IPS 10000 i-SiK

HYDRAULICZNA PRASA KOSZOWO-TŁOKOWA

Hydrauliczne prasy koszowo-tłokowe IPS przeznaczone są
w szczególności do tłoczenia soków z owoców i warzyw.
Zarówno ich solidna konstrukcja, jak i zastosowane wysokiej jakości komponenty
gwarantują maksymalną wydajność i najwyższe uzyski.
Znacząco skrócone cykle produkcyjne przy zachowaniu efektywnej wydajności.
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Na powierzchni 25.000 m² w 5 halach produkcyjnych wytwarzamy maszyny,
urządzenia, systemy sterowania oraz zbiorniki stosowane przez firmy
z różnych branż na całym świecie, a w szczególności z branży: spożywczej,
farmaceutycznej, kosmetycznej i chemicznej.
Nasi klienci z branży napojowej mogą liczyć na kompleksową ofertę i obsługę
projektów greenfield. W systemie pod klucz budujemy nowoczesne linie
technologiczne oraz produkujemy i dostarczamy wybrane urządzenia służące
do wytwarzania soków oraz koncentratów warzywnych i owocowych.
Współpracujemy z zakładami produkującymi soki i koncentraty oraz z globalnymi
markami rozpoznawalnymi na całym świecie. Blisko 20 lat współpracy z firmami
z branży napojowej pozwoliło nam udoskonalić konstrukcje oraz systemy
sterowania naszych maszyn i urządzeń w portfolio dedykowanym produkcji
soków i koncentratów.

Do sztandarowych, stale doskonalonych i niezawodnych wyrobów zaliczamy:
prasy IPS 10000, systemy ultrafiltracji UF XL, stacje wyparne, systemy
pasteryzacji oraz filtracji aseptycznej MONA.

SPIS TREŚCI

1

Zapraszamy do obejrzenia wideo prezentacji Prasy IPS:

Prezentacja pras typu IPS do owoców oraz możliwości
systemu sterowania.

Jak to jest zrobione?
Produkcja soku z jabłek
Odcinek 3. pozyskanie soku na prasie IPS 10.000

2
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01

ZASTOSOWANIE
Nowa generacja pras IPS 10000 i-SiK umożliwia

Prasy IPS stosowane są także do ekstrahowania ekstraktów

efektywne otrzymywanie soku z różnych surowców:

ziołowych

z twardych owoców jak jabłka, gruszki, z owoców

innych produktów. Dzięki swojej budowie i zastosowaniu

miękkich oraz z owoców tropikalnych i warzyw.

inteligentnego systemu sterowania na prasach IPS (Intelligent

i

korzennych

oraz

odwadnianiu

osadów

Pressing System) istnieje możliwość otrzymywania wysokiej
jakości soków NFC oraz wypracowanie maksymalnego
uzysku poprzez wielokrotną ekstrakcję wytłoków w jednym
cyklu pracy. Zamknięty system gwarantuję higienę procesu
bez strat soku oraz prosty i zautomatyzowany proces mycia.
Stały obrót cylindra podczas cyklów tłoczenia i rozprężania
zapewnia najkorzystniejsze rozluźnienie tłoczonej miazgi,
co zapewnia maksymalną wydajność tłoczenia oraz
łatwiejszy rozładunek prasy. Wydłuża się dzięki temu
również żywotność napędu cylindra.

01.1

NOWA GENERACJA PRAS IPS
Doświadczenie i wiedza zdobyte podczas produkcji pras typu IPS pozwoliło inżynierom i automatykom
zaprojektować istotnie zmodernizowaną i usprawnioną konstrukcję oraz wprowadzić wiele istotnych poprawek
do systemu sterowania pras.
•

•

Zoptymalizowana została prędkość posuwu

•

Zastosowane

zostały

wysokiej

jakości

tłoka co powoduje skrócenie czasu szarży

koszulki filtracyjne oraz dreny o żywotności

(produkt jest krócej przetrzymywany w prasie)

ponad 4 tys. motogodzin

Długoletnia
została

wytrzymałość

osiągnięta

dzięki

urządzenia

•

dokładnemu

System sterowania posiada dedykowaną
recepturę

wykonaniu i spasowaniu cylindra i tłoka oraz

do

produkcji

soków

NFC

ze skróconym do minimum czasem szarży

zastosowaniu najwyższej klasy uszczelnień
•
•

Istotnie zwiększono niezawodność prasy

reakcję służb serwisowych oraz utrzymywanie

poprzez wykonanie elementów mechanizmu

stałego

prasy z najlepszych stopów stali nierdzewnej.

i eksploatacyjnych, aby minimalizować czas

Ułatwia

potrzebny do wykonania niezbędnej naprawy

to

zachowanie

czystości

oraz

podniesienie współczynnika bezawaryjności

33

Nowa generacja pras IPS gwarantuje szybką
magazynu

części

zamiennych
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02

ZASADA DZIAŁANIA
Prasa IPS to pozioma, rotacyjna prasa koszowo-tłokowa z

Proces tłoczenia rozpoczyna się napełnianiem wstępnym.

hydraulicznym dociskiem tłoka.

Miazga pompowana jest centralnie do zamkniętego
cylindra, wypełniając w ten sposób przestrzeń komory
tłoczenia. Napełnianie następuje przy wstecznym ruchu
tłoka. Po początkowym napełnieniu cylindra następuje faza
cyklicznego dopełniania przy wstępnym ściskaniu miazgi.
W zależności od rodzaju i jakości surowca dostarczone
są różne porcje miazgi do wyciskania, aż do uzyskania
optimum przy pełnym obciążeniu. Jest to możliwe dzięki
samo optymalizacji układu sterowania.
Po zakończeniu cyklu napełniania prasy następuje etap
właściwego tłoczenia. Tłok wywiera nacisk na miazgę a sok
wypływa przez elementy filtrujące do obu komór sokowych
zabudowanych w płycie oporowej i płycie dociskowej.
Dzięki zastosowanemu systemowi rur teleskopowych
cylinder nie zatrzymuje się w fazie docisku tłoka a sok z
komory w płycie dociskowej odprowadzany jest w sposób
ciągły bezpośrednio do głowicy sokowej przez którą trafia
do higienicznego zbiornika soku.
Następnie tłok cofa się przy jednoczesnych obrotach
cylindra, dzięki czemu cała miazga jest dokładnie
spulchniona. Faza ta powtarzana jest cyklicznie, przy czym
każdorazowy posuw tłoka jest większy o kilka milimetrów
od poprzedniego, aż do osiągnięcia zakładanej odległości
tłoka od płyty oporowej.
Ostatnią częścią procesu jest opróżnianie prasy. Następuje
to poprzez otwarcie płaszcza przy cofniętym tłoku a wytłoki
grawitacyjnie usuwane są na zewnątrz.

55
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CHARAKTERYSTYKA PRASY IPS
Dzięki swojej budowie i zastosowaniu inteligentnego

Niezawodna konstrukcja prasy i zastosowanie komponentów

systemu sterowania, prasa IPS umożliwia otrzymywanie

czołowych

soków NFC klasy premium oraz wypracowanie

wyprodukowanie pras o jednej z najwyższych wydajności

maksymalnego uzysku poprzez wielokrotną ekstrakcję

i uzysku na rynku.

światowych

producentów

pozwoliły

na

wytłoków w jednym cyklu pracy.
Prasa typu IPS jest urządzeniem, które sterowane jest
przez zaawansowany system. W efekcie stałego rozwoju i
doskonalenia, zarówno konstrukcji jak i systemów sterowania,
została zaimplementowana nowa wersja oprogramowania,
która wnosi wiele usprawnień i udogodnień dla operatora
oraz osoby nadzorującej pracę całej linii produkcyjnej.

03.1

ZALETY

Możliwość monitorowania poziomu i

Dzięki zastosowaniu komór sokowych

temperatury oleju z panelu operatora

w płycie oporowej i płycie dociskowej z
systematycznym odprowadzaniem soku

Swobodny dostęp do obsługi prasy
poprzez dowolne ustawienie osłon

uzyskujemy

maksymalną

optymalne spulchnianie miazgi, łatwiejszy
rozładunek

Przetwornik liniowy wewnątrz siłownika
głównego do pomiaru położenia płyty

oraz

dłuższą

cylindra przy posuwie tłoka do przodu)
Solidna

płaszcza

samooptymalizujący
przepływomierz

do

pomiaru przepływu miazgi owocowej
Osłony

prasy

nierdzewnej
blokad

wykonane

wyposażone

elektrycznych

ze
w

stali
zamki

zapewniające

bezpieczeństwo obsługi
Dostępność części serwisowych i ekip
serwisowych

żywotność

napędu cylindra (brak zatrzymywania

dociskowej, laserowy pomiar położenia

Dedykowany

wydajność,

i

niezawodna

konstrukcja,

się

system

sterowania procesem
Regulacja prędkości i ciśnienia tłoka
głównego
płaszcza

oraz
jest

docisku
możliwa

siłowników
z

panelu

dotykowego
Konstrukcja napędu cylindra umożliwia
regulację prędkości obrotowej z panelu
operatora oraz ułatwia łagodny rozruch
i zatrzymanie

Gniazda zapasowe dla prowadnic płyty
dociskowej

Lokalne przetworniki ciśnienia do szybkiej
diagnostyki

bloku

wyświetlaczem
ciśnienia

77

hydraulicznego

aktualnych

z

wartości

9
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03.2

KONSTRUKCJA
Zespół tłoczący

Napęd obrotowy zespołu tłoczącego

Agregat hydrauliczny

System sterowania

System odbioru soku

Wsparty na dwóch głównych panewkach,

Stały obrót cylindra podczas cyklu

Zwiększona moc agregatu w nowej

Oparty na zaawansowanym sterowniku

Zbiornik soku świeżego o pojemności

składa się z:

tłoczenia

generacji prasy:

przeznaczonym do automatyzacji maszyn

2.500 l, do zbierania soku i automatycz-

•

Płaszcza z trzema siłownikami

maksymalną wydajność oraz zwiększoną

•

i linii produkcyjnych:

nego mycia prasy:

hydraulicznymi

żywotność napędu:

•

PLC Simatic S7-1500 firmy Siemens

•

•

Szafa sterowniczo-zasilająca zamontowana

•

Płyty oporowej z komorą zbierającą sok

•

Płyty dociskowej z zabudowaną komorą
sokową oraz systemem rur teleskopowych
do odprowadzania soku

•

•

Centralnie umieszonego siłownika

rozprężania

zapewnia

Motoreduktor z silnikiem trójfazowym
z hamulcem elektromagnetycznym

•
•

Przekładnia łańcuchowa

regulacyjnymi
•

Pompa wielotłoczkowa o zmiennej
wydajności

•

Pompa zębata dla układu chłodzącofiltrującego

Łożyska ślizgowe z systemem
centralnego smarowania

Blok hydrauliczny z zaworami

•

Zespół filtracyjno chłodzący oleju

hydraulicznego, połączonego z płytą

hydraulicznego:

dociskową

•

filtr pełnego przepływu

•

chłodnica olejowo powietrzna

Trzech chromowanych słupów
prowadzących spinających całą
konstrukcję

•

•

i

Drenów zamontowanych w płycie
oporowej i dociskowej za pomocą szybkich
zapięć

•

Lokalne przetworniki ciśnienia
do szybkiej diagnostyki bloku
hydraulicznego

na prasie
•

armaturą
•

Możliwa praca ze sterowni PC za
pośrednictwem sieci Profinet

•

Instrumenty pomiarowe: przetwornik
ciśnienia, przetwornik poziomu, czujnik

Panel dotykowy z wizualizacją WinCC

temperatury, czujniki położenia zaworów

zamontowany na ruchomym ramieniu
•

Orurowanie zbiornika soku wraz z

•

Pompa soku świeżego

•

Przepływomierz elektromagnetyczny do
pomiaru wody użytej do ekstrakcji

Obwody bezpieczeństwa dla osłon
•

Przepływomierz elektromagnetyczny do
pomiaru ilości miazgi

10
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03.3

DANE TECHNICZNE
Urządzenie jest hydrauliczną prasą koszowo-tłokową

Zespół tłoczący zbudowany jest z ruchomego płaszcza,

przeznaczoną do tłoczenia soków. Solidna konstrukcja

płyty oporowej oraz przesuwnej płyty dociskowej.

jak i zastosowane komponenty gwarantują maksymalną
wydajność i najwyższe uzyski, a zastosowane elementy

Między płytami zamocowanych jest

konstrukcyjne ze stali nierdzewnej są gwarantem braku

drenów filtrujących. Elementy drenażowe składają się z

korozji.

elastycznego, poliuretanowego rdzenia wyposażonego w

300 elastycznych

tkany, polipropylenowy rękaw filtracyjny.
Stały obrót cylindra podczas cyklów tłoczenia i rozprężania
zapewnia najkorzystniejsze rozluźnienie tłoczonej miazgi,
zapewniając maksymalną wydajność tłoczenia oraz łatwiejszy
rozładunek prasy wydłużając tym samym żywotność napędu.
Czas szarży zaczyna się od 70 minut i uzależniony jest od
surowca oraz realizowanych cykli ekstrakcyjnych.
Nasz serwis obejmuje przeszkolenie obsługi oraz wykonanie
prac serwisowych. Posiadając centralny magazyn części
eksploatacyjnych i zamiennych, gwarantujemy nieprzerwaną,
niezawodną pracę.

Wydajność

t/h

8-10,5

Uzysk

%

do 93

Wymiary

11
11

mm

8040x3065x2850 (d/s/w)

Masa netto

t

20,5

Objętość cylindra sokowego

L

6120

Ilość elementów filtracyjnych

szt

300

Moc zainstalowana

kW

33

Pojemność zbiornika oleju

L

970

Ciśnienie nominalne (max)

bar

210 (280)

Poziom hałasu

dBa

<90
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04

SYSTEM STEROWANIA
Prasa typu IPS jest urządzeniem, które sterowane

Aplikacje stworzone przez naszych programistów pracują z

jest przez zaawansowany system. Zainstalowane

powodzeniem w wielu zakładach produkcyjnych z różnych

oprogramowanie umożliwia wizualizację procesów

gałęzi

w formie czytelnych schematów synoptycznych

rozwiązaniach wiodących producentów tworzymy systemy

z opisami i wyświetlonymi parametrami na ekranie

zapewniające większą wydajność procesu produkcyjnego,

monitora.

powtarzalność procesów, stałą jakość i pełną kontrolę nad

przemysłu.

Bazując

na

najnowocześniejszych

procesem.
Wszystkie programy do systemów sterowania i wizualizacji
są opracowywane przez nasz zespół programistów. W ten
sposób jesteśmy niezależni od firm zewnętrznych i możemy
spełniać życzenia klienta oraz wprowadzać niezbędne
zmiany.
etapy

Programiści
projektu - od

zaangażowani
stworzenia

są we wszystkie

specyfikacji, poprzez

przygotowanie schematu elektrycznego, programowanie
systemu

sterowania

i

wizualizacji, przygotowanie

dokumentacji do uruchomienia urządzenia.
Z poziomu panelu dotykowego możliwy jest nadzór nad procesem podczas pracy w trybie automatycznym
oraz obsługa poszczególnych komponentów urządzenia podczas pracy w trybie ręcznym.
Do podstawowych funkcji systemu należą:

Nasi programiści kładą szczególny nacisk na:

•

rejestracja wskazań

•

najwyższą jakość wykonania

•

prezentacja

bieżących

i

•

przejrzystość tworzonych systemów

przebiegów

pomiarów

oraz

•

standaryzację tworzonego oprogramowania

raportów

dokumentujących

•

poprawę jakości produktu

•

obniżenie kosztów produkcji

historycznych
zmiennych

procesowych
•

tworzenie

przebieg procesów
•

sygnalizacja stanów alarmowych wraz z
archiwum komunikatów

•

zarządzanie systemem receptur procesu
technologicznego (jeżeli proces odbywa się
w oparciu o receptury)

13
13
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• Predefiniowane receptury produkcyjne
System

posiada

zdefiniowane

receptury produkcyjne dla różnych
owoców i warzyw.

04.1

Rozdzielona jest baza receptur na:

WYBRANE MOŻLIWOŚCI SYSTEMU STEROWANIA
W

efekcie

stałego

i doskonalenia

System sterowania prasy IPS oparty jest na sterowniku

system sterowania jest stale usprawniany, aby był

PLC Simatic S7-300 firmy Siemens. Interakcja z systemem

jak

odbywa się poprzez 15 calowy dotykowy panel sterujący

najbardziej

prezentujemy

rozwoju

•

funkcjonalny

funkcjonalności

i

intuicyjny.
systemu

Poniżej

sterowania

prasami hydraulicznymi koszowo-tłokowymi IPS 10000.

umieszczony

na

ruchomym

ramieniu

aby

nieedytowalne dostarczone przez
B&P Engineering

•

edytowalne receptury użytkownika

Możliwość edycji receptur ma operator
z odpowiednim poziomem uprawnień.

zapewnić

bezpieczeństwo operatorowi i ułatwić obsługę prasy.

• Schemat technologiczny prasy z funkcjami sterowniczymi
•

• Mycie wg receptur
Wszystkie niezbędne dane na
jednym ekranie

zdefiniowanych receptur lub zgodnie

•

Automatyczna praca prasy

•

Samo-optymalizujący się system
sterowania w zależności od jakości
miazgi

•

Mycie prasy może odbywać się wg

Szybki dostęp do kluczowych
parametrów pracy prasy

z parametrami wprowadzonymi przez
operatora.
Wprowadzono możliwość powtarzania
poszczególnych

etapów

celem

poprawienia skuteczności mycia np.
zaschniętych drenów bez zużywania
nadmiernej ilości środków chemicznych.
Mycie

podzielone

zostało

na

poszczególne etapy, prezentowane na
ekranie. Z możliwością szybkiej edycji
parametrów.

• Konta użytkowników definiowane przez klienta

• Przeglądy serwisowe z automatycznym wyświetlaniem opisu czynności
Istnieje

możliwość

użytkowników

wg

skonfigurowania

System

ich

informuje o konieczności przeprowa-

nazwisk

i

przypisania im stosownych uprawnień.
Gwarantuje
produkcji

to
i

bezpieczeństwo

eliminuje

dostęp

do

istotnych dla procesu produkcji funkcji
systemu

sterowania

przez

osoby

nieupoważnione.
Informacje o wykonywanych na prasie
czynnościach i historii produkcji są
zapisywane

wraz

z

nazwą

zalogowanego użytkownika.

konta

sterowania

automatycznie

dzenia prewencyjnych czynności serwisowych i wymaga potwierdzenia ich
wykonania.

17
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• Ilość wody do ekstrakcji wyrażona procentowo – stabilizacja brix wytłoków

• Łatwy dostęp do wpisów historii produkcji

System pozwala na maksymalizację

Analiza

wydajności

pracy

etapu

18

ekstrakcji

archiwalnych
prasy

parametrów

pozwala

na

stałą

wytłoków dzięki możliwości zadania

poprawę wydajności kolejnych szarż

w procentach ilości użytej wody w

produkcyjnych.

stosunku do ilości wytłoków.
Stopień brix wytłoków został w ten
sposób ustabilizowany i nie zależy
on już tak znacznie od jednorodności
miazgi.

• Czytelny, animowany schemat hydrauliki

• Automatyczne wysyłanie wiadomości email wg zdefiniowanych zdarzeń
Informacje

prezentowane

animowanym

schemacie

na

Osoba nadzorująca pracę operatorów

układu

może

hydraulicznego prasy IPS pozwalają

adres

błyskawicznie

zdiagnozować

zdarzeń związanych z bieżącą pracą

ewentualną usterkę układu i szybko

prasy i stanu wykonania czynności

dokonać

serwisowych.

czynności

serwisowych,

skracając czas przestoju urządzenia

otrzymywać
e-mail

na

alerty

wskazany
dotyczące

Przykład treści alertu:

do minimum.

Zgłoszenie od prasy IPS1000
Stanowisko nr 1: dnia 2021-06-26 o
godzinie 13:43 odnotowano szarżę o
zbyt niskim uzysku wynoszącym 81,3%.
Receptura: Jabłko1 – baza receptur
użytkownika
Operator: Jan Nowak

• Proste i intuicyjne sterowanie

• Podręczna instrukcja obsługi
W celu zapewnienia maksymalnej

Operator

łatwości obsługi sterowanie prasą

instrukcję obsługi prasy w wersji

podzielone zostało na etapy:

papierowej i elektronicznej. Wersja

•

Napełnianie

elektroniczna

•

Tłoczenie

panelu operatorskim. Umożliwia to

•

Ekstrakcja

operatorowi szybki dostęp do niej

•

Wysyp wytłoków

podczas

Obsługa

interfejsu

odbywa

się

otrzymuje

przejrzystą

dostępna

wykonywania

jest

w

czynności

obsługowych.

poprzez duże przyciski na ekranie

Specjaliści

dotykowym, ułatwiające operatorowi

zawsze

pracę podczas wprowadzania danych.

zapewniając całodobowe wsparcie
i

B&P

dostępni

natychmiastową

Engineering
pod

są

telefonem

reakcję

wymagających tego sytuacjach.

w

Po więcej
zapraszamy na nasze profile:
@BPEngineering

