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FLIR C2
80 x 60 pikseli
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80 x 60 pikseli

FLIR E5
120 x 90 pikseli

FLIR E6
160 x 120 pikseli

FLIR E40
160 x 120 pikseli

FLIR E50
240 x 180 pikseli

FLIR E8
320 x 240 pikseli

FLIR E60
320 x 240 pikseli

FLIR T420
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FLIR T440
320 x 240 pikseli

FLIR T460
320 x 240 pikseli

FLIR T600
480 x 360 pikseli

FLIR T620
640 x 480 pikseli

FLIR T640
640 x 480 pikseli

FLIR T660
640 x 480 pikseli

FLIR T1020
1024 x 768 pikseli
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Jako, iż po wspomnianych wydarzeniach
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Łożyska walcowe APTSURF firmy NSK
zapewniają wysoką precyzję i osiągi
dla użytkowników obrabiarek

ogranicza się tylko do nich. Nowe modele mogą być integrowane w większości systemów przemysłowych za pośrednictwem
interfejsów RS232, USB, CANopen czy EtherCAT. Realizacja połączeń elektrycznych jest łatwiejsza dzięki spójnej koncepcji
wtyku i szerokiej ofercie osprzętu kablowego. Szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie łatwego i szybkiego rozruchu.
Oprogramowanie Motion Manager w wersji 6 jest dostępne
w nowej wersji graficznej ze zmienionym interfejsem użytkownika. Wprowadzono nowe, bardziej zaawansowane lecz łatwe
w obsłudze środowisko projektowe dla aplikacji i autarkicznych
obszarów zastosowań bez kontrolerów wyższego poziomu,
które dominowały do tej pory na rynku.
Trzy dostępne warianty urządzeń pokrywają różne obszary
zastosowań: sterowniki MC 5005 i MC 5010 z obudową i złączami zostały zaprojektowane do montażu w szafach sterowniczych i urządzeniach. Systemy sterowania, takie jak serwomotory ze zintegrowanym sterownikiem ruchu są wstępnie
skonfigurowane i mogą być stosowane bezpośrednio w systemach automatyki. Inteligentny system modułowy umożliwia
integrowanie różnych typów szczotkowych i bezszczotkowych
serwomotorów DC w standaryzowanych obudowach. Sterownik MC 5004 został zaprojektowany do montażu w istniejących
obudowach jako karta plug-in. Dostępna opcjonalnie płyta
główna ułatwia realizację aplikacji wieloosiowych. Wszystkie
trzy wersje bazują na tej samej technologii, oferują te same typy
interfejsów, tą samą filozofię pracy i tą samą funkcjonalność.

EPLAN prezentuje nową aplikację
Smart Wiring Uproszczone
okablowanie w szafie sterującej

Sterowniki ruchu nowej generacji
Poczuj moc Zdecentralizowana inteligencja, zdolność do komunikacji w czasie rzeczywistym z procesami sterowania wyższego poziomu oraz elastyczność zastosowań to wymogi stawiane najnowocześniejszym systemom sterowania w kontekście
przemysłu z komunikacją sieciową, które zapoczątkowały prace
nad opracowaniem nowej generacji sterowników ruchu.
Podobnie, jak w przypadku obecnych produktów i produktów ciągle jeszcze dostępnych w sprzedaży, sterowniki nowej
generacji V3.0 również są doskonale skoordynowane z mikrosilnikami DC z naszej oferty, aczkolwiek zakres zastosowań nie

Projektowanie okablowania w szafie sterowniczej wymaga
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 zaoszczędzić mnóstwo czasu przy zmianach wprowadzanych
w ostatniej chwili, ponieważ oprogramowanie obsługuje również często bardzo trudne zadanie porównywania projektów.
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Seria produktów APTSURF™ firmy NSK to nowe, bardzo precyzyjne łożyska walcowe o wysokich osiągach, zaprojektowane
do stosowania we wrzecionach obrabiarek. Nowe łożyska zapewniają użytkownikom korzyści w postaci zwiększonej niezawodności wrzecion i lepszej jakości wykończenia powierzchni,
zwłaszcza w przypadku tokarek i centrów tokarskich – jest to
związane głównie ze zmniejszeniem o 55% poziomu drgań
podczas obrotu wrzeciona. Kolejną zaletę stanowi wydłużona o
60% żywotność, co osiągnięto dzięki optymalizacji konstrukcji
wewnętrznej łożysk oraz innowacyjnej technologii produkcji.
W ostatnich latach zapotrzebowanie na wyższą jakość obróbki i większą niezawodność zwiększało się wraz z rosnącymi
oczekiwaniami coraz bardziej konkurencyjnego rynku produkcji komponentów precyzyjnych. Łożyska z serii APTSURF
w pełni odpowiadają na ten trend, przede wszystkim dzięki
ulepszeniu każdego komponentu łożyska. Świadczy o tym fakt,
że wartość skuteczna prędkości drgań (RMS) przy prędkości
2000 obr./min zmniejszyła się o 55% w porównaniu z łożyskami standardowymi. To z kolei przekłada się na poprawę jakości
wykończenia powierzchni produktów obrabianych również na
tokarkach.
Inne ulepszone cechy nowych łożysk, które mogą zainteresować producentów obrabiarek to zwiększona o 15% nośność
dynamiczna i o 60% dłuższa żywotność – również w porównaniu do łożysk standardowych. Nowe łożyska są dostępne w zakresie średnic zewnętrznych do 360 mm oraz w klasie precyzji
P4 lub lepszej.
Firma NSK prognozuje, że w 2016 r. globalna sprzedaż nowej
serii łożysk osiągnie poziom 23,6 mln €.
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Informacje uzupełniające

W zależności od aplikacji, nawet do 43 procent całego czasu
roboczego może być poświęcane na projektowanie okablowania. Jest to proces niezwykle czasochłonny i wymagający
znacznej wiedzy specjalistycznej. Jakie połączenia muszą być
wykonane i jak poprowadzić je optymalnie? Te pytania, na które
należy odpowiedzieć na podstawie schematu, leżą u podstawy
całego procesu projektowania okablowania szafy sterowniczej.
W rezultacie tego, wysoko wykwalifikowani specjaliści muszą
wertować setki diagramów i strona po stronie przedzierać się
przez schematy okablowania do produkcji i instalacji, które nie
zawsze są jednoznaczne. Aplikacja Smart Wiring pozwala spożytkować ten czas znacznie efektywniej.

Aplikacja Smart Wiring: już sama nazwa odzwierciedla funkcję tego oprogramowania – ułatwienie tworzenia okablowania
w szafie sterowniczej. Firma EPLAN prezentuje nowe rozwiązanie na targach Hannover Messe. Niezależnie czy jest to opis
source/target, obsługa punktów terminala, przekrój, kolor,
długość przewodu, rodzaj zakończenia kabla czy samo jego
ułożenie: oprogramowanie zapewnia wizualizację niezbędnych
informacji dotyczących okablowania i danych inżynieryjnych
potrzebnych do montażu podzespołów w szafie sterowniczej.
Zaletą jest to, że projektowanie połączeń bazujące na schemacie, a więc proces czasochłonny wymagający dużej wiedzy, podczas którego łatwo o popełnienie błędu – nie jest już potrzebny.
Cyfrowa reprezentacja w Smart Wiring odpowiada wirtualnemu
modelowi 3D w EPLAN Pro Panel. Jednak nowa aplikacja może
zwiększyć produktywność nawet i bez widoku 3D. Przykładowo,
do programu mogą zostać wczytane listy z Excel wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami o połączeniach; wizualizacja
3D poprowadzonych ścieżek i kroków montażowych nie będą
tu dostępne, jednak pozostają funkcje projektowania krok-po-kroku i porównywania różnych list połączeniowych w celu
wyszukiwania zmian wprowadzanych w ostatniej chwili. Pracownicy uzyskują przez cały czas czytelne informacje pozwalające określić na jakim są etapie prac, jakie połączenia pozostały
do wykonania i jakie potencjalne zmiany należy wprowadzić
w projekcie. Aplikacja Smart Wiring będzie dostępna w Platformie EPLAN w wersji 2.6, która pojawi się we wrześniu 2016.

Zalety aplikacji Smart Wiring
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimize! Nowy slogan i logo firmy
Softing podkreślają jej wartość oferty
na przyszłość

Podejście systemowe

Przejrzyście zaprojektowane menu opisuje każde połączenie.
Ta informacja jest uzupełniona o wizualizację sprzętową, 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.

Firma Softing, międzynarodowy producent sprzętu i oprogramowania do implementacji i poprawy wydajności procesów
wymiany danych w aplikacjach z sektora motoryzacyjnego, produkcji przemysłowej i sieci IT, ujawnia elementy nowego wizerunku korporacyjnego.
– Wraz z rosnącym znaczeniem firmy Softing na rynku międzynarodowym oraz rozszerzeniem w ostatnim czasie jej wiedzy fachowej i oferty usług, odczuwamy potrzebę uaktualnienia naszego wizerunku – powiedział Dr. Wolfgang Trier, prezes
Softing Group, wyjaśniając motywy przeprowadzanych zmian.
We współpracy ze znanym strategiem marketingowym Günterem Käferem, opracowaliśmy nową tożsamość marki odzwierciedlającą status firmy oraz jej rozszerzone portfolio usług. Odnosi się to do wszystkich działów i będzie uzupełnione również
poprzez nowe elementy komunikacyjne.
– Od założenia firmy Softing, przeszło 35 lat temu jej wizerunek pozostawał praktycznie niezmieniony. Nowy krój czcionki
uczynił nasze logo bardziej technicznym i nowoczesnym, nie
pogarszając przy tym jego rozpoznawalności. Co więcej, jasnoniebieski kolor ma symbolizować naszą wiedzę techniczną oraz

Szybki proces wprowadzania zmian końcowych
Aplikacja Smart Wiring demonstruje całą swoją siłę podczas
wprowadzania zmian końcowych przy finalizacji projektu, które





zintegrowany przepływ prac od wymogów klienta poprzez
proces inżynierii po produkcję i testowanie
100% danych cyfrowych
projektowanie połączeń bez schematów
perfekcyjna wizualizacja
instrukcje dla pracowników krok-po-kroku
porównywanie projektów pod kątem zmian wprowadzanych w końcowym etapie
rejestracja statusu okablowania
lepsza skalowalność obciążenia pracami
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mogą być łatwo rejestrowane w EPLAN Pro Panel i aktualizowane. Dzięki Smart Wiring mogą być ze sobą porównane dwa
statusy projektów i automatycznie wychwycone wszystkie różnice, co oszczędza ogromną ilość czasu w porównaniu z ręczną
realizacją tego procesu. Oprogramowanie pokazuje wszystkie
zbędne połączenia, które zostały poprowadzone lecz powinny
zostać usunięte oraz te, które muszą zostać dodane. Oznacza to,
że odchodzą do przeszłości czasy, w których pracownicy musieli ręcznie sprawdzać, jak wprowadzane zmiany wpłyną na całe
okablowanie i produkcję.
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dwie kluczowe cechy naszej tożsamości firmowej: oferowane
usługi i lojalność wobec klienta – powiedział Wolfgang Wende,
starszy wiceprezes działu marketingu.
Logo może być uzupełnione sloganem optimize! w zależności od okoliczności. Odzwierciedla on krótki przekaz wartości
oferty marki Softing. Ma symbolizować gotowość na nadchodzące trendy, takie jak Internet of Things, łączność pojazdów
z siecią Internet czy Industry 4.0, mające skłonić firmy do zwiększenia wysiłków w kierunku modernizacji obecnych urządzeń
i procesów oraz gotowości do przeprowadzania kolejnych optymalizacji w przyszłości. Aby poradzić sobie z tymi zadaniami,
kluczowymi czynnikami są niezawodny dostęp do informacji
i efektywna wymiana danych – a firma Softing jest kompetentnym partnerem w tym zakresie.

Grupa Softing

Softing to grupa kapitałowa (holding) funkcjonująca zgodnie
z zasadami i wartościami niemieckiego przedsiębiorstwa klasy średniej (German Mttelstand). Ze względu na coraz większą
wagę przykładaną do pracy oddziałów zagranicznych, firma Softing jest postrzegana jako strategiczny partner również przez
globalne korporacje, oferując najnowocześniejsze oprogramowanie, sprzęt oraz usługi dla takich segmentów biznesowych
rynku jak produkcja samochodów, przemysł i sieci IT
Grupa Softing, współpracując ściśle z klientami, wykorzystuje standardowe produkty do tworzenia wysokiej jakości indywidualnych rozwiązań wypełniających luki technologiczne.
Inteligentna inżynieria Softing umożliwia wdrażanie i poprawę
wymiany danych oraz informacji, umożliwiając klientom optymalizację łańcuchów wartości.

dla klientów z 89 krajów. Spółka we własnym zakresie produkuje wszystkie wymagane komponenty dla kolejek linowych,
włączając w to wielkogabarytowe kołowroty instalowane na
górnych i dolnych stacjach kolejek, które prowadzą główną linę
napędową. Powierzchnia nośna kołowrotów musi być obrobiona z bardzo wysoką precyzją w celu zapewnienia płynnego
działania i bezpiecznego prowadzenia liny napędowej (nośnej).
Kołowroty są obrabiane na wielkogabarytowej tokarce, która została odbudowana na bazie oryginalnej tokarki wzdłużnej
wyprodukowanej wiele lat temu przez firmę Zerbt. Chociaż
maszyna, mająca tarczę czołową ważącą 30 ton, spisywała się
dobrze, firma Doppelmayr musiała się zmierzyć z wyzwaniem
związanym z wymianą głównych łożysk wałeczkowych wrzeciona ze względu na ich zużycie eksploatacyjne.
Główny problem z wymianą łożysk był związany z wiekiem
maszyny oraz faktem, iż oryginalny producent zmienił właściciela. Oznaczało to brak dokumentacji technicznej odnoszącej
się do sposobu montażu głównego wrzeciona, dlatego firma
Doppelmayr zwróciła się do NSK w celu uzyskania wsparcia
w realizacji projektu inżynierii odwrotnej, który mógłby pomóc
zidentyfikować umiejscowienie łożysk oraz określić parametry
montażu, takie jak luz łożyska i szerokość pierścienia dystansowego. Firma NSK pomogła również opracować procedurę wymiany łożysk.
Po określeniu charakterystyki zainstalowanych łożysk dzięki
wykorzystaniu inżynierii odwrotnej, firma NSK mogła wymienić
łożyska centralne na wysoko precyzyjne dwurzędowe łożyska
walcowe o właściwej wielkości. Wymiana miała miejsce w trakcie zaplanowanego terminu przeglądu konserwacyjnego, dzięki czemu harmonogramy produkcyjne nie zostały zakłócone.
W łożyskach oporowych po ustawieniu luzu zmierzono pierścienie dystansowe i wyprodukowano nowe w żądanej szerokości.
Po instalacji technicy NSK sprawdzili luz, aby się upewnić czy
był właściwy. Pomocne w tym było przeprowadzenie dynamicznego testu podnoszenia, co pozwoliło na symulację warunków
obciążenia z zainstalowanymi łożyskami. Proces ten potwierdził, że wcześniej zmierzona wartość 0,005 mm została z powodzeniem zachowana.
Wraz z ukończeniem projektu i przekazaniem w pełni gotowej do pracy tokarki do kół, zespół ds. konserwacji firmy Doppelmayer otrzymał instrukcje od firmy NSK, aby monitorować
temperaturę łożysk w trakcie początkowej fazy rozruchu – nie
zaobserwowano żadnych nieregularności i tokarka wróciła do
produkcji kołowrotów w pełnej skali.
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Firma NSK wymienia łożyska
wrzeciona w wielkogabarytowej
tokarce
Grupa Doppelmayr/Graventa z siedzibą w Wolfurt (Austria),
specjalizująca się w produkcji naziemnych i napowietrznych
kolejek linowych, wykorzystała wiedzę ekspercką firmy NSK
w trakcie wymiany głównych łożysk wałeczkowych wrzeciona
w wielkogabarytowej tokarce do kół kołowrotów.
Ze względu na wiek tokarki i brak dokumentacji dotyczącej
montażu wrzeciona, projekt wymagał zastosowania znaczącej
ilości inżynierii odwrotnej przy wsparciu zespołu NSK, zanim
ustalono, że łożyska centralne zostaną zastąpione dwurzędowymi łożyskami walcowymi.
Z powodu globalnego wzrostu popytu na kolejki linowe,
które są postrzegane jako ekonomiczna i szybka alternatywa
dla konwencjonalnego transportu naziemnego w niedostępnym terenie oraz w silnie zurbanizowanych obszarach, dział
biznesowy Grupy Doppelmayr/Garaventa odnotował do tej
pory produkcję ponad 14 600 systemów transportu linowego
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Kompleksowy system
monitorowania temperatury
do produkcji paneli ściennych

nowości

Firma Fluke Process Instruments opracowała nowy kompleksowy system pomiaru temperatury w czasie rzeczywistym do
monitorowania i dokumentowania procesu produkcji paneli
ściennych. TIP900 jest efektywnym narzędziem kontroli jakości, pozwalającym producentom szybko skonfigurować linię
produkcyjną i zwiększyć uzysk. System pomiaru temperatury
w podczerwieni dostarcza szczegółowych obrazów termicznych płyt opuszczających suszarkę. Analizując je, oprogramowanie systemowe może wykryć wilgoć, różnice w gęstości materiału oraz wszelkiego rodzaju wady, takie jak grudki i ubytki
w formie gipsowej, skrawki papieru, przypalone krawędzie czy
też nakładające się panele. Obrazy termiczne wraz ze skazami są
na bieżąco wyświetlane na ekranie dotykowym, dzięki czemu
operator linii technologicznej może modyfikować parametry
suszarki tak, aby zapewnić możliwie najlepszą jakość produkcji. Dopuszczalne tolerancje parametrów, ustawienia alarmów
i generowane raporty są konfigurowane przez użytkownika.
System TIP900, wyposażony w interfejs Ethernet zapewnia
zdalny dostęp do wszystkich obrazów termicznych i wykresów
z informacjami dotyczącymi przetworzonych paneli. W bazie
danych LogViewer przechowywane są wszystkie zarejestrowane dane. Baza może być przeszukiwana przy wykorzystaniu
zdefiniowanych przez użytkownika filtrów, ułatwiając analizę
trendów i monitorowanie parametrów w długim okresie czasu.

czeństwa oraz funkcję zmiennej prędkości w standardzie, dzięki
czemu silnik hamujący FFB będzie idealny do wielu zastosowań.

Niezawodność i odporność

Wraz z najnowszą generacją silników indukcyjnych IMfinity® firmy Emerson, silniki hamujące FFB są oparte o sprawdzoną konstrukcję, dzięki czemu mogą wytrzymać największe obciążenia
spotykane w zastosowaniach obsługi przeładunkowej.
Mechaniczna i elektryczna konstrukcja wykorzystuje doświadczenie uznane w branży dźwigowej i budownictwa lądowego, dzięki czemu jest ona bardzo niezawodna i niezwykle
odporna.

Parametry i bezpieczeństwo

Silnik hamujący FFB, zaprojektowany z pełnym wykorzystaniem doświadczenia technologicznego i przemysłowego firmy Emerson, może być w szybki i łatwy sposób zintegrowany
w większości zastosowań o stałej lub zmiennej prędkości. Dzięki zasadzie modułowej adaptacji kodera silnik jest wszechstronny i odpowiedni do różnych zastosowań, od najprostszych po
najbardziej wymagające ze zmienną prędkością.
Dzięki całkowitej kontroli nad poziomem hałasu przy załączeniu jak i w warunkach ustalonych, a także optymalnej kontroli nad przyłożeniem momentu i zwolnieniem, silnik hamujący FFB jest jednym z najlepszych w swojej generacji.
Nowa gama produktów dostosowanych do hamowania dynamicznego działa według zasady zachowania bezpieczeństwa
przy uszkodzeniu. Przemysłowe właściwości pracy (w standardzie dotarcie wszystkich części współpracujących przez tarcie)
oraz szeroka gama akcesoriów do nadzoru funkcji hamowania
(czujniki otwarcia, zamknięcia, zużycia itp.) znacznie zwiększają
bezpieczeństwo sekcji przeniesienia napędu.

Nowa linia silników hamujących FFB
o „elastycznej koncepcji” na bazie
silników indukcyjnych IMfinity®
W wielu sektorach, obejmujących przenośniki, wciągniki, przenoszenie napędu i indeksowanie, wymagane są bezpieczne
i coraz bardziej elastyczne rozwiązania. Silniki hamujące będące w sercu systemu to kluczowy element wyznaczający niezawodność i bezpieczeństwo, który musi spełniać najsurowsze
wymagania w przemyśle.
Emerson Industrial Automation, firma dobrze znana w branży urządzeń do obsługi przeładunkowej, przedstawia nową
gamę silników hamujących FFB Leroy-Somer opracowanych
według „koncepcji elastycznej”. Jest to konstrukcja o wysokich
parametrach będąca wynikiem ponad 50 lat doświadczenia
w zastosowaniach przemysłowych. Ta wytrzymała i innowacyjna koncepcja oferuje szeroki wachlarz opcji z zakresu bezpie-

Zastosowania międzynarodowe i sprawność
energetyczna
Konstrukcja silnika hamującego FFB, dopuszczająca różne napięcia i częstotliwości, jest zgodna z 80% instalacji zasilających
na świecie, więc jest to doskonały wybór do stosowania w wielu krajach. Potrzebny jest tylko jeden odnośnik produktowy zamiast wcześniejszych czterech lub pięciu.
Aby osiągnąć znaczne oszczędności energii, silniki hamujące FFB są oferowane w różnych poziomach sprawności: bez
IE, IE2 oraz IE3. Są doskonałe do pracy przy zmiennej prędkości
i spełniają wymagania rozszerzonej sprawności energetycznej
w zastosowaniach silnikowych w przemyśle.
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Natychmiastowa dostępność

i przyczepność pozwala na znaczące zmniejszenie oporu cieplnego, a jednocześnie umożliwia na doskonałe dopasowanie do
kształtów podzespołów i ich lepsze zabezpieczenie, a rezultacie
zmniejszenie nacisku na płytkę drukowaną i tolerancję napięcia
przebicia ≥10 (kVAC).
Wkładki termiczne Waveblocker mają bardzo dobre właściwości przenikalności fal elektromagnetycznych, co pozwala
im absorbować zakłócenia powodowane przez fale EM. Mogą
one pochłaniać fale elektromagnetyczne w paśmie od 10 MHz
do kilku GHz. Dzięki tej unikatowej funkcji, wkładki termiczne
Aavid WaveBlocker są idealne do rozwiązywania problemów
związanych z zakłóceniami powodowanymi przez fale elektromagnetyczne i odprowadzanie ciepła.

Elastyczna architektura silnika hamującego FFB wraz z organizacją zakładów produkcyjnych i dystrybucji Emerson pozwalają
na dokładne spełnienie wymagań klientów w zakresie dostaw.
Nowa platforma silników indukcyjnych IMfinity®, najnowsza generacja motoreduktorów z serii 3000, wysokie poziomy
działania napędów o zmiennej prędkości Unidrive M oraz oferta
silników hamujących FFB rozszerza możliwości Emerson w zakresie oferowania rozwiązań, które są stworzone do idealnego
współdziałania.

Najważniejsze parametry techniczne:

5 rozmiarów
Rozmiary ram: 71 do 160
Momenty hamujące: 4,5 do 200 N.m.
Różne napięcia 230, 380, 400, 415 i 460 V
Różne częstotliwości 50 i 60 Hz
Cewka hamująca DC: 180 V lub 20 V
Moduł zasilania zintegrowany z silnikiem lub osobny, działający przez prostownik dostarczony w skrzynce zaciskowej
silnika

Następny krok:
„Thermal Design Integration”
W trakcie targów SPS IPC Drives 2015 firmy EPLAN, Phoenix
Contact i Rittal zaprezentowały wspólnie koncepcję „Thermal
Design Integration” – nowe możliwości dla standardowej konstrukcji szaf sterowniczych z energooszczędnymi systemami
klimatyzacji. Ta zintegrowana inżynieria wirtualna oznacza dla
producentów, nic innego jak możliwość wyeliminowania błędów projektowych oraz zapobiega niepotrzebnym przestojom
i konieczności wzywania ekip serwisowych, zmniejszając w ten
sposób koszty i poprawiając jakość procesów.
W trakcie targów SPS IPC Drives, partnerzy kooperacyjni
EPLAN, Phoenix Contact i Rittal zaprezentowali „Thermal Design Integration”, zintegrowaną koncepcję, która obejmuje
cyfrowe dane produktów, oprogramowanie oparte na planowaniu projektów i nowo opracowane rozwiązania z zakresu
systemów klimatyzacji. Daje ona użytkownikom zajmującym
się inżynierią szaf sterowniczych istotne ulepszenia w zakresie
projektowania, chłodzenia i zapewnienia bezawaryjnej pracy
szaf. Dzięki tej koncepcji projektanci mogą weryfikować układy
montażowe z uwzględnieniem parametrów termicznych oraz
interaktywnie dobierać optymalne systemy klimatyzacji.
Idąc do przodu, wirtualne planowanie 3D w EPLAN Pro Panel zostanie rozszerzone o nowe funkcje. Kluczowym celem
jest wskazywanie projektantom szaf sterowniczych funkcjonalności, parametrów granicznych i możliwości integracji różnych wariantów indywidualnych systemów klimatyzacji. Na tej
podstawie mogą oni opracować najbardziej efektywny system
klimatyzacji w sposób interaktywny i najprostszy z możliwych.
Aby optymalnie rozplanować system klimatyzacji, projektanci muszą najpierw zlokalizować wewnątrz szafy sterowniczej komponenty, które najbardziej wymagają chłodzenia.
Ważną rzeczą jest, aby unikać pojawiania się tzw. „punktów
gorąca”, już w początkowej fazie projektowania. Jesienią 2016
rok w EPLAN Pro Panel pojawi się nowa funkcjonalność, pozwalająca na oznaczanie kolorami zainstalowane komponenty
w zależności od ich gęstości wydzielanego ciepła, wyznaczanej
na podstawie maksymalnej mocy cieplnej wydzielanej na komponencie i jego wymiarów.
Projektanci otrzymają również informacje dotyczące rozkładu ciepła w całej szafie sterowniczej. W przypadku nierównomiernej dystrybucji ciepła, będzie istniała możliwość wprowadzenia korekty poprzez odpowiednią zmianę rozmieszczenia
komponentów. Wszelkie wymagane informacje są udostępniane jako dane komponentów poprzez EPLAN Data Portal.
Phoenix Contact jest pierwszym producentem dostarczającym

nowości

Chropowate, wypukłe lub wklęsłe
powierzchnie? Podzespoły o różnych
wysokościach? Wkładki termiczne
Aavid eliminują te problemy

Rozpowszechnienie urządzeń elektronicznych wiąże się z naciskiem na zmniejszanie ich wymiarów. Inżynierowie muszą
tak projektować nowe urządzenia, aby w mniejszej przestrzeni
zmieścić więcej mocy. Często muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami, ponieważ różnice temperatur między podzespołami
emitującymi ciepło, a chłodnymi powierzchniami mogą wynosić ±20% lub więcej.
Wszystkie wkładki termiczne spełniają wymogi określone
w rozporządzeniach RoHS i REACH. Nie zawierają fluorowców
i substancji niebezpiecznych dla środowiska. Przystosowane są
do pracy w zakresie temperatur –40°C do 150°C oraz dostępne
w wariantach o grubości 1, 2 lub 3 mm. Wkładki termiczne są
odporne na przebijanie, cięcie i rozdarcie.
Wkładki termiczne Superthermal o wysokich parametrach
przewodnictwa cieplnego wykorzystują zastrzeżoną technologię ułożenia włókien, która pozwala uzyskać wysokie przewodnictwo cieplne właściwe dla włókna węglowego bez utraty
elastyczności i właściwości przyczepnych polimeru. Charakteryzują się przewodnictwem cieplnym w zakresie 7,2 do 13,2 W/
mK. Można je stosować do odprowadzania ciepła z procesorów,
procesorów kart graficznych i oświetlenia LED o dużej gęstości
diod.
Seria SoftFlex jest najbardziej różnorodną linią wkładek
termicznych o najwyższej elastyczności. Wysoka elastyczność
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dane komponentów do integracji w EPLAN Data Portal, obejmujące takie parametry, jak maksymalna moc cieplna, minimalna odległość między komponentami oraz kierunki obiegu
powietrza w przypadku, gdy dany komponent zawiera własny
układ wentylacji.
Dla zapewnienia idealnej i bezproblemowej cyrkulacji powietrza w szafie sterowniczej, projektanci wymagają wizualnej
asysty pozwalającej porównać sposób zamontowania komponentów z parametrami systemu klimatyzacji. Przestrzenie, które muszą pozostać otwarte dla dobrej cyrkulacji powietrza oraz
przestrzenie, w których panują idealne warunki klimatyczne są
oznaczane graficznie przy korzystaniu z rozwiązań klimatyzacyjnych firmy Rittal. Przestrzenie, które zostały przeznaczone do
zwiększenia cyrkulacji nie mogą być też wykorzystane do montażu komponentów, ponieważ moduły klimatyzacyjne miałyby
utrudnione zadanie w dostarczeniu odpowiedniej ilości schłodzonego powietrza.
Obszar optymalnie klimatyzowany to przestrzeń, którą klimatyzator o określonej wydajności jest w stanie schłodzić.
EPLAN Pro Panel odpowiednio wizualizuje parametry urządzenia – na przykład maksymalny zasięg nawiewu zimnego
powietrza oraz kąt, pod którym powietrze jest wtłaczane/wyprowadzane. Bierze się tu pod uwagę również fakt, że prędkość
przepływu maleje wraz z odległością od klimatyzatora, co ogranicza zasięg nawiewu.

Końcowy raport z FKT
Na koniec trzeciego, ostatniego dnia targów zarówno wystawcy, jak i odwiedzający FKT – targi dla użytkowników z sektora
tworzyw sztucznych odbywające się w Bad Salzuflen Exhibition
Centre wyrazili duże zadowolenie z imprezy. Christian Enßle,
menadżer projektu FMB/FKT z firmy Clarion Events Deutschland GmbH organizującej targi: "Osoby zaangażowane w organizację zgodziły się podczas spotkania podsumowującego, że
ta odbywająca się po raz pierwszy impreza okazała się sukcesem i powinna być zorganizowana również podczas następnej
edycji FMB – targów dostawców z dziedziny inżynierii mechanicznej."
Targi FKT są przeznaczone dla sektora, który tradycyjnie już
jest licznie reprezentowany w tym regionie. Region East Westphalia-Lippe stanowi ważne centrum tego przemysłu, obejmujące około 500 firm zatrudniających 17 000 pracowników
i generujących roczną sprzedaż przekraczającą 3 miliardy euro.

Głowica odczytująco-zapisująca F192
na pasmo UHF o dużym zasięgu
transmisji
Głowice odczytująco-zapisujące na pasmo UHF, produkowane
przez firmę Pepperl+Fuchs charakteryzują się niezawodną pracą w ciężkich warunkach środowiskowych i elastyczną konfiguracją.
Głowica odczytująco-zapisująca F190 na pasmo UHF jest
przebojem rynkowym już od blisko dwóch lat. Została zaprojektowana do zastosowań tam, gdzie dostępna jest mała przestrzeń instalacyjna, a zasięg odczytu 1...2 m jest w zupełności
wystarczający. To właśnie te cechy są najbardziej pożądane
w ramach Industry 4.0 — etapu rozwoju wymagającego przeprowadzania identyfikacji już w fazie produkcyjnej, a nie w fazie
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logistyki po otrzymaniu gotowego produktu, jak to miało miejsce wcześniej.
Model F192 wzbogaca tą rodzinę produktów o swoje znakomite parametry pozwalające pokryć w przyszłości również
zapotrzebowanie działów logistyki, w tym zasięg odczytu przekraczający 2 m. Bazuje on na odczytująco-zapisującej głowicy
RFID z modelu F190 RFID i zapewnia zasięg detekcji nawet do
6 m, co czyni go idealnym w aplikacjach wymagających szerokiej strefy komunikacji. Równoczesny odczyt i zapis do 200
tagów pozwala zwiększyć przepustowość linii, a w rezultacie
produktywność całej fabryki.

Plan szkoleń 2016
43 SZKOLENIE
WODKAN-EKOTECH

Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń w Inżynierii Wodno-Ściekowej.
Najnowsze Technologie i Diagnostyka Urządzeń
17-18 maja, hotel Delicjusz, Stęszew

44 SZKOLENIE
FOODTECH

Oszczędność i Efektywność w Utrzymaniu Ruchu, Modernizacja Obiektów
Przemysłowych w Przemyśle Spożywczym. Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt

16-17 czerwca, hotel Górski, Polichno

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

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

47 SZKOLENIE
Ciągłość w Procesach Produkcyjnych, Bezpieczeństwo,
Oszczędne Technologie i Redukcja Kosztów
29-30 listopada, hotel Mercure, Racławice
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Vision V700-T20BJ – To sterownik PLC
zintegrowany z 7″ dotykowym i kolorowym
panelem operatorskim. Zestaw wejść/wyjść
jest dobierany w zależności od wymagań
projektu. Wszystko w jednym urządzeniu za
rozsądną cenę.

lub SMS. Umożliwia to zdalne zarządzanie w czasie rzeczywistym.
Opcje wyświetlania są praktycznie nieograniczone. Operator
maszyny komunikuje się bezpośrednio z aplikacją przez rezystancyjny ekran dotykowy lub zdalnie, przez darmową aplikację
Remote Operator, która wyświetla dane, kolorowe wykresy oraz
przyciągające uwagę ekrany alarmowe. Płaski panel i stopień
ochrony IP66 sprawiają, że Vision V700 świetnie pasuje do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego lub wszędzie tam gdzie
występuje duże zapylenie, ścieranie lub inne szkodliwe warunki.
Producenci maszyn zyskują na intuicyjnym i darmowym
oprogramowaniu VisiLogic, które pozwala na szybką konfigurację sprzętu, programowanie aplikacji oraz projektowanie ekranów HMI. Biblioteka bloków funkcyjnych z opcją przeciągnij
i upuść pozwala na realizację złożonych zadań sterowania jak
na przykład regulacja PID. Dostępna jest również bogata biblioteka obrazów przemysłowych.
Unitronics jest pionierem w produkcji i projektowaniu sterowników PLC zintegrowanych z panelami HMI oraz wbudowanymi wejściami i wyjściami. Wytrzymałe serie sterowników
PLC spełniają różnego rodzaju wymagania. Jedno intuicyjne
oprogramowanie do tworzenia całej aplikacji oraz najlepsze
w swojej klasie wsparcie techniczne jest całkowicie darmowe.

Szeroki panel HMI 800 x 480 został zaprojektowany w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie rynku. Popularny rozmiar pozwala nadać maszynie najnowocześniejszy wygląd i jednocześnie
wyposażyć ją w bardzo wydajny sterownik PLC. Wbudowany
port Ethernet posiadający 8 socket’ów pozwala na komunikację
z większością maszyn i urządzeń dostępnych na rynku.
Wejścia oraz wyjścia można dobrać w zależności od wymagań
projektu. Konfiguracja obejmuje cyfrowe, analogowe, szybkie
wejścia/wyjścia jak również PT100/termopary i pomiar wagi/ciśnienia. Mogą być podłączone bezpośrednio na tylnej obudowie
sterownika za pomocą jednego z modułów Snap oraz modułów
na szynę DIN przez adapter rozszerzeń lokalnych lub zdalnych na
odległość 1 kilometra. Vision V700 jest opłacalnym rozwiązaniem
dla aplikacji do 1000 punktów wejść/wyjść.
Komunikacja jest realizowana przez Ethernet, sieci komórkowe oraz przemysłowe protokoły takie jak Modbus, DF1 slave,
BACnet, J1939, CANopen i więcej. Sterownik jest wyposażony
w port Ethernet, port USB do programowania oraz port RS232/
RS485. Dodatkowo sterownik można wyposażyć w jeszcze jeden port RS232/RS485 oraz port CANbus. Wbudowany slot na
karty micro SD pozwala na zapis danych i tworzenie kopii zapasowej aplikacji.
Sterownik V700 może się komunikować z dowolnym urządzeniem po stworzeniu własnej ramki komunikacyjnej. Bezpośrednie połączenie można uzyskać przez port mini USB, lub
zdalnie używając GPRS/GSM oraz innych sieci IP w celu pobierania danych lub wgrania programu do sterownika. Kolejną ważną zaletą jest możliwość powiadomienia operatora urządzenia
o wystąpieniu nietypowej sytuacji poprzez wiadomość e-mail
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Firma Unitronics poszerzyła swoją
wielokrotnie nagradzaną serię
sterowników VisionTM o nowy model V700
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mVIBE to nowy produkt na światowym rynku urządzeń do pomiaru
drgań. Jest wyso-kiej jakości bezprzewodowym czujnikiem, który przesyła zmierzony sygnał do smartfona
lub tabletu wyposażonego
w oprogramowanie do reje-stracji, analizy i prezentacji uzyskanych wyników.
Ale to nie wszystkie jego
możliwości...
Obecnie, najpowszechniej stosowaną
metodą utrzymania maszyn w dobrym
stanie technicznym jest podejście prewencyjne. Wymaga ono wymiany poszczególnych podzespołów po przepracowaniu określonej liczby godzin. Ze
względu na pracę maszyn w różnych warunkach, z różnym obciążeniem skuteczność tej metody oceniana jest na 40%
do 60%. Pomimo wykonywania napraw
w określonych przedziałach czasu zdarza
się, że maszyna ulega awarii. Okazuje się,

że równie często wymieniane są podzespoły, które uznawane są za sprawne.
Zasady funkcjonowania rynku wymuszają ciągłe dążenie do minimalizacji kosztów funkcjonowania zakładów.
W tej sytuacji zarówno straty produkcyjne związane z długim okresem postoju remontowego maszyny, jak i bardzo
wysokie koszty napraw ekspresowych
nie są akceptowalne. Jest to powodem
coraz większego zainteresowania utrzy-

maniem ruchu bazującym na znajomości
rzeczywistego stanu maszyn i predykcji
uszkodzeń.
Pomiar i analiza drgań stanowi obecnie najbardziej efektywną metodę przewidywania awarii urządzeń me-chanicznych. Okazuje się, że wiedza niezbędna
do oceny stanu technicznego wybranych podzespołów maszyn jest ogólnodostępna. Warto korzystać z książek
i podręczników (także dostępnych w sieci Internet), brać udział w organizowanych szkoleniach. W pierwszym okresie
korzystania z narzędzi diagnostycznych
podejmowane decyzje mogą być konsultowane ze specjalistami, posiadającymi
wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Dzięki temu, umiejętności zespołu
odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu
rozwijają się, prowadząc go przez kolejne stopnie zaawansowania stosowanych
metod, obejmujących:

Stopień 1: Ocena ogólnego
stanu maszyny
•

•

•

normy ogólnej oceny stanu technicznego maszyn i podzespołów (PN-ISO,
VDI, DIN)
dedykowane parametry uszkodzeń
(m.in. wskaźniki uszkodzenia łożysk,
wartości estymat dla sygnału drgań
w określonych pasmach częstotliwości, kurtoza, współczynnik szczytu)
analiza zmian wartości wybranych
parametrów w czasie

Stopień 2: Diagnostyka
wybranych uszkodzeń
•

analiza widma drgań (detekcja charakterystycznych częstotliwości uszkodzeń)

Stopień 3: Pełna analiza
złożonych uszkodzeń
•
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Alitec uruchamia produkcję
bezprzewodowych
czujników drgań

analiza widma obwiedni (diagnostyka uszkodzeń łożysk, przekładni)
• analiza rzędów (rozbieg/wybieg)
• analiza modalna
• korelacja, transmitancja
Zespół swobodnie posługujący się
bardziej zaawansowanymi narzędziami
diagnostyki, wcześniej wykryje symptomy pojawiających się uszkodzeń. Dokład-

2/2016

wsparcie w tym zakresie oferuje polski
producent urządzeń i oprogramowania
do rejestracji i analizy drgań – firma Alitec
z Łodzi.
Podstawowym założeniem towarzyszącym podejmowaniu decyzji o wyborze narzędzi do pomiaru i analizy sygnału drgań
jest jak najszybszy zwrot inwestycji. Najczęściej jest on kalkulowany na okres 3 lat.
Planując wdrożenie predykcyjnego
utrzymania ruchu należy pamiętać o dostosowaniu nakładów inwestycyjnych
do kosztu napraw oraz istotności maszyn
lub obiektów. Zakup zaawansowanych,
drogich narzędzi dla urządzenia taniego, które można szybko i łatwo naprawić, oraz które nie pełni krytycznej roli
w procesie produkcyjnym jest całkowicie
nieuzasadniony. Dla maszyn, dla których
procesy degradacji postępują wolno,
niekrytycznych wystarczający okazuje
się nadzór okresowy, prowadzony przy
pomocy obchodowych analizatorów
drgań.




niej określi pozostały czas poprawnego
działania poszczególnych podzespołów
maszyny. W wielu przypadkach będzie
w stanie wskazać przyczynę zbyt często
powtarzających się awarii (np. złe smarowanie, źle dobrane łożysko, błędy montażowe lub wykonawcze).
Wdrożenie nadzoru stanu technicznego maszyn jest procesem, który obejmuje następujące etapy:
• identyfikacja podzespołów najczęściej ulegających awarii i krytycznych
z punktu widzenia poprawności działania nadzorowanej maszyny,
• wskazanie prawdopodobnych uszkodzeń oraz symptomów świadczących
o ich wystąpieniu,
• wybór narzędzi diagnostycznych,
• określenie dla każdego badanego
podzespołu najlepszej lokalizacji
przetwornika drgań (z uwzględnieniem liczby kierunków) i/lub temperatury,
• instalacja i konfiguracja systemu oceny stanu technicznego,
• przeprowadzenie pomiarów wstępnych z uwzględnieniem moż-liwych
warunków pracy maszyny,
• analiza uzyskanych wartości parametrów diagnostycznych w celu weryfikacji (opracowania) kryteriów oceny
stanu technicznego podzespołów,
• końcowe testy i ostateczne uruchomienie systemu nadzoru, opracowanie dokumentacji powykonawczej,
• szkolenia z zakresu obsługi systemu
oraz metod oceny stanu technicznego i diagnostyki maszyn.
Dobrze mieć pewność, że każdy
z wymienionych etapów zostanie przeprowadzony w sposób właściwy. Pełne
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Dokonując wyboru narzędzia warto
zwrócić uwagę na rozwiązania skalowalne, które łatwo mogą zostać dostosowane do rzeczywistych, zmieniających się
potrzeb zakładu. Istotne są m.in.: parametry rejestracji sygnału drgań (zakres
pomiarowy, maksymalna częstotliwość
oraz czas rejestracji), dostępne metody analizy, w razie potrzeby możliwość
pracy w trudnych warunkach. Należy
unikać rozwiązań zamkniętych, które
ograniczą przyszły dostęp do bardziej
zaawansowanych metod identyfikacji
uszkodzeń. Okazuje się jednak, że mierniki o zaawansowanej funkcjonalności
to narzędzia dla profesjonalnych diagnostów. To prawda, że wbudowane oprogramowanie posiada możliwość zmiany
poziomów zaawansowania stosowanych
metod, jednak zakup samego urządzenia pozwalającego na dalszy, trudny do
przewidzenia rozwój stosowanych metod wiąże się ze znacznymi kosztami. Co
więcej, zdarza się, że użytkownik pozostaje bez wsparcia dotyczącego możliwości wykorzystania zakupionego analizatora w rozwiązywaniu rzeczywistych
problemów diagnostycznych.

automatyka+diagnostyka+informatyka

W tym zakresie narzędziem pierwszego wyboru stają się oferowane w stosunkowo niskiej cenie proste mierniki drgań.
Funkcjonalność zdecydowanej większości z nich ogranicza się do wyznaczenia
wartości skutecznej prędkości i/lub przyspieszenia drgań w z góry narzuconym
zakresie częstotliwości, powiązanym
z normą PN-ISO10816. Niekiedy mierniki
te posiadają wbudowane proste algorytmy oceny stanu technicznego łożysk.
Z doświadczenia diagnostów wynika
jednak, że często jako uszkodzenie interpretują one sygnały generowanie przez
maszynę zamocowaną na fundamencie
podatnym, pracującą z dużymi obciążeniami, czy niewłaściwie smarowaną.

ruchu
Utrzymanie
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serwis pomiarowy, będący elementem
oprogramowania VIDIA (Alitec), trafia do
bazy danych w celu dalszej analizy. Innym
podejściem jest wykorzystanie protokołu
Modbus/TCP opartego na łączu bezprzewodowym lub przewodowym (wersja dedykowana czujnika) i przekazywanie wyników do systemu sterowania procesem
(DCS). Oferowana funkcjonalność czujników mVIBE wpisuje je w nurt Przemysłu
4.0, w którym zakłada się wykorzystanie
coraz bardziej popularnych urządzeń IoT
(internet rzeczy).
Przesyłanie informacji pomiarowej na
odległość kilkunastu metrów pozwala wykonywać pomiary na urządzeniach instalowanych w strefach niebezpiecznych.
Koszt zestawu obejmującego czujnik
(w wersji podstawowej), uchwyt magnetyczny, walizkę Explorer oraz bezpłatne
oprogramowanie mVIBE (dostępne poprzez Google Play) wynosi 2500 zł netto.
W przypadku maszyn krytycznych
o dużym stopniu złożoności, zawierających
elementy szybkoobrotowe lub obiektów
umieszczonych w trudnodostępnych
miejscach konieczne jest użycie systemów nadzoru ciągłego: DiBOX, HEV-i lub
COBAD ATEX. Funkcjonalność obejmująca
m.in. rejestrację danych na karcie pamięci
o pojemności 16 GB, autonomiczne wyznaczanie widma dgań, cyfrowe i analogowe interfejsy komunikacyjne, możliwość
raportowania poprzez sieć GSM, czy prowadzenia pomiarów parametrycznych wyróżnia rozwiązania Alitec spośród innych
dostępnych na rynku.
Narzędzi analitycznych i diagnostycznych dostarcza oprogramowanie instalowane na urządzeniach przenośnych
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Całko wicie inną filozofię podczas
opracowania nowych narzędzi diagnostycznych przyjęła firma Alitec. Znajdujące się w ofercie przenośne analizatory drgań stanowią jedynie rejestratory
drgań, które bezprzewodowo przesyłają
wyniki pomiarów do smartfonu lub tabletu pełniącego rolę urządzenia przechowującego ogromne ilości informacji pomiarowej oraz analizującego tę informację.
Wzrastające moce obliczeniowe oraz rozdzielczości ekranów tego typu urządzeń
pozwalają w sposób niemal nieograniczony rozwijać funkcjonalność wbudowanych
programów analizujących sygnał drgań.
Nie jest przy tym wymagana ingerencja
w platformę sprzętową samych urządzeń
mierzących drgania. Producent zadbał
o to, aby stosowane czujniki oraz parametry rejestracji sygnałów zaspokoiły potrzeby nawet nietypowych zastosowań.
Pierwszym produktem, o którym mowa
jest system WiViD. Został on mianowany
produktem roku 2014 przez redakcję jednego z pism branżowych. Posiada wbudowaną głowicę pomiarową mierzącą drgania
w trzech kierunkach, w paśmie częstotliwości od 0,5 Hz do ponad 20 kHz. Bezkontaktowy pomiar temperatury realizuje matrycowy pirometr, pełniący jednocześnie
rolę prostej kamery termowizyjnej. Wyniki
poprzez interfejs WiFi trafiają do wspomnia-nego smarfonu, gdzie analizowane są przez
dedykowane oprogramowanie mVIDIA.
Drugi produkt, mVIBE został wprowadzony na rynek w bieżącym roku. Można
określić go mianem bezprzewodowego czujnika drgań. Zastosowano w nim
przetwornik będący jednokierunkowym
odpowiednikiem tego, który doskonale
sprawdził się w poprzednim rozwiązaniu – urządzeniu WiViD. Parametry pomiaru nie zmieniły się. Nadal możliwe jest
24-bitowe próbkowanie sygnału wibracji
z częstotliwością ponad 65 kHz. Większość
przestrzeni w obudowie czujnika zajmują
akumulatory. Gwarantują one wykonanie
ciągłego (!) pomiaru trwającego 20 godzin.
W normalnym cyklu pracy, akumulator
warto naładować raz w tygodniu. W podstawowej wersji mVIBE odpowiedzialny jest
za pomiar drgań. Przebieg czasowy sygnału
przesyłany jest do dalszej obróbki do urządzenia nadrzędnego (smartfon). Dostępna
jest wersja czujnika autonomicznie wyznaczająca częstotliwościowe widmo drgań
i informująca o przekroczeniu zadanych
progów alarmowych.
Bezprzewodowe łącze WiFi wykorzystuje protokół szyfrowania WPA2. Dzięki
temu czujnik bezpiecznie może zostać włączony w dowolną infrastrukturę sieciową.
W takim rozwiązaniu sygnał drgań poprzez

(ATC MONITOR, mVIBE, mVIDIA) oraz stacjonarnych (VIDIA). Gromadzi ono dane
pomiarowe, pozwala przetwarzać i analizować rejestrowane sygnały drgań. Dla
przykładu analizy wbudowane w programy mVIDIA oraz VIDIA umożliwiają
wyznaczenie: wartości skutecznej (RMS),
wartości szczytowej (0-p), wartości międzyszczytowej (P-P), kurtozy, współczynnika szczytu (crest factor), skośności,
współczynnika uszkodzenia łożysk (BWI),
współczynników Bg i Bv uszkodzenia łożysk, współczynnika gE obwiedni przyspieszenia, widma (rozdzielczość 0,0625
Hz w pełnym paśmie 25,6 kHz), widma
obwiedni. Wbudowany mechanizm
dynamicznego projektowania filtrów
(AFDTM) pozwala wyznaczyć wszystkie
wymienione parametry w dowolnym
zakresie częstotliwości, określonym
przez użytkownika. Korzystając z przedstawionego zestawu można ocenić stan
techniczny i przeprowadzić diagnostykę
uszkodzenia: łożysk, przekładni (zębatych, pasowych), silników, pomp, turbin,
kompresorów, wentylatorów, a także elementów konstrukcyjnych. Możliwe do
wykrycia uszkodzenia obejmują:
• niewyważenie i mimośrodowość,
• rozosiowanie,
• uszkodzenie łożysk tocznych i ślizgowych oraz ich obudów,
• niestabilność filmu olejowego,
• kawitację,
• luzy mocowania i pęknięcia elementów konstrukcyjnych maszyn,
• uszkodzenia kół zębatych oraz pasów
przekładni,
• uszkodzenia turbin i wentylatorów,
• uszkodzenia elektryczne silników,
• prędkości krytyczne, rezonanse.

PMX
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System składa się z układu bazowego,
który obsługuje do pięciu wpinanych
kart. Pierwsze gniazdo jest zarezerwowane dla karty komunikacyjnej, która umożliwia integrację z systemem automatyki
wyższego poziomu. Pozostałe cztery
gniazda są z kolei przeznaczone dla czterokanałowych wzmacniaczy lub kart we/
wy. Aktualnie dostępne są trzy różne moduły ze wzmacniaczami pomiarowymi
dla tensometrów, wejść i wyjść analogowych i dla wyjść cyfrowych. Umożliwia
to pomiar najczęściej wymaganych wielkości fizycznych takich jak: siła, moment,
ciśnienie, odkształcenie, temperatura itp.
Wszystkie moduły są zasilane napięciem
za pośrednictwem układu bazowego.
Użytkownik może cieszyć się wysokim

bezpieczeństwem inwestycji dzięki modułowej konstrukcji systemu – jeżeli wystąpi konieczność rozbudowy układu lub
jego modyfikacji, wystarczy zaopatrzyć
system w dodatkową kartę pomiarową lub zmienić ich konfigurację. Jeżeli
cztery gniazda jednego układu bazowego okażą się niewystarczające, większa
ilość modułów może zostać połączona
w sieci i łatwo zsynchronizowana ze sobą.
System oferuje również duże udogodnienia dla utrzymania ruchu maszyny
w której został użyty. Jeżeli wzmacniacz
pomiarowy zostanie uszkodzony, odpowiednia karta może być łatwo wymieniona. Czas wymagany do tego i związany
z tym czas przestoju maszyny są minimalne.
Komunikacja z PC lub jednostką sterującą w celach konfiguracji lub wizualizacji została zaimplementowana za pomocą Fast Ethernet. Dodatkowo, układ
bazowy został wyposażony w interfejs
USB, który może być używany np. aby
zapisać konfiguracje na pendrive USB
i odczytać je z powrotem (backup urządzenia). Podłączenie układów peryferyjnych, takich jak dyski twarde lub skanery
kodów kreskowych może być również
użyte w celu zapisania danych i zawarcia danych identyfikacyjnych elementu
w tych danych pomiarowych





Wymagania odnośnie automatyzacji
produkcji stale wzrastają. Oczekiwania
dotyczące wysokiej jakości wraz z krótkimi czasami cykli oznaczają, że oprócz
innych zagadnień, rozwiązania automatyki muszą również przetwarzać coraz
to większe ilości wartości pomiarowych
w coraz krótszym czasie. W celu zmniejszenia obciążenia centralnej jednostki
sterującej w takich wypadkach, coraz
częściej używane są rozwiązania o tzw.
zdecentralizowanej inteligencji – również w sektorze przemysłowej technologii pomiarowej.
W celu spełnienia tych wymagań dla
przemysłowej akwizycji danych pomiarowych, firma HBM wprowadziła na rynek swój nowy system o nazwie: PMX.
Akwizycja danych pomiarowych,
i ich dalsza obróbka oraz transmisja do
sterownika wyższego poziomu zostały zaimplementowane w układzie jako
elementy pracujące z wysokimi prędkościami. Dla przykładu możliwe są częstotliwości próbkowania aż do 19,2 kHz.
Jednocześnie dzięki użytym wzmacniaczom pomiarowym, gwarantowana jest
wysoka precyzja zmierzonych danych na
poziomie 0,1% FS i rozdzielczość 24bit.
Ponadto dopracowana konstrukcja obudowy układu gwarantuje jego wysoką
odporność EMC.
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Kanały wirtualne
Technologia pomiarowa w aplikacjach
przemysłowych musi jednolicie integrować protokoły komunikacyjne systemów
automatyki. Z uwagi, że ilości danych
i wymagania odnośnie prędkości ich
przesyłu wzrosły na przestrzeni ostatnich lat, Ethernet przemysłowy staje się
coraz bardziej popularny jako protokół
komunikacyjny w technologii automatyki. Dlatego nowy system PMX wspiera
protokoły oparte na czasie rzeczywistym
jak: EtherCAT i ProfiNet, które również
mogą szybko transmitować duże ilości
danych. Zmierzone sygnały mogą już
być przetworzone wewnętrznie przez
wzmacniacz i udostępnione w czasie
rzeczywistym. System PMX może zatem implementować niektóre zadania
bezpośrednio we wzmacniaczu, które
w przeciwnym razie byłyby przejęte
przez sterownik wyższego poziomu.
Te zadania to np. określanie wartości
średniej,akwizycja wartości szczytowych
i inne obliczenia matematyczne, jak
również np. sterowanie PID. Dodatkowo
względem max.16 kanałów pomiarowych, które oferuje system PMX, użytkownik ma do dyspozycji 32 tzw. wirtualne kanały obliczeniowe. System do tego
celu posiada wydajne procesory sygnałowe, które mogą realizować obliczenia
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Szybka akwizycja danych pomiarowych dla
aplikacji przemysłowych

ruchu
Utrzymanie
+diagnostyka




itych zadań w przemysłowej technologii
pomiarowej.

z wymaganą prędkością. PMX gwarantuje, że wszystkie sygnały spełnią trudne
wymagania czasu rzeczywistego.Wszystkie zmierzone wartości i otrzymane obliczone wartości mogą być transmitowane
w czasie rzeczywistym z częstotliwością
do 10 kHz za pośrednictwem Ethernet
do sterownika maszyny i zakładu. Ta zdecentralizowana inteligencja technologii
pomiarowej jest szczególnie istotna,
głównie dla aplikacji o bardzo wysokim
stopniu automatyzacji do zredukowania
częstotliwości występowania uszkodzeń
i obciążenia systemu sterownika.
Typowe aplikacje dla takich zdecentralizowanych systemów pomiarowych,
które mogą przejmować niektóre z zadań sterowania znajdują się w produkcji,
np. w monitoringu pras – od tabletkarek
i pras materiałów sproszkowanych do
pras elementów metalowych, używanych powszechnie w przemyśle motoryzacyjnym. Takie systemy mogą być użyte
również w sektorze montażu i monitoringu łączenia elementów. Ważne parametry maszyn muszą często być monitorowane w dużych i złożonych układach. Tak
zwany monitoring stanu maszyn powoduje minimalizację czasów przestojów,
a zatem również redukcję kosztów
związanych z przestojami w produkcji.
Kolejną klasyczną aplikacją dla takich
systemów pomiarowych jak nowy PMX
jest przemysłowe stanowisko testowe,

gdzie badane są złożone elementy pod
względem ich zdolności przenoszenia
maksymalnych obciążeń oraz praktyczności. Przemysłowy Ethernet wysuwa się
naprzód jako medium komunikacyjne
w tym sektorze na przestrzeni ostatnich
lat. To samo dotyczy jakości stanowisk
testowych. które kontrolują jakość finalnych produktów jak np. stanowiska
kontrolne umieszczane na końcu linii
produkcyjnej. Przechowywanie zarejestrowanych danych jakościowych tutaj
w bazie danych również stawia podwyższone wymagania dla architektury komunikacji systemów pomiarowych.
Wysokie częstotliwości próbkowania,
szybka transmisja danych i zintegrowana inteligencja (cyfrowe procesory sygnałowe DSP i jednostka centralna) dla
zastąpienia funkcji automatyki wyższego
poziomu, są najistotniejszymi wymaganiami stawianymi systemom technologii
pomiarowej, które są używane w nowoczesnym środowisku przemysłowym.
Komunikacja za pomocą protokołów
czasu rzeczywistego, używanych przez
Ethernet przemysłowy przesyłający duże
ilości danych odgrywa coraz to większą
rolę. Specjalista w branży technologii pomiarowej – firma HBM – wprowadza teraz na rynek nowy system o nazwie PMX,
spełniający wszystkie te wymagania,
dzięki czemu jest odpowiedni dla rozma-



16



automatyka+diagnostyka+informatyka

Nowoczesna
koncepcja obsługi
HBM otworzyło również nowe kierunki
w odniesieniu do obsługi wzmacniacza. Każdy system PMX posiada innowacyjny web server, który nie tylko
wizualizuje status systemu i dane pomiarowe, ale również umożliwia jego
obsługę i konfigurację. W tym celu
zostało użyte narzędzie Google Web
Toolkit (GWT), dzięki któremu mogą
być tworzone aplikacje skryptów Java
niezależne od przeglądarek internetowych. Technologia GWT jest używana głównie do tworzenia interfejsów
użytkownika w aplikacjach sieciowych.
Dzięki temu interfejs użytkownika
systemu PMX jest łatwy i intuicyjny
w obsłudze gdyż jest podobny pod tym
względem do wielu innych aplikacji
sieciowych. Dodatkowo posiada jeszcze inną ważną zaletę dla użytkownika:
z uwagi na fakt, że interfejs jest czysto sieciowy, specjalne oprogramowanie nie musi być instalowane – standardowy PC lub laptop
z przeglądarką jest całkowicie wystarczający. To umożliwia zrealizowanie
aplikacji mobilnych jak również sterowania zdalnego, redukując nakłady
i czasy przestojów tym samym obniżając koszty użytkowania.
Innowacyjna platforma wzmacniaczy
PMX firmy HBM została uhonorowana
w konkursie MessTec& Sensor Masters
Award zajmując w nim drugie miejsce
w kategorii: Test i Pomiar. Nowy system
pomiarowy jest idealnym rozwiązaniem
dla zagadnień metrologii numerycznej
w środowisku przemysłowym. Zgodnie
ze swym motto Fit to Function, skalowalny
system umożliwia użytkownikowi precyzyjne dopasowanie funkcjonalności do
wymagań aplikacji i bazuje na aktualnych
standardach takich jak: przemysłowy
Ethernet z protokołami pracującymi
w czasie rzeczywistym: Ethercat i Profinet. To oznacza, że systemy pomiarowe PMX mogą być również w łatwy
sposób integrowane z nowoczesnymi
systemami automatyki. Wzmacniacz pomiarowy przetwarza zmierzone sygnały
wewnętrznie w czasie rzeczywistym. Nagroda została przyznana podczas zjazdu
MessTec& Sensor Masters w Stuttgarcie.
Konkurs wyróżnia szczególnie innowacyjne, nowo opracowane produkty,
a o przyznaniu nagrody decyduje publiczność.
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Czy na Marsie jest woda?
LB-798 jej ilość poda!

Legendary rover polskie ekipy

Woda
jest
jedną
z najpospolitszych substancji we Wszechświecie. Polarna budowa cząsteczki
wody sprawia, że woda
ma względnie dużą stałą
dielektryczną
–80,4
(dla temperatury 20,0ºC).
Stałe dielektryczne materiałów typu piasek, żwir są
co najmniej o rząd wielkości mniejsze – daje to
podstawę do stosowania
pomiaru wilgotności tych
materiałów poprzez pomiar stałej dielektrycznej.

Omówiona wyżej zasada pomiaru jest
zastosowana w wilgotnościomierzu LB798. Mierzony materiał należy zasypać
do pojemnika, który jest kondensatorem
elektrycznym. Pomiar pojemności tego
kondensatora wypełnionego materiałem w stosunku do pojemności pustego
pojemnika pozwala obliczyć stałą dielektryczną materiału. Zależność między wilgotnością materiału a stałą dielektryczną jest w przybliżeniu pierwiastkowa.
Wpływ ma również granulacja, gęstość
materiał – dlatego dla danego materiału należy eksperymentalnie wyznaczyć
zależność między wilgotnością (określoną np. metodą suszarkowo-wagową)
a pierwiastkiem ze stałej dielektrycznej.
Miernik LB-798 ma możliwość zapisania
w swojej pamięci do 50 charakterystyk
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Magdalena Kluz, Wojciech Gołąbek, Paweł Grad – Studenci Politechniki Rzeszowskiej

materiałów – przy pomocy programu
LB79x z interfejsem USB do komputera
LB-376C.
Woda występująca w przyrodzie jest
roztworem soli i gazów. Obecność soli
mineralnych sprawia, że woda staję się
przewodnikiem. To znacznie utrudnia
pomiar pojemności elektrycznej. Zastosowanie wysokiej częstotliwości pomiaru w higrometrze LB-798 zapewniło
niezależność pomiaru wilgotności od
przewodności materiału. Przyrząd umożliwia dodatkowo oszacowanie przewodności materiału czyli zawartości soli mineralnych w materiale.
Czwartym parametrem mierzonym
przez higrometr LB-798 oprócz stałej
dielektrycznej, wilgotności i przewodności materiału, jest temperatura. Pomiar

2/2016

Sample return task pobieranie ziemi
do wilgotnosciomierza

Legendary Rover jest już na Facebooku:
https://www.facebook.com/legendaryrover

Sample return task zsyp ziemi do
wilgotnosciomierza



Studenci politechniki rzeszowskiej



temperatury oprócz wartości metrologicznej służy również do kompensacji
temperaturowej, ponieważ wartość stałej
dielektrycznej wody zależy od temperatury. Dla temperatury poniżej zera kiedy
woda zmienia stan skupienia na stały traci
ona swoje właściwości dielektryczne – nie
ma wtedy możliwości pomiaru wilgotności
materiału.
Sonda LB-798 jest odporna na zalanie
wodą – ma zapewnioną wysoką szczelność
obudowy IP67. Do odczytu pomiarów służy
panel odczytowy LB-796P.
Najbardziej podobną do Ziemi, a równocześnie pozostającą w zasięgu obecnie
wykorzystywanych i rozwijanych technik,
planetą Układu Słonecznego jest Mars.
Pragniemy zbadać go za pomocą pojazdów bezzałogowych, które już od niespełna 10 lat penetrują jego powierzchnię. Badania potwierdziły, że rodzaj skał
i ukształtowanie terenu Czerwonej Planety są zbliżone do ziemskiego, zwłaszcza
w miejscach pustynnych. Dlatego co roku
na pustyni w stanie Utah w USA organizowane są zawody pojazdów marsjańskich
University Rover Challenge, które mają na
celu skonfrontowanie ze sobą najbardziej
innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych opracowanych przez zespoły studentów z całego Świata.
Od trzech lat w zawodach URC biorą
udział studenci Politechniki Rzeszowskiej
– konstruktorzy łazików marsjańskich
z serii LEGENDARY. W zeszłorocznej edycji zdobyli oni trzecie miejsce. Osiągnięcie to, jak i chęć realizacji własnych pasji
nakłoniły ich do udziału w kolejnej edycji
konkursu. Każdego toku organizatorzy
podnoszą poprzeczkę modyfikując regulamin oraz dodając nowe czynności
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Jako zespół LEGENDARY dziękujemy
naszemu sponsorowi firmie LAB-EL za
przekazanie nam wilgotnościomierza
LB-798 i okazaną pomoc.
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Sample return task w akcji

konieczne do wykonania podczas konkurencji. Nowością tegorocznej edycji
jest wykonanie zdalnego pomiaru wilgotności, pH i temperatury próbki gleby.
W celu pobrania próbki zastosowali świder własnej konstrukcji, który jest
jedną z możliwych końcówek roboczych
manipulatora umieszczonego na robocie.
Wśród całej gamy urządzeń dostępnych na
rynku jedynie wilgotnościomierz LB-798
spełniał wszystkie wymagania potrzebne
do realizacji dalszej części zadania. Głównym kryterium wyboru urządzenia była
zdolność pomiaru materiałów sypkich.
Równie ważnym atutem było podejście
do tematu ze strony firmy LAB-EL, która
zgodziła się zmodyfikować oprogramowanie urządzenia dla łatwiejszej współpracy
z jednym z systemów mikroprocesorowych
łazika oraz wspierała zespół LEGENDARY
w procesie uruchamiania i kalibracji urządzenia. Ponadto sprzęt umożliwia wykonanie pomiaru temperatury próbki gleby,
a przygotowane specjalnie oprogramowanie przesyła również dane odnośnie stałej
dielektrycznej i przewodności.
14-go maja 2015 LEGENDARY III wraz
z całym osprzętem wyruszył w podróż do
Stanów Zjednoczonych na zawody URC
odbywające się w dniach 28-30 maja 2015.
Zawody rozpoczęły się już w poniedziałek
19-go maja: ośmioosobowa reprezentacja
studentów Politechniki Rzeszowskiej wyruszyła zmagać się z zadaniami przygotowanymi przez organizatorów. Jak poszło
– przeczytajcie na naszej stronie: pierwsze
miejsce w zawodach nie przyszło łatwo. Po
drodze mieliśmy wiele problemów, trochę
ognia i wiele nieprzespanych nocy.
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Firma Turck – przedstawiciel marki Banner
Engineering
w
Polsce
– wprowadziła do swojej
oferty nowe, wytrzymałe
kurtyny bezpieczeństwa
EZ-SCREEN LS charakteryzujące się prostą obsługą
i niezawodnością w aplikacjach przemysłowych
Wśród różnych komponentów bezpieczeństwa stosowanych w maszynach
w celu ochrony życia i zdrowia osób,
jednym z bardzo często stosowanych
rozwiązań są kurtyny świetlne bezpieczeństwa. Jako, że muszą one spełniać
odpowiednie normy, ich wewnętrzna
konstrukcja jest objęta pewnymi nieprzekraczalnymi ramami. Jednakże niektóre dostępne na rynku rozwiązania

daleko wykraczają poza wymagane minimum oferując użytkownikowi znacznie
więcej udogodnień.
Rodzina EZ-SCREEN to rozwiązania
zapewniające wysoką jakość wykonania,
dużą odporność mechaniczną i wysoką
niezawodność. W skład serii wchodzą
rozwiązania o dużym zasięgu detekcji
(do 18m) oraz wersja EZ-SCREEN LP cechująca się kompaktową, miniaturową
obudową, która idealnie sprawdza się
przy instalacji na niewielkich maszynach,
gdzie zazwyczaj dysponuje się ograniczoną przestrzenią montażową. Oba
wymienione wykonania spełniają najbardziej wymagające normy bezpieczeństwa (kat. 4 PL e, SIL3).

Wytrzymałe EZ-SCREEN LS

W oparciu o wieloletnie doświadczenia
na polu osłon optoelektronicznych do
istniejących wersji kurtyn świetlnych
bezpieczeństwa dołączył nowy pro-

dukt - seria EZ-SCREEN LS. Wyposażono
ją w odporną na wibracje, wytrzymałą,
aluminiową obudowę z metalowymi
zakończeniami. Zapewnia ona wysoką
odporność na uszkodzenia mechaniczne
nawet podczas pracy w trudnych warunkach środowiskowych np. na prasach lub
obrabiarkach. Ponadto kurtyny charakteryzują się kompaktową i efektywną konstrukcją. Zastosowane w nich rozwiązania mają na celu ułatwić użytkownikowi
korzystanie z urządzenia.

Prosty montaż

Na całej wysokości obudowy rozmieszczone zostały dobrze widoczne, intuicyjne i dwukolorowe wskaźniki LED
informujące o stanie wyrównania danej
grupy promieni świetlnych między nadajnikiem i odbiornikiem. Dzięki temu
proces montażu, jak również analiza problemów mogą zostać przeprowadzone
szybko i sprawnie.

Kurtyny bezpieczeństwa EZ-SCREEN LP oferują najwyższy poziom ochrony zgodny z kategorią 4 PL e, SIL 3
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Niezawodność
i ekonomia

2/2016

Dostępna wersja kaskadowa oferuje nie tylko możliwość połączenia szeregowego do 4 kurtyn, ale również zastosowania wskaźnika świetlnego LED
stanu wyjścia

Strefa chroniona znajduje się na całej
wysokości obudowy. W efekcie urządzenie nie posiada stref martwych. Jest to
szczególnie istotne przy instalacji systemów kaskadowych (brak luk między
kolejnymi kurtynami) oraz przy montażu
kurtyny bezpośrednio na powierzchni
roboczej (brak luki między kurtyną a powierzchnią montażową). Ponadto system
EZ-SCREEN LS uruchamiany jest bez konieczności wykonywania dodatkowych
nastaw np. za pomocą oprogramowania
PC, przełączników konfiguracyjnych DIP
czy innych urządzeń. Do uruchomienia
urządzenia w trybie pracy z resetem
automatycznym potrzebny jest jedynie
zestaw nadajnika i odbiornika (uchwyty
w zestawie) oraz przewody. Natomiast
tryb pracy z resetem ręcznym ustawiany
jest poza kurtyną na współpracującym
przekaźniku, kontrolerze lub sterowniku
bezpieczeństwa.

Trzy rozdzielczości,
wybór typów

szeroki

W celu przystosowania kurtyny bezpieczeństwa do wymagań różnych aplikacji,
jest ona dostępna w trzech rozdzielczościach — 14 mm, 23 mm i 40 mm. Charakteryzuje się przy tym zasięgiem detekcji
wynoszącym maksymalnie 12 metrów.
Urządzenia występują w wysokościach

od 280 mm do 1820 mm w odstępach
70 mm. Dzięki tylko 7 cm różnicy między
kolejnymi wersjami z typoszeregu urządzenie można bardzo łatwo dopasować
do nowej lub istniejącej maszyny.
Uzupełnieniem ofert są wykonania
kaskadowe pozwalające na połączenie
szeregowe do czterech systemów dowolnej długości, rozdzielczości i liczbie
promieni. Dodatkową funkcjonalnością
tych wersji kurtyn bezpieczeństwa jest
możliwość praktycznie zintegrowania
z obudową, w miejscu przeznaczonym
na przewód podłączeniowy kolejnej kurtyny kaskady, jasnego wskaźnika LED informującego o stanie załączenia podwójnych wyjść bezpiecznych OSSD.

Odporność na zakłócenia

Zastosowana w kurtynach serii EZ-SCREEN LS technologia „Dual-Scan” zapewnia
wysoką odporność na zakłócenia ze strony sąsiadujących źródeł światła, iskier
spawalniczych, światła stroboskopowego, EMI i RFI.
Ponadto kurtyna jest zgodna z najbardziej rygorystycznymi, światowymi normami bezpieczeństwa włącznie z typem
4 zgodnie z IEC61496-1/-2, kategorią
bezpieczeństwa 4 PLe zgodnie z EN/ISO
13849-1 oraz SIL3/SILCL3 zgodnie z IEC
61508/IEC 62061.





Brak stref martwych
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Porozmawiaj z ekspertami z zakresu gospodarki wodnej
Niezależnie od tego, w jakim obszarze gospodarki wodnej pracujesz i z jakimi naciskami na
zmiany się spotykasz, Mitsubishi Electric pracuje
razem z Tobą, aby pomóc w zarządzaniu zmianami
i zminimalizować ryzyko. Budząca zaufanie
na całym świecie i sprawdzona we wszystkich
dziedzinach gospodarki wodnej technologia

automatyki Mitsubishi Electric może zoptymalizować wydajność zakładu, zwiększyć dostępność, obniżyć koszty instalacji i eksploatacji
oraz pomóc zaspokoić nie tylko potrzeby bieżące, ale także te wymagania, które pojawią się
w przyszłości.

https://pl3a.mitsubishielectric.com/
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Krystaliczna woda w centrum miasta?

2/2016

Poznaj korzyści z systemu GEOSECMA
1

2

Zbieranie informacji o całej
infrastrukurze sieciowej w jednym
systemie opartym na mapie.

Błyskawiczne
rejestrowanie awarii.

3

4

Wsparcie pracowników terenowych
dzięki lokalizacji miejsc oraz
identyfikacji zasuw przy wykorzystaniu
urządzeń mobilnych z modułem GPS.

Możliwość przeprowadzania
analiz przestrzennych.

5

6
Bezpieczeństwo dzięki systemowi
kontroli integralności bazy danych.

Wsparcie komunikacji z klientem
w oparciu o stronę/formularze www.

Więcej informacji na stronie www.esri.pl
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kompleksowe zarządzanie
siecią wod-kan
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ODZYSK ENERGII ZE ŚCIEKÓW

AKUMULATORY CHŁODU (TES)

ENERGIA POCHODZĄCA ZE ŚCIEKÓW JEST
DODATKOWYM ŹRÓDŁEM ZASILANIA PROCESÓW
TECHNOLOGICZNYCH W CIEPŁO

AKUMULACJA CHŁODU JEST DODATKOWYM
ŹRÓDŁEM ZASILANIA PROCESÓW
TECHNOLOGICZNYCH W CHŁÓD

Co daje odzysk energii ze ścieków w miejscu ich wytworzenia?
Ogromnym potencjałem technologii kolektorów jest możliwość
odzysku energii z dowolnie zanieczyszczonej wody za pomocą
pomp ciepła. Ścieki należy traktować również jako łatwą do
odzyskania odnawialną energię bez względu na to czy mamy do
czynienia z siecią miejską gdzie temperatura wody wynosi. 15
st. C czy zakładem produkcyjnym w którym mamy do dyspozycji
odpowiednio wyższe wartości sięgające nawet 25-35 st.C. Idea
jest prosta, dlatego jeżeli dysponujemy źródłem ciepła o tak
wysokiej temperaturze to po co je marnować?

Co daje akumulacja chłodu?
Akumulator chłodu ogranicza koszty eksploatacji różnego typu
budynków oraz instalacji przemysłowych. W czasie wysokich
temperatur powietrza zewnętrznego wytwornice wody lodowej działają w trybie bezpośrednim zużywając ogromne ilości
energii elektrycznej na cele klimatyzacyjne lub cele procesu
technologicznego. Akumulator chłodu magazynuje energię w
wyprodukowanym lodzie podczas pracy nocnej dzięki czemu w
dzień dysponujemy nadwyżką energii (mocy chłodniczej).

ROZŁADOWANIE AKUMULATORA TES
W DZIEŃ

Ile energii można w ten sposób odzyskać?
Dzięki naszej technologii z każdego 1 m3 można uzyskać dodatkowo 93 kWh energii z dowolnie zanieczyszczonej wody za
pomocą pomp ciepła.
Skąd bierze się tak duża ilość energii ?
W odróżnieniu od tradycyjnych pomp ciepła czerpiących energię
z obniżenia temperatury wody (tzw. przemiana jawna) technologia wymienników ciepła czerpie dodatkową energię z zmiany
stanu skupienia wody w lód (tzw. ciepło utajone)

WZROST ZUŻYCIA EN.EL W CIĄGU DOBY NA POTRZEBY KLIMATYZACJI LUB PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Co daje akumulacja chłodu?
Oprócz wielu zalet związanych z wydłużeniem żywotności instalacji klimatyzacji i możliwości pracy w nocy na niższej taryfie za
energię elektryczną, zaletą zastosowania akumulatorów chłodu jest możliwość zagospodarowania tzw. energii odpadowej
wytworzonej w tym procesie np. do wytworzenia ciepłej wody.

ODZYSK ENERGII ZE ŚCIEKÓW

KLIMATYZACJA

CHŁODZENIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

REDUKJA MOCY KOTŁOWNI

REDUKCJA GABARYTÓW I CENY CHILLERA OD 30% - 70%

REDUKJA TEMPERATURY ŚCIEKÓW PRZED LUB PO ICH OCZYSZCZENIU

ZABEZPIECZENIE MOCY W GODZNACH NAJWIĘKSZEGO ZAPOTRZEBOWANIA

ZAGOSPODAROWANIE NADMIARU ODPADU JAKIM JEST CIEPŁA WODA

KONSUMPCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W NOCY

REDUKCJA KOSZTÓW ZAKUPU MIEDIÓW

REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OD 30%- 70 %

SZYBKI ZWROT NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

REDUKCJA KOSZTÓW ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

MOŻLIWOŚC ODSPRZEDAŻY MEDIÓW PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

ATRAKCYJNY PROFIL ZAKUPOWY DLA DOSTAWCÓW EN. ELEKTRYCZNEJ

REDUKCJA EMISJI CO2

REDUKCJA EMISJI CO2

W jaki sposób optymalizujemy procesy technologiczne?
W przypadku odzysku energii ze ścieków jest konieczne wykonanie indywidualnego audytu na etapie koncepcji, wykonywania
dokumentacji projektowej lub modernizacji układu. W tym zakresie Spółka jest partnerem firm specjalizujących się w oczyszczaniu ścieków przemysłowych i komunalnych. Zespół specjalistów posiada więc kompetencję aby zaprojektować lub zmodernizować instalację z uwzględnieniem odzysku energii ze ścieków.

W jaki sposób optymalizujemy procesy technologiczne?
W zakresie technologii akumulatorów chłodu jest konieczne
wykonanie indywidualnego audytu na etapie koncepcji, wykonywania dokumentacji projektowej lub modernizacji układu w
którym bierzemy pod uwagę cztery procesy:
-

akumulację chłodu i oszczędności z tym związane
zabezpieczenie niedoborów mocy ziębniczej
zagospodarowanie ciepła odpadowego
optymalizację rożnych procesów technologicznych

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Prezes Zarządu Dariusz Zgorzelski
kom: 508 499 375, email: dariusz.zgorzelski@omegainnovations.eu
Menedżer ds. Technicznych Mirosław Mila
kom. 609 217 290,email: miroslaw.mila@omegainnovations.eu

Omega Sp. z o.o. 03-262 Warszawa ul. Pawła Włodkowica 2C
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ŁADOWANIE AKUMULATORA TES
W NOCY MNIEJSZE ZUZYCIE
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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.

2/2016
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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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Efektywność Energetyczna

Obierz kurs na maksymalny potencjał oszczędności.
Oferujemy dedykowane produky i rozwiązania, dopasowane usługi,
szkolenia i doradztwo.

Analiza zużycia i jakości
sprężonego powietrza

Wykrywanie i eliminowanie
nieszczelności

Monitoring efektywności
maszyn - Modułowy System
Pomiarowy

www.festo.pl




Kompleksowy Audyt
Efektywności Pneumatyki
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ODZYSK ENERGII ZE ŚCIEKÓW

AKUMULATORY CHŁODU (TES)

ENERGIA POCHODZĄCA ZE ŚCIEKÓW JEST
DODATKOWYM ŹRÓDŁEM ZASILANIA PROCESÓW
TECHNOLOGICZNYCH W CIEPŁO

AKUMULACJA CHŁODU JEST DODATKOWYM
ŹRÓDŁEM ZASILANIA PROCESÓW
TECHNOLOGICZNYCH W CHŁÓD

Co daje odzysk energii ze ścieków w miejscu ich wytworzenia?
Ogromnym potencjałem technologii kolektorów jest możliwość
odzysku energii z dowolnie zanieczyszczonej wody za pomocą
pomp ciepła. Ścieki należy traktować również jako łatwą do
odzyskania odnawialną energię bez względu na to czy mamy do
czynienia z siecią miejską gdzie temperatura wody wynosi. 15
st. C czy zakładem produkcyjnym w którym mamy do dyspozycji
odpowiednio wyższe wartości sięgające nawet 25-35 st.C. Idea
jest prosta, dlatego jeżeli dysponujemy źródłem ciepła o tak
wysokiej temperaturze to po co je marnować?

Co daje akumulacja chłodu?
Akumulator chłodu ogranicza koszty eksploatacji różnego typu
budynków oraz instalacji przemysłowych. W czasie wysokich
temperatur powietrza zewnętrznego wytwornice wody lodowej działają w trybie bezpośrednim zużywając ogromne ilości
energii elektrycznej na cele klimatyzacyjne lub cele procesu
technologicznego. Akumulator chłodu magazynuje energię w
wyprodukowanym lodzie podczas pracy nocnej dzięki czemu w
dzień dysponujemy nadwyżką energii (mocy chłodniczej).

ROZŁADOWANIE AKUMULATORA TES
W DZIEŃ
ŁADOWANIE AKUMULATORA TES
W NOCY MNIEJSZE ZUZYCIE

Ile energii można w ten sposób odzyskać?
Dzięki naszej technologii z każdego 1 m3 można uzyskać dodatkowo 93 kWh energii z dowolnie zanieczyszczonej wody za
pomocą pomp ciepła.
Skąd bierze się tak duża ilość energii ?
W odróżnieniu od tradycyjnych pomp ciepła czerpiących energię
z obniżenia temperatury wody (tzw. przemiana jawna) technologia wymienników ciepła czerpie dodatkową energię z zmiany
stanu skupienia wody w lód (tzw. ciepło utajone)

WZROST ZUŻYCIA EN.EL W CIĄGU DOBY NA POTRZEBY KLIMATYZACJI LUB PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Co daje akumulacja chłodu?
Oprócz wielu zalet związanych z wydłużeniem żywotności instalacji klimatyzacji i możliwości pracy w nocy na niższej taryfie za
energię elektryczną, zaletą zastosowania akumulatorów chłodu jest możliwość zagospodarowania tzw. energii odpadowej
wytworzonej w tym procesie np. do wytworzenia ciepłej wody.
KLIMATYZACJA

CHŁODZENIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

REDUKCJA GABARYTÓW I CENY CHILLERA OD 30% - 70%

REDUKJA TEMPERATURY ŚCIEKÓW PRZED LUB PO ICH OCZYSZCZENIU

ZABEZPIECZENIE MOCY W GODZNACH NAJWIĘKSZEGO ZAPOTRZEBOWANIA

ZAGOSPODAROWANIE NADMIARU ODPADU JAKIM JEST CIEPŁA WODA

KONSUMPCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W NOCY

REDUKCJA KOSZTÓW ZAKUPU MIEDIÓW

REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OD 30%- 70 %

SZYBKI ZWROT NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

REDUKCJA KOSZTÓW ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

MOŻLIWOŚC ODSPRZEDAŻY MEDIÓW PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

ATRAKCYJNY PROFIL ZAKUPOWY DLA DOSTAWCÓW EN. ELEKTRYCZNEJ

REDUKCJA EMISJI CO2

REDUKCJA EMISJI CO2

W jaki sposób optymalizujemy procesy technologiczne?
W przypadku odzysku energii ze ścieków jest konieczne wykonanie indywidualnego audytu na etapie koncepcji, wykonywania
dokumentacji projektowej lub modernizacji układu. W tym zakresie Spółka jest partnerem firm specjalizujących się w oczyszczaniu ścieków przemysłowych i komunalnych. Zespół specjalistów posiada więc kompetencję aby zaprojektować lub zmodernizować instalację z uwzględnieniem odzysku energii ze ścieków.

W jaki sposób optymalizujemy procesy technologiczne?
W zakresie technologii akumulatorów chłodu jest konieczne
wykonanie indywidualnego audytu na etapie koncepcji, wykonywania dokumentacji projektowej lub modernizacji układu w
którym bierzemy pod uwagę cztery procesy:
-

akumulację chłodu i oszczędności z tym związane
zabezpieczenie niedoborów mocy ziębniczej
zagospodarowanie ciepła odpadowego
optymalizację rożnych procesów technologicznych

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Prezes Zarządu Dariusz Zgorzelski
kom: 508 499 375, email: dariusz.zgorzelski@omegainnovations.eu
Menedżer ds. Technicznych Mirosław Mila
kom. 609 217 290,email: miroslaw.mila@omegainnovations.eu

Omega Sp. z o.o. 03-262 Warszawa ul. Pawła Włodkowica 2C
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ODZYSK ENERGII ZE ŚCIEKÓW
REDUKJA MOCY KOTŁOWNI
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Sery, wędliny i ciastka
w rękach robota

To dane zbierane i publikowane przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotyki IFR (International Federation of
Robotics). Ze statystyk można jednak
wyciągnąć również optymistyczne wnioski, ponieważ tylko w 2013 roku liczba
robotów w tym sektorze zwiększyła się
o 61 proc.
Polska jest siódmym największym producentem żywności w Unii Europejskiej
i ósmym największym jej eksporterem.
Produkcja żywności i napojów stanowi
18 proc. całej produkcji w Polsce, a łączna sprzedaż produktów spożywczych
w naszym kraju osiąga 26 miliardów
euro. Roczny wzrost rynku rok do roku
wynosi ok. 5 proc., a 400 tys. osób zatrudnionych w tym sektorze stanowi 19 proc.
wszystkich pracowników w przemyśle.
Ponad 2 tys. firm osiąga obrót roczny na
poziomie miliona dolarów, a 150 przekracza 100 mln dolarów.
– Rynek spożywczy rozwija się od kilku lat bardzo dynamicznie i wygląda na
to, że jeszcze lepsze dla tej branży będą
najbliższe lata – uważa Łukasz Drewnowski, szef marketingu i sprzedaży
w Lokalnej Jednostce Biznesu Robotyki
ABB. – Dzisiaj, jako dostawca rozwiązań
dla tego sektora gospodarki, możemy
już pochwalić się spektakularnymi rozwiązaniami. Nawet jeśli robotyzacja
branży spożywczej wciąż jest jeszcze na
stosunkowo słabym poziomie, rozmowy
z firmami wytwórczymi pokazują, że zainteresowanie robotyzacją produkcji jest
bardzo duże.

Zaledwie 45 robotów

Z najnowszego raportu Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotyki IFR
wynika, iż głównym odbiorcą aplikacji

zrobotyzowanych w naszym kraju jest
przemysł motoryzacyjny, następnie przemysł gumy i tworzyw sztucznych oraz
żywności i napojów. Według tych danych
rok 2014 rozpoczęliśmy z 45 robotami
zainstalowanymi w sektorze „Food products and beverage; Tobacco products”.
To mało, biorąc pod uwagę dane podane
wcześniej mówiące, iż mamy ponad dwa
tysiące firm o dość znaczącym obrocie.
Z takimi statystykami wciąż daleko nam
do krajów Europy Zachodniej, gdzie robotyzacja jest na zdecydowanie wyższym poziomie.
– W największych polskich zakładach
branży spożywczej pracuje średnio kilka robotów, podczas gdy w krajach zachodnich jest ich co najmniej kilkanaście – tłumaczy Łukasz Drewnowski. – To
niewielka ilość, szczególnie, że oferta
jest bardzo szeroka. ABB ma produkty
przeznaczone stricte dla przemysłu spożywczego, takie jak paletyzery, roboty
pikujące czy roboty typu SCARA. Poza
tym, stanowimy Regionalne Centrum
Aplikacji Zrobotyzowanych, które specjalizuje się właśnie w rozwiązaniach
pakowania, paletyzacji oraz pick&place,
czyli tak naprawdę najbardziej charakterystycznych dla przemysłu F&B. Oprócz
tego, że sprzedajemy „gołe” roboty, jesteśmy także integratorem kompleksowych
rozwiązań. Wygląda jednak na to, że nie
oferta i możliwości technologiczne są
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Branża
spożywcza
nie należy do szczególnie
zrobotyzowanych
gałęzi
przemysłu w naszym kraju.
Oficjalne dane, pochodzące z początku 2014 roku,
mówią o 45 robotach zainstalowanych w sektorze
„Food products and beverage; Tobacco products”.

dzisiaj barierą dla inwestorów. Barierę tę
stanowi świadomość, jakie korzyści niosą za sobą elastyczne rozwiązania technologiczne. Branża spożywcza jest dość
konserwatywna, produkuje swoje sztandarowe wyroby od kilkunastu, a nawet
kilkudziesięciu lat. Jednak świadomość
rośnie i powoli dociera do menedżerów
konieczność wprowadzenia zmian, które
rynek wymusza na dostawcach z coraz
większą niecierpliwością.

Ograniczenia związane
z wydajnością
W przemyśle spożywczym funkcjonują
trzy rozwiązania produkcyjne. Pierwsze
to po prostu ludzie, którzy mogą ręcznie
pakować i układać produkty oraz przenosić opakowania. Drugim, znacznie
bardziej zaawansowanym i wydajnym
rozwiązaniem jest automatyzacja produkcji, czyli maszyny przygotowane do
pakowania konkretnego rodzaju produktu, takie jak układy zasypowe z separatorami do pakowania cukierków. Są to
jednak rozwiązania sztywne, które mają
niewielką możliwość zmiany obsługiwanego produktu na linii technologicznej.
I wreszcie trzecie rozwiązanie, czyli roboty, cechujące się niezwykłą elastycznością i praktycznie nieograniczonymi możliwościami zmiany charakteru produkcji.
– Standardowa fabryka wyposażona
jest dzisiaj w bardzo dużo maszyn i urzą-
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– I to jest właśnie poszukiwanie złotego środka pomiędzy wydajnością
a elastycznością – uśmiecha się Łukasz
Drewnowski. – Jednak rynek jest bezlitosny dla producentów branży F&B. Z racji
silnej konkurencji ma coraz większe wymagania wobec dostawców, a ci nie bardzo mają wyjście i muszą te oczekiwania
spełniać.
Sieci handlowe chcą mieć swoje własne, niepowtarzalne produkty na półce.
W jednym sklepie ser będzie pakowany po 100 gramów w dużych plastrach,
w innym ten sam ser znajdziemy w blistrze 200 gramów w mniejszych plasterkach. W jednym parówki będą zapakowane w folię, w innym w plastikową
torbę. Woda mineralna czy słodki napój
może mieć 2 litry pojemności, może mieć
1,5 litra, a może mieć też 1,35 l, bo tak
akurat wymyśliła sobie sieć handlowa.
Producent może na to nie przystać, ale
musi się liczyć z tym, że z danej sieci po
prostu zniknie.
Oczywiście zawsze można powiedzieć, że są przecież sztandarowe produkty niezmienne od lat – snickersy,

m&m’s, prince polo, pepsi itd. Ale czy na
pewno? Snickersy można kupić w standardowym opakowaniu, albo po dwa
w opakowaniu, albo połowę mniejsze
w dużej paczce, albo w rozmiarze XXL,
albo w promocji zapakowane w kartonik
po cztery sztuki, albo mniejsze, ale tańsze, i tak dalej, i tak dalej. Ból producentów jest coraz większy.
– Rynek wymaga ciągłych zmian –
rodzaju opakowań, wielkości produktu,
zawartości pudełka czy paczki. Na półce
sklepowej musi się wiele dziać, bo tego
oczekuje konsument – mówi Łukasz
Drewnowski. – To zaczyna być standardem, dlatego roboty stają się dla producentów żywności coraz atrakcyjniejsze.
Przezbrojenie linii, na której pracuje robot, trwa kilka chwil, dzięki czemu ten
sam produkt może być pakowany w różny sposób.

Zbliżający się boom
robotyzacji
Możemy pochwalić się znaczącymi referencjami na rynku polskim – mówi
Łukasz Drewnowski. Trwają również rozmowy nad kolejnymi projektami. Ciekawe lokalne wdrożenie to m.in. bydgoska
firma Jago, producent słodyczy. Tam ro-





Coraz większa presja rynku

dodatek FOOD-TECH

dzeń wspieranych przez ludzi wykonujących pewne prace manualnie. Czasami
pojawia się robot. Nam zależy na tym, by
zwiększyć popularność trzeciego rozwiązania, czyli mozolne prace wykonywane
przez ludzi powierzyć robotom i zwiększyć elastyczność produkcji – tłumaczy
Łukasz Drewnowski. – Robot jest rozwiązaniem niezwykle elastycznym. Niemal
błyskawicznie może się przestawić z pakowania pralinek w blistry na układanie
bombonierek w większe opakowania.
Wszystkie te operacje wykonywane są
z dużą wydajnością.
Bardzo często zdarza się, że zakłady
produkujące żywność lub napoje poszukują możliwości zastosowania robota,
bo znają jego wartość, ale ich wymagania są dla manipulatorów nieosiągalne.
Prawdą jest, że robot, w porównaniu
z przeznaczoną do konkretnej czynności
maszyną jest od niej wolniejszy. Dla jednostajnej produkcji lepiej sprawdzają się
odpowiednie maszyny, które zapakują w
pudełka np. 3 tys. torebek herbaty ekspresowej w ciągu minuty. Tyle tylko, że
ograniczeniem dla tego typu maszyny
będzie jeden rodzaj herbaty i jeden rodzaj opakowania. W przypadku robota,
tego typu ograniczenie nie istnieje, gdyż
jest on urządzeniem znacznie bardziej
elastycznym, które możemy zaprogramować do różnego rodzaju prac.
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boty ABB pakują batoniki do opakowań
zbiorczych. Podobnie jest w lubelskiej
fabryce makaronów Lubella, gdzie robotyzacja przynosi wymierne efekty.
– W produkcji spożywczej pewnie zawsze dominować będzie sztywna automatyka, bo nic nie przebije jej wydajności, ale robotyka będzie stanowić coraz
większą część nowoczesnych linii produkcyjnych – uważa Łukasz Drewnowski. – Dlatego jesteśmy przygotowani
na zbliżający się boom robotyzacji w tej
branży. Oferujemy sprzęt, pełną obsługę
projektowo-inżynierską i serwis. Chcemy
i możemy być dla firm doradcą, opracowując kompleksową strategię robotyzacji linii produkcyjnej, gdzie można, gdzie
trzeba, a gdzie lepiej zostawić zwykłą
automatykę. Mamy ludzi i kompetencje,
żeby takich zadań się podjąć. A firmy
z rynku produktów spożywczych, choć
wciąż sprawiają wrażenie nie do końca
przekonanych, wkrótce będą musiały
podejmować konkretne decyzje, by nie
zostać w tyle za konkurencją.
Źródło: Magazyn dla klientów ABB w Polsce
„Dzisiaj” 1/16
www.abb.pl/dzisiaj
Tekst: Sławomir Dolecki; zdjęcia: Arch. ABB
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TOOLEX – Twoje Narzędzie
do Biznesowego Sukcesu!
Przed nami kolejna, IX edycja targów
TOOLEX – najbardziej znaczącej imprezy
branży obróbki metali w Polsce. Spotkanie
odbędzie się w dniach 4-6 października
2016, w Expo Silesia w Sosnowcu.

ważne wydarzenia

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Obrabiarek,
Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX będzie imponująca,
o czym świadczy obecny stan zgłoszeń. Zaraz po zakończeniu
targów udział w kolejnej edycji potwierdzili liderzy z branży
oraz przedstawiciele polskiego i światowego przemysłu obrabiarkowego, a także narzędziowego. Podczas targów spotykają
się najlepsi specjaliści, a wydarzenie odwiedzają znakomici Goście. Świadczą o tym liczby podsumowujące poprzednią edycję:
• ponad 500 Wystawców i Współwystawców z 17 krajów
• około 600 reprezentowanych marek
• ponad 9500 Zwiedzających
• 410 maszyn w ruchu
• ponad 100 nowości prezentowanych na stoiskach
Wystawców
• 15 tys. m2 powierzchni wystawienniczej
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zenie i odziedź tegoroczne Targi za darmo!

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

Fairs of Tools
and Methods

Targi Technologii
Cięcia

Trade Fair

LASERexpo

Targi Metod i Narzędzi
do Wirtualizacji Procesów

Targi Techniki
Laserowej

2/2016

na
kolejną edycję
4Zapraszamy
– 6 października
2016

partnerzy medialni / media partn
patronat medialny
media patron

BRANżA spOTykA sIę W sOsNOWCu!

TOOLEX - Twoje Narzędzie do Biznesowego Sukcesu!

metody i narzędzia do wirtualizacji procesów,
CAD/CAM/CAE, rapid prototyping, metrologia przemysłowa
Tools and Processing Technology
TARGI
WIRTOTECHNOLOGIA
Międzynarodowe Targi Obrabiarek,
Narzędzi i Technologii Obróbki
Równocześnie odbędą
International Fair of Machine Tools,

się:

30.09 – 02.10.2014

patronat honorowy
honorary patronage

The Exhibitor’s invitation i
fair only after you register
Zaproszenie Wystawc
bezpłatnego wejścia n
on–line na stronie inte

www.toolex.pl

Trade Fa
Tec

Sosnowi c ExpoC

Targi Techniki
Laserowej

Targi Olejów,
Smarów
LASERexpo
Targi
Techniki
i Płynów Technologicznych
Laserowej
Trade Fair of Laser
dla Przemysłu
Technology

Targi T
C

LASERexpo

OILexpo
Trade Fair of Laser

bezpłatny wstęp dla 1 osoby

Niniejsze zaproszenie upoważnia do bezpłatnego wejścia na Targi, pod
warunkiem dokonania rejestracji on–line na stronie internetowej Targów.

zaproszenie
Wytnij zaproszenie i odziedź tegoroczne Targi za darmo!

Technology

/y

www.oilexpo.pl

zaproszenie
bezpłatny wstęp dla 1 osoby

Trade Fair of Laser
Technology

Sosnowi c ExpoC
Trade Fa

Międzynarodowe
Targi Metod i Narzędzi
do Wirtualizacji Procesów

Technology
LASERexpo

Tak jak podczas ubiegłej edycji targom towarzyszyć będą
Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA, Targi Olejów, Smarów i Płynów
Technologicznych dla Przemysłu OILexpo, a także Salon Metrologii Przemysłowej CONTROLexpo. To połączenie różnych
tematów targowych daje możliwość wymiany informacji
w zbliżonym zakresie tematycznym, porównania ofert, spotkań i pozyskania kontraktów w jednym miejscu o tej samej
porze.

Targi Techniki
Laserowej
Trade Fair of Laser
Targi Techniki
Laserowej

Szczegółowe informację na temat targów znaleźć można na
www.toolex.pl

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

ZAPRASZAMY!
KONTAKT:
tel. 32 7887 514, 538
Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec
www.exposilesia.pl

Zaproszenie Wystaw
bezpłatnego wejścia
on–line na stronie int

The Exhibitor’s invitatio
fair only after you regist
patronat honorowy
honorary patronage

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

BRANżA spOTykA sIę W sOsNOWCu!

NOWOŚCI Z BRANŻY METROLOGII PRZEMYSŁOWEJ

www.CONTROLexpo.pl

•
•
•
•
•
•

Targi Techniki
Laserowej

Targi Metod i Narzędzi
do Wirtualizacji Procesów

Trade Fair
of Laser Technology

Fairs of Tools
and Methods
of Virtual Processing

Targi Technologii
TargiLASERexpo
2015 w liczbach:
Cięcia
Targi iTechnologii
ponad 500 Wystawców
Współwystawców z 17 krajów
około 600 reprezentowanych
marek
Szlifowania

ExpoCUTTING
GRINDexpo

ponad 9500 Zwiedzających
Organizator / Organiser
410 maszyn w ruchu
TradenaFair
of Cutting
ponad 100 nowości prezentowanych
stoiskach
Technology
15 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej

kontakt:
tel. 32 78 87 541
tel. 32 78 87 538
fax 32 78 87 522
toolex@exposilesia.pl

POLAND
Trade Sosnowiec
Fair of
godziny
otwarcia
/
opening
hours
Grinding Technology
tereny targowe:
30.09 (wtorek / Tuesday)
9.00 – 17.00 h

SIlesia
1.10 (środa / Wednesday) Expo
9.00
– 17.00 h
2.10
(czwartek
/ Thursday) 9.00 – 16.00 h
Centrum
Targowo-Konferencyjne
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

www.exposilesia.pl



się:

TARGI WIRTOTECHNOLOGIA
www.wirtotechnologia.pl

Targi Technologii
Szlifowania
39



DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW!

Tec

30.09 – 02.10.2014

LASERexpo

Tradycyjnie targi otrzymały wsparcie od licznych Partnerów
Honorowych, Merytorycznych czy Wspierających, aby wiedza
i doświadczenie tych instytucji pomagały w jeszcze większym
rozwoju wydarzenia.

www

Targi T
C

/y

Wszystko to potwierdza tezę, że Targi TOOLEX są najdynamiczniej rozwijającą się i jednocześnie największą jesienną imprezą tej branży w Polsce.

ważne wydarzenia

Międzynarodowe
Targi Obrabiarek, Narzędzi
i Technologii Obróbki

GRINDexpo
Trade Fair of

patronat medialny
media patron

partnerzy medialni / media par

tereny targowe / venue

ul. Braci Mieroszewskich 1
41-219 Sosnowiec, Polan
www.exposilesia.pl

kontakt / contact
tel. +48 32 788 75 41, 38
fax +48 32 788 75 22
e-mail: toolex@exposilesia

ww
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Sara Wieder

42 Szkolenie Techniczne.

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

W charakterze słuchaczy brało udział około
80 uczestników - przedstawiciele niemalże
każdej gałęzi przemysłu. Na sali wykładowej można było spotkać m.in.:
Lisner Sp. z o.o., Silesia Plastic Sp.
z o.o., Hochland Polska Sp. z o.o., Ferrero
Polska Sp. z o.o., Eco Serwis S.A., Rafako
S.A., ENERGA Serwis Sp. z o.o., H.Cegiel-

ski-Energocentrum Sp. z o.o., Ostrowski
Zakład Ciepłowniczy S.A. i wielu innych.
Patronami Honorowym szkolenia
został Centralny Ośrodek Szkoleń i Wydawnictw SEP oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii. Prelekcji przedstawicieli obu patronów mogliśmy wysłuchać
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ważne wydarzenia

W
dniach
24-25
marca 2016 odbyło się
kolejne już szkolenie organizowane przez magazyn
ENERGETYKA
&
ELEKTROTECHNIKA pod tytułem „Nowe Rozwiązania
w Energetyce i Elektrotechnice,
Efektywność,
Oszczędność,
Bezpieczeństwo” Szkolenie miało miejsce w Stęszewie
w hotelu Delicjusz
pierwszego dnia szkolenia. Podczas obrad została poruszona bardzo szeroka
problematyka dotycząca efektywności
i oszczędności, bezpieczeństwa oraz
rozwiązań w energetyce i elektrotechnice. Liczne prelekcje wypełniające dwa
dni szkolenia były bez wątpienia cen-

2/2016
nym źródłem wiedzy dla uczestników
sympozjum.

ważne wydarzenia

W roli wystawców oraz prelegentów
wystąpili przedstawiciele m.in. takich
firm jak: Ige+Xao Sp. z o.o., Jean Mueller
Sp. z o.o., Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.,
Astat Sp. z o.o., Merazet S.A., Kamery IR,
Siba Polska Sp. z o.o.
Po zakończonym szkoleniu został
rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą
prelekcję.

Poniżej przedstawiamy jego wyniki:

I miejsce: Kamery IR
II miejsce: Zenex P.P.H.U.
III miejsce: Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.
Zwycięzca konkursu otrzymuje od nas
10 minut gratis do wykorzystania na kolejnym szkoleniu
Po pierwszym dniu wykładów został
również rozstrzygnięty konkurs na najlepsze stoisko wystawowe, w którym nagrodzono:

I miejsce: Kamery IR
II miejsce: Merazet S.A.
III miejsce: Zakłady Kablowe
Bitner
Prelegentom dziękujemy za ciekawe,
merytoryczne prelekcje oraz wszystkim
uczestnikom za udział i udzielenie odpowiedzi w ankietach!
W odpowiedzi na liczne pytania ze
strony gości informujemy, że kolejne
szkolenie przewidziane jest na 17-18
maja 2016 i będzie to szkolenie WOD-KAN-EKOTECH „Efektywne i Oszczędne
Wykorzystanie w Inżynierii Wodno-Ściekowej. Najnowsze Technologie i Diagnostyka Urządzeń”. Sympozjum odbędzie się
w Stęszewie k. Poznania w hotelu Delicjusz. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału!
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43 SZKOLENIE TECHNICZNE WODKAN-EKOTECH

Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń
w Inżynierii Wodno- Ściekowej. Najnowsze
Technologie i Diagnostyka Urządzeń
17-18 maja 2016, Stęszew k. Poznania, hotel Delicjusz
Redakcja
magazynu techniczno-informacyjnego Utrzymanie Ruchu
i Diagnostyka ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału
w 43 Szkoleniu Technicznym
WODKAN-EKOTECH „Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń w Inżynierii Wodno- Ściekowej.
Najnowsze
Technologie
i Diagnostyka Urządzeń”

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

ważne wydarzenia

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.
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2/2016
ZAGADNIENIA:
•

•
•
•
•

ważne wydarzenia

•

Nowoczesne zarządzaniediagnostyka, monitorowanie i automatyka
Nowoczesne systemy opomiarowania sieci, przygotowanie i uzdatnianie wody w obiektach technologicznych
Bezpieczne sieciDobór właściwych
materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych
Badanie strat wodyaparatura pomiarowa, optymalizacja zużycia
Technologie i urządzenia do oczyszczania ścieków
Modernizacja i remonty, utrzymanie
ruchu
Aspekty prawne

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




•
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44 SZKOLENIE TECHNICZNE FOODTECH
Oszczędność i Efektywność w Utrzymaniu
Ruchu, Modernizacja Obiektów
Przemysłowych w Przemyśle Spożywczym.
Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt
ZAGADNIENIA
•

•

•
•
•

•

•

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

•
•
•
•
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ważne wydarzenia

Redakcja
magazynu techniczno-informacyjnego Utrzymanie Ruchu
i Diagnostyka ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału
w 44 Szkoleniu Technicznym FOOTECH „Oszczędność
i
Efektywność
w Utrzymaniu Ruchu, Modernizacja Obiektów Przemysłowych w Przemyśle
Spożywczym. Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt.” Szkolenie odbędzie
się 16-17 czerwca, w Hotelu
Górskim, w Polichnie.

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

2/2016
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

•
•
•
•
•
•

ważne wydarzenia

•
•

Głównych automatyków
Szefów i pracowników AKPiA
Szefów i pracowników działów technicznych
Głównych inżynierów
Dyrektorów ds. technicznych i inwestycji
Kierowników utrzymania ruchu
Szefów i pracowników działu utrzymania ruchu
Szefów i pracowników działu produkcji
Elektryków
Pracowników działów kontroli jakości
Pracowników działów technologicznych

Osoby kontaktowe:
Magdalena Burger – 505 139 335
Anna Gabruś-Ziętek – 661 652 718
Ryszard Hahn – 501 223 613
Zapraszamy do udziału !
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Kompleksowa
Kompleksowa diagnostyka
w
w przemyśle
diagnostyka
w przemyśle
Wdrożenie diagnostyki – konsultacje

Proponowane przez nas konsultacje odbywają się u klienta.

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

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

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

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

Posiadamy 15 lat

doświadczenia

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

Andrzej Popik BPEC sp. z o o.

Opinie

o nas

Konsultacje
Konsultacje
K
diagnostyczne
diagnostyczned
Wdrożenie badań diagnostycznych

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

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

Konsultacje
Konsultacje
diagnostyczne

ediagnostyczne
Wibroakustyka

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

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

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

Konsultacje
Konsultacje
diagnostyczne

diagnostyczne
Termowizja

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

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

Uwaga: Nie wykonujemy dla klienta badań diagnostycznych jako firma usługowa.
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Reezzyyssttoorryy pprreeccyyzzyyjjnnee
do montażu przewlekanego-THT
( rezystory RWE 0,25W; 0,5W oraz 0,6W )
- zakres rezystancji 0,3 Ω do 10MΩ
- tolerancja
±0,01% do ±0,5%
- TWR ( TC )
od ±3
do ±50
do montażu powierzchniowego-SMT

(rezystory SMD 0805 SMD 1206)

- zakres rezystancji 10 Ω do 1M
- tolerancja
0,1% do 1%
- TWR ( TC )
od ±10
do ±50
Nowoczesna technologia wytwarzania gwarantuje
osiąganie :
niskiego temperaturowego współczynnika rezystancji
w szerokim zakresie temperatur
wysokiej stabilności długoczasowej
wąskich tolerancji rezystancji



Wykonujemy rezystory o parametrach
indywidualnie uzgadnianych z odbiorcą.

POMIAR STYCZEŃ/LUTY 2012
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