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vo n T O B I A S S C HU L Z

Kiedy w tym roku spoglądamy wstecz na
ćwierćwiecze jedności Niemiec, czynimy to z dużą dozą pewności siebie.
Mimo wielu wysiłków, które musieliśmy
wspólnie podjąć, udało nam się wiele
osiągnąć. Dzięki temu w obecnych czasach nie ma w Europie drugiego takiego kraju o porównywalnej stabilności
gospodarczej i politycznej. Gdy w 1990 roku zdecydowaliśmy się wkroczyć w nowe kraje związkowe, należeliśmy do
jednych z pierwszych niemieckich firm naszego segmentu. Wielu naszych klientów zrobiło wcześniej to samo,
w związku z czym logiczną konsekwencją było dla nas
pójście za nimi. Zaczynaliśmy mając do dyspozycji kilku
monterów skupiając się głównie na technice rolniczej.
Dzisiaj, 25 lat później, obok przedsiębiorstw rolniczych do
grona naszych klientów zaliczają się również firmy z branży przemysłowej, a siedziba w Doberschütz (Saksonia)
licząca obecnie 140 pracowników jest silnie zakorzeniona
w regionie. Napawa nas to dumą. Pozytywne zmiany,
zaufanie naszych klientów oraz strategiczne nastawienie
stały się ostatecznie decydujące dla kolejnych inwestycji
w tej lokalizacji. Wraz ze zwiększeniem wydajności w
przestrzeni biurowej i produkcyjnej stworzyliśmy dla naszych klientów nie tylko optymalne warunki, ale również
przygotowaliśmy się na nadchodzące wyzwania i naszą
wspólną przyszłość.
Równie dumni jesteśmy z pracy naszej firmy-córki w
Poznaniu.
Do usług oferowanych przez SCHULZ Infoprod zalicza
się automatyzację zakładów produkcyjnych dla branży

»

mleczarskiej, dla której opracowano również specjalne
systemy oprogramowań. Dzięki pracy dla zakładów różnej
wielkości pracownicy zdobyli w ostatnich latach duże
doświadczenie.
Na stronie 4 informujemy o najbardziej aktualnym
projekcie, nowym zakładzie produkcyjnym dla produktów
mlecznych w Nordhackstedt znajdującym się w Szlezwiku-Holsztynie. Zainstalowano tu najnowszą instalację
przemysłową oraz system zarządzania energią, które
dbają o maksymalną dostępność instalacji i jak największą wydajność.
Kwestię tę, jak i wiele innych ciekawych i interesujących tematów poruszamy w aktualnym wydaniu SYSTEM/
TECHNIK. Życzę przyjemnej lektury.

Tobias Schulz

»Decyzja o udziale w biatlonie była spontaniczna i
dlatego wystąpiliśmy kompletnie nieprzygotowani.
Na początku byliśmy dość zdenerwowani, w końcu
konkurencja była duża. Jak tylko wystartowaliśmy
zdenerwowanie minęło i mieliśmy świetną zabawę
do samego końca.To, że na dodatek wygraliśmy
było oczywiście wspaniałe!«

zorganizowania biatlonu letniego w Visbek powstała podczas
spotkania firmowego. Świetnie było
obserwować, jak koleżanki i koledzy
z różnych działów stanęli obok siebie pełni
ducha walki i ambicji. Nawet, gdy jedna
lub druga osoba nie mogła złapać oddechu, nikt się nie poddawał. Impreza
była bardzo udana.

LUT
27. – 29.11.
FRUCTURA 2015, profesjonalne
targi owoców pestkowych i miękkich,
Hasselt, Belgia

04.02.
Forum specjalistyczne, ponadregionalna
konferencja dotycząca
hodowli trzody chlewnej, Cloppenburg

P R Z E D S TA W I A M Y

Pierwszy biathlon SCHULZ

Idea

TERMINY

Gdy w 1990 roku zdecydowaliśmy się wkroczyć
LIST
w nowe kraje związkowe,
24. – 26.11.
Dni branżowe, ponadrenależeliśmy do jednych z
gionalne miejsce spodla nowoczesnego
pierwszych niemieckich firm tkań
rolnictwa, Bad Salzuflen
naszego segmentu.«

WYDARZENIA

Drużyna zwycięzców w biatlonie Visbek 2015: Steffen
Schmedes, Pia Dasenbrock,
Bernd Ostendorf, Michael
Ripke (od lewej)
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NOWY KIEROWNIK DS. PERSONALNYCH
Dirk Haft został nowym kierownikiem działu personalnego. 45-letni kierownik
ds. personalnych/prokurent pracował do tej pory w jednym z koncernów branży
motoryzacyjnej w Münster. W SCHULZ Systemtechnik
zajmuje się rozwojem zasobów ludzkich oraz
rozwojem marki „SCHULZ jako Pracodawca". „Cieszę się na to interesujące i wszechstronne zadanie" mówi
Dirk Haft. Ponadto razem ze swoim
zespołem chce nadać działowi
personalnemu formę wewnątrzzakładowego usługodawcy, a jego bogate
doświadczenie pomoże mu wspólnie z
działem personalnym przygotować
grupę SCHULZ do przyszłych zadań. Dirk
Haft mieszka w
Münster i w Calveslage.
Dirk Haft został nowym kierownikiem działu personalnego.

dirk.haft@schulz.st
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25 lat siedziby w Doberschütz
Z okazji jubileuszu 25-lecia w Doberschütz w Saksonii świętowano jednocześnie powiększenie siedziby. Przybyli liczni klienci, partnerzy handlowi i
delegacje ze wszystkich oddziałów grupy SCHULZ, by wspólnie świętować z pracownikami z zakładu w Doberschütz. Podczas zwiedzania zakładu goście mogli
podziwiać nowe pomieszczenia. Na
1.500 metrach kwadratowych i trzech
piętrach powstały dla pracowników
nowe biura oraz nowa przestrzeń
produkcyjna i magazynowa.

»Poza rodzinną atmosferą cenię również
to, że można się tutaj
rozwijać. Z początkowo
standardowych prac
księgowych mój zakres
obowiązków poszerzył się w ostatnich
15 latach o rozliczenia płacowe i o
sprawy personalne. Dzięki temu moja
praca jest urozmaicona.«

doberschuetz@schulz.st

KERSTIN NORDT, PRACOWNIK HANDLOWY

»Jestem zatrudniony
w SCHULZ od 01.08.1996
roku. W budynku rozdzielni zamontowany jest tor podsuwnicowy
służący do transportu szaf sterowniczych
i materiałów. Sprawia, to że praca jest
łatwiejsza. A dzięki powiększeniu powierzchni magazynowych i naszemu nowemu systemowi zarządzania magazynem
nasza praca jest jeszcze wydajniejsza.«
ROLAND BÄSSLER, KIEROWNIK PROJEK TU W DZIALE
AGRARNYM, ZAKRES DRÓB

»Pracuję w SCHULZ od 2005 roku. W ostatnich latach mocno się rozwineliśmy poprzez
ciągłe szukanie nowych rozwiązań. W firmie
mamy ze sobą dobry kontakt a to również
przekłada się na wyniki firmy.«
DANIEL SCHULZ, DYREK TOR HANDLOWY

»Pracuję w SCHULZ od 1992 roku. Zaczynałam
w miejscowości Mockrehna wraz z kilkoma pracownikami w dziale elektrotechniki, stale się rozwijaliśmy. Know-how naszych pracowników jest
imponujące, a różnorodność naszych działań doprowadziła do dynamicznego rozwoju naszej siedziby. Podoba mi się
moja urozmaicona praca, przede wszystkim kontakt z kolegami
i klientami i cieszę się z dobrych warunków pracy w naszym nowym
budynku.«
PETRA HERRE, PRACOWNIK HANDLOWY

»Jestem zatrudniony w przedsiębiorstwie od 2004 roku. Od tego czasu wzrasta nie tylko liczba pracowników w Doberschütz. Rozwinęły się również poszczególne działy i posiadamy
tu wszechstronne know-how dla poszczególnych dziedzin.«

Hucznie świętowano
aż do późnych godzin
wieczornych.

CARSTEN KREBS, KIEROWNIK SERWISU
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Przygotowanie

Montaż

Okablowanie

SZAFA STEROWNICZAPRODUKCJA
Niezależnie od tego, czy chodzi o rozdzielnice do działu
rolniczego, dostarczanie energii do techniki instalacyjnej
czy urządzenia sterownicze do automatyzacji przemysłu
- w centrali przedsiębiorstwa w Visbek produkowane są
szafy sterownicze dla prawie wszystkich działów i filii.
Instalacje projektowane są zarówno zgodnie z obowiązującymi standardami jak i indywidualnymi wytycznymi klientów. W celu zagwarantowania jak największego
bezpieczeństwa i jakości czynności te wykonywane są z
uwzględnieniem aktualnych norm DIN EN i postanowień
VDE (DINE EN 61439 / VDE 0660-600) oraz dyrektywy w
sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. Sporządzana jest również odpowiednia dokumentacja.
Kiedy kierownik warsztatu otrzyma od kierownika
projektu zlecenie w formie karty danych projektu, rozpoczyna on pracę nad wykonaniem projektu warsztatowego.
Następnie kierownik projektu przekazuje projekt odpowiedniemu monterowi i można rozpocząć produkcję szafy
sterowniczej. Po wyprodukowaniu każda szafa sterownicza
zostaje przetestowana i sprawdzona pod kątem zgodności
z aktualnymi normami.

Płyta montażowa szafy sterowniczej jest
przygotowywana do instalacji.

Następnie jest ona montowana, instalowana i doposaż.

4

5

Kontrola

Pakowanie

Szafa sterownicza zostaje przetestowana.

Ważne: okablowanie poszczególnych elementów

w celu wysyłki do klienta.poszczególnych elementów.

Tworzymy rozwiązania.
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Automatyzacja
dla branży mleczarskiej
PRODUKCJA W ZAKŁADACH MLECZARSKICH
Polska filia SCHULZ Infoprod zajmuje się od ponad dziesięciu lat automatyzacją instalacji produkcyjnych w branży mleczarskiej - między innymi w
Niemczech, Polsce, Skandynawii i Rosji. Podczas pracy w zakładach różnej
wielkości rozwinęła znacząco wiedzę o tej technologii.

»

M

leko jest bardzo ważnym produktem. Nie
tylko w Niemczech, również w pozostałej
części Europy gospodarka mleczna jest
numerem 1. Ma to związek z tym, że na
naszym kontynencie przemysł mleczarski
stał się sektorem gospodarki krajowej i
żywnościowej, który generuje największe obroty.
Branża mleczarska tworzy miejsca pracy i powoduje rozwój obszarów wiejskich. Całkowita produkcja we
wszystkich 28 państwach UE wynosi ponad 150 milionów
ton rocznie. Największymi producentami są Niemcy,
Francja, Wielka Brytania, Holandia, Włochy i Polska, gdzie
wytwarzane jest 70 procent całej produkcji UE.
Co ciekawe, przemysł mleczarski osiąga całkiem wysoki
obrót przy stosunkowo niewielkiej liczbie pracowników.
Branże takie jak np. branża tekstylna potrzebują do
trzech razy więcej pracowników, by osiągnąć podobny
obrót. Te liczby z jednej strony odzwierciedlają dużą
materialną wartość surowca jakim jest mleko i produkty
mleczne. Z drugiej strony jednak stoi za nimi również
wysoki stopień technicyzacji. Właśnie dlatego automatyzacja odgrywa tu istotną rolę.
SCHULZ Systemtechnik od wielu lat zajmuje się
automatycznym sterowaniem przemysłowych procesów
produkcyjnych - w różnych branżach. Zaczynając od
systemów kierowania produkcją przez technikę sterowania
aż do okablowania, przedsiębiorstwo oferuje wszystko
w celu zapewnienia optymalnego przebiegu pracy. „Dla
przemysłu mleczarskiego pracujemy od około dziesięciu
lat" mówi Leszek Janecki, dyrektor filii SCHULZ Infoprod
w Polsce.
„W tym czasie zrealizowaliśmy projekty rozmaitych
rozmiarów - od małej mleczarni w pobliżu siedziby zakładyu do międzynarodowych dużych zakładów z wieloma
siedzibami i różnymi rodzajami produktów."
Aktualnym przykładem jest nowy zakład produkcyjnyArNoCo w Nordhackstedt w Szlezwiku-Holsztynie. Zakład

Nasze zadanie: Dokładne sterowanie licznymi etapami produkcji tak, by
wszystkie procesy przebiegały w pełni
zautomatyzowany sposób«
ten stanowi wspólne przedsięwzięcie szwedzko-duńskiego
przedsiębiorstwa mleczarskiego Arla Foods i największej
niemieckiej mleczarni, Deuchtes Milchkontor (DMK).
ArNoCo przetwarza serwatkę powstałą podczas produkcji
sera w DMK na koncentrat białka serwatki dla piekarni,
producentów artykułów spożywczych i mleczarni. Głównym
produkten jest jest tam jednak laktoza wykorzystywana
dalej do produkcji odżywek dla niemowląt.

Podgrzewanie, odparowanie i
filtrowanie
Przedsiębiorstwo przetwarza 700.000 ton serwatki rocznie
na 25.000 ton laktozy i 12.000 ton koncentratu białka
serwatki. „Procesy produkcyjno-techniczne są bardzo
złożone“ podkreśla Mariusz Ziombek, dyr. ds. Zarządzania Projektami w SCHULZ Infoprod. Technologia oraz
know-how produkcji dostarczane jest przez firmę SPX, na
którego zlecenie pracuje SCHULZ. Dostawca technologii
działający na skalę światową jest liderem rynku w branży
mleczarskiej.
Mariusz Ziombek wyjaśnia: „Białko serwatki jest częścią składkową serwatki. Produkcja koncentratu rozpoczyna się od procesu ultrafiltracji, tzn. rozdzielona od siebie
części mleka - i to przy pomocy tzw.
membranowego urządzenia separującego". Pozyskiwanie laktozy tzw. cukru mlecznego jest dużo bardziej
skomplikowane, twierdzi Ziombek.
„Co do zasady odbywa się to poprzez pasteryzację,
odparowanie i proszkowanie. Poprzez wymianę jonów
serwatka zostaje pozbawiona lipidów, białka i minerałów,zagęszcza się w próżni, gdzie krystalizuje się laktoza:“
Zadanie SCHULZ: Dokładne sterowanie licznymi etapami

produkcji tak, by wszystkie procesy
przebiegały w pełni zautomatyzowany
sposób.

Oprogramowanie systemowe dla
PLC i SCADA
Dodatkowo SCHULZ Infoprod opracował oprogramowanie dla sterowaników programowalnych oraz systemów
SCADA, które kontroluje wszystkie procesy techniczne.
Wszystkie informacje i procesy zostają w pełni udokumentowane. „Wspólnie z inżynierami procesu SPX uruchomiliśmy instalacje", mówi programista. „Szczególnie
pomocny jest nasz serwis After-Setup", podkreśla. „Dzięki
takiemu wsparciu online jesteśmy w stanie dokonać
istotnych optymalizacji".
Instalacje muszą być przede wszystkim łatwe w obsłudze. Jest to istotne, ponieważ w wielu dużych zakładach
praca wykonywana jest w systemie zmianowym a maszyny
obsługiwane są przez różne osoby. „Jest mało czasu na
dokładne zapoznanie się z obsługą poszczególnych instalacji. Musi to trwać krótko“, mówi programista. W związku

OSOBA
KONTAKTOWA:
mariusz.ziombek@
schulz-infoprod.pl



Początek
łańcucha
produkcji: Krowa
mleczna daje około
22 litry mleka
dziennie.
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OD SUROWEGO MLEKA DO GOTOWEGO PRODUKTU

Produkcja mleka
Krowa mleczna produkuje rocznie
około 7.400 kilogramów surowego
mleka. W tym celu trzeba ją doić dwa
razy dziennie, świeże mleko zostaje
odprowadzone automatycznie przy
pomocy rurki do zbiornika. Przechowywane jest tam w temperaturze od
czterech do ośmiu stopni Celsjusza do
momentu odbioru przez mleczarnię.

Odbiór
Mleko surowe odbierane jest codziennie lub co dwa dni od mleczarza. Po
sprawdzeniu zapachu, koloru i temperatury zostaje przepompowane ze
zbiornika do samochodu-cysterny. Przy
tym automatycznie pobierane i sprawdzane są próbki surowca.

z tym urządzenia obsługiwane są przy
pomocy wyjątkowo innowacyjnego systemu
wizualizacji. Opiera się ono na systemie
Wonderware Platformma Systemowa i ma taką
właściwość, iż przedstawia nie tylko fragmenty częściowe instalacji, ale w prosty sposób
integruje całe zakłady w jeden centralny
system. Dzięki temu system jest jednolity i
centralnie zarządzalny.

Struktura modułowa

Kontrola jakości
W mleczarni mleko surowe poddawane
jest mikrobiologicznym i chemiczno-fizycznym kontrolom pod kątem
czystości, zapachu, smaku, wyglądu,
zawartości tłuszczu, stopnia kwasowości, drobnoustrojów oraz jest ważone. Następnie mleko pompowane jest
do dużych zbiorników magazynujących surowiec.

Przetworzenie
Surowe mleko zostaje przetworzone
przy pomocy różnych procesów na
mleko do picia, masło, śmietanę, jogurt, twaróg lub ser. Podczas produkcji sera powstaje serwatka, która dalej przetwarzana jest na koncentrat
białka serwatki lub laktozę.

Dostawa
Dostawa gotowego mleka do picia
oraz produktów mlecznych do poszczególnych odbiorców, na przykład
do sprzedawców detalicznych produktów żywnościowych, sprzedawców
hurtowych lub do branży żywnościowej. Produkty dostarczane są najczęściej samochodami ciężarowymi.

PRODUKTY
KOŃCOWE
Co powstaje z …
… mleka, które jest dostarczane do niemieckich mleczarni?
SER

47 %
Dla klientów istotna jest również strukMASŁO, MLEKO UHT
tura modułowa oprogramowania. Umożliwia
22 %
ona wyjątkowo proste rozszerzanie i tym
samym integrację nowych części instalacji.
MLEKO PITNE
Podobnie jak klocków LEGO nowa funkcjonal17 %
ność może być w prosty sposób uzupełniona
JOGURT, ŚMIETANA, DESER
i dostosowana do wymagań klienta. W ten
10 %
sposób można w oprogramowaniu wiele rzeczy łatwo konfigurować a zaoszczędzić tym
INNE
samym na czasochłonnym programowaniu.
4%
Nowe przedsiębiorstwo mleczarskie w
Nordhackstedt posiada obecnie bardzo
Źródło: ZMB ZentraleMilchmarkt
wydajną produkcję z nowoczesną techniką
Berichterstattung GmbH
instalacyjną. Przy tym wszystko przebiega
w bardzo higienicznych warunkach. „Jest to wyjątkowo
ważne, aby wytwarzać produkty, które ścisłe spełniają
wymogi w zakresie żywienia niemowląt" dodaje Ziombek.
Również w kwestiach zarządzaniu energią frima ArNoCo
działa w sposób wzorcowy. System odzyskiwania ciepła
wykorzystuje powstałe w trakcie procesu ciepło również
do innych procesów. Tym sposobem zakład produkcyjny
oszczędza na kosztach energii. Podobnie w odniesieniu
Gospodarkę
mleczną chatechniki napędowej, większość silników sterowane jest
rakteryzuje
niebyprzy pomocy falowników Danfoss. Oszczędza to napędy,
wale wysoki stopień
zwiększa czas pracy i pozwala uniknąć niechcianych skotechnicyzacji.
ków wydajnościowych.
Wraz z oprogramowaniem SCHULZ klient otrzymuje
Intuicyjna
obszerny system diagnostyczny i raportowania. Rejestruobsługa
je on i analizuje dane produkcyjne. Tym sposobem jest
przy pomocynowoon w stanie uniknąć niedoborów i awarii oraz zwiększyć
czesnego systemu
dostępność instalacji.
wizualizacji





Realizacja projektu poza siedzibą firmy
Wiele projektów w przemyśle mleczarłęzioną siecią oddziałów. Między innymi w
skim – ale również w innych branżach reprzypadku prac montażowych i instaalizowane są przez SCHULZ Systemtechlacyjnych. Ma to wpływ na współpracę
nik poza siedzibą firmy. „Współpraca z
poza siedzibą firmy. Większość filii jest
naszymi polskimi kolegami przebiega
aktywnych ponadregionalnie i może
przy tym doskonale”, mówi Stefan Hitz,
także korzystać z zasobów ludzkich filli
kierownik działu Automatyzacji Przew pobliżu siedziby klienta.
mysłu z centrali firmy w Visbek. W
Dzięki temu optymalizacje jak i
branży mlecznej na przykład SCHULZ
usuwanie problemów może być wyInfoprod stworzył obszerne knowkonywane bezpośrednio u klienta.
Stefan Hitz, kierownik działu
-how w zakresie rozwiązań automaty„Dzięki nowoczesnym systemom zdalAutomatyka Przemysłowa, Visbek
zacji oraz bardzo specyficzne systemy
nego nadzoru możemy także z kazdeoprogramowań. Dlatego Polska ma w
go miejsca w dowolnym momencie
tej gałęzi handlu bardzo dobrą reputację. „To zaleta, połączyć się z instalacją naszego klienta i zobaczyć co
którą wykorzystujemy w przedsiębiorstwie”, wyjaśnia się z nią dzieje”, mówi Stefan Hitz.
pan Hitz, specjalista ds. sprzedaży.
„W czasie realizacji projektu wspieramy się wza„Przynosi to wiele pozytywnych efektów synergii - jemnie, wymieniamy kadrą i szybko reagujemy”, podzarówno dla nas jak i dla naszych klientów”.
sumowuje dyrektor działu. Właśnie ta elastyczność
Dodatkowo przy składaniu zamówień istotną rolę jest ważna dla klientów. Wiąże się to z bezpiecznym
dla większości przedsiębiorstw odgrywa geograficzne know-how i krótkimi czasami dostawy. Klienci SCHULZ
położenie dostawców. Serwis i wsparcie są bardzo waż- dodatkowo odnoszą korzyści z ujednoliconych stanne nie tylko w branży mleczarskiej. Chodzi o szybkość dardów w ramach grupy oraz z transferu technologii,
reakcji, ponieważ przestoje w produkcji związane są ponieważ know-how z innych gałęzi przemysłu może
z wyjątkowo wysokimi kosztami. Tu przedsiębiorstwo być korzystne również dla przemysłu mlecznego – i na
SCHULZ jest konkurencyjne ze swoją szeroko rozga- odwrót.

Tworzymy rozwiązania.

6

AUT OM AT YZACJA PRZEMY SŁU

SYSTEM // TECHNIK listopad 2015

PRZEMYSŁ PRZE T WÓRCZY

PRZEMYSŁ T WORZYW SZTUCZNYCH

120 METROWA ROZDZIELNIA
NISKIEGO NAPIĘCIA DLA PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH
OSOBA KONTAKTOWA:
gerd.ripke@schulz.st

SPORZĄDZONO
ZGODNIE Z NORMĄ EN 61439
DLA POŁĄCZENIA NISKIEGO
NAPIĘCIA I
ROZDZIELNIC

Sortowanie odpadów w Anglii
Technika automatyzacji z Visbek dla instalacji do sortowania surowców wtórnych dla 214.000 ton odpadów
rocznie - instalacja według brytyjskich standardów.

J

uż wcześniej SCHULZ Systemtechnik pracował
dla branży przetwórczej w Anglii – tym razem
dla holenderskiej firmy Waste Treatment Technologies (WTT). Przedsiębiorstwo specjalizowało
się w budowie maszyn i technice produkcji w tej gałęzi
gospodarki. Na ich zlecenie SCHULZ wykonywał kompletne
elektrotechniczne wyposażenie dla instalacji przetwarzania odpadów, którą WTT miało zbudować dla międzynarodowego koncernu Veolia w angielskim Leeds.
„Chodziło o duży zakład wstępnego przetwórstwa,
który zmniejszał i sortował odpady”, mówi Bernd Landwehr, który sprzedaje w SCHULZ systemy automatyzacji.
Firma produkuje około 214.009 ton rocznie. „W Anglii
odpady nie są sortowane w domach tak jak ma to miejsce
w Niemczech”, mówi Landwehr. „Są one później rozdzielane”.W Leeds przy pomocy dwóch linii. Składają się one
z kruszarek i rozdrabniaczy oraz sit. Właściwe sortowanie
następuje mechanicznie przy pomocy żelaznych i nieżelaznych separatorów, separatorów balistycznych i innych
maszyn sortujących, które działają na podczerwień (NIR).
Obok instalacji elektrycznych SCHULZ oferuje również
kompletne sterowanie i transport bliski. Drobnym problemem jest standard brytyjski odbiegający od pozostałych
standardów europejskich. Zgodnie ze skomplikowanymi
normami okablowanie musi być przykładowo izolowane
stalą, a ponadto wytyczne w zakresie bezpieczeństwa są
kompletnie inne. Dlatego prace były skomplikowane i
wymagały dużo czasu. „Ale poradziliśmy sobie z nimi bez
problemu”, mówi Bernd Landwehr.

GOSPODARKA
ODPODAMI
W Wielkiej Brytanii

12,4 mld

OSOBA
KONTAKTOWA:
bernd.landwehr@
schulz.st

euro wyniósł obrót w branży w 2014
roku. Do 2018 roku można liczyć na
wzrost o około 13 %



Instalacja
niskiego
napięcia w hali 33
zakładu tworzyw
sztucznych

W

sumie prawie 120 metrów instalacji niskiego napięcia znajduje się w halach 23, 33 i 45 w zakładzie tworzyw sztucznych Pöppelmann. Instalacje
wykonane przez SCHULZ Systemtechnik zaopatrują liczne
maszyny produkcyjne w energię.
Hale przedsiębiorstwa zajmującego się przetwarzaniem tworzyw sztucznych należą do rozmaitych branż. Są
tu wytwarzane m.in. opakowania dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego oraz wysoce
precyzyjne elementy natryskowe dla np. przemysłu motoryzacyjnego i elektrycznego.
„W prawie 20 zakładach zainstalowaliśmy najnowocześniejszą elektroinstalację”, mówi Gerd Ripke, dyrektor
działu ds. automatyzacji przemysłowej. Zapewnia ona
sprawny przebieg produkcji. „Sporządziliśmy ją zgodnie
z DIN EN 61439”. Nowa norma obowiązuje dla połączenia niskiego napięcia z szafą sterowniczą i obowiązuje
od listopada 2014 roku. Producenci, którzy wytwarzają
instalacje łączeniowe i sterownicze zgodnie z obowiązującymi normami i wprowadzają je na rynek, muszą posiadać
odpowiednie kwalifikacje, przedkładać właściwą dokumentację i sporządzać deklarację zgodności CE. SCHULZ
Systemtechnik zapoznał się z nową normą i odpowiednio
przeszkolił swoich pracowników.
Firma Pöppelmann i SCHULZ Systemtechnik od wielu
lat współpracują ze sobą. „Wysoka jakość instalacji, certyfikacja i know-how przedsiębiorstwa z Visbek stanowiły
dla nas decydujące powody, dla których zdecydowaliśmy
się na realizację projektu wraz z tymi technikami systemowymi”, mówi Jens Stuckenberg, kierownik projektu
w firmie Pöppelmann. „Korzyść: regionalny dostawca z
szybkim czasem realizacji i dużą elastycznością.”

Odpady komunalne

120
metrowa rozdzielnica

SKŁADOWANIE ODPADÓW 37 %
KOMPOSTY 18 %
RECYCLING 28 %
SPALANIE 17 %



SCHULZRealizuje
kompletną technikę
sterowania i transportu

A U T O M A T Y Z A C JA P R Z E M Y S Ł U
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PRZEMYSŁ ŻYWNOŚCIOWY

Automatyzacja
w przemyśle rybnym
TECHNIKA ŁĄCZENIOWA I STEROWANIA
W PRZETWÓRSTWIE RYB

OSOBA
KONTAKTOWA:
bernd.landwehr@
schulz.st



Centrala
sterowania:
przy pomocy nowoczesnej techniki
wizualizacji w
prosty sposób
można obsługiwać
i kontrolować nowe
urządzenie.

G

ospodarka rybna specjalizowała się w łowieniu i hodowli ryb oraz
innych zwierząt wodnych. Obok rybołówstwa i hodowli ryb zalicza się
do tej gałęzi handlu również przetwórstwo ryb oraz handel rybami
i produktami rybnymi. Najważniejszą rybą dla gospodarki rybnej w
Niemczech jest śledź. Wyławia się go ponad 70.000 ton rocznie, duża część
- do 50.000 ton - przetwarzana jest w Rugii przez firmę Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH. W zakładzie należącym do holenderskiej grupy Parlevliet &
Van der Plas-Gruppe śledzie są filetowane, marynowane i głęboko mrożone.
Po filetowaniu kawałki śledzi są dalej przetwarzane dla przemysłu rybnego, a pozostałe kawałki na mączkę rybną i olej rybny. "I tu zaczyna się nasze
zadanie" mówi Clemens Westendorf. Kierownik projektu w SCHULZ Systemtechnik informuje o najnowszym projekcie automatyzacji, który stosowany jest w
filiach w Visbeker i Bremer.
"W celu modernizacji wybudowaliśmy rozdzielnię, zaprogramowaliśmy sterowanie i stworzyliśmy system wizualizacji." Przy tym szczególne wyzwaniem
było doprowadzenie kawałków ryb i rozdzielenie na materiały płynne i stałe.
Produkcja mączki rybnej nie została zmieniona pod względem maszynowo-technicznym, jednak zmieniono ją
całkowicie pod kątem techniki sterowania. "Praca w tej gałęzi przemysłu
i z wykorzystaniem takiej techniki
procesu była dla nas całkowicie nowym doświadczeniem", mówi kierownik działu Gerd Ripke. "Również tutaj
mogliśmy wdrożyć nasze optymalne
know-how z wielu innych branży w
zakresie automatyzacji."
"Zasadniczo części stałe i płynne
ryb rozdzielane są w następujący sposób", tłumaczy Westendorf. Składowane w zbiornikach
kawałki ryb zostają najpierw przy

KAPITALNY REMONT SUWNICA

45 %
w 2015 roku
zwiększyły
się kwoty
połowowe
dla śledzia
bałtyckiego
Powód: Zasoby śledzia
są tam na
tym samym
poziomie.
Źródło: Ministerstwo
Federalne ds. Żywienia
i Rolnictwa

pomocy pompy tłoczone przez metalowy separator, a następnie przez dwa
następujące po sobie rozdrabniacze. Następnie docierają do maszyny, w której
fragmenty ryb poddawane są temperaturze zatwierdzonej przez urząd weterynarii. Bezpośrednio po tym następuje właściwe rozdzielenie na materiały stałe,
wodę i olej. Wykonywane jest to przy pomocy tricantera, sedicantera i separatorów. "Na końcu mamy czysty olej, który spełnia wymogi w zakresie jakości
żywności i sprzedawany jest w celu dalszej obróbki", mówi kierownik projektu.
Materiały stałe trafiają do
Dokładne sterowanie kompleksowymi etapami produkcji funkcjonuje obecnie przy użyciu techniki firmy SCHULZ. Konkretnie przedsiębiorstwo dostarczyło dystrybutor niskiego napięcia, dwie rozdzielnie dla automatyzacji nowych
i starych części instalacji oraz sterownik PLC i system wizualizacji WinCC. W
celu osiągnięcia wyjątkowo energooszczędnego i wydajnego napędu SCHULZ
wykorzystało falownik Danfoss.
"Dzięki modernizacji jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłość" podsumowuje Manfred Toussaint, dyrektor techniczny w Euro-Baltic. Technika Schulz
Systemtechnik jest bardzo wytrzymała i umożliwia zwiększenie wydajności
przetwarzania. "Obecnie cieszymy się większą wydajnością i wyciągamy maksimum z istniejących maszyn."

Automatyzacja w budowie samolotu
Elektrotechnika i automatyzacja dla AIRBUS na zlecenie
Deharde Maschinenbau
OSOBA
KONTAKTOWA:
thomas.marienfeld@schulz.st


Xella jest liderem rynku w Niemczech pod względem izolacyjnych i masywnych materiałów do budowy ścian. W zakładzie Rotenburg przedsiębiorstwo Ytong produkuje beton
komórkowy. W tym celu należało dokonać całkowitej modernizacji suwnicy wykorzystywanej do produkcji. To zadanie
dla SCHULZ Systemtechnik z Bremy. Przedsiębiorstwo usunęło z zakładu stare instalacje i zastąpiło je nowymi komponentami sterującymi. Dźwig obsługiwany jest przy pomocy
intuicyjnej wizualizacji. Obok licznych elektrotechnicznych
prac wykonano również budynek rozdzielni. Poza tym wyposażono napęd dźwigu w falownik SEW. Teraz klient czerpie korzyści nie tylko z niezawodnej techniki, ale również
elastyczności, lepszej dokumentacji zakładu oraz bezpiecznej dostawy części zamiennych. A napęd pracuje w sposób
oszczędzający materiał.

Suwnica
wykonuje
ciężkie zadanie
polegające na
transporcie między
stacjami obróbki.

O

becnie SCHULZ Systemtechnik wykonuje niecodzienne zadania również dla
przemysłu lotniczego. I to na zlecenie
Deharde Maschinenbau z północnoniemieckiego
miasta Varel. Twórca instalacji dostarcza precyzyjne rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu.
Portfolio obejmuje produkty z całego procesu
budowy samolotu od modelu kanału powietrznego przez instalację montażową. Ważnym
klientem przedsiębiorstwa rodzinnego jest
AIRBUS. Dla koncernu lotniczego firma z Varel
jest wieloletnim partnerem biorącym udział w
rozwijaniu i budowie instalacji produkcyjnych
i wyposażenia. Rola SCHULZ Systemtechnik:
kompletna elektrotechnika i automatyzacja.
"Od końca poprzedniego roku współpracujemy
z Deharde" mówi Burkhardt Arends, sprzedawca w Visbek. Powód: Twórca instalacji szukał
rzetelnego partnera dla tego zadania. "Liczba
budowanych samolotów przez AIRBUS stale
rośnie - a przez to również wymagane linie pro-

dukcyjne i wyposażenia", mówi inżynier.
W pracy tej interesujące są duże wymagania
w zakresie bezpieczeństwa i ściśle określone
terminy. "Jako generalny wykonawca rozwiązań
systemowych możemy wykorzystywać również
nasze umiejętności sterowania w pneumatyce i
hydraulice", mówi Arends.
Jak dotąd systemy automatyzacji pracują w
dwóch siedzibach AIRBUS. Napływają kolejne
zapytania. Poprzez współpracę z SCHULZ Systemtechnik konstruktor maszyn Deharde zyskał
na stałych realizacjach projektu. Wszechstronne
przedsiębiorstwo dostarcza rozwiązań w zakesie
elektrotechniki, pneumatyki i hydrauliki.

OSOBA
KONTAKTOWA:
burkhardt.arends@
schulz.st

Tworzymy rozwiązania.
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Bezpieczeństwo w sieci
wysokiego napięcia
Firma SCHULZ Systemtechnik otrzymała zlecenie na
obsługę instalacji wysokiego napięcia w nowym zakładzie przedsiębiorstwa kolejowego Abellio
OSOBA
KONTAKTOWA:
matthias.wentz@schulz.st

SCHULZ obsługuje instalację wysokiego napięcia o mocy 15.000 woltów

O

d początku października
srebrno szare pociągi usługodawcy w zakresie komunikacji
Abellio Rail Mitteldeutschland
– przedsiębiorstwa córki grupy
Abellio z Holandii – podróżują
pojedynczo przez Saksonię-Anhalt i Turyngię.
W obecnej chwili odbywają próby przejazdu dla
przyszłego połączenia między Saale-Turyngią-Südhar. Dodatkowo Abellio zapewnia, że do
momentu właściwego otwarcia nowej linii, które ma miejsce 13 grudnia 2015 roku, wszystko
będzie działać bez zarzutu.
W celu konserwacji 35 nowych pociągów
prywatne przedsiębiorstwo kolejowe wybudowało nowoczesny warsztat w Sangerhausen.
Obok urządzeń czyszczących znajduje się tu
dwutorowa hala warsztatowa. Abellio przeznaczyło na tę inwestycję ponad 10 milionów
euro. W kwestiach związanych z siecią trakcyjną przedsiębiorstwo kolejowe zaufało SCHULZ
Systemtechnik. Przedsiębiorstwo elektryczne i
automatyzacyjne od wielu lat oferuje licznym przedsiębiorstwom kolejowym wsparcie i
serwis elektrotechniczny dla sieci kolejowych,
bocznic i punktów konserwacyjnych. "Awarie zasilania prądu mogą kompletnie popsuć
plan jazdy", mówi Matthias Wentz, kierownik
techniki kolejowej w SCHULZ. Inżynier dy-



plomowany wskazuje, że
nieprzewidziane naprawy,
transport alternatywny
itd. przyczyniają się do
ogromnych wydatków.
W nowym warsztacie
kolejowym
w Saksonii-AnCAŁODOBOWE
halt
SCHULZ
SystemtechWSPARCIE W
nik
zajmuje
się
instalacją
PRZYPADKU
wysokiego
napięcia
o
WSZELKICH
mocy
15.000
wolt
(16,7
AWARII CZY
Hz). "Prace w tak odUSTEREK
powiedzialnym zakresie
wymagają specjalnego
wykształcenia i doświadczenia", mówi Wentz.
Przedsiębiorstwo z Visbek posiada odpowiednie kwalifikacje.
W projekcie Abellio Axel Bohmann jest
odpowiedzialny za instalację. Elektrotechnik
organizuje wszelkie procesy zakładowe dla
prac nad instalacją lub w jej pobliżu. SCHULZ
Systemtechnik oferuje całodobowe usługi
usuwania wszelkich awarii i problemów z siecią
trakcyjną. Ponadto Axel Bohmann kontroluje
stosowanie się do regularnie przeprowadzanych prac naprawczych. Prowadzi również
szkolenia w Abellio i prowadzi szkolenia dla
nowych pracowników.
Prace
wymagają
odpowiedniego
wykształcenia i
doświadczenia

Inteligentna logistyka na dużych
placach budowy
onSite-Container gwarantuje stałe dostawy materiałów
bez zbędnych przestojów – również w weekendy
OSOBA
KONTAKTOWA:
oliver.schreckling@schulz.st

„Dostarczanie materiałów dokładnie
na czas do dużych placów budowy
nie jest łatwe do zorganizowania",
mówi dyrektor ds. zakupów Oliver
Schreckling z SCHULZ Systemtechnik.
Normalnie osoby odpowiedzialne za
planowanie zamawiają materiał za pośrednictwem systemu gospodarowania
towarami i rozpoczynają tym samym
skomplikowany proces logistyczny,
podczas którego łatwo popełnić błędy.
Światowy lider rynku w handlu hurtowym sprzętem elektrycznym, Sonepar,
ma na to gotowe rozwiązanie: całkowicie automatyczny, mobilny magazyn
- bezpośrednio na miejscu budowy. W
celach testowych kontener miejscowy
znajduje się na wielkim placu budowy
producenta napojów WEG w Löningen,
gdzie SCHULZ Systemtechnik pracuje
do końca 2016r. Wyposażony w 208
komór odnotowuje 20 otwarć- i tendencja wzrasta. Znajduje się w nich potrzebny
materiał. Jak tylko kierownik budowy pobierze
sprzęt z komórki, w tym samym czasie generowane jest zamówienie i potwierdzenie odbioru, które zostaje wysłane do systemu gospodarowania
towarami SCHULZ. Poza tym firma Sonepar
otrzymuje bezpośrednio polecenia, by ponownie
napełnić komorę. I dzieje się to już następnego
dnia. Kierowca ma jeden centralny punkt dostawy i nie musi szukać odpowiedniego odbiorcy.
Odbiorca za to oszczędza sobie długiego chodzenia i nie musi wielokrotnie opuszczać stanowiska pracy w ciągu dnia. "Kontener na miejscu

budowy ma jeszcze więcej
zastosowań", wyjaśnia Olivier Schreckling. "Niektóre
komory wykorzystywane są
przez nas do wymiany dokumentów. Ponadto możliwa jest osobista rezerwacja
komór". Dodatkowo przy
pomocy terminala można
składać zamówienia dla innych miejsc w magazynie.
Ma to sens w przypadku dużych materiałów.



Przed odbiorem materiału
w terminalu legitymuje się pracownik
SCHULZ Guido Beuse
(gór.), a, pracownicy
Sonepar zmieniają
się przy kontenerze
onSite (dół)

Precyzyjne odprowadzanie ścieków
Kompleksowe sterowanie pompami w Burchardkai
miasta hanzeatyckiego Hamburg.

OSOBA
KONTAKTOWA:
mathias.rump@
schulz.st



Tearminal
kontenerów
Burchhardkai jest
największym terminalem w porcie w
Hamburgu

Przemyślana technika sterowania reguluje przepływ ścieków w Burchardkai w Hamburgu. Tam znajduje się
największy terminal portu Hamburger
Hafen und Logistik AG (HHLA), na
którego zlecenia filia SCHULZ w mieście hanzeatyckim zautomatyzowała
nową instalację pompującą ścieki.
Instalacja zbiera brudną wodę,
gromadzi ją i odprowadza do systemu kanalizacji
miasta Hamburg.
Przy tym najważniejsza jest precyzja i dokładność: nie można
pompować
ani
za dużo ani za
mało,
zbiorni-

ki nigdy nie mogą być puste. W celu
uniknięcia sedymentacji w systemie
zawsze musi być woda. Układ składa
się z szybu, zbiornika buforowego,
odpompowni. SCHULZ wykonał całkowitą elektrotechnikę mi.in. szafę
sterowniczą, sterowniki PLC i pomiar
napełnienia.

NOWE ŹRÓDŁA ENERGII
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Instalacja oczyszczania
gazu EnviTec w Beetzendorf
doprowadzona do sieci
Wydajna i przyjazna dla środowiska technika
oczyszczania gazu za pomocą EnviThan

Zarządzanie energią:
ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI

Nowością jest produkcja modułowa.
Zapewnia to większą
wydajność i szybsze
uruchomienie instalacji
w danym miejscu.«

OSOBA
KONTAKTOWA:
hendrik.hempelmann@schulz.st

Z

NASZE USŁUGI
Monitoring energii

Consulting

> Kompleksowe rozwiązanie
(oprogramowanie, montaż)
> Kontrola i sterowanie
zużycia energii

> Audyt energii zgodnie z
DIN EN 16247-1
> Certyfikacja zgodnie z
DIN EN 50001

PPS

Wydajne, optymalne
planowanie produkcji na
podstawie zużycia energii
> Łączenie danych dot. energii i
produkcji
> Przyporządkowanie do zleceń
> Planowanie produkcji

OSOBA
KONTAKTOWA:
lars.schulze@
schulz.st

»

Monitoring energii uwidacznia potrzeby
działania i podkreśla zalety

e względu na obowiązek ustawowy dotyczący
wszystkich firm MŚP, które
zgodnie z definicją UE nie
odpowiadają
definicjom
małych i średnich przedsiębiorstw,
również wśród wielu naszych klientów wzrosła motywacja do świadomego
postępowania z energią”,
mówi Hendrik Hempelmann, który
prowadzi w SCHULZ Systemtechnik
projekty w zakresie zarządzania energią. „Nasze rozwiązania monitoringowe sprawiają, że zużycie energii w
różnych miejscach staje się przejrzyste i podkreśla, gdzie można lepiej nią
gospodarować.”Uzasadnienie: 5 grudnia jest ostatecznym terminem dla
dziesiątków tysięcy przedsiębiorstw w
Niemczech. Do tego dnia muszą one
przeprowadzić audyt energii zgodnie
z DIN EN 16247-1 (patrz SYSTEM/
TECHNIK czerwiec 2015). Czas nagli.
W związku z tym obecnie jest duże
zapotrzebowanie w SCHULZ Systemtechnik na odpowiednie wsparcie. W
tym mogą pomóc technicy systemowi. Poprzez utworzenie przejrzystości
energetycznej – tak więc przygotowanie informacji, kiedy i na co ile zużyto energii – zagadnienie to staje się
zrozumiałe i jasne. „Nasi klienci od
razu mają pogląd w jakich miejscach
należy dokręcić śrubę, by zyskać na
oszczędnościach” tłumaczy Hempelmann.
Choć SCHULZ Systemtechnik
GmbH już od wielu lat zajmuje się tą
tematyką i opracował odpowiednie
systemy, musi sam również podlegać
procesom audytu. „Oczywiście to
funkcjonuje idealnie”, mówi specjalista ds. energii. Korzystamy z tzw.
Cyklu zarządzania PDCA (Plan–Wykonanie-Kontrola-Działanie).

Z

trzech zrobić cztery: wraz z pierwszym podłączeniem nowych 350 metrów sześciennych (Nm3)
do instalacji EnviThan w Altmarkkreis Salzwedel
w Saksonii-Anhalt informuje EnvitTec Biogas o
uruchomieniu swojego czwartego zakładu do oczyszczania
gazu w Niemczech.
Zakład Beetzendorfer tym samym zostaje włączony
do projektów EnviThan w Sachsendorf, Köckte i Forst. Już
od początku września instalacja bioenergii Beetzendorf
GmbH, spółka siostra spółdzielni rolnej eG Beetzendrof,
została podłączona do sieci niskiego napięcia firmy
Avacon AG, Salzgitter. „Dzięki naszej instalacji możemy
rocznie dostarczyć ok. 36 milionów kilowatogodzin (kWh)
czystej energii”, tłumaczy prezes Bodo Meyer. Tym sposobem zakład Beetzendorfer,
który w sumie jest prowadzony
przez 4 pracowników, zaopatruje około 1.800 gospodarstw
domowych w gaz.
„Dla nas jest to już trzeci
wspólny projekt budowlany
ze spółdzielnią Beetzendorf”,
mówi Christian Ernst, sprzedawca w EnviTec w Niemczech. Po
budowie pierwszego zakładu
biogazu z 635 kW w 2011 roku i
zakończeniu pierwszego etapu
budowy w 2014 z 837 kW, instalacja oczyszczania gazu EnviTec wspaniale wpisała się
w koncepcję energetyczną spółdzielni rolnej.
Zielona energia uzyskiwana przez oczyszczanie
gazu jest popularna również za granicą. Wiele zakładów
powstało w Anglii i Chinach. SCHULZ Systemtechnik
wykonywał we wszystkich zakładach prace automatyzacyjne: opracowanie oprogramowania, wykonanie instalacji
elektrycznej i wizualizacji. „Nowością jest produkcja
modułowa”, mówi twórca oprogramowania Bernd Schürmann. W tym celu wypróbowano w Saerbeck kontenery.
„Jest to wydajniejsze i przyspiesza uruchomienie w danym
miejscu”.

A P
C D

Plan / Wykonanie /
Kontrola / Działanie

Narzędzia wspierane oprogramowaniem dotyczące
wspomagania cyklu PDCA


Dzięki takiemu systemowi można
osiągnąć systematyczną i stałą poprawę. Przykładowo udział energii wykorzystującej instalację fotowoltaiczną
może znacznie wzrosnąć i w związku
z tym dostawa energii zmniejszy się o
10 procent.
Również przedsiębiorstwa, które nie są zobowiązane ustawowo do
przeprowadzania audytu energii, dostrzegają zalety takiego rozwiązania.
Na przykład Sören Meyer z Lutten.
Gospodarstwo zajmuje się hodowlą
świń, uprawą roli, posiada instalację
biogazu i fotowoltaiczną. Do obecnej
chwili miało jednak ogólny pogląd na
całkowite zużycie energii, nie mogło
go uporządkować. „I o to chodzi w zarządzaniu energią” mówi Sören Meyer.
Dlatego zdecydował się na platformę
zarządzania SCHULZ AgriFarmControl
z modułem AgriEnergy.
AgriEnergy wskazuje szczegółowe zużycie energii, co pozwala za-

stosować odpowiednie środki optymalizacji.
W tym celu SCHULZ Systemtechnik
zainstalował 14 miejsc pomiarowych.
Między innymi w oborach, w domu,
stodole, instalacji suszenia drewna,
elektrociepłowni. Przy pomocy telefonu lub tabletu można na bieżąco monitorować aktualne zużycie energii,
przeglądać zarchiwizowane dane lub
dokonywać porównań – na przykład
czy takie same przedziały pracują inaczej pod względem energetycznym.
„Koszty energii stanowią w dzisiejszych czasach dużą część kosztów produkcyjnych. I tu znajduje się
największy potencjał optymalizacji”,
mówi rolnik. Na przykład poprzez wymianę oświetlenia na systemy energooszczędne lub zastosowanie falowników przy sterowaniu silnikiem.
Możliwe jest również połączenie urządzeń technicznych do AgriEnergy.

Moduły
membranowe zwiększają
wysokoenergetyczny metan do 99%



Instalacja
oczyszczania
gazu w Beetzendor

Tworzymy rozwiązania.
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H O D O W L A Z W I E R Z ĄT

Oczyszczanie
powietrza w rolnictwie

KONTROLA ZAKŁADÓW HODOWLI ZWIERZĄT
Profilaktyczne badanie kompleksowej techniki chowu dostarcza ważnych informacji w zakresie rentowności i przyszłego zabezpieczenia

EMMI® Instalacja oczyszczania powietrza redukuje
emisję w zakładzie ubojni drobiu Bell-Gruppe ze Szwajcarii
OSOBA
KONTAKTOWA:
martin.zwoll@schulz.st

N

C
OSOBA
KONTAKTOWA:
christian.
marquardt@
schulz.st

ie tylko hodowcy zwierząt czerpią korzyści z techniki oczyszczania
powietrza oferowanych przez SCHULZ Systemtechnik. Przedsiębiorstwo opracowało odpowiednie systemy dla różnych obszarów
przemysłu. W sektorze rolnym i żywieniowym na przykład dla rzeźni.
W zakładzie uboju kurcząt w Zell w Szwajcarii zastosowano system czyszczenia
powietrza EMMI®.
Martin Zwoll jest ekspertem w zakresie ochrony imisji w SCHULZ Systemtechnik. Dyplomowany inżynier ds. techniki środowiska wyjaśnia, że ubojnia
znajduje się w centralnej części miejscowości. "Dlatego planowane rozbudowy
są możliwe są przy jednoczesnym ograniczeniu emisji". W celu oczyszczenia
powietrza ubojni z zapachów, amoniaków i siarki, pracownicy obmyślili najpierw specjalną technikę wentylacji i ułożyli przewody. Ta przemyślana technika dba o to, by do budynku wpływało świeże powietrze, a powietrze zużyte
do trójstopniowego oczyszczacza powietrza. Tym sposobem łączy się emisje
dyfuzyjne. "Ubojnia jest zawsze bardzo indywidualna", mówi profesjonalista.
Obok emisji z masarni powstają również produkty uboczne, ścieki itd. które
należy poddać analizie i oczyścić.
Awaria instalacji powoduje duże koszty, ponieważ wtedy nie można pracować. Dlatego firma SCHULZ natychmiast dostarczyła pakiet zabezpieczający.
Ważne elementy tj. pompy, wentylatory, materiały użytkowe itd. są zawsze
dostępne od ręki, a awaria może zostać usunięta w krótkim czasie.



Droga do
Szwajcarii: instalację
załadowano do 14
ciężarówek

zy technika w mojej stajni
odpowiednio
funkcjonuje?
Czy wyposażenie w niej spełnia przyszłe wymogi? Są to ważne
pytanie stawiane przez hodowców
zwierząt. W celu znalezienia na
nie właściwych odpowiedzi, należy
zlecić kontrolę wyposażenia stajni specjalistom. Jako doświadczeni
konstruktorzy stajni i wiodące przedsiębiorstwo w zakresie techniki automatyzacji SCHULZ Systemtechnik
pomaga rolnikom pozostanie konkurencyjnymi również w przyszłości.
Dzięki takiej kontroli hodowca
dowiaduje się, czy system klimatyzacji stajni, technika oświetlenia,
dostawa wody i karmy, alarmy, komputery sterujące itd. odpowiednio
działają i na ile są aktualne. Przy
pomocy profesjonalnych instrumentów analizy SCHULZ sprawia, że
oszczędzanie staje się zauważalne.
Przy tym ważna jest również energetyczna optymalizacja, która wymaga
monitorowania zużycia ogrzewania i
prądu oraz wskazania wszystkich słabych punktów i strat.

2019 roku przekształcić ja na dużą
skalę na „All-IP-Technik”. SCHULZ
Systemtechnik następnie wszystko
skontroluje i upewni się, czy instalacje w dalszym ciągu spełniają wymogi.

Wiele systemów alarmowych i zabezpieczających bazuje na technice ISDN.
Niemiecki Telekom ma zamiar do

 znajdujemy możliwości oszczędzania

Klienci korzystający z programu
zdalnej konserwacji odnoszą korzyści
Gdy pojawi się jakiś techniczny problem, można go zdalnie monitorować,
co pozwala możliwie jak najszybsze
usunięcie awarii. Poza tym hodowca
otrzymuje wartościowe porady dotyczące optymalnego ustawienia parametrów w stajni.

W RAMACH JEDNEJ KONTROLI
 uwidaczniamy potencjał optymalizacji
 zredukowane zostaje ryzyko
awarii
 informacja czy stajnia jest
bezpieczna
 rozpoznajemy źródła błędów

 ułatwiamy pracę

DOSTARCZONY
PAKIET ZABEZPIECZEŃ NATYCHMIASTOWO
USUWA AWARIĘ.



W razie awarii można
ją kontrolować
również z daleka

Sterowanie dla Cargill

Dystrybucja z Uniqfill Air
Systemtechniki SCHULZ
Więcej info:
oraz holenderska firma
www.schulz.st/
Uniqfill Air, specjauniqfill
lizująca się w ograniczaniu zapachów i
emisji, współpracują na
niemieckim rynku w zakresie hodowli świn.
Przedsiębiorstwo oferuje klientom z Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników (DLG)
scentralizowane systemy. Systemy
oferowane przez Uniqfill posiadają
jedną zasadniczą zaletę: można je stosować nie tylko w stajniach, mogą również
oczyszczać powietrze w już powstałych
budynkach. Nie wymaga to wprowadzania
obszernych zmian.

Światowy gracz w żywieniu zwierząt i
rolnictwa stawia na SCHULZ Systemtechnik

OSOBA
KONTAKTOWA:
william.
vandenboom@
schulz.st

Karma dla zwierząt składa się z trzech podstawowych elementów białka,
witamin i minerałów - w tym specjalizuje się holenderskie przedsiębiorstwo
Provimi. W celach dystrybucyjnych specjalista w zakresie żywienia zwierząt
zlecił stworzenie swojego własnego systemu komputerowego firmie VDL
Agrotech z Eindhoven, który bezpośrednio na miejscu miesza we właściwych
proporcjach produkty żywnościowe, które składają się z trzech części. "Jeśli chodzi o sterowanie VDL stawia na technologię oferowaną przez SCHULZ
Systemtechnik", mówi kierownik projektu William van den Boom. Ekspert
technik automatyzacji z filii holenderskiej ma również kontakt z producentem
gotowych rozwiązań rolniczych. W pierwszym zleceniu holdenderscy technicy systemowi powinni wytworzyć proste systemy karmienia - z zachowaniem
jakości i designu SCHULZ Systemtechnik. W krótkim czasie sprzedano ponad
150 urządzen tej serii. Aktualnie przebiega druga faza projektu: We współpracy
z twórcą oprogramowania z Visbek opracowano nowoczesne sterowanie z monitorem dotykowym. Po pierwszych udanych próbach innowacyjne urządzenia
mają trafić do produkcji seryjnej.
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Zawsze tam, gdzie się pali

Jako opiekun młodzieży w straży pożarnej Dinklager Tobias Hausfeld przygotowuje młode pokolenie do trudnych sytuacji. Podczas zajęć pedagogicznych uczy przy tym wielu rzeczy, których sam doświadczył
w codziennej pracy.

Opiekunowie regularnie uczestniczą również w zajęciach pedagogicznych. "Praca z dziećmi sprawia
wiele radości, czasem jest jednak
bardzo wymagająca. Wtedy dobrze
jest wiedzieć, jak należy reagować
w danych sytuacjach", mówią
pracownicy Dinklage. Obowiązuje to nie tylko w przypadku
pracy z młodzieżową drużyną
pożarową. Również w czasie
codziennych obowiązków
czerpie korzyści ze zdobytego
doświadczenia.
"Dostosowywanie
się
do innych ludzi i ich

P

raca w zespole, angażowanie się we wspólnotę
i ciągłe wyznaczanie
nowych wyzwań zawsze należało do jego
zainteresowań.
Gdy
Tobias Hausfeld w wieku 12 lat stał
się członkiem młodzieżowej drużyny
pożarniczej Dinklage, było dla niego
jasne, że kiedyś będzie chciał pracować jako opiekun młodzieży.
Dzisiaj, 12 lat później, jest on

opiekunem 21 dzieci i młodzieży i
przekazywania wiedzy pożarniczo-technicznej, dzięki której dzieci
będą mogły się przygotować do aktywnej służby,
również ogólna praca z młodzieżą oraz organizacja przedstawień i wydarzeń sportowych. " Jest
to zawsze dobra okazja do tego, by
znaleźć słabe i mocne strony dzieci i odpowiednio je wspierać w ich
rozwoju", mówi 24 latek. To, że takie
działania się opłacają potwierdzają
sukcesy odniesione podczas zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych. "W ciągu ostatnich sześciu
lat zawsze udawało nam się dojść
do rozgrywek krajowych. Gdy praca
i wysiłek przynoszą efekty, zespół
integruje się ze sobą", podsumowuje
Tobias Hausfeld.
Oczywiście nie jest to możliwe
bez ciągłego uzupełniania wiedzy i
stawiania na własny rozwój. Tyczy
się to nie tylko odpowiedniego wykształcenia.

charakterów, nietracenie głowy w
sytuacji gdy się pali oraz oczywiście samodzielne ponoszenie odpowiedzialności, te cechy zawsze mi
pomagały i pchały do przodu", mówi
przyszły licencjat inżynierii w zakresie elektrotechniki.

OSOBA
KONTAKTOWA:
tobias.hausfeld@
schulz.st

»

Gdy praca I wysiłek
przynoszą efekty, zespół
integruje się ze sobą.«



Zawsze
gotowy do
działania: Tobias
Hausfeld

SKUPIAĆ SIĘ NA NAJWAŻNIEJSZYM
IMIĘ:
Stefanie Buschermöhle
ZAWÓD:
Projektantka budynków
WOLNY CZAS: Fotografowanie



Tobias
Hausfeld
(ostatni rząd, 3 od
lew.) opiekuje się 21
dziećmi i młodzieżą
w młodzieżowej

"Uwielbiam uchwycać wyjątkowe momenty. Najchętniej
przy świetle dziennym" mówi Stefanie Buschermöhle.
Kiedy projektantka wyrusza w drogę ze swoim aparatem,
czuje się szczęśliwa. 33 latka jest zapaloną fotografką.
I podobnie jak w swojej pracy, często już wcześniej wie,
jak powinien wyglądać ostateczny obraz. To jest kreatywność. Wszystko rozpoczęło się w 2006 roku wraz z
pierwszą lustrzanką. Oraz z przyjaciółmi i znajomymi,
którzy służyli jej jako modele. "Na pewno nic się nie
uda bez wskazówek ekspertów. Ale większości musiałam
się sama nauczyć." Z zapałem wykonuje portrety, ale
również uwieczniła na fotografii kilka wesel. "Ciągle
poznaję świetnych ludzi. Ustawianie ich w odpowiednim świetle do zdjęcia jest zawsze wspaniałym i wyjątkowym doświadczeniem", mówi Stefanie Buschermöhle.

ŁOWIENIE W KAJAKU
IMIĘ:
Jens Jürgens
ZAWÓD:
Elektroinstalator automatyzacji
WOLNY CZAS: Łowienie ryb w kajaku
Wędkarstwo fascynowało go już od dziecka. Od tamtej
pory Jens Jürgens poświęca każdą wolną minutę na swoje
hobby. Początkowo tylko na miejscowych akwenach,
później również w odległych miejscach. "Tak by łowić inne
rodzaje ryb i odkryć coś nowego", mówi elektroinstalator.
Od dwóch lat łączy swoją pasję z kajakarstwem. Nazywa
się to sit-on-top. Wyposażony w krzesło, stojak na wędkę,
echosondę i skrzynki z przynętą płynie bezpośrednio do
miejsc, w których jest dużo ryb. Prawie każdego tygodnia
konstruktor szaf sterowniczych wyrusza w drogę. Czasem również na kilka dni "I trzy do czterech razy rocznie
spotykamy się na międzynarodowych wydarzeniach", mówi
Jens. Stanowi to zwienczenie całości. Jest to wspólnota, która go pociąga. Oraz możliwość rozwijania znajomości angielskiego. Był w wielu interesujących miejscach w Szwecji, Danii i krajach
Beneluxu. Będąc na wodzie można się wyłączyć, uwolnić myśli. "Jest to wspaniałe doznanie".

Tworzymy rozwiązania.
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AK TUALNE INFORMACJE O PRACOWNIKAC H FIRMY

Czterotygodniowa
praktyka na zielonej wyspie

Zarząd ds. zdrowia
Wschodnie oddziały SCHULZ
Systemtechnik regularnie biorą
udział w procesach zarządzania
zdrowiem IKK classic. Ma to związek z tym, że wymagająca praca,
podobnie jak presja czasu, brakujące ogniwa procesów uzgadniania, czy jednostronne warunki
pracy mogą mieć negatywny
wpływ na stan zdrowia. Planuje
się, że stopniowo wszystkie filie
i oddziały będą brały udział w
odpowiednio ułożonych kursach.

JUBILEUM
NASZYCH
PRACOWNIKÓW
15 kolegów obchodzi swój jubileusz
pracy w firmie.

PRAKTYKA PODCZAS POBYTU ZA GRANICĄ
18 letnia Mariele Nordmann w ramach swojej nauki
brała udział w czterotygodniowych praktykach w Irlandii
i poznała wielu nowych znajomych z różnych krajów.

OSOBA
KONTAKTOWA:
barbara.ortmann@
schulz.st

10 lat
Michael Büter,
Programista (Visbek)
Jörg Klose, Projektant (Doberschütz)
Dieter Kopera,
Pomocnk magazynu (Doberschütz)
Florian Kühl,
Programista (Visbek)
Andre Meyer,
Monter przemysłowy (Visbek)
Klaus Otten, kierowca (Visbek)
Thomas Petersohn,
Planista CAD (Doberschütz)
Benjamin Scheper,
Monter rolniczy (Visbek)
Daniel Schulz,
Dyr. Hand. (Doberschütz)
Bernd Schürmann,
Programista (Visbek)

25 lat

Annegret Evers,
Projektant
techniczny
(Visbek)

Henry Kolhoff,
Elektryk
zakładowy
(Visbek)

Christian Syma,
Kierownik
zespołu ds.
biogazu
(Visbek)

Silvio Purschwitz,
Kierownik budowy (Visbek)

40 lat
Clemens
Bröring,
Kierownik Działu (Visbek)

G

dy myśli się o Irlandii przed oczami pojawiają się stare
zamki i pałace, przytulne puby i jedyny w swoim rodzaju
krajobraz. Nie bez powodu kraj ten nazywany jest często "zieloną wyspą". "Mogę to tylko potwierdzić", mówi
Mariele Nordmann. W ramach swojej nauki do pracy jako
handlowiec w zarządzie biura SCHULZ w Visbek 18 latka odbyła swoją czterotygodniową praktykę w Dun Laoghaire, w mieście portowym
oddalonym dziesięć kilometrów od Dublina. Było to możliwe dzięki
programowi UE "Erasmus". Dzięki niemu przedsiębiorstwa mają możliwość wysyłać uczniów za granicę, by np. podszkolić ich zdolności
językowe. "Ponieważ którtko przez rozpoczęciem praktyk Mariele uzyskała certyfikat z angielskiego, była to dobra okazja, by jeszcze raz
udoskonalić swoją wiedzę językową. Poza tym pobyt za granicą jest



Mariele
poznała nie
tylko krajobraz
Irlandii, ale również
innych uczniów
biorących udział w
wymianie, jak Steffena z Oldenburga

NOWI UCZNIOWIE
Siedziba Visbek
Elektronik technika automatyzacji:
Marcel Gerdes, Lukas Eichfeld,
Alexander Nikolasch, Okko Veenhuis
Energotechnika i technika
budynków:
Tobias Janssen, Marco Schmallofsky,
Adrian Schnaibel
Technika maszyn i napędów:
Marcel Fraas
Informatyk Rozwój aplikacji:
Lukas Trachsel
Specjalista ds. techniki
magazynowania:
Tung Phung Ngoc
Informatyk: Simon Tölle
Zarządzanie biurem:
Kira Penning
PHWT- student elektrotechniki:
Lukas Etmann, Hauke Wolbergs
Siedziba Bremen
Elektronika:
Nils Klee, Tobias Wrase

Zarządzanie biurem:
Kira Czwaluk
Siedziba Burg
Energotechnika i technika
budynków:
Christopher Rodak
Siedziba Doberschütz
Energotechnika i technika
budynków:
Florian Möhrke

zawsze dobrą okazją, by wspomagać rozwój osobisty, gdyż młodzież
musi się sama organizować", mówi Barbara Ortmann, referent personalny w SCHULZ Systemtechnik. Dlatego myśli się również o tym, by
w przyszłości wysyłać kolejnych studentów na podobne praktyki zagraniczne.
"W czasie pierwszych dni trzeba się przyzwyczaić do tego, by cały
czas mówić po angielsku. Kurs językowy na początku praktyki był
bardzo pomocny, a po upływie jednego tygodnia wszyscy się ze sobą
zgral”:, mówi Mariele Nordmann. Po kursie językowym pracowała w
agencji pracy i wykoywała tam ogólne czynności biurowe.
"Wieczorami i w weekendy zwiedzałam okolicę wraz z członkami
rodziny, u której gościłam, i pozostałymi uczniami szkoły językowej.
Oczywiście nie mogliśmy zapomnieć o Dublinie. Wspaniałe miasto.
Nawet, gdy wszystko jest stosunkowo
drogie. "Przede wszystkim fascynowało ją przyjazne nastawienie ludzi
i ciekawe otoczenie. "Mogę polecić
taką praktykę każdej osobie" mówi
18-latka. "Nawet jeśli trwała ona
tylko 4 tygodnie, zdobyłam dużo
doświadczenia i poznałam mnóstwo
ludzi z innych krajów".

NOWI
ABSOLWENCI
Wielu uczniów z różnych filii z sukcesem zakończyło naukę w połowie
roku. Gratulujemy:
Siedziba Visbek
Elektronik technika automatyzacji:
Deniz Bürkük
Bachelor of Business
Administraton (BWL):
Anne Meyer

Siedziba Hamburg
Energotechnika i technika
budynków:
Thorben Grubmüller, Kostadin
Hadzhiev

Bachelor of Engineering
(Elektrotechnika):
Christoph Hüntelmann
Dennis Oevermann

Siedziba Wallenhorst
Elektronik technika automatyzacji:
Nico Berndt, Tobias Brachmann,
Dennis Meyer, Maximilian Müller

Siedziba Bremen
Bachelor of Engineering
(Elektrotechnika):
Arthur Keller

Zarządzanie biurem:
Niels Carr
Osoba odpowiedzialna za planowanie systemowe:
Dominik Struck
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