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Lotnictwo – dziedzina, w któr¹ inwestujemy
Obecnie w Polsce zauwa¿a siê zwiêkszenie liczby

i obliczeniowych odt¹d mo¿emy

projektów realizowanych w przemyœle lotniczym.

jednoczeœnie wykonywaæ

Równie¿ spó³ki EC Grupy, firmy stale rozwijaj¹cej siê,

oprzyrz¹dowania do produkcji

zainwestowa³y w tê dziedzinê. Oferujemy kompleksowe

zaprojektowanych konstrukcji.

us³ugi w zakresie tworzenia oprogramowania dla

Widzimy synergiê pomiêdzy

przemys³u lotniczego, budowy i badania prototypów

dotychczasowymi dzia³aniami

urz¹dzeñ elektronicznych dla lotnictwa, badañ

biznesowymi EC Grupy i naszej

komponentów dla konstrukcji lotniczych, projektowania

nowej firmy EC AvioTech,

samolotów i ich komponentów. Te ostatnie us³ugi

liczymy, ¿e dziêki niej odnotu-

realizujemy od wielu lat, bior¹c udzia³ w tak

jemy znaczny wzrost portfela

spektakularnych projektach jak Airbus A380, M400, A350

zamówieñ z sektora lotniczego.

i wielu innych.

W chwili obecnej negocjujemy
kilka takich projektów.

Najwiêksz¹ aktualn¹ inwestycj¹ jest pozyskanie
i w³¹czenie w poczet spó³ek EC Grupy dawnego zak³adu

Przedsiêwziêciem, które obecnie

narzêdziowego PZL Mielec (obecna nazwa to EC

realizujemy, jest „Opracowanie

AvioTech sp. z o.o). Od 60 lat specjalizuje siê on

zintegrowanej platformy wspomagania lotniskowych

w konstruowaniu i wykonywaniu przyrz¹dów, urz¹dzeñ

procesów logistycznych opartej na RFID”. Celem tego

i narzêdzi dla przemys³u lotniczego oraz innych bran¿,

projektu jest opracowanie innowacyjnej metody

w tym najbardziej wymagaj¹cych: przemys³u

zarz¹dzania procesami lotniskowymi z wykorzystaniem

elektronicznego, samochodowego, maszynowego,

zaawansowanych rozwi¹zañ identyfikacji radiowej.

kolejowego, stoczniowego, tworzyw sztucznych,

Metoda ta znajdzie swoje zastosowanie w zarz¹dzaniu

farmaceutycznego oraz spo¿ywczego. Spó³ka posiada

personelem, jak i sprzêtem lotniskowym, a tak¿e pos³u¿y

wiele certyfikatów, miêdzy innymi certyfikat

optymalizacji procesu logistyki baga¿u. Perspektywa

potwierdzaj¹cy zgodnoœæ jej systemu zarz¹dzania jakoœci¹

wdro¿enia nowo opracowanego systemu bêdzie wymagaæ

(lotnictwo): z normami AS 9100, ISO 9001:2000

jego pe³nej integracji z istniej¹cymi systemami

wykonawstwa czêœci oraz oprzyrz¹dowania dla

oprogramowania.

przemys³u lotniczego, AQAP2110:2009, certyfikat
G³ównego Inspektora Lotnictwa Cywilnego

Rozszerzyliœmy równie¿ ofertê o sprzêt do badañ

zaœwiadczaj¹cy o zdolnoœci do konstruowania oraz

konstrukcji lotniczych, zarówno pod katem wielkoœci

produkcji czêœci lotniczych i oprzyrz¹dowania do celów

geometrycznych, dynamicznych, jak równie¿ oceny stanu

lotniczych zgodnie z przepisami JAR-21.

materia³u. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy siê
system do badañ rezonansowych (GVT – Ground

Nasza strategia zak³ada rozwój spó³ki w zakresie

Vibration Test), który wdro¿yliœmy u kilku klientów

wykonywania narzêdzi i oprzyrz¹dowania do produkcji

w Polsce.

samolotów, helikopterów i silników lotniczych. Zak³ad ma
doœwiadczon¹ kadrê i odpowiednie zaplecze techniczne,

Nasza oferta dla przemys³u lotniczego jest coraz bogatsza

pozwalaj¹ce realizowaæ tego typu projekty dla najbardziej

i wychodzi naprzeciw rynkowi, który obecnie bardzo siê

wymagaj¹cych klientów. S¹ poœród nich m.in.: Sikorsky

powiêksza.

Aircraft, Pratt&Whitney, BAE Systems, Airbus Military,
AVIO, Goodrich. Dziêki nowej spó³ce nasza oferta jest

prof. Tadeusz Uhl

kompleksowa: oprócz œwiadczenia us³ug projektowych

prezes EC Grupy
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Nowy wagon restauracyjny

Firma EC Engineering
zaprojektowa³a ostatnio wagon
restauracyjny dla FPS Cegielski Sp. z o.o. Powstanie on na bazie
istniej¹cego wagonu produkowanego przez klienta, w którym
EC Engineering dokonuje z kolei modyfikacji wnêtrza do
potrzeb wagonu restauracyjnego.
Wagon podzielony jest na dwa g³ówne obszary: jadalny
i kuchenno-barowy. Wygl¹d czêœci jadalnej zosta³ w pe³ni
zaprojektowany przez EC Engineering. Dziêki nowoczesnym
kszta³tom i ¿ywej kolorystyce wnêtrze wagonu jest niebanalne
i ciekawe, co z pewnoœci¹ bêdzie s³u¿yæ dobremu
samopoczuciu i apetytowi podró¿uj¹cych.
W klimatyzowanym wagonie mo¿e podró¿owaæ i spo¿ywaæ
posi³ki jednoczeœnie 36 osób, rozlokowanych przy szeœciu
stolikach czteroosobowych i szeœciu dwuosobowych.
Podczas projektowania wagonu szczególny nacisk zosta³
po³o¿ony na kwestie higieny. Podaj¹cy posi³ki wychodz¹
z nimi do pasa¿erów przez przejœcie w kontuarze, natomiast
powrót brudnych naczyñ odbywa siê inn¹ drog¹, przez wejœcie
do kuchni z korytarza. Wnêtrze jest ³atwe do sprz¹tania m.in.
dziêki temu, ¿e fotele maj¹ podnoszone siedziska. Ca³oœæ
zabrudzonej wody (tzw. woda szara i czarna) jest zbierana do
zbiorników, nic nie trafia na tory. Jest to wymóg konieczny, aby
wagon móg³ wje¿d¿aæ na teren np. Niemiec.
Czêœæ barowo-kuchenna wagonu zosta³a zaprojektowana
przez EC Engineering, natomiast wyposa¿enie kuchenne do
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niej dostarcza specjalistyczna firma z Niemiec. Jest ono
wykonane ze stali nierdzewnej, w wagonie zastosowano te¿
urz¹dzenia przeznaczone specjalnie dla kolei.
Po od³¹czeniu wagonu od sk³adu mo¿liwe jest dalsze
przechowywanie ¿ywnoœci w lodówkach i zamra¿arkach
dziêki wykorzystaniu zasilania peronowego. Jeœli natomiast
nie ma takiej mo¿liwoœci, z pomoc¹ obs³udze przychodzi
agregat pr¹dotwórczy. Umo¿liwia on utrzymanie
odpowiedniej temperatury w lodówkach i zamra¿arkach przez
oko³o 24 godziny (limitowane jest to zu¿yciem paliwa przez
agregat), a tak¿e pozwala na sporz¹dzenie prostych posi³ków
dla za³ogi wagonu.
Nieczêsto projektuje siê wagony restauracyjne. Dla in¿ynierów
jest to ciekawe doœwiadczenie i okazja do zdobycia nowej
wiedzy.

Dassault Systemes i EC Engineering
W czerwcu w Krakowie odby³y siê dwie konferencje
organizowane przez Dassault Systemes i firmê EC Engineering.
Pierwsze spotkanie poœwiêcone by³o tematyce projektowania
konstrukcji mechanicznych oraz definiowania procesów
produkcyjnych. Interaktywna forma tego seminarium umo¿liwi³a
ocenê przydatnoœci oprogramowania CATIA V6, dostarczy³a
informacji na temat wspó³pracy wersji V5 z wersj¹ V6, pozwoli³a
na wymianê doœwiadczeñ z innymi u¿ytkownikami systemu
CATIA oraz praktyczn¹ ilustracjê odpowiedzi na zadawane
pytania.
Druga konferencja, która odby³a siê 27 czerwca, by³a poœwiêcona
projektowaniu przestrzennych instalacji elektrycznych (3D
Experience for Electrical Harness development). Mia³a ona na celu
kompleksowe omówienie zagadnieñ dotycz¹cych projektowania
instalacji elektrycznych w systemie CATIA V6, s³u¿y³a te¿
wymianie doœwiadczeñ miêdzy fachowcami korzystaj¹cymi
z tego programu.
Oba spotkania zorganizowano w siedzibie EC Engineering. Firmy
planuj¹ urz¹dzaæ wspólnie podobne konferencje w przysz³oœci.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim uczestnikom za wziêcie
udzia³u w tegorocznych spotkaniach.

IRIS: potwierdzona jakoœæ i niezawodnoœæ
Jakoœæ us³ug firmy EC Engineering jest zgodna z najwy¿szymi
œwiatowymi standardami. Potwierdzi³ to drugi ju¿ audyt
sprawdzaj¹cy, czy firma spe³nia wymagania stawiane przez
system zarz¹dzania
jakoœci¹ IRIS. Audyt zakoñczy³ siê
w czerwcu br.
IRIS (International Railway Industry Standard) jest
miêdzynarodowym standardem przeznaczonym dla przemys³u
kolejowego. Zosta³ stworzony przez Europejskie Stowarzyszenie
Producentów Kolejowych (UNIFE) przy wsparciu czterech
najwiêkszych producentów w tej bran¿y - firm: Bombardier,
Siemens, Alstom i Ansaldo Breda, które w ten sposób da³y innym
podmiotom mo¿liwoœæ czerpania z w³asnych doœwiadczeñ. IRIS jest
odpowiedzi¹ na brak uregulowañ dotycz¹cych jakoœci,
niezawodnoœci i bezpieczeñstwa technicznego w bran¿y kolejowej,
porównywalnych z tymi, jakie istniej¹ w lotnictwie (AS 9100),
motoryzacji (ISO/TS 16949) czy maj¹ zastosowanie do wyrobów
medycznych (ISO 13485).
Krakowska firma otrzyma³a certyfikat IRIS po pomyœlnie
zakoñczonym audycie w sierpniu ubieg³ego roku.
W trakcie tegorocznego audytu sprawdzane by³y nastêpuj¹ce
obszary dzia³alnoœci firmy:
=
organizacja, system zarz¹dzania, zarz¹dzanie wiedz¹ i obszar
zarz¹dczy
=
zasoby ludzkie i infrastruktura
=
ofertowanie, projektowanie, zarz¹dzanie projektami
=
jakoœæ, audyty.
Jak wykaza³a kontrola, poprawa nast¹pi³a w ka¿dym obszarze, co
potwierdza wysok¹ jakoœæ us³ug œwiadczonych przez EC
Engineering.
Do mocnych stron firmy zaliczone zosta³y:
merytoryka (projektowanie, obliczenia, R&D), kompetencje
pracowników
=
rozwi¹zania systemowe do zarz¹dzania na wysokim poziomie
dojrza³oœci - na miarê wysoko rozwiniêtych zarz¹dczo firm
=
zarz¹dzanie szkoleniami i zasobami ludzkimi
=
rozwi¹zania IT
=
zarz¹dzanie wiedz¹
=
kontrola jakoœci 2D
=
tempo rozwoju produkcji.
=

OdwiedŸ nas na InnoTrans 2012
Od 18 do 21 wrzeœnia w Berlinie bêd¹ trwa³y Miêdzynarodowe Bran¿owe
Targi Technologii Transportowych – InnoTrans 2012. Targi organizowane
s¹ co dwa lata w halach wystawienniczych Messe Berlin. Swoj¹ pierwsz¹
edycjê mia³y w 1996 r. i od tej pory rozwijaj¹ siê bardzo dynamicznie.
Ostatnim razem, w 2010 roku, wystawa zajê³a ponad 140 tys. mkw.
W targach wziê³o udzia³ 2 tys. 243 wystawców, z czego ponad po³owa
spoza Niemiec. InnoTrans odwiedzi³o wówczas ponad 100 tys. osób.
S¹ to targi organizowane z myœl¹ o specjalistach z ca³ego œwiata:
publicznych i prywatnych przedsiêbiorstwach i zak³adach
komunikacyjnych, firmach budowlanych, in¿ynierach, przedstawicielach
nauki i jednostek badawczo-rozwojowych, reprezentantach przemys³u
prze³adunkowego. Organizatorzy nie zapominaj¹ jednak tak¿e o mediach,
jak i wszystkich osobach zainteresowanych transportem szynowym.
W tym roku EC Engineering bêdzie uczestniczyæ w targach InnoTrans ju¿
po raz czwarty. Spó³ka przedstawi dwa profile swojej dzia³alnoœci, a bêd¹
temu s³u¿yæ specjalnie zaprojektowane stanowiska ekspozycyjne.
EC Engineering zaprezentuje siê jako firma in¿ynierska oraz jako
producent pantografów. Po raz pierwszy przedstawi te¿ swój najnowszy
produkt – toaletê pró¿niow¹. Firma ma nadziejê, ¿e – podobnie jak przed
dwoma laty – i tym razem w czasie targów podpisze nowe kontrakty.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk:
- hala 6.2, stoisko 144
- hala 9, stoisko 209.

EC Engineering
z certyfikatem na prace spawalnicze
W maju br. w dziale produkcji EC Engineering odby³ siê audyt
certyfikuj¹cy na normê spawalnicz¹ DIN EN 15085. Audyt
przeprowadzi³a firma GSI SLV z Hanoweru.
Certyfikat dotycz¹cy spawania pojazdów szynowych i ich czêœci
zgodnie z norm¹ DIN EN 15085-2 - zaœwiadcza, ¿e w zak³adzie
produkcyjnym przy ul. Centralnej w Krakowie wykonywane s¹
prace spawalnicze spe³niaj¹ce pe³ne wymagania jakoœci.
Obowi¹zuje on od 25 maja 2012 do 25 maja 2015 roku.
Certyfikacja systemu EN 15085:2007
Normy serii EN 15085:2007 przeznaczone s¹ dla firm przemys³u
kolejowego, które w produkcji wyrobów stosuj¹ procesy
spawalnicze. Zawieraj¹ wymagania jakoœci dotycz¹ce spawania
materia³ów metalowych.
Korzyœci wynikaj¹ce z wdro¿enia wymagañ normy PN-EN
15085-2:2007 to:
=
podniesienie jakoœci wytwarzanych wyrobów spawanych
=
zwiêkszenie wiarygodnoœci w oczach klientów
=
gwarancja wykonania procesów spawania w efektywny
sposób
=
zapewnienie nadzoru nad wyrobem ju¿ od etapu
projektowania
=
zrozumienie Ÿróde³ potencjalnych trudnoœci w wytwarzaniu
wyrobu oraz ich nadzorowanie.
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Konferencje

EC Engineering na targach kolejowych w Ostrawie
W czerwcu br. firma EC Engineering zaprezentowa³a siê na
najwiêkszych czeskich targach kolejowych w Ostrawie.

przychodz¹ tam, by skorzystaæ z rzadkiej okazji obejrzenia
z bliska nowych poci¹gów.

W tegorocznych Miêdzynarodowych Targach Technologii,
Produktów i Us³ug dla Transportu Kolejowego i Miejskiego
w Ostrawie wziê³o udzia³ ok. 180 firm kolejowych z Czech,
S³owacji, Niemiec, Austrii i Polski. Odwiedzaj¹cych – których
w tym roku by³o ponad 6,3 tys. – przyci¹gaj¹ na tê imprezê
ciekawe prezentacje taboru: pojazdów szynowych oraz
maszyn utrzymania infrastruktury kolejowej. Na targach
obecne s¹ firmy zarówno bran¿y kolejowej, jak i transportu
miejskiego. Targi otwarte s¹ dla wszystkich zainteresowanych,
mo¿na wiêc na nich spotkaæ tak¿e ca³e rodziny z dzieæmi, które

EC Engineering pokaza³a w Ostrawie swój flagowy produkt –
pantograf kolejowy 160 EC, który zd¹¿y³ ju¿ zdobyæ uznanie
w bran¿y, a tak¿e pantograf tramwajowy 70 EC, produkowany
seryjnie od pocz¹tku tego roku. Ostrawskie targi by³y ostatni¹
imprez¹ targow¹, na której firma prezentowa³a siê realizuj¹c
projekt „Wdro¿enie Planu Rozwoju Eksportu przez firmê EC
Engineering Sp. z o.o.”. To projekt wspó³finansowany ze
œrodków Unii Europejskiej, w ramach programu Paszport do
eksportu.

INNOVATIVE ECONOMY

EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

NATIONAL COHESION STRATEGY

Funds for Innovation

Investing in your Future

PROJECT CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION THROUGH THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Spotkanie u¿ytkowników MSC.Software i Simufact 2012 w Krakowie
10 i 11 maja br. w Krakowie w hotelu „Swing” odby³a siê konferencja u¿ytkowników
oprogramowania MSC Software i Simufact. Licznie wziêli w niej udzia³ przedstawiciele firm
oraz uczelni i instytutów badawczych z Polski i Czech. Uczestnicy zaprezentowali szerokie
zastosowanie pakietów oprogramowania firmy MSC.Software w przemyœle lotniczym,
motoryzacyjnym, kolejowym, stoczniowym i innych. Mo¿na by³o te¿ przekonaæ siê, jak
oprogramowanie MSC.Software i Simufact jest wykorzystywane w badaniach naukowych
i dydaktyce.
Jan Mazuch oraz Joachim Schwope z firmy MSC.Software przedstawiali trendy w rozwoju
oprogramowania. Z kolei Stefan Zimmer oraz Ralph Bernhardt z firmy Simufact przedstawili
kierunki rozwoju przemys³u kuŸniczego na
œwiecie oraz powi¹zany z tym rozwój narzêdzi
in¿ynierskich, które maj¹ wspomagaæ pracê
technologa. Uczestnicy spotkania mieli okazjê
zapoznaæ siê z now¹ wersj¹ oprogramowania
Simufact.forming 11.0. Zaprezentowano im
te¿, jak za pomoc¹ oprogramowania
Simufact.forming firmy Simufact Engineering
GmbH mo¿na rozwi¹zywaæ problemy
w procesach przeróbki plastycznej.
Du¿ym zainteresowaniem wœród uczestników konferencji cieszy³y siê zorganizowane
warsztaty. In¿ynierowie mogli skorzystaæ z konsultacji indywidualnych u przedstawicieli
producentów oprogramowania oraz u specjalistów z EC Engineering, œwiadcz¹cych pomoc
techniczn¹.
Wszystkim przyby³ym serdecznie dziêkujemy za obecnoœæ i ju¿ teraz zapraszamy na kolejne
spotkanie u¿ytkowników oprogramowania, które jest planowane w 2014 roku.
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TOALETA PRÓ¯NIOWA EC-VAC
Spó³ka EC Engineering, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom
klientów z bran¿y kolejowej, wprowadzi³a do swojej oferty
sprzeda¿owej nowy produkt pod nazw¹ EC-VAC.
To innowacyjne urz¹dzenie. Podczas projektowania toalety
EC-VAC zwrócono szczególn¹ uwagê na indywidualizm
i nowoczesnoœæ. Kompaktowoœæ rozwi¹zania polega przede
wszystkim na skoncentrowaniu pneumatyki, hydrauliki
i elektroniki w jednym kompletnym urz¹dzeniu, gotowym do
instalacji w pojeŸdzie. Toaleta posiada bardzo dobre parametry
techniczno-u¿ytkowe. Produkt cechuje niskie zu¿ycie wody,
sprê¿onego powietrza oraz energii elektrycznej. Pod¹¿aj¹c za
trendami panuj¹cymi w bran¿y kolejowej, ograniczono zu¿ycie
wody do oko³o szklanki na jedno sp³ukiwanie (0.2l /cykl).
Podczas sp³ukiwania wykorzystywana jest energia sprê¿onego
powietrza - przep³yw wymuszony jest poprzez zastosowanie
pró¿ni oraz nadciœnienia w zbiorniku poœrednim. Zu¿ycie
powietrza zosta³o dodatkowo zminimalizowane poprzez u¿ycie
dedykowanego e¿ektora, który mo¿e wygenerowaæ a¿ 92-proc.
pró¿niê w zbiorniku poœrednim. E¿ektor w czasie 10 sekund,
przy ciœnieniu roboczym 5 barów osi¹ga 70-procentow¹ pró¿niê.
Nowy produkt zostanie zaprezentowany podczas targów
InnoTrans w Berlinie w dniach 18 - 21 wrzeœnia br. Serdecznie
zapraszamy na stanowisko nr 209 w hali 9.
Dzia³ Produkcja – EC Engineering Sp. z o.o.

Jaka bêdzie przysz³oœæ przemys³u kuŸniczego?
Firmy EC Engineering i Simufact Engineering wziê³y udzia³
w Seminarium KuŸniczym Zwi¹zku KuŸni Polskich, które
odby³o siê w maju br. w Krakowie. Uczestnikami spotkania
byli przedstawiciele firm, instytutów oraz uczelni z bran¿y
kuŸniczej.
Dr in¿. Ralph Bernhardt z Simufact Engineering w swojej
prezentacji przedstawi³ trendy rozwoju przemys³u kuŸniczego
na œwiecie oraz ich wp³yw na rozwój nowoczesnych narzêdzi
do symulacji.
Jednym z efektów spotkania by³o podpisanie w lipcu br.
umowy o œcis³ej wspó³pracy pomiêdzy Akademi¹
Górniczo–Hutnicz¹, dok³adniej – Wydzia³em In¿ynierii Metali
i Informatyki Przemys³owej – a firm¹ Simufact Engineering
GmbH z Hamburga. Celem wspó³pracy jest wymiana
doœwiadczeñ, informacji o wynikach badañ naukowych oraz
wspólne szkolenia specjalistów AGH i Simufact.

Bêdzie to równie¿ bardzo ciekawa oferta dla wybijaj¹cych siê
studentów AGH. Zyskaj¹ oni mo¿liwoœæ wyjazdu na praktyki
do firm niemieckich i zdobycie ciekawych doœwiadczeñ.
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Rozwinêliœmy siê z „Paszportem do eksportu”
NAWI¥ZANIE OWOCNEJ WSPÓ£PRACY EKSPORTOWEJ Z FIRMAMI Z BRAN¯Y KOLEJOWEJ I LOTNICZEJ W NIEMCZECH, FRANCJI,
A NAWET CHINACH TO JEDEN Z EFEKTÓW PROJEKTU, KTÓRY OD TRZECH LAT REALIZOWA£A SPÓ£KA EC ENGINEERING

China International Rail Transit Exhibition

InnoTrans

W czerwcu br. zakoñczy³ siê projekt „Wdro¿enie planu rozwoju
eksportu przez firmê EC Engineering Sp. z o.o.”, który by³
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej – z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Dzia³anie 6.1. Paszport do
eksportu.
Projekt realizowany by³ w dwóch etapach. Na pocz¹tek, w 2009 roku,
zosta³a zakupiona us³uga doradcza i opracowany planu rozwoju
eksportu firmy. Zestawia³ on mo¿liwe do zrealizowania dzia³ania
promocyjne i wskazywa³ najlepsze dla spó³ki kierunki ekspansji
eksportowej. Szczegó³owe zaplanowanie dzia³alnoœci eksportowej
spó³ki i przedstawienie jej w postaci spójnego dokumentu przyczyni³o
siê do zwiêkszenia konkurencyjnoœci EC Engineering na rynku
europejskim i krajowym, a w efekcie – do zwiêkszenia eksportu
oferowanych us³ug projektowo-in¿ynieryjnych.
Bezpoœrednim rezultatem stworzenia planu rozwoju eksportu by³a
promocja wizerunku EC Engineering na arenie miêdzynarodowej:
jako atrakcyjnego partnera biznesowego, maj¹cego szerokie
mo¿liwoœci i doœwiadczenie w realizacji us³ug projektowania
in¿ynieryjnego na najwy¿szym poziomie. Plan pomóg³
w rozpowszechnieniu oferty us³ugowej EC Engineering, dotarciu
z informacj¹ do ustalonej grupy potencjalnych klientów
miêdzynarodowych.
Drugi etap projektu – wdro¿enie planu rozwoju eksportu – trwa³ od
lipca 2010 do czerwca 2012 roku. G³ównym celem by³o nawi¹zanie
wspó³pracy z firmami zwi¹zanymi z kolejnictwem oraz bran¿¹
lotnicz¹ w krajach takich jak: Niemcy, Chiny, Czechy czy Francja,
a tak¿e utrzymanie dotychczas istniej¹cych relacji biznesowych
z przedsiêbiorcami maj¹cymi swoje siedziby na terenie tych krajów.

Ponadto skorzystano z fachowego doradztwa w zakresie
opracowania koncepcji budowania wizerunku firmy na wybranych
rynkach.
W ramach realizacji planu rozwoju eksportu EC Engineering
uczestniczy³a jako wystawca w zagranicznych targach. Wœród imprez
zwi¹zanych z przemys³em kolejowym by³y to:
1. InnoTrans – Miêdzynarodowe Bran¿owe Targi Technologii
Transportowych – Berlin, Niemcy, 21 – 24 wrzeœnia 2010 roku.
2. China International Rail Transit Exhibition Szanghaj, Chiny,
sierpieñ 2011.
3. Czech Raildays, Ostrava, Czechy, czerwiec 2012.
Z kolei gdy chodzi o targi zwi¹zane z przemys³em lotniczym,
krakowska spó³ka by³a obecna na presti¿owej imprezie Paris Air
Show Le Bourget (Pary¿, czerwiec 2011 r.).
Realizacja przez firmê za³o¿eñ projektu przynios³a sukces. – Uda³o siê
nawi¹zaæ owocne kontakty z wa¿nymi graczami na rynku
kolejowym i lotniczym, a marka EC Engineering sta³a siê bardziej
rozpoznawalna – podsumowuje z zadowoleniem prezes
EC Engineering Ireneusz £uczak.

W CZYM POMÓG£ FIRMIE PROJEKT PASZPORT DO EKSPORTU:

wzrost wartoœci spó³ki
utrzymanie pozycji wiod¹cego wykonawcy projektów
badawczo-rozwojowych na rynku kolejowym,
lotniczym, maszynowym i motoryzacyjnym
=
zwiêkszenie obecnoœci na rynkach zagranicznych
=
poprawa konkurencyjnoœci.

=

=
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Czech Raildays

Paris Air Show Le Bourget

EC Engineering przedstawicielem firmy
Simulent Inc. – producenta oprogramowania do zaawansowanych
symulacji zjawisk zachodz¹cych pomiêdzy p³ynami i cia³ami sta³ymi
W lipcu br. firmy EC Engineering Sp. z o.o. oraz Simulent Inc. z Kanady podpisa³y umowê dotycz¹c¹ sprzeda¿y oprogramowania na
rynku polskim, czeskim i s³owackim.
Simulent Inc. jest kanadyjsk¹ firm¹ z Toronto, dzia³aj¹c¹ na rynku od 1993 roku i specjalizuj¹c¹ siê w tworzeniu narzêdzi do modelowania
zjawisk zwi¹zanych z mechanik¹ p³ynów, przemianami fazowymi oraz wymian¹ ciep³a. Firma jest zwi¹zana z Centrum Zaawansowanych
Technologii Pow³okowych (CACT - Centre for Advanced Coating Technologies) na Uniwersytecie w Toronto. Jest równie¿ cz³onkiem
Consulting Engineers Ontario oraz nale¿y do grupy Professional Engineers Ontario. Przy opracowywaniu narzêdzi symulacyjnych firma
wspó³pracuje z wysokiej klasy specjalistami w dziedzinie symulacji przep³ywu p³ynów (CFD).
W sk³ad oferty firmy Simulent Inc. wchodz¹ nastêpuj¹ce programy:

SimSpray
- narzêdzie pozwalaj¹ce przeprowadzaæ symulacjê niestacjonarnych przep³ywów turbulentnych p³ynu,
z uwzglêdnieniem zachodz¹cych w nim reakcji chemicznych. Program korzysta z ró¿nych modeli turbulencji.

SimDrop
- specjalistyczne narzêdzie do prowadzenia symulacji procesu zderzania cz¹stki proszku z powierzchni¹ pod³o¿a,
opartej na metodzie VOF. Program ma zaimplementowane algorytmy rozwi¹zuj¹ce równania Naviera-Stokesa za
pomoc¹ metody ró¿nic skoñczonych oraz algorytmy realizuj¹ce œledzenie powierzchni swobodnej cz¹stki
proszku. Istnieje mo¿liwoœæ doboru rodzaju materia³u pod³o¿a i proszku, wartoœci k¹ta nachylenia powierzchni
pod³o¿a wzglêdem strumienia plazmy oraz iloœci osadzanych cz¹stek, co pozwala na analizê wielu przypadków
osadzania pow³oki na powierzchni pod³o¿a.

SimCoat
- pozwala na symulacjê tworzenia siê pow³oki na pod³o¿u oraz na prognozowanie jej w³aœciwoœci: gruboœci,
chropowatoœci i porowatoœci. Program stosuje algorytmy probabilistyczne, oparte na metodzie Monte Carlo do
analizy zderzeñ losowych cz¹stek proszku z powierzchni¹ pod³o¿a. Mo¿na u¿yæ go do analizy procesu
wytwarzania warstw metalicznych i ceramicznych dla przypadku palnika statycznego oraz ruchomego.

SimFill
– narzêdzie wspomagaj¹ce projektowanie urz¹dzeñ do nape³niania zbiorników. Uwzglêdnia wp³yw drgañ
i wstrz¹sów podczas nape³niania, dodatkowo umo¿liwia optymalizacjê dyszy.

SimCast
- program s³u¿¹cy do wizualizacji przep³ywu cieczy i procesu krzepniêcia w odlewie. Funkcjonalnoœæ narzêdzia
obejmuje równie¿ projektowanie geometrii form odlewniczych oraz prowadzenie analizy wype³nienia formy,
przy uwzglêdnieniu efektu skurczu oraz krzepniêcia materia³u z du¿¹ szybkoœci¹.

SimJet
- narzêdzie opracowane w celu modelowania procesu drukowania atramentowego, ciêcia wod¹ oraz czyszczenia
powierzchni strumieniem cieczy.

SimSlosh
- modu³ wspomagaj¹cy projektowanie samochodów cystern oraz zbiorników paliwa w pojazdach
mechanicznych. Umo¿liwia wyznaczenie si³ i momentów si³ powsta³ych w wyniku ruchu cieczy wewn¹trz
zbiornika, jak równie¿ efektu dŸwiêkowego, który w rezultacie powstaje. Program pozwala na importowanie
skomplikowanych geometrii zbiornika.

SimPlasma
- pozwala na prowadzenie analizy transportu masy, pêdu i energii w palnikach plazmowych. Narzêdzie
umo¿liwia analizê zjawisk zachodz¹cych podczas procesów technologicznych wykorzystuj¹cych strumieñ
sprzê¿onej indukcyjnie plazmy o czêstoœci radiowej (RF-ICP - Radio-Frequency Inductively Coupled Plasma) i
stosowanych m.in. w technologii chemicznego osadzania cienkich warstw z fazy gazowej (Chemical Vapor
Deposition of Thin Films), chemii analitycznej, procesach powlekania natryskowego, utylizacji
niebezpiecznych odpadów etc.
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EC Systems tworzy nowatorski system monitorowania turbin
Coraz wiêcej krajów na œwiecie decyduje siê na produkcjê energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych, a w szczególnoœci z wiatru.
Udzia³ farm wiatrowych w sieci elektrycznej systematycznie roœnie. Jednak ich wartoœæ nie zale¿y tylko i wy³¹cznie od iloœci mo¿liwej
do wyprodukowania energii, lecz równie¿ od zdolnoœci do jej przewidzenia. Te prognozy bazuj¹ na poprawnym przewidzeniu
warunków eksploatacyjnych, na które sk³adaj¹ siê warunki wietrzne oraz stan techniczny farmy. Warunki pogodowe s¹ ca³kowicie
niezale¿ne od cz³owieka, jednak stan techniczny turbin mo¿e i powinien byæ stale monitorowany.
W celu poszukiwania jak najlepszych rozwi¹zañ s³u¿¹cych temu monitoringowi spó³ka EC Systems nawi¹za³a w drugiej po³owie 2011 r.
wspó³pracê z instytutami naukowymi oraz przedsiêbiorstwami przemys³u energetyki wiatrowej z Francji i Holandii. Fina³em rozmów
i wstêpnych prac przygotowawczych jest rozpoczêcie 1 lipca br. miêdzynarodowego projektu KAStrion.

G³ównym zadaniem projektu jest zwiêkszenie niezawodnoœci oraz

wspomniane ju¿: wielowymiarowoœæ (system pomiarowy bêdzie

czasu operacyjnego turbin wiatrowych, przede wszystkim

zbiera³ sygna³y wibroakustyczne, pr¹dowe z generatora oraz

morskich (tzw. offshore'owych). Cel ten ma byæ osi¹gniêty przez

procesowe) oraz zaawansowana procedura walidacji danych

zaprojektowanie i wyprodukowanie kompleksowego systemu

pomiarowych, dziêki której wyniki analiz bêd¹ zawsze

monitorowania stanu turbin wiatrowych. W przeci¹gu trzydziestu

prawdziwie opisywaæ stan monitorowanej turbiny.

najbli¿szych miesiêcy (projekt koñczy siê w 2014 roku) stworzony
zostanie system pomiarowy z nowatorsk¹ technologi¹ walidacji

W sk³ad konsorcjum projektowego wchodz¹ jednostki naukowo-

danych, który zapewni poprawne dane wejœciowe dla algorytmów

badawcze z francuskiego Grenoble (Cetim, G-INP, INP-Toulouse),

analizuj¹cych stan monitorowanych uk³adów napêdowych oraz

przedsiêbiorstwa zwi¹zane z projektowaniem, budowaniem,

pr¹dotwórczych. Na wy¿szym poziomie bêdzie dzia³a³ centralny

eksploatacj¹, zarz¹dzaniem oraz œwiadczeniem us³ug dla farm

modu³ zlecaj¹cy zaawansowan¹, wielowymiarow¹ analizê

wiatrowych (Valemo – Francja, Mecal – Holandia). Spó³ka EC

zebranych danych oraz przedstawiaj¹cy ocenê stanu ca³ych farm

Systems wystêpuje tu jako trzeci, po Valemo oraz Mecal'u, partner

wiatrowych. To, co bêdzie wyró¿niaæ tworzony system

przemys³owy. Nad transferem wypracowanych technologii do

monitorowania stanu od obecnie stosowanych na rynku przez

przemys³u bêdzie czuwa³ Gravit (Francja).

najwiêksze firmy (SKF, Siemens, Brüel & Kjær Vibro), to

EC Systems podejmuje
wspó³pracê z Easy-Laser

Firma EC Systems nawi¹za³a wspó³pracê z producentem
najwy¿szej jakoœci urz¹dzeñ do laserowego osiowania wa³ów
maszyn i laserowych pomiarów geometrycznych - szwedzk¹ firm¹
Easy-Laser. Jej produkty s¹ idealnym dope³nieniem naszej
dotychczasowej oferty rozwi¹zañ do monitorowania i diagnostyki
maszyn.
Niew³aœciwe wyosiowanie jest przyczyn¹ drgania maszyn,
wiêkszego zu¿ycia uszczelnieñ, ³o¿ysk i wiêkszego poboru energii.
Natomiast precyzyjne osiowanie zapewnia na d³ugi czas
bezawaryjnoœæ maszyny. Mo¿liwoœæ precyzyjnego, a jednoczeœnie
szybkiego i ³atwego osiowania jest wiêc bardzo wa¿na dla ka¿dego
specjalisty od utrzymania ruchu w przemyœle. Easy-Laser
wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom. Dziêki zaawansowanej
technologii laserowej osiowanie jest niezwykle precyzyjne,
a intuicyjny interfejs urz¹dzenia sprawia, ¿e procedura jest prosta
i krótkotrwa³a. To bardzo ciekawa alternatywa dla tradycyjnych
metod, takich jak osiowanie przy pomocy czujników zegarowych.
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Zbuduj swoje kompetencje jêzykowe z Innowacj¹
Firma Innowacja Polska realizuje nowy, miêdzynarodowy projekt
w ramach Programu Leonardo da Vinci. Celem projektu pod nazw¹
„Build Your English” jest wzmocnienie umiejêtnoœci jêzykowych
uczniów i absolwentów techników budowlanych oraz
pracowników budowlanych. Ma im w tym pomóc tworzona
aplikacja komputerowa do samodzielnej nauki technicznego jêzyka
angielskiego. Partnerami Innowacji Polska s¹: Polski Zwi¹zek
Pracodawców Budownictwa, EMI-Non-profit Limited Liability
Company for Quality Control and Innowation in Building (Wêgry),
Coventry University (Wielka Brytania), SGGCCS – Construction
Cluster in Slovenia, ECOMEN (Estonia).
Obecnie realizowany jest pierwszy etap przedsiêwziêcia, który
obejmuje opracowanie odpowiedniej metodologii nauczania jêzyka
angielskiego, dostosowanej do aplikacji komputerowej.

Za stworzenie samej aplikacji komputerowej odpowiedzialna jest
Innowacja Polska. Na podstawie materia³ów otrzymanych od
partnerów, jak te¿ opracowanej metodologii firma przygotuje
interaktywny program do nauki jêzyka angielskiego. W aplikacji
zostan¹ wykorzystane zdjêcia i materia³y pochodz¹ce z
rzeczywistych placów budów, dziêki czemu bêdzie mo¿liwe
wierne odtworzenie warunków panuj¹cych na budowie,
elementów konstrukcyjnych, narzêdzi, sprzêtu budowlanego itp.
Twórcy oprogramowania siêgn¹ te¿ po elementy gier
komputerowych. Bêd¹ to tak zwane Hidden Object Games, dziêki
którym aplikacja stanie siê bardziej atrakcyjna przede wszystkim
dla m³odych ludzi – uczniów i absolwentów techników
budowlanych.
Wiêcej informacji o projekcie mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej: http://buildyourenglish.eu/.

EC Prozach dla przemys³u elektroenergetycznego
Spó³ka EC Prozach, chc¹c sprostaæ rosn¹cym wymaganiom rynku
w zakresie œwiadczenia kompleksowych us³ug projektowania, coraz
czêœciej anga¿uje swój potencja³ w nowe inicjatywy biznesowe. Spor¹
szansê na rozwój i zdobywanie doœwiadczenia zarz¹d spó³ki widzi
w przemyœle elektroenergetycznym, a w szczególnoœci
w obserwowanym na przestrzeni ostatnich kilku lat dynamicznym
rozwoju kogeneracji - procesu technologicznego jednoczesnego
wytwarzania energii elektrycznej i u¿ytkowej energii cieplnej
w elektrociep³owniach.
Korzyœci finansowe, operacyjne i œrodowiskowe, jakie ze sob¹ niesie,
pozwalaj¹ przewidywaæ d³ugoterminow¹ przysz³oœæ kogeneracji na
polskim i œwiatowych rynkach energetycznych.
W ci¹gu ostatnich dwóch lat mo¿na zaobserwowaæ wzrost liczby
projektów inwestycyjnych zwi¹zanych z przystosowaniem
istniej¹cych kot³ów w elektrociep³owniach do spalania biomasy lub
budow¹ nowych jednostek kogeneracyjnych opalanych tym paliwem.
W Polsce w efekcie przyjêcia proekologicznych dokumentów
politycznych i rozwi¹zañ prawnych stawia siê w³aœnie g³ównie na
wykorzystanie biomasy, która stanowi odnawialne i neutralne Ÿród³o
energii, a tak¿e Ÿród³o ciep³a. Jest to technologia nie tylko tañsza, ale
i czystsza od tradycyjnego wytwarzania.
Zak³adaj¹c, ¿e rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii bêdzie nadal silnie
promowany z równoczesnym dopasowaniem do niego polityki
regulacyjnej pañstwa, mo¿na siê spodziewaæ, ¿e w najbli¿szych latach
zapa³ do inwestowania w jednostki kogeneracji opalane biomas¹ nie
os³abnie.
EC Prozach ju¿ teraz anga¿uje siê w tego typu inwestycje. Jedn¹ z nich
jest budowa na po³udniu Polski obiektu energetycznego opalanego
biomas¹ z uk³adem kogeneracyjnym w technologii ORC (Organic
Rankine Cycle) .
Projektanci EC Prozach s¹ odpowiedzialni za wykonanie ca³ej
dokumentacji projektowej inwestycji – pocz¹wszy od koncepcji
kosztowej, przez projekt budowlany, na projektach wykonawczych
skoñczywszy. Potrzebne s¹ odpowiednie rozwi¹zania projektowe
miêdzy innymi dla komina, wymiennika ciep³a powietrze/spaliny,
obwi¹zania ruroci¹gami wszystkich wymagaj¹cych tego aparatów.
W planowanym budynku nale¿y przewidzieæ wszystkie niezbêdne
konstrukcje, po³¹czyæ systemy sterowania pieca z sieci¹ pozosta³ych
elementów instalacji i ich ustawieniem logicznym. Zadaniem
projektantów jest te¿ odpowiedni dobór elementów instalacji i ich
dopasowanie do rozmiarów i kszta³tu dzia³ki przeznaczonej pod
inwestycjê. Sukcesem zakoñczy³ siê ju¿ pierwszy etap zadania opracowanie koncepcji.

Obrany kierunek rozwoju spó³ki zaowocowa³ równie¿ przest¹pieniem
EC Prozach do organizacji Polish Wood Cluster. Zrzesza ona blisko 70
podmiotów, w tym firmy z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw,
samorz¹dy terytorialne, uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe
z bran¿y drzewnej i energetycznej oraz instytucje otoczenia biznesu.
Dzia³aj¹c w ramach Klastra firma uzyskuje dostêp do wspólnych
i rzetelnych Ÿróde³ informacji ekonomicznych i technologicznych, jak
równie¿ do wdra¿anych technologii innowacyjnych. Zasadnicz¹
korzyœci¹ jest równie¿ mo¿liwoœæ udzia³u w systemie szkoleñ, co
pozwoli na podniesienie kwalifikacji w tej bran¿y, a tak¿e utrzymanie
i pog³êbienie partnerskich relacji wœród cz³onków organizacji,
wykorzystanie ich doœwiadczenia i potencja³u przy wprowadzaniu
nowych rozwi¹zañ. W czerwcu br. w siedzibie Agencji Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci Sp. z o.o. – g³ównego koordynatora Polish Wood
Cluster odby³a siê konferencja szkoleniowa, której jednym z partnerów
by³a spó³ka EC Prozach. Has³o przewodnie brzmia³o:
„Wysokosprawna kogeneracja ORC – biznesowe szanse i mo¿liwoœci
realizacji”. W czasie tego spotkania Robert Hrycaniuk - prezes zarz¹du
EC Prozach odebra³ certyfikat przynale¿noœci do Polish Wood Cluster,
potwierdzaj¹cy cz³onkowstwo spó³ki w tej organizacji. Przedstawiciele
spó³ki mieli okazjê zaprezentowaæ firmê oraz g³ówne zadania
postawione przed ni¹ w ramach wspó³pracy przy projektowaniu
i budowie nowo powstaj¹cego obiektu energetycznego.
- Mam nadziejê, ¿e obrany przez EC Prozach kierunek rozwoju przyniesie
wiele korzyœci, a przed wszystkim umocni pozycjê spó³ki na rynku oraz
zapewni mo¿liwoœæ oferowania szerszego zakresu us³ug
– mówi prezes Robert Hrycaniuk.
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Pomiarowe skanery 3D – przegl¹d oferty firmy EC Test Systems
SKANERY 3D PRZYNOSZ¥ NOWE MO¯LIWOŒCI POMIAROWE – POZWALAJ¥ U¯YTKOWNIKOM NA UCHWYCENIE WSZYSTKICH KSZTA£TÓW
OBIEKTÓW RZECZYWISTYCH, NIEMO¯LIWYCH DO STWORZENIA W PROGRAMACH CAD-OWSKICH. W OFERCIE FIRMY EC TEST SYSTEMS
JEST KILKA MODELI SKANERÓW DOSTOSOWANYCH DO RÓ¯NYCH APLIKACJI POMIAROWYCH. NAJNOWSZYM OFEROWANYM
PRODUKTEM JEST – ODZNACZAJ¥CY SIÊ DU¯¥ DOK£ADNOŒCI¥ – SYSTEM SURPHASER.

RODZAJE SKANERÓW
Systemy dostêpne na rynku mo¿na podzieliæ na kilka rodzajów:
=
ze wzglêdu na œwiat³o: skanery œwiat³a strukturalnego
i laserowe
=
ze wzglêdu na zasiêg: skanery krótko-, œrednioi d³ugozasiêgowe
=
ze wzglêdu na jakoœæ danych: skanery pomiarowe, posiadaj¹ce
certyfikaty zgodnoœci z odpowiednimi normami oraz skanery
komercyjne, daj¹ce w wyniku skanowania chmurê punktów
o kszta³cie zbli¿onym do badanego obiektu, nie przekazuj¹ce
jednak wiarygodnych informacji o geometrii przedmiotu.
ZASTOSOWANIE SKANERÓW 3D
Pomiarowy skaner 3D jest urz¹dzeniem pozwalaj¹cym na
zbadanie geometrii obiektu punkt po punkcie. Pomiar polega na
uzyskaniu chmury punktów (odzwierciedlaj¹cej kszta³t
przedmiotu), która mo¿e zostaæ wykorzystana do dalszej obróbki.
Modele otrzymane ze skanowania 3D mog¹ s³u¿yæ do odtworzenia
narzêdzia (zastosowanie w in¿ynierii odwrotnej), sprawdzenia
wymiarów (dla celów kontroli jakoœci), lub do szybkiego,
precyzyjnego tworzenia prototypów elementów, które bêd¹
optymalizowane i konieczne jest stworzenie ich modelu fizycznego
(przy szybkim prototypowaniu).
SYSTEMY COMET L3D / COMET 5
Stosuj¹c pomiarowe skanery œwiat³a
strukturalnego, takie jak Steinbichler
COMET L3D / COMET 5, w kilka
minut mo¿na uzyskaæ cyfrowy
model dowolnego przedmiotu.
Systemy tego typu bazuj¹ na
projekcji sekwencji pr¹¿ków Moire'a
na powierzchni badanego przedmiotu. S¹ to obecnie
najdok³adniejsze tego typu skanery dostêpne na rynku.
Dok³adnoœæ skanowania, jak¹ mo¿na uzyskaæ pos³uguj¹c siê tego
typu systemami, wynosi poni¿ej 5µm.
RÊCZNY SKANER LASEROWY
T-SCAN
Spoœród laserowych skanerów 3D
krótkiego zasiêgu na wyró¿nienie
zas³uguje rêczny skaner firmy
Steinbichler, model T-Scan. Pozwala na
skanowanie obiektów bez koniecznoœci
obklejenia ich znacznikami. Jest to
mo¿liwe dziêki temu, ¿e g³owica
pomiarowa zosta³a wyposa¿ona w zestaw
diod IR, które s¹ obserwowane przez
system œledz¹cy – orientuj¹cy g³owicê
w przestrzeni. Dane, jakie otrzymuje siê ze
skanowania przy pomocy tego systemu, mog¹ zostaæ
wykorzystane do tak wymagaj¹cych zadañ jak kontrola jakoœci czy
in¿ynieria odwrotna.
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SKANERY LASEROWE KRÓTKIEGO ORAZ ŒREDNIEGO
ZASIÊGU
Skanery krótkiego i œredniego zasiêgu pozwalaj¹ na
odwzorowanie geometrii modelu o du¿ych gabarytach. W tej
grupie skanuj¹cych urz¹dzeñ pomiarowych mo¿na wyró¿niæ dwa
typy skanerów: systemy bazuj¹ce na pomiarze czasu przelotu
wi¹zki oraz systemy opieraj¹ce zasadê dzia³ania na pomiarze
przesuniêcia w fazie fali elektromagnetycznej.
Lepszej jakoœci wyniki mo¿na uzyskaæ ze skanera bazuj¹cego na
pomiarze przesuniêcia fazowego. Ponadto systemy tego typu
charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ szybkoœci¹ skanowania. Ich
ograniczeniem jest natomiast zasiêg skanowania, który jest
uzale¿niony od zastosowanej d³ugoœci fali elektromagnetycznej.
Urz¹dzenia tego typu mieszcz¹ siê zatem w grupie skanerów
krótko- i œredniozasiêgowych.
SYSTEM SURPHASER 25HSX
Wœród skanerów laserowych krótko- oraz
œredniozasiêgowych wyró¿niaj¹cym siê
systemem jest Surphaser 25HSX firmy
Basis Software. To skaner bazuj¹cy na
z mi a n i e f a z y w e mi t ow a n e j f a l i
elektromagnetycznej o zasiêgu
skanowania do 70 metrów. Jest
najdok³adniejszym skanerem 3D w swojej
klasie – niepewnoœæ skanowania przy 15
m to zaledwie 1 mm. Dziêki tak
dopracowanemu rozwi¹zaniu dane mog¹
zostaæ wykorzystane do wymagaj¹cych
zastosowañ, takich jak in¿ynieria
odwrotna, kontrola jakoœci, archiwizacja
zabytków czy kryminalistyka.

CECHY WYRÓ¯NIAJ¥CE SYSTEM SURPHASER 25HSX:
=
du¿a szybkoœæ skanowania w po³¹czeniu z wysok¹ jakoœci¹
uzyskiwanych wyników
=
technologia skanowania 3D w zakresie od 0,2 m do 70 m
=
skanowanie z szybkoœci¹ do 1 200 000 punktów na sekundê
=
niski poziom szumów, pozwalaj¹cy na uzyskiwanie modeli
z milimetrow¹ dok³adnoœci¹
=
jakoœæ skanów 3D odpowiadaj¹ca 100-megapikselowym
zdjêciom cyfrowym
=
solidna, py³o- oraz bryzgoszczelna obudowa, pozwalaj¹ca na
u¿ywanie skanera w terenie oraz œrodowisku przemys³owym
=
kompatybilnoœæ danych z wiod¹cymi programami do obróbki
chmury punktów (Polyworks, Geomagic, RealWorks Survey,
RapidForm etc.)
=
mobilnoœæ – system mieœci siê w standardowej, lotniczej
walizce transportowej.
Jaros³aw Knapek
EC Test Systems Sp. z o.o.
ul. Lublañska 34, 31-476 Kraków, tel. +48 12 627 77 77, fax +48 12 627 77 70
e-mail: biuro@ects.pl, www.ects.pl

Produkty Platinum firmy PCB Piezotronics
IDENTYFIKACJA DRGAÑ, SI£Y ORAZ POMIARY AKUSTYCZNE
Drgania s¹ fundamentalnymi elementami rzeczywistoœci. Wystêpuj¹ w ró¿nej postaci: w skali mikro pochodz¹ (wed³ug
M -teorii) od subatomowych superstrun wibruj¹cych z okreœlonymi czêstotliwoœciami, tworz¹cych cz¹steczki oraz ich
wzajemne oddzia³ywania. W skali makro funkcjonuj¹ jako drgania maszyn oraz ich elementów, budynków, drgania
sejsmiczne, mniej subtelne w swym wp³ywie na otoczenie.
Identyfikacja drgañ odgrywa istotn¹ rolê w diagnostyce maszyn
i urz¹dzeñ. Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Mo¿na tu
wymieniæ:
=
w przemyœle – monitorowanie stanu maszyn oraz ich
komponentów, monitoring ha³asu
=
w budownictwie – pomiar drgañ struktur nara¿onych na
obci¹¿enia dynamiczne
=
w przemyœle samochodowym – ESP (Elektroniczny Program
Stabilizacji), wyzwalanie poduszki powietrznej, monitoring NVH
(monitoring ha³asu i drgañ)
=
w medycynie – AED (Automatyczny Defibrylator Zewnêtrzny)
=
w nawigacji – INS (Nawigacja Bezw³adnoœciowa)
=
w in¿ynierii – pomiary drgañ dla celów badawczo-rozwojowych.

AKCELEROMETRY
Do identyfikacji drgañ u¿ywane s¹ akcelerometry. S¹ to czujniki
wykorzystuj¹ce efekt piezoelektryczny, polegaj¹cy na pojawieniu siê
ró¿noimiennych ³adunków na przeciwleg³ych œcianach kryszta³u (np.
kwarcu bêd¹cego naturalnym piezoelektrykiem) pod wp³ywem
zewnêtrznej si³y wywo³anej bezw³adnoœci¹ masy, na któr¹ oddzia³uje
bezpoœrednio przyœpieszenie. Napiêcie wyjœciowe jest proporcjonalne
do przyspieszenia.

FIRMA PCB PIEZOTRONICS – producent czujników
piezoelektrycznych.
Za³o¿ona w 1967 roku firma PCB Piezotronics jest producentem
piezoelektrycznych czujników kwarcowych – akcelerometrów oraz
uk³adów elektronicznych do pomiaru drgañ, si³y, ciœnienia
dynamicznego, wartoœci akustycznych, udaru oraz momentu
obrotowego. Unikatowym osi¹gniêciem firmy by³o stworzenie
czujników typu ICP®, czyli zintegrowanie z czujnikiem
mikroelektronicznych obwodów kondycjonowania sygna³u. Czyni to
czujniki ³atwiejszymi w u¿yciu oraz bardziej przyjaznymi dla
œrodowiska (IEPE Standard – Integrated Electronics Piezo Electric).

Czujniki te zyska³y szerok¹ popularnoœæ i sta³y siê podstaw¹ sukcesu
firmy, która dziœ ma w swej ofercie najbogatsz¹ na œwiecie gamê
czujników oraz zwi¹zanych z nimi akcesoriów. Oferta jest
prezentowana na stronie internetowej: www.pcb.com. Na terenie
Polski przedstawicielem handlowym firmy PCB Piezotronics jest
krakowska firma EC Test Systems.

PCB PLATINUM STOCK PRODUCT
Produkty Platinum to sprawdzone, niezawodne, odporne czujniki
oraz urz¹dzenia, s³u¿¹ce do pomiaru drgañ, si³y oraz wartoœci
akustycznych, a przez to odpowiednie dla wszelakich rodzajów
zastosowañ. S¹ najpopularniejszymi z szerokiego wachlarza
produktów firmy PCB.
Czujniki oferowane pod nazw¹ Platinum to urz¹dzenia
wyselekcjonowane spoœród modeli produkowanych przez firmê dziêki czterdziestopiêcioletniemu doœwiadczeniu wynikaj¹cemu
z bliskiej wspó³pracy z licznymi klientami, przemys³em
samochodowym, lotniczym, obronnym, kosmicznym, a tak¿e zgodnie
z du¿ym zapotrzebowaniem na poszczególne modele.

WYJ¥TKOWOŒÆ PRODUKTÓW PLATINUM
O wyj¹tkowoœci oraz popularnoœci produktów Platinum decyduj¹ oprócz niezawodnoœci oraz wysokiej jakoœci wykonania czujników,
gwarantuj¹cej du¿¹ powtarzalnoœæ pomiarów - tak¿e poni¿sze cechy:
Niska cena, do¿ywotnia gwarancja oraz natychmiastowa dostawa.
=
niska cena – produkty Platinum maj¹ niezwykle nisk¹ cenê, co

pozwala na zakup ich wiêkszej iloœci, a to z kolei przek³ada siê na
wiêksze mo¿liwoœci pomiarowe oraz zwiêkszenie zakresu badañ;
=
do¿ywotnia gwarancja - jeœli jakikolwiek produkt z listy
kiedykolwiek zawiedzie, firma PCB naprawi go, wymieni na
nowy lub zamieni na inny bez ¿adnych dodatkowych op³at;
=
natychmiastowa dostawa - zmagazynowane czujniki firmy PCB
s¹ gotowe do natychmiastowej wysy³ki w ka¿de miejsce na
œwiecie.

Przyk³adowe produkty Platinum:

PRZYK£ADOWE PRODUKTY PLATINUM

CZUJNIKI DRGAÑ

INSTRUMENTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
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Nowa spó³ka EC Grupy
Zak³ad Narzêdziowy Prodrem w maju br. do³¹czy³ do EC Grupy i przyj¹³ nazwê EC
AvioTech.
Spó³ka wywodzi siê z przedwojennych zak³adów WSK „PZL-Mielec”. Szczyci siê
wieloletni¹ tradycj¹ i doœwiadczeniem w konstruowaniu i produkcji przyrz¹dów
dla najbardziej wymagaj¹cych ga³êzi przemys³u, w szczególnoœci na potrzeby
przemys³u lotniczego, motoryzacyjnego oraz zbrojeniowego. Zajmuje siê produkcj¹
specjalnego oprzyrz¹dowania, oferuje m.in. przyrz¹dy monta¿owe, spawalnicze,
kontrolne (sprawdziany, nastawiaki), przyrz¹dy do obróbki skrawaniem
(frezarskie, wytaczarskie, tokarskie, wiertarskie), przyrz¹dy do obróbki plastycznej
(formy, wykrojniki, t³oczniki, zaginaki), a tak¿e przyrz¹dy specjalne takie jak
elektrody do zgrzewania, przyrz¹dy do nitowania, piaskowania, do obróbki cieplnej
itp. Jej klientami s¹ takie firmy jak np. Airbus, Boeing, Bombardier, GE Aviation,
British Aerospace Systems, Rolls-Royce, Hyde Group, Alstom Transport.
EC AvioTech ma siedzibê na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK”
w Mielcu. Zatrudnia dziœ oko³o 130 osób.
Firma realizuje zamówienia jednostkowe i seryjne z zachowaniem wszelkich
niezbêdnych parametrów jakoœci, do czego wykorzystuje jedn¹ z najbardziej
nowoczesnych maszyn pomiarowych. S¹ to maszyny pomiarowe
wspó³rzêdnoœciowe CNC, ramiê pomiarowe i Laser Tracker do kontroli czêœci
wielkogabarytowych.

G³ówny przyrz¹d monta¿owy lotniczy

EC AvioTech zapewnia wysok¹ jakoœæ produktów polskiego producenta popart¹
certyfikatami: BS EN ISO 9001;2000 EN 9100:2003, AS9100 Rev C, AQAP-2110:2009.
Spó³ka posiada równie¿ status kwalifikowanego dostawcy NATO – Code NCAGE
1263H.

EC KPG docenione przez Komisjê Opracowañ Kartograficznych
Trwa³a zabudowa mieszkaniowa, przemys³owa oraz
infrastruktura komunikacyjna destrukcyjnie wp³ywaj¹ na
otaczaj¹ce nas œrodowisko, zarówno na gleby, wody
powierzchniowe i podziemne, jak i na powietrze.
Antropopresja, czyli wp³yw cz³owieka na œrodowisko, jest
przedmiotem dog³êbnych analiz pracowników EC Katowickiego
Przedsiêbiorstwa Geologicznego. Nasza spó³ka wziê³a ostatnio
udzia³ w projekcie pod nazw¹ „Mapa geoœrodowiskowa Polski
w skali 1 : 50 000”, w ramach którego nasi specjaliœci wskazali
obiekty uci¹¿liwe dla œrodowiska na terenie województw:
dolnoœl¹skiego, pomorskiego, ³ódzkiego oraz œl¹skiego.
Opracowanie EC Katowickiego Przedsiêbiorstwa Geologicznego
otrzyma³o wyró¿nienie Komisji Opracowañ Kartograficznych
(KOK) za bardzo staranne i wnikliwe wype³nienie kart
informacyjnych obiektów uci¹¿liwych dla œrodowiska. W opinii
KOK na mapach „obiekty zosta³y zaznaczone za pomoc¹
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odpowiednich symboli charakteryzuj¹cych rodzaj zagro¿enia dla
œrodowiska, a materia³y zosta³y wykonane bardzo czytelnie
i w sposób rzeczowy oraz merytoryczny”.
Uznanie komisji potwierdza wysoki poziom i jakoœæ
realizowanych przez EC KPG przedsiêwziêæ. Warto zaznaczyæ, ¿e
przygotowujemy projekty, które powinny byæ podstaw¹ do
dzia³añ proekologicznych, maj¹ tak¿e znaczenie dla gospodarki,
jak te¿ mog¹ pomóc w poprawie jakoœci ¿ycia mieszkañców
danych rejonów kraju.
Liczymy, i¿ rozpoznanie negatywnych oddzia³ywañ na
œrodowisko i przygotowanie odpowiednich opracowañ mo¿e
przyczyniæ siê do intensyfikacji badañ geoœrodowiskowych, jak
równie¿ s³u¿yæ monitorowaniu sytuacji œrodowiskowej zarówno
w Polsce, jak i w innych krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej,
z wykorzystaniem systemów monitoringu i urz¹dzeñ
pomiarowych oferowanych przez pozosta³e firmy Grupy EC.

Szkolenia EC Training Center
ANALIZA MODALNA – TEORIA I WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

24 – 28 wrzeœnia 2012 r. – „Termowizja ITC Level 1”

W czerwcu br. EC Training Center po raz pierwszy zorganizowa³
szkolenie „Zastosowanie analizy modalnej z wykorzystaniem metody
eksperymentalnej i eksploatacyjnej”. Analiza modalna jest bardzo
dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê metod¹ badawcz¹. Bez przeprowadzenia
takiej analizy nie powstaje ¿adna wa¿na konstrukcja, st¹d te¿ rosn¹ce
zapotrzebowanie na wiedzê z tego zakresu. Szkolenie prowadzili
pracownicy Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, którzy
dysponuj¹ zarówno gruntown¹ wiedz¹ teoretyczn¹, jak i wieloletnim
doœwiadczeniem w wykonywaniu badañ modalnych dla sektora
przemys³owego w Polsce i za granic¹.

Szkolenie pozwala na zdobycie umiejêtnoœci obs³ugi kamery
termowizyjnej, uczy jak prawid³owo zbieraæ poszczególne informacje
dotycz¹ce pomiarów oraz jak robiæ profesjonalne sprawozdania.
Kursanci zdobywaj¹ gruntown¹ wiedzê teoretyczn¹ oraz bior¹ udzia³
w praktycznych æwiczeniach z kamerami w przygotowanym na
potrzeby kursu laboratorium edukacyjnym. Szkolenie koñczy siê
egzaminem na certyfikat ITC Level 1, który jest najbardziej
presti¿owym dokumentem potwierdzaj¹cym umiejêtnoœci z zakresu
termografii, uznawanym na ca³ym œwiecie (zgodnoœæ z ISO 17024 i ISO
18436). W tym roku planowana jest jeszcze jedna edycja kursu w grudniu.

Podczas 2–dniowego szkolenia kursanci poznawali podstawy
teoretyczne analizy modalnej. Plan zajêæ obejmowa³ te¿ du¿¹ iloœæ
æwiczeñ praktycznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzêtu.
Umo¿liwi³o to uczestnikom kursu zdobycie solidnej wiedzy, a tak¿e
zapoznanie siê z szeregiem praktycznych porad i wskazówek
umo¿liwiaj¹cych samodzielne prowadzenie badañ modalnych.
W szkoleniu wziêli udzia³ przedstawiciele ró¿nych œrodowisk: uczelni,
instytutów badawczych, a tak¿e firm z sektora przemys³owego.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie tego typu szkoleniami firma EC
Training Center planuje w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy kolejn¹ edycjê
kursu.
NOWOŒÆ W OFERCIE – SZKOLENIA ITC LEVEL 2
Firma EC Training Center, jako jedyne licencjonowane centrum
szkoleniowe ITC w Polce, planuje wprowadziæ do swojej oferty nowy
kurs:„ITC Termography Training Level 2”. Bêdzie on przeznaczony
dla osób posiadaj¹cych certyfikat ITC Level 1 (zgodny z ISO), które chc¹
podnieœæ swoje kwalifikacje i umiejêtnoœci z zakresu termografii.
Szkolenie - podobnie jak w przypadku Level 1 - bêdzie koñczy³o siê
egzaminem, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania certyfikatu
ITC Level 2. Pierwsza edycja kursu planowana jest na koniec 2012 lub
pocz¹tek 2013 roku. Zainteresowanych prosimy o kontakt.
Nowoœci¹ w ofercie s¹ tak¿e warsztaty szkoleniowe „Skanowanie 3D
i inspekcja wymiarów”. Szkolenie to jest pocz¹tkiem nowej serii, która
przybli¿y uczestnikom mo¿liwoœci nowoczesnych skanerów 3D jako
narzêdzi pomiarowych, bêd¹cych alternatyw¹ dla tradycyjnych
maszyn wspó³rzêdnoœciowych czy ramion pomiarowych. Pod koniec
sierpnia odby³a siê pierwsza edycja kursu, kolejne planowane s¹
jeszcze w tym roku.
POZOSTA£E PLANY SZKOLENIOWE - HARMONOGRAM

25 paŸdziernika 2012 – „Termowizja w energetyce”
Szkolenie, które ma na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami
termowizji w energetyce oraz pomiarów termograficznych instalacji
energetycznych.
paŸdziernik/listopad 2012 – „Termowizja w budownictwie”
Kurs dostarczaj¹cy uczestnikom informacji niezbêdnych do
przeprowadzania pomiarów termograficznych w budownictwie.
Program szkolenia koncentruje siê na praktycznych przypadkach
rzeczywistych pomiarów.
listopad 2012 – „Termowizja – wszystko co musisz wiedzieæ, aby
prawid³owo wykonaæ pomiar”
Szkolenie przygotowuje do w³aœciwego przeprowadzania pomiarów
termograficznych przy u¿yciu kamery termowizyjnej. Kurs przeznaczony zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, jak i œredniozaawansowanych,
którzy chcieliby ugruntowaæ lub poszerzyæ swoj¹ wiedzê z zakresu
termowizji. Zajêcia prowadzi osoba z du¿ym doœwiadczeniem
w przeprowadzaniu pomiarów termowizyjnych. Nacisk w programie
jest po³o¿ony na praktyczne aspekty stosowania termografii, mniej jest
natomiast nauki skomplikowanych wzorów matematycznych, nie
zawsze znajduj¹cych zastosowanie w rzeczywistoœci.
listopad/grudzieñ 2012 – „Rejestracja i analiza zjawisk
szybkozmiennych”
Szkolenie skierowane jest zarówno do obecnych u¿ytkowników kamer
szybkich i oprogramowania do analizy ruchu, jak i osób, które
zastanawiaj¹ siê nad mo¿liwoœci¹ u¿ycia tych technik pomiarowych
w swojej pracy. Kurs ma na celu zaznajomienie uczestników
z mo¿liwoœciami w zakresie rejestracji i analizy zjawisk
szybkozmiennych.
Zapisy ju¿ trwaj¹!

19 – 21 wrzeœnia 2012 r. – „Metody wibroakustyczne w diagnostyce poziom 1”
KONFERENCJA Z ZAKRESU TERMOWIZJI
Szkolenie daje mo¿liwoœæ zdobycia wiedzy na temat wykrywania
uszkodzeñ maszyn w oparciu o analizê sygna³ów drganiowych. Du¿y
nacisk po³o¿ony jest na praktyczne æwiczenia z wykorzystaniem
stanowiska edukacyjnego zawieraj¹cego typowe elementy
wystêpuj¹ce w wiêkszoœci maszyn w przemyœle, a tak¿e
specjalistycznego oprogramowania. Kursanci otrzymuj¹ certyfikat
uczestnictwa w szkoleniu sygnowany przez Polskie Towarzystwo
Diagnostyki Technicznej. Poziom 2 (zaawansowany) szkolenia
planowany jest na koniec 2012 lub pocz¹tek 2013 roku.

Firma EC Training Center planuje równie¿ zorganizowanie
w Krakowie dwudniowej konferencji na temat praktycznych
zastosowañ termografii. Wstêpny termin to koniec tego roku. Osoby
zainteresowane uczestnictwem w charakterze s³uchacza lub
wyg³oszeniem referatu prosimy o kontakt.
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EC GRUPA
ul. Lublañska 34
31-476 Kraków
tel.: +48 12 627 77 10
fax: +48 12 627 77 11
e-mail: info@ec-grupa.pl
www.ec-grupa.pl

