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Pobieranie danych i ich archiwizacja
Wyniki pomiarów przedstawione są tabelarycznie i grafi cznie zapewniając w ten sposób szybki i nieskomplikowany dostęp.

Sposób prezentacji danych i ich ocena
W  każdym momencie na ekranie może być przedstawionych do czterech wielkości podlegających analizie statystycznej lub 
zwykłej ocenie w skali lub wg. normatywu.

Wielorakość sposobów ujęcia i analizy napływających wyników polepsza przegląd i ułatwia ocenę sytuacji.

NASZE DOŚWIADCZENIE Z WIELU INSTALACJI POZWALA NAM RÓWNIEŻ 
W PAŃSTWA PRZYPADKU ZAPROPONOWAĆ  WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE.

Wyniki pomiarów przekazywane są via Bus lub szybki interfejs na komputer IPC. W komputerze zainstalowany jest program 
służący do pobierania danych ich archiwizacji , statystycznej oceny i przedstawienia wyników w postaci wykresów.

SPC w odlewni aluminium SPC w odlewni żeliwa



współdziałanie z systemem aut. regulacji wilgotności FRS

Montaż na mieszarce z misą nieruchomą

Montaż na mieszarce z misą obrotową
Rodzaj pomiarów masy obiegowej
•  wilgotność
•  temperatura
•  ciężar porcji
•  gęstość ( zasada Sandmaster)

Rodzaj pomiarów gotowej masy
• zagęszczalność
• wytrzymałość na ściskanie
• wytrzymałość na ścinanie
• wilgotność
• temperatura

Korekcja dodatku wody
• aktualna porcja masy
• następna porcja masy lub do ustawienia                           

Korekcja dodatku spoiwa
• do ustawienia

Wyposażenie w przyrządy i urządzenia
• czujniki wilgoci pojemnościowe
• czujniki temperatury
• interfejs
• komputer przemysłowy z ekranem dotykowym
• Bus
• drukarka
• zdalna ingerencja ( konserwacja , naprawy )
• układ nawadniający

Wyposażenie oprogramowania
• receptury
• baza danych i analizy wyników
• krzywe parowania

       Wymiary               Waga 
skrzynka rozdzielcza
komputer przemysłowy
sterownik SPC  max

Model                                                                 SPC II                    SPC III                 SPC IV

SPC W ODLEWNI PIASKOWEJ

Nasze urządzenia SPC do kontroli parametrów masy formierskiej są tak konstruowane , aby  

mogły być  montowane w dowolnym miejscu stacji przygotowania masy począwszy od mieszarki  

, a skończywszy na pozycji nad zasobnikiem gotowej masy dla linii formierskiej.

W przypadku zabudowy przy mieszarce umożliwia to ewentualną korektę parametrów aktual-

nie mieszanej porcji masy. Jeśli kontrola parametrów masy następuje po opuszczeniu mieszar-

ki jakiekolwiek korekty są możliwe dla  następnej porcji. W połączeniu z oferowanym bardzo 

dokładnym i niezawodnym pomiarem wilgotności resztkowej w użytej masie wraz z możliwie 

wczesnym dozowaniem wody - powstaje masa formierska powtarzalnej wysokiej jakości  o 

wysokim stopniu przetworzenia. 

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA DO KONTROLI 
PARAMETRÓW MASY FORMIERSKIEJ SPC

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA DO KONTROLI 
PARAMETRÓW MASY FORMIERSKIEJ SPC

SPC w odlewni piaskowej

dobór i ilość zależnie od organizacji stanowiska mieszania 
dobór i ilość zależnie od organizacji stanowiska mieszania 
do wyboru 5,7“ , 10,4“ lub 15“

Eternet , opcjonalnie Profi bus , Profi net, RS 232 
opcjonalnie 
opcjonalnie 
w zależności od wielkości mieszarki 1/2“ lub 2“

33kg               33kg          33kg
36kg               36kg                             36kg
95kg               114kg          120kg

600 x 800 x 250 mm
600 x 800 x 250 mm
800 x 1800 x 1100 mm

Wszystkie systemy są konstrukcjami odpornymi na 

otaczające warunki pracy , są proste w obsłudze i łatwe 

w konserwacji.

SPC w odlewni staliwa

• SPC II  montowany w miejscu przesypywania masy na 
kolejny odcinek przenośnika lub do zasobnika

• SPC III montowany przy mieszarce , wyposażony 
moduł do pobrania i przygotowania próbki

• SPC IV montowany nad przenośnikiem przystosowany 
do pobrania próbki z przenośnika

PRZYKŁAD AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA PRZYGOTOWANIEM MASY FORMIERSKIEJ

1. System  sterujący SPS

2.Komputer przemysłowy z bazą danych i oprogramowaniem do 
   zbierania i analizy danych jak również z możliwością zdalnej ingerencji

3. SPC III  z modułem do pobrania i przygotowania próbki

4. czujniki wilgotności

5. generator pomiarowy

6. czujniki temperatury

7. dozownik wody DF-1010

8. zawór wodny mieszarki

Data Control via VNCTCP/IT Verbindung

Internet
Fernwartung
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