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Stanowisko SH 800PLC
do obróbki szyn prądowych
Magdalena Kowalewska

Podczas tegorocznych targÛw Energetab firma Erko zaprezentowa≥a zmodernizowane,
profesjonalne stanowisko do obrÛbki szyn prπdowych SH 800PLC. Obecnie urzπdzenie znajduje siÍ juø w sta≥ej ofercie tego polskiego producenta.

S

tanowisko do obrÛbki szyn prπdowych SH 800PLC jest kontynuacjπ
gamy urzπdzeÒ SH 400, 400EL,
400PLC. Proponowane przez producenta
urzπdzenie czwartej generacji s≥uøy do
wykonywania precyzyjnego giÍcia, ciÍcia, otworowania oraz wciskania nakrÍtek
w szynach miedzianych i aluminiowych
w zakresie do 12 x 125 mm i charakteryzuje siÍ przy tym wiÍkszym zaawansowaniem technologicznym. Opracowane nowe oprogramowanie oraz wprowadzone
zmiany poprawi≥y jakoúÊ wykonywanych
operacji.

Modyfikacje
Sterowanie
Do stanowiska SH 800PLC napisane zosta≥o zupe≥nie nowe oprogramowanie sterujπce. Zastosowanie wiÍkszego niø w poprzedniej wersji panelu dotykowego z podúwietleniem LED, dodatkowo wyposaøonego w nowy, wydajniejszy sterownik firmy Omron, u≥atwia operatorowi obs≥ugÍ
urzπdzenia, a wszystkie okna procesÛw obrÛbczych sπ jasne i czytelne. Do kaødego
z nich do≥πczony jest czytelny i jednoznaczny rysunek obrazujπcy wykonywanπ
operacjÍ. Dodatkowo we wszystkich
oknach oddzielono od siebie wartoúci
wprowadzane przez operatora od wartoúci
odczytywanych z linia≥Ûw i enkoderÛw.
Nowoúciπ w programie jest dodanie obrazowego, czytelnego i szczegÛ≥owego
modu≥u pomocy, ktÛry umoøliwia poprawne przeprowadzenie obrÛbki szyny nawet
przez niedoúwiadczonego operatora
urzπdzenia. Oprogramowanie zosta≥o
wzbogacone rÛwnieø w ekrany informujπce obs≥ugÍ o zastosowaniu w stanowisku
niepoprawnego oprzyrzπdowania i wystÍpujπcych w nim problemach.
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Diagnostyka i serwis
Aby utrzymaÊ odpowiedni stan techniczny urzπdzenia, uøytkownik zostanie poinformowany o koniecznoúci wykonania
przeglπdu serwisowego, dziÍki dodanej

przez producenta odpowiedniej informacji
zawartej w module serwisowym. Obs≥uga
zostanie powiadomiona o koniecznoúci wykonania przeglπdu stanowiska po up≥ywie
roku lub wykonaniu okreúlonej iloúci cykli.

CiÍcie szyn ñ nowy element dociskajπcy szynÍ
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W zakresie giÍcia szyn
zmodyfikowany zosta≥
m.in. uk≥ad hydrauliczny stanowiska

Tabela 1. Podstawowe parametry stanowiska SH 800PLC
Zasilanie

3 x 230 / 400 V AC; 50 Hz
(istnieje moøliwoúÊ wykonania stanowiska z zasilaniem 230 V AC; 50 Hz)

Moc znamionowa
Ciúnienie robocze
Wymiary

Dodatkowo modu≥ serwisowy rozbudowany zosta≥ o rÛønego rodzaju statystyki,
jak np.: iloúci i terminy wykonywanego zerowania stanowiska czy czas pracy poszczegÛlnych zaworÛw. DziÍki pozyskanym danym moøliwe bÍdzie modyfikowanie urzπdzenia, zwiÍkszajπce jego trwa≥oúÊ
i niezawodnoúÊ. Wprowadzone modyfikacje umoøliwiajπ takøe ≥atwiejsze i szybsze
programowanie.
CiÍcie szyn
W stanowisku SH 800PLC producent zrezygnowa≥ z dotychczasowego rozwiπzania,
polegajπcego na sterowaniu gilotynπ do ciÍcia szyny za pomocπ przenoszonego przycisku noønego. W nowej wersji urzπdzenia zosta≥ on zastπpiony przyciskiem umieszczonym na tylnej obudowie stanowiska. Po wybraniu na panelu dotykowym funkcji Gilo-

1,4 kW
630 bar
1400 x 850 x 1420 mm

tyna nastÍpuje jednoczeúnie aktywacja przycisku i dezaktywacja przycisku noønego uøywanego przy pozosta≥ych operacjach.
Kolejnym usprawnieniem jest dodanie
do gilotyny docisku szyny. Docisk umoøliwia bez regulacji przytrzymywanie szyn
z zakresu gruboúci od 5 do 12 mm, a wyposaøenie go w poliuretanowπ koÒcÛwkÍ
zabezpiecza szynÍ przed zarysowaniem.
Wprowadzenie docisku wyeliminowa≥o
koniecznoúÊ bazowania szyny przed kolejnym ciÍciem.
Kolejnym ulepszeniem stanowiska jest
zastosowanie dodatkowego zderzaka szyny, umieszczonego na blacie stanowiska
przy drugiej rolce, zapewniajπcego wykonywanie prostopad≥ych ciÍÊ. Dodatkowo
na zderzaku zosta≥y naniesione typowe
wymiary szyn, u≥atwiajπce ustawienie zderzaka do aktualnie ciÍtej szyny.

GiÍcie
Istotne zmiany zosta≥y wprowadzone
w procesie giÍcia szyn. Przebudowany zosta≥ uk≥ad hydrauliczny stanowiska. Uzupe≥niono go o precyzyjny regulator przep≥ywu oleju hydraulicznego oraz niezbÍdny
do jego poprawnej pracy osprzÍt. Specjalistyczna karta sterujπca zaworem w po≥πczeniu ze sterownikiem i odpowiednio napisanym programem precyzyjnie sterujπ
procesem giÍcia szyn. Proces giÍcia podzielono na trzy podstawowe etapy: giÍcie
wstÍpne przebiegajπce z pe≥nπ wydajnoúciπ
agregatu hydraulicznego, odsprÍøynowanie
szyny i pomiar oraz precyzyjne dogiÍcie
szyny z uwzglÍdnieniem jej sprÍøystoúci.
Przebudowano rÛwnieø okno panelu sterujπcego zarzπdzajπce procesem giÍcia,
pojawi≥y siÍ nowe pola do wype≥nienia, tj.
gruboúÊ szyny i rodzaj materia≥u z jakiego
szyna jest wykonana. DziÍki wprowadzonym zmianom oraz modyfikacjom oprogramowania uzyskano dok≥adne i precyzyjne giÍcie szyn, niezaleønie od materia≥u i wymiarÛw szyny. Po dopracowaniu
giÍcia usuniÍto, w odrÛønieniu od starej
wersji programu, giÍcie bez doginania.

Wersje i akcesoria
Na rynku dostÍpne sπ dwie wersje stanowiska SH 800PLC: Gold, Platinum (w zaleønoúci od wyposaøenia). DziÍki temu uøytkownik ma moøliwoúÊ rozbudowania i dostosowania urzπdzenia do w≥asnych potrzeb.
Stanowisko SH 800PLC posiada zintegrowany napÍd hydrauliczny oraz dodatkowe wyjúcie hydrauliczne zakoÒczone
szybkoz≥πczem. Pozwala to na pod≥πczenie gamy urzπdzeÒ produkcji Erko, np. do
zaprasowywania koÒcÛwek kablowych
czy ciÍcia kabli oraz urzπdzenia: do osiowego skrÍcania szyn HSk 5010 i do giÍcia
poprzecznego HGP 5010.
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