
Po zakończonym szkoleniu został rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą prelekcję. Poniżej przedstawiamy jego wyniki:
• I miejsce: Akwatech Systemy Sp. z
o.o. oraz Sewerin Sp. z o.o. (zwycięzcy otrzymali od nas 10 min prelekcji do wykorzystania na kolejnym
szkoleniu)
• II miejsce: Kamery IR
• III miejsce: Rittal Sp. z o.o., Secespol
Sp. z o.o. oraz Ewe Armatura Polska
Sp. z o.o.

Podczas obrad została poruszona
bardzo szeroka problematyka dotycząca
efektywności, bezpieczeństwa oraz innowacyjnych rozwiązań dla branży wod-kan. Liczne prelekcje wypełniające dwa
dni szkolenia były bez wątpienia cennym

Drugiego dnia szkolenia odbyła się
wycieczka do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W wycieczce
wzięło udział ok. 50 osób. Zapraszamy
do fotorelacji na naszym portalu www.
pomiar.com

Partnerem szkolenia została firma Rittal Sp. z o.o. Prelekcji przedstawicieli firmy
mogliśmy wysłuchać I dnia spotkania.
Patronami Merytorycznymi szkolenia
została firma Cenos Sp. z o.o. oraz Instytut Doskonalenia Produkcji IDP
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ważne wydarzenia

W dniach 7-8 września 2017 odbyło się 52 szkolenie techniczne WODKAN-TECH organizowane przez magazyn Utrzymanie Ruchu i Diagnostyka pt: „Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń w Inżynierii Wodno-Ściekowej. Najnowsze Technologie i Diagnostyka Urządzeń”.” Spotkanie odbyło się w hotelu Górskim w Polichnie.
Prelegentom dziękujemy za ciekawe,
merytoryczne prelekcje oraz wszystkim
uczestnikom za udział i udzielenie odpowiedzi w ankietach.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach przewidzianych
w 2017 oraz 2018 roku!

EPLAN prezentuje nową
aplikację Smart Wiring
Uproszczone okablowanie
w szafie sterującej

ości trzetrzeości
et jednej
et jednej
, Gigabit
Gigabit
e BNC do
BNC do
ji (triggei (triggekart Mikart Mi-

ządzenia,
ądzenia,
atury, dotury, dozewnętrzewnętrzerzonych
erzonych
e kamera
kamera
od
pokaod
pokapoprawpoprawmery
domery
doajbardziej
jbardziej
amer
naamer na-

Projektowanie okablowania w szafie sterowniczej wymaga
ELEKTRONIKA • ApARATuRA pOmIAROwA • Au TO mATy KA
mnóstwa czasu i wiedzy, jednak firma Eplan pozwala znacznie
ułatwić ten proces: służy do tego aplikacja Smart Wiring zaprezentowana na targach Hannover Messe. Oprogramowanie to
wizualizuje okablowanie i dostarcza 100 procent danych cyfrowych niezbędnych do produkcji. Użytkownicy mogą zaoszczęAdres Redakcji:
ul. Rudzka 45/1a
dzić mnóstwo czasu przy zmianach wprowadzanych w ostat47-400 Racibórz
niej chwili, ponieważ oprogramowanie obsługuje również
od 1989
r. 92 25 POLSKI
PPH ELPOD Sp. z o.o.
Tel./Fax
32/414
często bardzo trudne zadanie porównywania projektów.
r.r.
30-716 Kraków
Tel. r.r.
32/414 92 26
PRODUCENT
ul.Przewóz 34
Tel. 32/414 92 27
Aplikacja Smart Wiring: już sama nazwa odzwierciedla
rezystorów
biuro@elpod.com.pl
Tel. kom. 501 223 613 precyzyjnych
funkcję tego oprogramowania – ułatwienie tworzenia okablowww.elpod.com.pl
E-mail: pomiar@pomiar.com
wania w szafie sterowniczej. Firma EPLAN prezentuje nowe
tel. 124102550-51
www.pomiar.com
rozwiązanie na targach Hannover Messe. Niezależnie czy jest
fax 124102552
to opis source/target, obsługa punktów terminala, przekrój,
Wydawca:
R
kolor, długość przewodu, rodzaj zakończenia kabla czy samo
Reezzyyssttoorryy pprreeccyyzzyyjjnnee
Wydawnictwo Wag-Tech
www.pomiar.com
jego ułożenie: oprogramowanie zapewnia wizualizację niezbędnych informacji dotyczących okablowania i danych inżynieryjdo montażu przewlekanego-THT
Prezes Wydawnictwa:
Katarzyna
Hahn
( rezystory
RWE 0,25W; 0,5W oraz 0,6W )
nych potrzebnych do montażu podzespołów w szafie sterowniczej. Zaletą jest to, że projektowanie połączeń bazujące na
Dyrektor ds. Handlowych:
- zakres rezystancji 0,3 Ω do 10MΩ
schemacie, a więc proces czasochłonny wymagający dużej
Anna Gabruś
- tolerancja
±0,01% do ±0,5%
wiedzy, podczas którego łatwo o popełnienie błędu – nie jest
Redaguje
Zespół ( TC )
- TWR
od ±3
do ±50
już potrzebny. Cyfrowa reprezentacja w Smart Wiring odpowiaRedaktor Naczelny:
da wirtualnemu modelowi 3D w EPLAN Pro Panel. Jednak nowa
Ryszard Hahn
do Naczelnego:
montażu powierzchniowego-SMT
aplikacja może zwiększyć produktywność nawet i bez widoku Z-ca Redaktora
(rezystory SMD 0805 SMD 1206)
Andrzej G. Baciński
3D. Przykładowo, do programu mogą zostać wczytane listy
Redaktorzy:
- zakres rezystancji 10 Ω do 1M
z Excel wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami o połąAnna Gabruś, Sara Wieder,
- tolerancja
0,1% do 1%
czeniach; wizualizacja 3D poprowadzonych ścieżek i kroków Magdalena Burger,
Ewa Kubek,
TWR
(
TC
)
od
±10
do ±50
montażowych nie będą tu dostępne, jednak pozostają funkcje Magdalena Paszek, Dorota Rusnak
projektowania krok-po-kroku i porównywania różnych list poNowoczesna technologia wytwarzania gwarantuje
Skład i grafika:
osiąganie
:
łączeniowych w celu wyszukiwania zmian wprowadzanych
Tomasz Wilk
tel. niskiego
664 342 562 temperaturowego współczynnika rezystancji
w ostatniej chwili. Pracownicy uzyskują przez cały czas czytelw szerokim zakresie temperatur
ne informacje pozwalające określić na jakim są etapie prac,
Radawysokiej
Programowa: stabilności długoczasowej
jakie połączenia pozostały do wykonania i jakie potencjalne mgr inż. Andrzej
Łobzowski
wąskich
tolerancji rezystancji
zmiany należy wprowadzić w projekcie. Aplikacja Smart Wiring
– Przewodniczący
będzie dostępna w Platformie EPLAN w wersji 2.6, która pojawi prof. dr hab. inż. Stefan Kubisa
dr inż. Grzegorz
Szewczyk (Finlandia) rezystory o parametrach
Wykonujemy
się we wrześniu 2016.
indywidualnie
uzgadnianych z odbiorcą.
Przejrzyście zaprojektowane menu opisuje każde połączePOMIAR STYCZEŃ/LUTY 2012Redakcja nie odpowiada za treść
nie. Ta informacja jest uzupełniona o wizualizację sprzętową,

11

energetykaelektrotechnika.com
energetykaelektrotechnika.com

W wielu
wielu
W
niki
temniki temmian
temian tem-

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

elpod
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POMIAR STYCZEŃ/LUTY 2012ogłoszeń oraz nie zwraca materiałów

19
19
29

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

LIPIEC/SIERPIEŃ 2016

ważne wydarzenia

temperatury w granicach od 70 do 80°C może wydawać się
zaskakujący, biorąc pod uwagę, że serwomotory napędzające
pompy krwi mają bardzo niską przewodność – ale jednocześnie
jest to wskaźnik pokazujący jak dużemu obciążeniu poddawany
jest system napędowy. Z tego powodu bardzo ważne było zastosowanie takiego smaru, który jest w stanie spełniać swoje
funkcje i nie ulegać degradacji w podwyższonych temperaturach.
Bardzo dokładnie wykończone miniaturowe śruby kulowe
o klasie precyzji C3 tworzą podstawę systemu wałów NSK wykorzystywanych obecnie przez Berlin Heart w mobilnym systemie VAD EXCOR. Wały są produkowane zgodnie z wymaganiami
klienta i można je uważać za produkty «szyte na miarę». Gotowe
do instalacji części są dostarczane w postaci kompletnych modułów napędowych z odpowiednim zespołem łożyskowym.
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Plan szkoleń 2018
55 SZKOLENIE TECHNICZNE AUTOMA-TECH
Efektywność w Automatyce, Systemach Pomiarowych
oraz Bezpieczeństwo i Oszczędność
15-16 lutego 2018, Hotel Dębowiec, Bielsko-Biała, Woj. śląskie

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

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

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

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

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

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

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

