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Nowe zadania dla EC Grupy

E

C Grupa to jedna z najbardziej dynamicznie

wszystkim dla przemys³u lotniczego. Specjalizuje siê

i wielokierunkowo rozwijaj¹cych siê firm

w produkcji oprzyrz¹dowania i narzêdzi do monta¿u

in¿ynierskich w Polsce. Ma g³ówn¹ siedzibê

samolotów i œmig³owców oraz silników samolotowych

w Krakowie, a ponadto oddzia³y w Katowicach, Mielcu

(zaopatrywa³a ju¿ takie firmy jak np. Boeing, Airbus

i Oœwiêcimiu. Zatrudnia dziœ oko³o 500 wybitnych

Military, BAE Systems, AVIO, Goodrich).

specjalistów, najlepszych absolwentów polskich uczelni
technicznych.

Nasz¹ now¹ inwestycj¹ jest te¿ uruchomienie produkcji

G³ównym kierunkiem ekspansji EC Grupy jest Europa

S¹ one stosowane do kontroli dostêpu, inwentaryzacji

Zachodnia, jednak w ostatnich dwóch latach firmie uda³o

towarów oraz identyfikacji osób i pojazdów. Jednym

systemów opartych na uk³adach RFID dalekiego zasiêgu.

siê rozpocz¹æ dzia³alnoœæ równie¿ w Ameryce, Chinach,

z ciekawszych zastosowañ jest lokalizacja turystów na

Rosji, Indiach i Japonii. EC Grupa prowadzi prace

podziemnych trasach turystycznych. Prototypowa

badawczo-rozwojowe dla koncernów miêdzynarodowych

instalacja tego typu zosta³a

i polskich firm. Blisko wspó³pracuje z wieloma

przetestowana w Kopalni Soli

jednostkami badawczymi w kraju i na œwiecie.

„Wieliczka”.

Dziœ EC Grupê tworz¹ nastêpuj¹ce spó³ki: EC Engineering,

Nie boimy siê wyzwañ i mamy

EC Systems wraz z EC Electronics, EC Test Systems, EC

ambitne plany. Naszym celem

Project, Innowacja Polska, EC KPG, EC Prozach, EC

strategicznym jest zaanga-

Training Center, EC AvioTech. Realizuj¹ one

¿owanie w projekty zwi¹zane

przedsiêwziêcia z takich dziedzin jak: transport kolejowy,

z badaniami kosmicznymi,

lotniczy i samochodowy, energetyka, elektronika,

a w szczególnoœci produkcjê

przemys³ chemiczny czy geologia. Jedna ze spó³ek zajmuje

elementów do satelitów oraz

siê te¿ pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej

kontenerów do ich umieszczania

i zarz¹dzaniem projektami europejskimi.

w rakietach noœnych.

Kryzys, który obserwujemy w ostatnich latach, zmieni³

przekazywania informacji.

Chcia³bym wszystkim naszym klientom, kooperantom,
sympatykom oraz pracownikom z³o¿yæ serdeczne
¿yczenia zdrowych i weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku.

Dla przemys³u lotniczego wczeœniej realizowaliœmy us³ugi

prof. Tadeusz Uhl

z zakresu projektowania konstrukcji. Od paru miesiêcy

prezes EC Grupy

kierunki rozwoju naszej firmy. Inwestujemy obecnie
przede wszystkim w przemys³ lotniczy i kosmiczny,
a tak¿e w nowe technologie bezprzewodowego

natomiast jesteœmy równie¿ producentem oprzyrz¹dowania do produkcji samolotów i silników lotniczych. Sta³o
siê tak g³ównie dziêki przejêciu Zak³adu Narzêdziowego
„PZL-Mielec”. Firma ta ma tradycjê i doœwiadczenie
w konstruowaniu oraz wykonywaniu przyrz¹dów,
urz¹dzeñ i narzêdzi dla wielu ga³êzi przemys³u, przede
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Po raz czwarty spó³ka EC Engineering zaprezentowa³a swoj¹
ofertê na Targach Techniki i Transportu Szynowego
InnoTrans w Berlinie. Impreza odbywa³a siê w dniach 18 - 21
wrzeœnia.
InnoTrans to jedno z wa¿niejszych wydarzeñ w bran¿y
kolejowej i najwiêksza na œwiecie impreza targowa transportu
osobowego i towarowego. W tegorocznej edycji
zaprezentowa³o siê ponad 2,5 tysi¹ca wystawców z 49 krajów
œwiata oraz ok. 12,5 tys. specjalistów ze 140 krajów. Impreza
stale siê rozrasta: w tym roku po raz pierwszy na targach
pojawi³y siê stoiska przedsiêbiorstw z Malty, Singapuru,
Estonii i Meksyku. Na terenie ekspozycji zewnêtrznej,
wyposa¿onej we w³asne szyny o d³ugoœci 3,5 km, wystawiano
115 pojazdów. Powierzchnia wystawiennicza liczy³a prawie
100 tys. mkw.
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EC Engineering przedstawi³a dwa profile swojej dzia³alnoœci,
a s³u¿y³y temu specjalnie zaprojektowane stanowiska
ekspozycyjne. Spó³ka zaprezentowa³a siê jako firma
in¿ynierska oraz jako producent pantografów po³ówkowych
typu 160EC oraz 70EC. Na targach nie zabrak³o równie¿
najnowszego produktu krakowskiej firmy – toalety
pró¿niowej EC-VAC.
Odwiedzaj¹cy wystawê mogli równie¿ obejrzeæ pojazdy
zaprojektowane przez EC Engineering:
=
szeœciocz³onowy elektryczny zespó³ trakcyjny Impuls (typ
35WE), produkowany przez firmê Newag
=
czteroosiow¹ wielosystemow¹ lokomotywê elektryczn¹
Griffin (typ E4MSU), produkowan¹ przez firmê ZNLE
Gliwice.

EC Systems
w projekcie SUPREME

3 i 4 paŸdziernika br. w Krakowie odby³y siê targi
utrzymania ruchu, planowania i optymalizacji produkcji
Maintenance 2012. Stoisko firmy EC Systems cieszy³o siê
bardzo du¿ym zainteresowaniem odwiedzaj¹cych targi.
Firma prezentowa³a przede wszystkim rozwi¹zania do
monitorowania i diagnostyki maszyn, a tak¿e do laserowego
osiowania wa³ów maszyn.

Francuska papiernia, w której bêdzie testowany nowy system

1 wrzeœnia br. spó³ka EC Systems rozpoczê³a prace w ramach
miêdzynarodowego, trzyletniego projektu SUPREME, który
ma dofinansowanie z bud¿etu 7. Programu Ramowego Unii
Europejskiej.
SUPREME to akronim pe³nej nazwy projektu - Sustainable
PREdictive Maintenance for manufacturing Equipment.
Partnerami krakowskiej spó³ki EC Systems s¹ oœrodki
naukowo-badawcze (CETIM, Grenoble INP - Francja, FhGIPA - Niemcy, CVUT – Czechy), firmy specjalizuj¹ce siê
w oprogramowaniu (Loy & Hutz AG - Niemcy, Optimitive
- Hiszpania) i wdro¿eniach w przemyœle (Endel - Francja)
oraz zak³ady przemys³u papierniczego (Condat - Francja,
Orloga, Hiszpania).
W ramach projektu SUPREME firma EC Systems weŸmie
udzia³ w projektowaniu i wytworzeniu kompleksowego
systemu monitorowania stanu maszyn. Projektowany
system bêdzie siê sk³ada³ z trzech modu³ów: systemu
monitorowania (ang. embedded condition monitoring
system), modu³u przetwarzania danych i sterowania (ang.
intelligent control and data mining system) oraz modu³u
utrzymania ruchu (ang. reliability and maintenance
module), bazuj¹cego na dwóch pierwszych czêœciach
systemu.
EC Systems zapewni równie¿ pomoc w opracowaniu
zaawansowanych algorytmów analizy danych oraz
wdro¿eniu systemu na stanowisku testowym. Nowy system
zostanie przetestowany w zak³adzie przemys³owego
partnera projektu - we francuskiej papierni Condat.
W pracach diagnostycznych specjaliœci z EC Systems bêd¹
wykorzystywaæ nowatorsk¹ technikê wieloprzetwornikow¹
- ocena stanu bêdzie bazowa³a na informacjach zawartych
w sygna³ach drganiowych, pr¹dowych oraz akustycznych,
generowanych przez badan¹ maszynê.
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Targi Maintenance 2012
w Krakowie

Druga m³odoœæ „byków”
po powrocie z Afryki – z pantografami 160EC
Pantografy 160EC nadadz¹ nowy wygl¹d i walory u¿ytkowe
oœmiu zmodernizowanym lokomotywom ET22, które dotychczas
jeŸdzi³y w Maroku oznaczone jako E1000.
W latach 1975-76 wyeksportowano tam 23 sztuki tych pojazdów,
dostosowuj¹c je do norm obowi¹zuj¹cych w tym kraju. Wówczas
by³ to najnowoczeœniejszy tabor kolei ONCF. Teraz, po 35 latach,
Marokañczycy rezygnuj¹ z dalszego u¿ytkowania E1000.
Wycofywane z eksploatacji lokomotywy ciesz¹ siê natomiast
du¿ym zainteresowaniem prywatnych przewoŸników w Polsce.
Osiem z nich trafi³o do ZNTK w Oleœnicy. Przechodz¹ tam obecnie
gruntowny remont, zostan¹ te¿ dostosowane do polskich
wymogów eksploatacyjnych.

Wszystkie osiem „byków”, jak w ¿argonie kolejarskim zwyk³o siê
nazywaæ popularne ET22, zostanie w Oleœnicy wyposa¿onych
w nowoczesne pantografy jednopo³ówkowe produkcji EC
Engineering. Pierwszy egzemplarz jest ju¿ gotowy – wyjecha³ na
trasê w barwach „Rail Polska” jako 201Eo. Pantografy zosta³y
zamontowane na dachu, któremu przywrócono kszta³t zgodny
z dokumentacj¹ obowi¹zuj¹c¹ w Polsce. Ze wzglêdu na inn¹
skrajniê w Maroku lokomotywy E1000 mia³y o ponad 25 cm
obni¿on¹ wysokoœæ przy opuszczonych pantografach (widaæ to na
poni¿szych zdjêciach).

Lokomotywy E1000 w Maroku oraz jako wyremontowana 201Eo w Rail Polska
Pantografy to nie jedyny produkt firmy EC Engineering zainstalowany na tych pojazdach. Na szybach
czo³owych zamontowano tak¿e wycieraczki elektryczne WE-EC. Zestawy wycieraczek zosta³y wyposa¿one
w elektroniczne sterowniki, których oprogramowanie umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê szybkoœci pracy
wycieraczek. W ka¿dej lokomotywie zamontowane s¹ 4 zestawy wycieraczek – po dwa w ka¿dej kabinie. Jeden
zestaw obejmuje niezale¿ny silnik elektryczny zasilany napiêciem 110V, ramiê wycieraczki z piórem, sterownik
oraz komplet prze³¹czników.
ET22 to kolejny typ pojazdu, na którym na wiêksz¹ skalê zaczêto montowaæ pantografy 160EC. Najwiêcej
naszych pantografów jeŸdzi obecnie na EZT – zmodernizowanych popularnych jednostkach EN57 – g³ównie
w Kolejach £ódzkich, Wielkopolskich i Œl¹skich. S¹ montowane na nowych pojazdach 14WE, 31WE i 35WE. Na
Skodach serii E182 i 183 nasze pantografy pracuj¹ g³ównie u prywatnych przewoŸników – Pol MiedŸ-Trans,
STK, Rail Polska, Koleje Czeskie. PKP Cargo montuje je na EU07 oraz dwucz³onowych odmianach tej
lokomotywy – ET41, które docelowo bêd¹ prowadziæ poci¹gi w Polsce, a tak¿e w Czechach i na S³owacji na
liniach kolejowych z sieci¹ trakcyjn¹ zasilan¹ napiêciem 3kV pr¹du sta³ego.

Pantografy 160EC na EZT Kolei Wielkopolskich, £ódzkich i Œl¹skich oraz na 14WE w SKM w Warszawie

Pantografy 160EC na Skodach Pol-MiedŸ Trans, Kolei Czeskich oraz ET41 PKP Cargo
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EC Engineering dla Airbusa
Dzia³ Lotniczy firmy EC Engineering wykonuje analizy
in¿ynierskie dla konsorcjum Airbus. Obecnie, wraz
z francuskimi przedsiêbiorstwami Ratier-Figeac oraz Aerolia,
bierze udzia³ w pracach w ramach dwóch przedsiêwziêæ:
A350 XWB oraz A320neo.
Pierwsze z nich to projekt szerokokad³ubowego samolotu
dalekiego zasiêgu Airbus A350 XWB (Extra Wide Body). Dzia³
Lotniczy EC Engineering prowadzi obliczenia instalacji
uk³adu hydraulicznego w przedniej oraz tylnej czêœci kad³uba
samolotu. Projektowany uk³ad, w przeprowadzanych
symulacjach, poddawany jest obci¹¿eniom termicznym oraz
ekstremalnym przyspieszeniom, jakie mog¹ wyst¹piæ
podczas eksploatacji samolotu zarówno w powietrzu, jak i na
ziemi. Badane jest równie¿ zachowanie siê ca³ego uk³adu
podczas deformacji struktury kad³uba, a tak¿e jego
odpowiedŸ na tak zdefiniowane wymuszenie. Obecnie
finalizowane s¹ prace dla wersji bazowej A350-900,
a w najbli¿szym czasie planowana jest kontynuacja projektu
dla samolotów: A350-1000 i A350-800 - wersji odpowiednio:
wyd³u¿onej oraz skróconej wzglêdem bazowej.
Program A320neo (New Engine Option) z kolei polega na
modernizacji dobrze znanej i szeroko wykorzystywanej
rodziny samolotów œredniego zasiêgu Airbus A320.
Modernizacja opiera siê w g³ównej mierze na wprowadzeniu
dwóch nowych typów silników oraz szeregu zmian
konstrukcyjnych, maj¹cych na celu zredukowanie kosztów

eksploatacji maszyny oraz jej wp³ywu na œrodowisko
naturalne, a z drugiej strony - zwiêkszenie komfortu podró¿y
pasa¿erów. W zwi¹zku z zastosowaniem nowych typów
silników konieczne jest równie¿ przeprowadzenie
modernizacji linii uk³adów paliwowego oraz hydraulicznego.
Specjaliœci z EC Engineering bior¹ udzia³ w pracach
obliczeniowych dotycz¹cych zmodernizowanych uk³adów
w obszarze centrop³ata. Warto nadmieniæ, ¿e rodzina
samolotów A320neo spotka³a siê z bardzo du¿ym
zainteresowaniem linii lotniczych i jak dot¹d s¹ to najszybciej
sprzedaj¹ce siê komercyjne samoloty w historii.
Dzia³ Lotniczy krakowskiej firmy EC Engineering œwiadczy
us³ugi w zakresie projektowania i analiz struktur lotniczych,
projektowania lotniczego oprzyrz¹dowania produkcyjnego,
programowania CNC oraz opracowywania procesów
technologicznych. Oferuje wsparcie in¿ynierskie projektów
lotniczych realizowanych na ca³ym œwiecie.

W

tym roku firma EC Engineering zosta³a
wyró¿niona w rankingu Skrzyd³a
Biznesu, przygotowywanym przez
„Dziennik Gazetê Prawn¹”.
Skrzyd³a Biznesu to presti¿owy ranking firm z sektora
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jego zadaniem jest
wyró¿nienie firm wiarygodnych i osi¹gaj¹cych
najlepsze wyniki finansowe. Nagrodzone
przedsiêbiorstwa uzyskuj¹ mo¿liwoœæ pos³ugiwania
siê mianem „stabilnych firm”, a wiêc takich, które
mimo du¿ej konkurencji i trudnych czasów dla
polskiej gospodarki wci¹¿ siê rozwijaj¹ i poszerzaj¹
swoj¹ dzia³alnoœæ. Presti¿ przedsiêwziêcia
potwierdzaj¹ dotychczasowi jego patroni - m.in.
Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci oraz Business Centre Club.
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Digimat – wieloskalowe modelowanie materia³ów
MSC.Software – œwiatowy lider w produkcji oprogramowania CAE
(Computer Aided Engineering) – zakupi³ firmê E-Xstream,
produkuj¹c¹ oprogramowanie Digimat. Spó³ka EC Engineering, jako
autoryzowany przedstawiciel firmy MSC.Software w Polsce, oferuje
teraz równie¿ oprogramowanie Digimat.
DIGIMAT jest œrodowiskiem symulacyjnym, pozwalaj¹cym na
wieloskalowe modelowanie materia³ów. Dziêki ró¿nym modu³om
dostarcza narzêdzi do wspomagania procesów projektowania
i wytwarzania innowacyjnych materia³ów kompozytowych na bazie
polimerów, gum, metali oraz nanomateria³ów. Oprogramowanie jest
dostêpne jako dodatkowe narzêdzie dla programów: Abaqus,
ANSYS, LS-Dyna, Pam-Crash, Radioss, Samcef, MSC.Marc.

przechowywanie i wymianê modeli materia³owych pomiêdzy
u¿ytkownikami oprogramowania
DIGIMAT CAE – zestaw narzêdzi umo¿liwiaj¹cych po³¹czenie
oprogramowania Digimat z komercyjnym oprogramowaniem CAE
oraz prowadzenie obliczeñ sprzê¿onych
DIGIMAT MAP – zapewnia transfer danych skalarnych
i tensorowych pomiêdzy modelami pow³okowymi oraz bry³owymi
DIGIMAT MICROSS – z jego pomoc¹ mo¿na projektowaæ nowe
materia³y kompozytowe.

Na oprogramowanie DIGIMAT sk³adaj¹ siê:
DIGIMAT MF – s³u¿y do wyznaczania nieliniowych zwi¹zków
konstytutywnych dla materia³ów wielofazowych na podstawie
metod homogenizacji
DIGIMAT FE – narzêdzie bazuj¹ce na koncepcji RVE dla materia³ów
wielofazowych, pozwalaj¹ce na predykcjê zachowania materia³ów
wielofazowych dla metody elementów skoñczonych
DIGIMAT MX – platforma pozwalaj¹ca na przygotowywanie,

Simufact.Welding
EC Engineering Sp. z o.o. jako oficjalny przedstawiciel firmy Simufact
Engineering GmbH z Hamburga oferuje oprogramowanie CAE –
Simufact.welding.
Coraz wiêksze wymagania dotycz¹ce jakoœci spawanych elementów
zmuszaj¹ in¿ynierów do coraz dok³adniejszego projektowania
procesów spawalniczych. Wyd³u¿a siê w zwi¹zku z tym czas
opracowania projektów. U¿ywaj¹c programów do symulacji za
pomoc¹ komputera mo¿na jednak znacz¹co skróciæ czas oraz
zmniejszyæ koszty zwi¹zane z przygotowaniem wielu prototypów.
Simufact.Welding jest programem przeznaczonym w³aœnie do
symulacji procesów spawalniczych. Posiada przyjazny dla
u¿ytkownika interfejs, który umo¿liwia skrócenie czasu
przygotowania modelu. Daje to temu oprogramowaniu przewagê
nad konkurencyjnymi rozwi¹zaniami.
Simufact.Welding pozwala m.in. na:
=
koordynacjê czasow¹ kilku Ÿróde³ ciep³a, szybk¹ analizê wielu

wariantów poprzez zmianê parametrów procesu
=
³atw¹ modyfikacjê sekwencji spawania, prêdkoœci, Ÿród³a ciep³a

oraz rozmieszczenia przyrz¹dów monta¿owych
=
kontrolê przetopu na ca³ej d³ugoœci spoiny.

Dziêki symulacji uzyskuje siê nastêpuj¹ce dane:
=
rozk³ad naprê¿eñ
=
odkszta³cenia spawalnicze
=
rozk³ad faz w materiale
=
strefa wp³ywu ciep³a.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
software@ec-e.pl, +48 12 341 89 00.
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Wszystkie wyniki otrzymywane s¹ w funkcji czasu.
Simufact obs³uguje szeroki zakres technologii spawania, pocz¹wszy
od spawania elektrod¹ otulon¹, poprzez metodê MIG/MAG,
a skoñczywszy na spawaniu laserowym czy za pomoc¹ wi¹zki
elektronów.
Simufact.Welding dzia³a w oparciu o dwa solvery. Pierwszy to
MSC.Marc, który od d³ugiego czasu jest uznawany za najlepszy w
wielu ga³êziach przemys³u. Drugi solver to IFE WELDSIM, który
doskonale sprawdza siê podczas symulacji spawania aluminium.
W przypadku analiz procesu spawalniczego czêstym problemem jest
brak danych materia³owych. Firma Simufact, wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom klientów, stworzy³a wiêc bazê danych materia³owych,
zawieraj¹c¹ powszechnie stosowane materia³y.
Licencje oprogramowania s¹ udzielane do u¿ytku komercyjnego, jak
i niekomercyjnego.

LMS SAMCEF Mecano – oprogramowanie
do nieliniowych analiz dynamicznych
Producentem oprogramowania LMS SAMCEF Mecano jest firma SAMTECH, która
ma ponad 20-letnie doœwiadczenie w zakresie nieliniowych analiz dynamicznych.
Pod koniec 2011 roku w³aœcicielem firmy SAMTECH zosta³ LMS International,
wieloletni partner spó³ki EC TEST SYSTEMS.

LMS SAMCEF Mecano doskonale ³¹czy w sobie klasyczn¹ metodê multibody i mo¿liwoœci nieliniowych obliczeñ metod¹ elementów
skoñczonych. Po³¹czenie tych dwóch typów analiz pozwala u¿ytkownikowi bardzo dok³adnie zasymulowaæ wszelkie konstrukcje
mechaniczne (zarówno ich budowê i oddzia³ywanie na siebie poszczególnych elementów), których dynamika zale¿y od elementów
sprê¿ystych, elastosprê¿ystych oraz elastoplastycznych. Oprogramowanie umo¿liwia przeniesienie klasycznej metody obliczeñ
dynamicznych metod¹ idealnie sztywnych komponentów do œwiata metody elementów skoñczonych, czyni¹c kalkulacje numeryczne
bardziej zbli¿onymi do rzeczywistoœci.
Pakiet symulacyjny, dziêki nieliniowemu solverowi (modu³owi obliczeniowemu), umo¿liwia nie tylko wykonywanie klasycznych
statycznych analiz strukturalnych. Mo¿liwe jest równie¿ wykorzystanie unikatowej techniki obliczeniowej w celu zamodelowania
wp³ywu nieliniowoœci struktury elementów odkszta³calnych (takich jak sprê¿yny, t³umiki, przek³adnie) na dynamikê pracy
modelowanej konstrukcji. Oprogramowanie zawiera równie¿ szerok¹ bibliotekê materia³ow¹ elementów nieliniowych, takich jak gumy
czy kompozyty. Dodatkowo, dziêki innowacyjnej metodzie obliczeniowej, pozwala na przeprowadzanie analizy pêkniêæ oraz
delaminacji.
Oprogramowanie ma w³asny pre- i postprocesor SAMCEFField, który pozwala na stworzenie ca³ej geometrii modelu od podstaw lub
zaimportowanie jej z najbardziej popularnych programów CAD. Dziêki tej funkcji mo¿liwe jest te¿ przygotowanie modeli elementów
skoñczonych potrzebnych do dalszych obliczeñ. Funkcja postprocesora pozwala w przejrzysty sposób wyœwietlaæ interesuj¹ce
u¿ytkownika wyniki oraz analizowaæ je.
Oprogramowanie znajduje zastosowanie m.in. w przemyœle motoryzacyjnym, lotniczym, kosmicznym czy przemyœle ciê¿kim.

LMS User Conference
– dla nauki i przemys³u
Ponad 50 osób wziê³o udzia³ w LMS User Conference, która
odbywa³a siê 11 i 12 wrzeœnia w Krakowie. Podczas konferencji,
organizowanej przez firmê EC Test Systems we wspó³pracy
z LMS International, zaprezentowano sprzêt pomiarowy oraz
oprogramowanie do wirtualnych testów.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele uczelni
technicznych, instytutów badawczych, wojskowych oraz
zak³adów przemys³in¿ynierii NVH oraz mo¿liwoœci
symulacyjnego oprogramowania do obliczeñ wytrzyma³oœci
zmêczeniowej. Uczestnicy mieli te¿ okazjê zapoznaæ siê
z tematyk¹ holografii akustycznej oraz zobaczyæ praktycowych.
Specjaliœci z firmy LMS International przygotowali dla nich
prezentacje z zakresu in¿ynierii dŸwiêku i lokalizacji Ÿróde³, zne
zastosowanie matrycy mikrofonowej. Poznali proces
znajdywania i rozwi¹zywania problemów wibroakustycznych
(tzw. Trobuleshooting) oraz zobaczyli modele powsta³e dziêki
wirtualnemu prototypowaniu.
Wa¿n¹ czêœci¹ konferencji by³y wyst¹pienia samych
u¿ytkowników systemów LMS. Reprezentanci oœrodków

naukowych i badawczych przedstawili wykorzystanie
oprogramowania i sprzêtu w swoich jednostkach. Okazj¹ do tego
by³y dwie sesje: symulacyjna oraz dotycz¹ca systemów
pomiarowych. W pierwszej z nich przedstawione zosta³y m.in.:
wirtualny model autobusu miejskiego oraz zjawiska
dynamicznego modelowania pojazdu g¹sienicowego. Z kolei
podczas sesji systemów pomiarowych uczestnicy prezentowali
np. zastosowanie analizy modalnej czy oprogramowania LMS
Test.Lab.
Tegoroczna konferencja by³a pierwszym tego rodzaju
wydarzeniem organizowanym przez EC Test Systems. Ze
wzglêdu na du¿e zainteresowanie tematami, którym konferencja
by³a poœwiêcona, LMS User Conference ju¿ na sta³e zagoœci
w kalendarzu imprez krakowskiej firmy.
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Quick MBA, czyli KuŸnia Mened¿erów w Krakowie
Innowacja Polska uruchamia studium Quick MBA. Zajêcia

wszystkim - zarz¹dzanie, ze szczególnym uwzglêdnieniem

w nim zaczn¹ siê 9 marca 2013 roku. Bêdzie to jedyne tego

zarz¹dzania: strategicznego, zasobami ludzkimi, jakoœci¹,

typu studium w Polsce po³udniowej.

procesami, projektami, ³añcuchami dostaw, informacjami,

Program Quick MBA pozwoli osobom aktywnym zawodowo,

biznesowej.

bezpieczeñstwem oraz prawnymi aspektami dzia³alnoœci
przedsiêbiorcom i mened¿erom w ci¹gu trzech miesiêcy
zdobyæ niezbêdn¹ wiedzê z zakresu zarz¹dzania i biznesu.

Jêzykiem wyk³adowym bêdzie g³ównie jêzyk polski.

Nadrzêdnym celem Quick MBA jest jednak prze³o¿enie

Wyk³ady prowadzone przez specjalistów zagranicznych

wiedzy teoretycznej na praktyczne jej zastosowanie.

w jêzyku angielskim bêd¹ t³umaczone symultanicznie.

Uczestnicy kursu bêd¹ wiêc brali udzia³ w studiach
przypadków, jak i w grach symulacyjnych. Dziêki temu

Quick MBA bêdzie tak¿e dawaæ mo¿liwoœæ nawi¹zania

nabêd¹ umiejêtnoœci, które z sal szkoleniowych bêd¹ mogli

kontaktów zawodowych, miêdzybran¿owych, biznesowych,

przenieœæ na grunt firm b¹dŸ innego œrodowiska

zapoznania siê z nowymi trendami panuj¹cymi w œwiecie

zawodowego.

biznesu.

Zajêcia w Quick MBA s¹ przeznaczone dla du¿o szerszej

Quick MBA to równie¿ przedsmak pe³nych studiów MBA,

grupy odbiorców ni¿ tradycyjne studia MBA. Z oferty

których ukoñczenie dla niejednego mo¿e okazaæ siê kolejnym

bowiem mog¹ skorzystaæ zarówno absolwenci szkó³

celem w karierze zawodowej. Uruchomienie takich studiów

wy¿szych, jak i wszyscy, którzy z³o¿yli egzamin maturalny

planowane jest ju¿ w paŸdzierniku 2013 roku. Ich struktura

oraz mog¹ siê wykazaæ minimum 5-letnim doœwiadczeniem

i treœæ bêdzie oparta na najnowszych amerykañskich

zawodowym.

i europejskich trendach dotycz¹cych programów typu MBA.

Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ w Krakowie, w systemie

Zachêcamy do zapoznania siê ze szczegó³ami studium Quick

weekendowym, co dwa tygodnie przez 8 godzin dziennie.

MBA na stronie internetowej www.quickmba.pl.

Prowadziæ je bêd¹ doœwiadczeni oraz uznani specjaliœci
z kraju i zagranicy, z dziedzin takich jak ekonomia
mened¿erska, finanse i rachunkowoœæ, marketing, a przede

Kierownikiem Quick MBA jest prof. Lech A. Bukowski z Wydzia³u Zarz¹dzania Akademii Górniczo-Hutniczej, tak¿e
wyk³adowca Technicznego Uniwersytetu w Clausthal (Niemcy) i profesor honoris causa tej uczelni.

- Odpowiadaj¹c na potrzebê rynku oraz lukê w systemie edukacji
w zakresie szkoleñ typu MBA, przedstawiamy Pañstwu produkt, który
ma charakter nie tylko studium podyplomowego, lecz równie¿
pomaturalnego. Zapraszaj¹c serdecznie do wziêcia udzia³u w tym
unikatowym przedsiêwziêciu pragnê wyraziæ swoje przekonanie
o potrzebie i celowoœci podnoszenia kwalifikacji bez wzglêdu na wiek,
ukoñczon¹ edukacjê czy te¿ zajmowane stanowisko. Bowiem najlepsz¹
inwestycj¹ jest inwestycja w siebie. Do zobaczenia ju¿ 9 marca
w Krakowie! - mówi prof. Lech A. Bukowski.
Prof. dr hab. in¿. Lech A. Bukowski
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Mikrofony pomiarowe PCB Piezotronics
Firma PCB Piezotronics Inc., wynalazca technologii ICP®, na
której bazuj¹ wszystkie wspó³czesne wstêpnie polaryzowane
mikrofony pomiarowe, oferuje szerok¹ gamê produktów do
pomiarów akustycznych. Przy ich produkcji wykorzystuje
swoje 40-letnie doœwiadczenie.

Najdok³adniejszy laserowy skaner 3D œredniego zasiêgu
Uzyskanie informacji o w³asnoœciach obiektu to elementarna czêœæ procesu jego produkcji. Pomiary obiektów wykonywane
s¹ nie tylko w celu wiernego odwzorowania jego kszta³tu – s¹ one równie¿ kluczowym elementem procesu kontroli jakoœci.
Do odwzorowania geometrii modelu o du¿ych gabarytach, gdzie tradycyjne narzêdzia pomiarowe,
takie jak suwmiarka czy przymiar liniowy nie spe³niaj¹ swojej roli, stosuje siê skanery krótkiego
i œredniego zasiêgu. Najbardziej precyzyjnym i najszybszym urz¹dzeniem do pomiarów
wielkogabarytowych na rynku jest obecnie skaner Surphaser.
Surphaser 25HSX firmy Basis Software to dziœ najdok³adniejszy skaner laserowy o zasiêgu
skanowania do 70 metrów. Zasada dzia³ania tego systemu zosta³a oparta na zmianie fazy
w emitowanej fali elektromagnetycznej, dziêki czemu niepewnoœæ pomiaru skanera przy 15 m
wynosi zaledwie 0,7 mm. Uzyskane dane mog¹ zostaæ wykorzystane przy wymagaj¹cych
zastosowaniach, takich jak in¿ynieria odwrotna, kontrola jakoœci, archiwizacja zabytków czy
kryminalistyka.
Oto co wyró¿nia 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 1 500 000 punktów na sekundê
=
niski poziom szumów, pozwalaj¹cy na uzyskiwanie modeli z dok³adnoœci¹ co do milimetra
=
jakoœæ skanów 3D odpowiadaj¹ca 100-Mpikselowym 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 walizce lotniczej.
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Nowy system osiowania wa³ów

Easy-Laser® E420
Easy-Laser® E420 wyznacza nowy standard wœród urz¹dzeñ
klasy podstawowej do laserowego osiowania wa³ów. System
posiada bezprzewodowe jednostki pomiarowe i du¿y
kolorowy wyœwietlacz o przek¹tnej 5,7 cala. Stopieñ jego
ochrony IP65 pozwala na pracê urz¹dzenia w ciê¿kich
warunkach. Easy-Laser® E420 oferuje zatem funkcje, które
zwykle dostêpne s¹ dopiero w urz¹dzeniach z najwy¿szej
pó³ki.
Bezprzewodowe jednostki pomiarowe z technologi¹
Bluetooth® maj¹ wbudowane akumulatory i du¿e, 20milimetrowe detektory TruePSD. To oznacza du¿¹ swobodê
dzia³ania, nawet przy ograniczonym miejscu na monta¿,
a tak¿e - najwy¿sz¹ dok³adnoœæ pomiaru. System jest
wyposa¿ony we wszystkie niezbêdne programy do
osiowania wa³ów, takie jak: osiowanie maszyn poziomych,
pionowych, kontrola tzw. kulawej stopy, a tak¿e kompensacjê
termiczn¹.
Prosty w u¿yciu program prowadzi u¿ytkownika krok po
kroku przez procedurê osiowania. Innowacyjna technologia
EasyTurn™ zawarta w urz¹dzeniach Easy-Laser® pozwala
na wyosiowanie maszyny przy pomocy tylko trzech
pomiarów, z odleg³oœci¹ jedynie 20 st. pomiêdzy nimi.
Raporty mog¹ byæ w prosty sposób zapisane w bazie danych
na komputerze, przy pomocy do³¹czonego do urz¹dzenia
programu EasyLink™.
Najwa¿niejsze cechy systemu:
=
bezprzewodowa komunikacja z jednostkami
pomiarowymi w technologii Bluetooth® dla wiêkszej
swobody
=
najwy¿sza dok³adnoœæ pomiaru dziêki u¿yciu 2 wi¹zek
lasera i czujnikom TruePSD o nieograniczonej
rozdzielczoœci
=
funkcja EasyTurn™ - osiowanie maszyn z odleg³oœci¹
jedynie 20 st. pomiêdzy punktami pomiarowym
=
programy do osiowania maszyn pionowych i poziomych
=
du¿y kolorowy wyœwietlacz (5,7 cala)
=
intuicyjny interfejs graficzny w polskiej wersji jêzykowej
=
proste w u¿yciu programy
=
3-letnia gwarancja pod warunkiem rejestracji produktu na
stronie internetowej producenta.
Easy-Laser® E420 jest dostêpny w ofercie firmy EC Systems
od listopada br.
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Trzecia generacja kamer

Phantom

MIRO

Firma Vision Research wprowadzi³a do swojej
oferty now¹ liniê cyfrowych kamer szybkich:
Phantom Miro M110, M310 i M120. Te ³atwe
w obs³udze aparaty zawieraj¹ wszystkie u¿yteczne
funkcje, zamkniête w zwartej i

kompaktowej

obudowie.

P

rojektuj¹c now¹ seriê kamer Miro, firma Vision

rejestracja z prêdkoœci¹ 730 klatek na sekundê przy

Research po³o¿y³a nacisk na wszechstronnoœæ

rozdzielczoœci 1920 x 1200 pikseli, 800 klatek na sekundê

zastosowañ oraz ³atwoœæ obs³ugi. 1 - mega-

dla rozdzielczoœci 1920 x 1080 lub 1200 przy 1152 x 1152

pikselowa kamera Miro M110 i M310 zosta³a wyposa¿ona

pikseli. Jeœli wymagana jest wiêksza prêdkoœæ rejestracji,

w detektor 1280 x 800 CMOS, którego panoramiczny

M120 mo¿e zapewniæ do 200 000 klatek na sekundê przy

format pozwala na d³u¿sze utrzymanie obiektu w kadrze

zredukowanej rozdzielczoœci.

oraz na rejestracjê d³u¿szej sekwencji obrazów. Miro M110
ma przepustowoœæ 1,6 gigapiksela na sekundê, co

Kamery Miro z serii M s¹ dostêpne w ró¿nych

umo¿liwia rejestracjê z prêdkoœci¹ do 1600 klatek na

konfiguracjach pamiêci: 3GB, 6GB lub 12GB, które mog¹

sekundê w pe³nej rozdzielczoœci. Model M310,

byæ podzielone a¿ na 16 partycji „cine”. Dodatkowo ka¿dy

z przepustowoœci¹ 3,2 gigapiksela na sekundê, pozwala ju¿

z aparatów jest standardowo wyposa¿ony w zestaw funkcji

na zapis do 3200 klatek w pe³nej rozdzielczoœci. Jeœli

Vision research Phantom, takich jak: Extreme Dynami

aplikacja wymaga rejestracji ze zwiêkszon¹ prêdkoœci¹,

Range, automatyczna ekspozycja, Image-Based Auto-

dziêki zmniejszeniu rozdzielczoœci mo¿na uzyskaæ

Trigger, modu³ PIV, Burst, synchronizacja kamery,

prêdkoœæ do 400 000 klatek na sekundê w modelu M110

zintegrowana mechaniczna migawka i wiele innych.

i 650 000 klatek dla modelu M310. Oba urz¹dzenia maj¹
wysok¹

czu³oœæ œwietln¹ oraz znakomity zakres

dynamiki.

Nowa seria kamer Phantom MIRO zosta³a te¿
przygotowana w wersji LC - z wbudowanym ekranem
dotykowym LCD. Umo¿liwia on sterowanie kamer¹, jak

2-megapikselowa kamera Miro M120 jest równie¿

te¿ ogl¹danie zarejestrowanej sekwencji zaraz po

wyposa¿ona w matrycê CMOS o przepustowoœci 1,6

zakoñczeniu nagrania.

gigapiksela na sekundê, dziêki czemu mo¿liwa jest
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„Tylko maj¹c wysoko kwalifikowan¹ kadrê mo¿emy
realizowaæ - czêsto unikatow¹ - produkcjê dla
przemys³u lotniczego czy motoryzacyjnego.”
Anna Szlachetka, prezes EC AvioTech

W

maju br. EC Grupa powiêkszy³a siê o now¹ firmê –
Zak³ad Narzêdziowy Prodrem, który odt¹d nosi
nazwê EC AvioTech.

Spó³ka wywodzi siê z przedwojennych jeszcze zak³adów
Wytwórni Sprzêtu Komunikacyjnego „PZL-Mielec”.
Przedsiêbiorstwo to w swoich najlepszych czasach zatrudnia³o
ponad 20 tysiêcy pracowników i produkowa³o na rynki
œwiatowe wiele samolotów – g³ównie samolotów rolniczych
i dla wojska.
W strukturach WSK „PZL-Mielec” funkcjonowa³ Zak³ad
Narzêdziowy. W 2000 roku zacz¹³ on dzia³aæ samodzielnie. Od
tego te¿ momentu specjalizuje siê w produkcji specjalnego
oprzyrz¹dowania dla przemys³u lotniczego, samochodowego
i elektronicznego. 1 czerwca 2006 r. powsta³ nowy podmiot
gospodarczy – Zak³ad Narzêdziowy Prodrem Sp. z o.o., który
by³ kontynuatorem dotychczasowej dzia³alnoœci firmy.
W obrocie miêdzynarodowym spó³ka u¿ywa³a nazwy Tooling
Company Ltd. W maju 2012 r. z kolei Zak³ad Narzêdziowy
Prodrem wszed³ do EC Grupy i przyj¹³ nazwê EC AvioTech.
Spó³ka EC AvioTech ma siedzibê na terenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „EURO – PARK” w Mielcu. Obecnie zatrudnia
oko³o 130 osób. G³ówny profil dzia³alnoœci firmy to nadal
produkcja specjalnego oprzyrz¹dowania. EC AvioTech oferuje
przyrz¹dy monta¿owe, spawalnicze, kontrolne, laserowe, do
obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, a tak¿e przyrz¹dy
specjalne, takie jak np. elektrody do zgrzewania, przyrz¹dy do
nitowania czy piaskowania. Klientami spó³ki s¹ m.in.: Airbus,
Boeing, GE Aviation, British Aerospace Systems, Hydro
Systems, ABB, Kirchhoff Automotive, Alstom Transport,
PCI/PSA, PZL Sikorsky, WSK Rzeszów, ITM Radom, Hispano
Suiza Polska, Massive System Canada i inni.

G³ówny przyrz¹d monta¿owy lotniczy

Firma realizuje g³ównie zamówienia jednostkowe,
z zachowaniem wszelkich niezbêdnych parametrów jakoœci,
do czego wykorzystuje jedne z najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ
pomiarowych. S¹ to maszyny pomiarowe wspó³rzêdnoœciowe
CNC, a tak¿e Laser Tracker – do kontroli czêœci
wielkogabarytowych.
Wysoka jakoœæ produktów tego polskiego producenta jest
poparta certyfikatami: BS EN ISO 9001;2000 EN 9100:2003,
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AS 9100 Rev C, AQAP-2110:2009. Spó³ka mo¿e siê te¿
poszczyciæ statusem kwalifikowanego dostawcy NATO –
Code NCAGE 1263H. Planowane jest równie¿ wdro¿enie
norm zwi¹zanych ze spawalnictwem (EN 15085), produkcj¹
lotnicz¹ (Part 21), jak i produkcj¹ dla przemys³u obronnego.
EC AvioTech stara siê na bie¿¹co modernizowaæ swój park
maszynowy, na który sk³adaj¹ siê zarówno maszyny CNC,
centra obróbcze, jak te¿ maszyny konwencjonalne oraz
urz¹dzenia i pó³automaty spawalnicze. Niezale¿nie od
produkcji podstawowej, spó³ka ma bowiem w swojej ofercie
ró¿nego rodzaju us³ugi, m.in.: toczenie, frezowanie,
wytaczanie, szlifowanie, wypalanie gazem oraz plazm¹,
spawanie metod¹ MIG, TIG i MAG stali konstrukcyjnych,
stopowych, nierdzewnych, aluminium i metali kolorowych,
obróbkê na elektrodr¹¿arkach wg³êbnych i drutowych.
Obecnie modernizacjê przechodzi placówka obróbki cieplnej.
Dziêki niej firma bêdzie mog³a samodzielnie przeprowadzaæ
i monitorowaæ procesy m.in.: hartowania, wy¿arzania
i ulepszania cieplnego.

Przyrz¹d monta¿owo-wiertarski
Przyrz¹d
wiertarsko-wytaczarski

Oczywiœcie EC AvioTech stawia na fachowców oraz dba
o ci¹g³e doszkalanie. – Tylko maj¹c wysoko kwalifikowan¹ kadrê
mo¿emy realizowaæ - czêsto unikatow¹ - produkcjê dla przemys³u
lotniczego czy motoryzacyjnego. Podnoszenie kwalifikacji odbywa
siê w oparciu o system szkoleñ wewnêtrznych oraz zewnêtrznych –
mówi Anna Szlachetka, prezes EC AvioTech.

Firma – chc¹c stale podnosiæ jakoœæ produktów i us³ug –
zarówno czerpie ze swojego kilkudziesiêcioletniego
doœwiadczenia, jak te¿ rozwija siê dziêki wspó³pracy
z instytucjami naukowo-badawczymi (np. z Politechnik¹
Rzeszowsk¹).
– Staramy siê spe³niæ wszystkie wymagania, jakie stawiaj¹ nam
rynek i klient. D¹¿ymy te¿ do tego, by firma by³a rozpoznawalna
w œwiecie biznesu – podkreœla prezes Anna Szlachetka.

Przyrz¹d spawalniczy dla kolejnictwa
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