
Průmyslová PC

Kompletně uzavřené - IP65
Pro extrémní nároky
Jednoduchá dotyková obsluha

Referenční příběh
u Schwenk Zement KG



Průmyslová PC noax automatizují celý 
průběh expedice v cementárně v 
Allmendingenu.    

Die Schwenk Zement KG setzt noax-IPCs 
vom Typ C12 und P12 zur Automatisierung 
der ge-samten Versandabwicklung ein.
  
Schwenk Zement KG používá IPC noax 
typu C12 a P12 pro automatizaci celého 
odbavení expedice.

  
Použití počítačů při výrobě cementu. Na prv-
ní pohled to vypadá naprosto neslučitelně. 
Neboť v cementárně panují zvlášť drsné 
výrobní podmínky. Agresivní cemento-
vý prach ve vzduchu, teplota prostredi od 
třeskutého mrazu až po letní vedra, vlhko 
nebo mokro. A aby toho nebylo málo, v 
bezprostředním okolí výroby způsobují ob-
rovské stroje enormní otřesy a vibrace. Pro 
normální počítače znamená toto prostředí 
rychlý konec. Vlhko, mokro a prach proni-
kající ventilačními otvory do počítače, zničí 
citlivé elektronické konstrukční díly. Kon-
denzace vody a přehřívání způsobené ex-
trémními teplotami vede brzy ke zkratům. 
A permanentní vibrace uvolňují konektory 
nebo způsobují praskání vodivých spojů.  

Není IPC jako IPC

Pro použití ve výrobě cementu je jen je-
dno řešení. Profesionální pomoc nabí-
zejí průmyslová PC, speciálně vyvinutá 
pro průmysl. Ale i zde se rychle oddělí 
zrno od plev. Neboť ne každý počítač, 
který se jmenuje průmyslové PC, vydrží v 
těchto enormních podmínkách. Základním 
předpokladem pro nasazení v průmyslovém 
prostředí je kompletně uzavřená konstruk-
ce, třída ochrany IP65, pro kompletní ochra-
nu komponent. Nevyhnutelná je i eliminace 
poruchových vnějších ventilátorů, které se 
za uvedených podmínek rychle zanášejí 
prachem a poškozují. Pro ochranu před 
nárazy a vibracemi je nutné použití nárazu-
vzdorné skříně, průmyslové komponenty, 
minimalizace kabelových svazků a použití 
velmi kvalitního upevnění komponent. 
Velký význam však má i snadná dotyková 
obsluha v rukavicích a velmi dobrá čitelnost 
displeje. A v neposlední řadě musejí 
IPC sloužit řadu let a musejí umožňovat 
doplňování a rozšiřování. Požadavky, které 
průmyslová PC noax neomezeně splňují - 
rozhodující bod pro nákup počítačů noax 
firmou Schwenk Zement KG. 

Schwenk - tradice a inovace ve 
výrobě cementu

Firma Schwenk Zement KG je svou rozma-
nitostí produktů a výrobní kapacitou jedním 

Fakta v přehledu

Zákazník: 
Schwenk Zement KG, nejstarší 
rodinná firma německého 
cementářského průmyslu, založená 
v roce 1847. Firma Schwenk patří 
ke třem největším firmám v tomto 
oboru v Německu.

Požadavky: 
-  Nasazení IPC ve venkovním 

prostředí
-  Pětiletá možnost opětovných 

nákupů
-  Profesionální podpora a servis
-  Ochrana proti cementovému 

prachu
-  Odolnost proti chladu a horku
-  Ochrana proti nárazům a vibracím
-  Ochrana proti stříkající vodě -   

 IP65
-  Jednoduchá ovladatelnost po-

mocí dotykového panelu
-  Kompatibilita se systémem LINUX
-  Mnohostranná nabídka rozhraní

Použité produkty: C12; P12
-  Základní deska noax-N6B
-  Intel-Pentium-III – 700 MHz 
-  12“ TFT displej (800x600)
-  Třída ochrany IP65 (P12 na čelní  

 straně)
-  Odolný dotekový panel

Využití produktu: 
-  Automatizace kompletního odba-

vení zásilek v závodě
-  Evidence provozních dat (BDE)
-  Přímé napojení na WWS SAP/R3 v 

koncernové centrále
-  Synchronizace všech datových 

toků

IPC noax u firmy Schwenk Zement KG

IPC noax s transpondérem pro RFID

Závod Allmendingen firmy Schwenk Zement KG z ptačí perspektivy.



z největších a nejvýkonnějších producentů 
stavebních materiálů v jižním Německu. 
Výroba cementu v závodě v Allmendinge-
nu má za sebou dlouhou tradici. Závod byl 
uveden do provozu již v roce 1889. Dnes 
se v něm kromě množství různých druhů 
cementu vyrábí více než 20 různých omí-
tek a malt, dále izolační materiály a cemen-
tové lehké a vícevrstvé desky. Investice 
do nejmodernějších výrobních zařízení, 
důsledná výzkumná práce a rozsáhlé kon-
troly kvality zaručují vysoce kvalitní staveb-
ní materiály.
   
Od kamene k cementu - výrobní 
proces v závodě v Allmendingenu

V lomu se těží vápenec, surovina pro výro-
bu cementu, a dopravuje do drtiče. Tam 
se kámen dělí. Potom se různé kvality vá-
pence dočasně skladují ve velkých silech. 
Pomocí pásových dopravníků se pak su-
rovina dopravuje ke zpracování v závodě. 
Zde se plně automaticky dopravuje vá-
penec, křemenný písek a oxidy železa do 
mlecího sušícího zařízení. Směs se mele 
a současně suší teplem rotační pece. Su-
rový materiál, získaný mlecím a sušícím 
postupem, se dočasně skladuje v silech 
mísicích komor. Pak následuje vypalování. 
Při teplotě asi 1450 °C vzniká v rotační peci 
chemickými reakcemi ze surového rozem-
letého materiálu cementový slínek. Vypalo-
vání je kontinuální proces - do pece stále 
proudí surový rozemletý materiál a z pece 
vychází zrnitý slínek a dopravuje se do 
skladu slínku. V posledním výrobním kroku 
se cementový slínek spolu se sádrou mele 
v kulových mlýnech na portlandský cement. 
Přidáním různých materiálů při mletí se 
vyrábějí různé druhy cementu. Až do odes-
lání je cement uložený ve velkých silech s 
kapacitou 30 000 tun. Nakládání se pro-
vádí pomocí speciálních vyprazdňovacích 
zařízení na skladových silech. Expeice se 
realizuje převážně pomocí nákladních vo-
zidel. 

Moderní automatizace expedice u 
firmy Schwenk Zement KG

Mimořádnou výzvou je přitom zvláště kom-
plexní odbavení zásilek a zakázek. Jednot-
livé procesy, jako je identifikace vozidel, 
vážení, příjem zakázek, přiřazení správ-
ného nakládacího terminálu a správného 
zboží, nakládka, vystavení faktur atd. je 

synchronizováno pomocí vlastního soft-
warového řešení na bázi Linuxu, vyvinu-
tého firmou Schwenk. Přitom jsou veškerá 
procesní data integrována ve webovém 
provozu probíhajícím v reálném čase v 
celofiremním SAP systému, provozo-
vaném prostřednictvím SAP-webového 
aplikačního serveru 6.20. Tak se firmě 
Schwenk podařilo vyvinout kompletní apli-
kaci přímo na platformě SAP, takže odpa-
dá propojení pomocí rozhraní. Z centrály 
v Ulmu se nyní dají v reálném čase sledo-
vat všechny nakládací postupy v každém 
závodě firmy Schwenk. Rychlý zásah a do-
konce vzdálená údržba je nyní možná bez 
velkých nákladů.       

Automatické odbavení expedice 
s robustními a spolehlivými IPC 
noax.

Bez robustních a spolehlivých průmyslových 
PC by však toto moderní automatizované 
řešení nebylo myslitelné. Firma Schwenk 
KG používá v závodě Allmendingen 15 
průmyslových PC noax typu Compact C12 
a Panel P12. Od roku 2002 tyto počítače 
slouží v odbavení zásilek přímo venku na 
nakládacích terminálech. Všechna IPC 
jsou integrována do firemní sítě pomocí 
ethernetu. V odbavení zásilek použitá IPC 
noax typu Compact C12 jsou vybavena 
transponderovými snímači a pomocí séri-
ových rozhraní a digitálních vstupních/vý-
stupních desek spojena s mostovými váha-
mi a tiskárnami. Když do areálu firmy vjede 
nákladní vozidlo a zastaví na váze, aktivuje 
řidič nákladního vozidla systém svým trans-
ponderovým čipem. V případě nutnosti za-
dání dat je možno použít snadno obsluho-
vatelnou dotekovou obrazovku. Identifikace 
vozidla a kontrola zakázky se pak provede 
plně automaticky. Při pozitivním vyhodno-
cení obdrží řidič výtisk svého nákladního 
listu. Na něm je mimo jiné hmotnost prázd-
ného vozidla, číslo nakládacího terminálu, 
množství a druh produktu. 
S tímto nákladním listem zajede řidič se 
svým vozidlem přímo k určenému naklá-
dacímu terminálu. A zde přebírají řízení 
plnění IPC noax typu Panel P12 zamon-
tovaná v rozvaděčové skříni. Řidič obdrží 
povolení k nakládce, poté co opět se svým 
transpodérovým čipem sám aktivoval 

Průmyslové PC noax typu Compact C12 s transpodérovou technikou v odbavení zásilek.

Skladovací sila s nakládacími terminály pro 
nákladní vozidla.



program. Pomocí speciálních plnících 
zařízení se pak naplní stanovený druh a 
množství materiálu. V případě potřeby je 
možné i přerušení nakládky při popojíždění 
kvůli setřesení nákladu nebo při smíšeném 
nakládání vícekomorových vozidel. 
Po nakládacím postupu proběhne 
závěrečná kontrola hmotnosti. K tomu řidič 
aktivuje program svým osobním transpon-
derovým čipem. Potom obdrží svůj dodací 
list a vydá se ze závodu k zákazníkovi.    

IPC noax nahradila terminály IBM

Na základě negativních zkušeností s do-
sud používanými terminály IBM se firma 
Schwenk Zement KG rozhodla ke kom-
pletní výměně systému za průmyslová PC. 
Při volbě proto byl kladen zvláštní důraz 
na „nezávislost“ hardwaru a softwaru, na 
možnost mimořádně dlouhého doplňování 
a opětovných nákupů a na absolutní 
průmyslovou použitelnost a vysoký výkon 
průmyslových počítačů. 
Při výběru systému přesvědčila IPC noax 
odpovědné pracovníky firmy Schwenk rozu-
mným poměrem ceny a výkonu. Neboť IPC 
noax jsou speciálně koncipována pro tvrdé 
průmyslové nasazení. Extrémní podmínky, 
jaké panují ve výrobě cementu, zvládají 
počítače noax bez problémů. 
IPC noax Compact C12 a Panel P12 nabí-
zejí jakékoli množství promyšlených řešení: 

počítače noax jsou tak vybaveny výhradně 
průmyslově použitelnými komponentami a 
vlastními, u firmy noax vyvinutými základ-
ními deskami. Firma noax tak zaručuje 
dlouhodobou použitelnost minimálně pět let 
pro všechny nosné komponenty. Robust-
ní, nárazuvzdorná skříň, konstrukční díly 
upevněné na kovových pružinách a široké 
vypuštění kabelových svazků chrání IPC 
před účinky vibrací a nárazů. Kompletně 
uzavřená konstrukce podle třídy ochrany 
IP65 (u P12 je IP65 na čelní stěně) a speciální 
kryty konektorů u C12 chrání vnitřek IPC 
před pronikáním kapalin a prachu. U obou 
přístrojů je vyloučena možnost poškození 
elektronických konstrukčních dílů cemen-
tovým prachem, vlhkostí nebo kapalinami. 
Jasné 12-palcové TFT displeje s rozlišením 
800x600 nabízejí vynikající čitelnost i při 
nejhorších okolních podmínkách, silném 
znečištění nebo nepříznivých pozorovacích 
úhlech. A odolné dotekové panely umožňují 
bezpečnou a jednoduchou obsluhu - dokon-
ce i v rukavicích. To se projevuje i v dobrém 
přijetí mezi dispečery firmy Schwenk.  
Navzdory maximálně kompaktní konstruk-
ci nabízejí IPC C12 a P12 vysoce kvalit-
ní techniku použitelnou v průmyslovém 
prostředí, vysoký výkon, velkou kompatibi-
litu a rozšiřitelnost. Podle potřeby je možno 

průmyslové počítače vybavit různými 
základními deskami All-In-One firmy noax. 
Procesory Intel s frekvencí do 700 MHz, ro-
zsáhlé vybavení rozhraními a ethernetovou 
kartou a množství rozšiřovacích možností, 
jako je například PCI a ISA otevírá možnosti 
pro napojení různých periferních zařízení. 
Sériově jsou všechna IPC noax vybavena 
mikroprocesorem. Ten automaticky přebírá 
četné kontrolní a sledovací funkce, jako je 
kontrola napětí a teploty nebo řízení pods-
vícení displeje. 

Použití IPC noax - správné rozhod-
nutí

Již více než dva roky se průmyslová PC 
noax používají u firmy Schwenk Zement 
KG, v závodě v Allmendingenu. IPC od té 
doby běží 24 hodin denně bez přerušení. 
Kromě závodu Allmendingen používá 
počítače noax také závod Mergelstetten 
pro automatické odbavení zásilek a zaká-
zek. V dalším modernizačním kroku má být 
v průběhu roku vybaven osvědčenými IPC 
noax i závod v Karlstadtu. 
Zajímavosti o firmě Schwenk Zement KG 
naleznete na www.schwenk.de.
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Hlavní sídlo v Evrop

noax Technologies AG 
Am Forst 6 
85560 Ebersberg

Tel. +49 8092 8536-0 
Fax +49 8092 8536-55

Hlavní sídlo v Severní Americe

noax Technologies Corp. 
10115 Kincey Avenue, Suite 142 
Huntersville, NC 28078 (USA)

Tel. +1 704 992-1606 
Fax +1 704 992-1712

www.noax.com   

Nejmodernější technika: řízení nakládacích terminálů robustními a spolehlivými průmyslovými PC 
noax.

Řídící pult s IPC noax Panel P12 a nákladní 
váhou
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