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Ilustracja przedstawia proces gromadzenia danych dotyczących drgań 
pompy Warman® za pośrednictwem technologii Synertrex®, która 
umożliwia przewidywanie potencjalnych problemów.
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Zaawansowany poziom zrozumienia.
Już niemal od 150 lat wsłuchujemy się w nasze produkty, a teraz uczymy 
je mówić.

Firma Weir stworzyła niespotykany w konkurencyjnych 
rozwiązaniach sposób zrozumienia. Skorzystaliśmy z naszego 
doświadczenia i poszliśmy o krok dalej. Dzięki Synertrex® tworzymy 
produkty, które potrafią się uczyć, informując o wystąpieniu problemu, 
a nawet umożliwić jego rozwiązanie, zanim powstanie.

Opracowany przez Weir system Synertrex® to inteligentna 
platforma analityczna, którą można w łatwy sposób zintegrować 
z istniejącymi systemami. Obecnie, bazując na możliwościach Microsoft 
i Dell, można uzyskać w czasie rzeczywistym wszystkie informacje 
dotyczące posiadanych urządzeń, przy zachowaniu dokładności 
i dbałości o każdy szczegół.
 Synertrex®. Zaawansowane. Zrozumienie.
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Niezawodność i wydajność to pojęcia od dawna związane z marką Weir. 
Teraz – dzięki platformie Synertrex® – tę renomę można zobaczyć w czasie 
rzeczywistym. 

Technologia Synertrex® umożliwia zastosowanie czujników wraz 
z urządzeniami procesowymi Weir. Przy użyciu zaawansowanych obliczeń 
w chmurze lub architektury urządzeń brzegowych następuje ciągłe 
gromadzenie i analizowanie danych.

Synertrex® monitoruje stan maszyn lub wskaźniki, które decydują 
o ich niezawodności. Synertrex® umożliwia zdalne zarządzanie 
utrzymaniem ruchu od monitorowania normalnego zużycia w 
eksploatacji po tworzenie harmonogramu prac serwisowych i napraw, 
obejmując detekcję problematycznych punktów takich jak układ 
napędowy czy problemy konstrukcyjne lub problemy związane ze 
smarowaniem – zanim doprowadzą one do kosztownych przestojów.

Dodatkowo Synertrex® dokonuje oceny wydajności maszyn oraz 
optymalizuje sprawność i energochłonność urządzeń.

Zastosowanie technologii wskaźników stanu technicznego 
i wydajności Synertrex® Health and Performance umożliwia rzeczywiste 
utrzymanie najwyższego poziomu wykorzystania posiadanych urządzeń.

Inteligentny 
monitoring.

Z myślą o najwyższej niezawodności i wydajności 
w całym asortymencie produktów Weir.
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Wdrożona platforma Synertrex® umożliwia: 
• Monitorowanie stanu łożysk i uszczelnień 
• Detekcję kawitacji 
• Pomiar sprawności 
• Prognozowanie żywotności 
• Wskazywanie awarii ogólnych, w tym braku geometrii ustawienia

Monitoring obejmuje:
•  Stan zaworów
•  Układ cieczy napędowej i membrany
• Układ przeniesienia napędu
•  Układ sterowania
•  Prędkość pompy, ciśnienie wylotowe i przepływ

Monitoring i detekcja: 
• Stanu roboczego hydrocyklonów
• Zjawiska sznurowania
• Blokowania
• Ciśnienia na podstawie drgań

Monitoring obejmuje:
• Zużycie powierzchni walców
• Hydraulikę, łożyska i smarowanie
• Układ przeniesienia napędu
• Układ sterowania
• Recyrkulację i nadawę
• Prędkość, siłę dociskową i moment obrotowy

Monitoring wszystkich aspektów:
• Układ napędowy
• Konstrukcja zawieszenia
• Rama
• Podłużnice
• Poprzecznice
• Detekcja obciążenia i korekty

Monitoring obejmuje:
• Stan i wydajność kruszarki, smarowanie, układ hydrauliczny 
 i układ sterowania
• Obciążenie kruszarki
• Wykorzystanie urządzeń 
• Wymianę podzespołów

Wdrożona platforma Synertrex® umożliwia:
• Detekcję zużycia

Inteligentny
monitoring.

WARMAN®  
Pompy odśrodkowe.

GEHO®  
Pompy tłokowe.

CAVEX®  
Hydrocyklony.

ENDURON®  

Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe.

ENDURON®  

Przesiewacze.

LINATEX® 

Węże i rurociągi elastyczne.

ENDURON® 

Kruszarki stożkowe.
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Ilustracja obrazująca hydrocyklon 
Cavex® ze zintegrowaną obsługą 
Synertrex®: gromadzenie danych w 
ramach monitoringu wydajności.
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Inteligentna
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01.
Klienci mają dostęp do strony Global Operations. W tym miejscu 
platforma Synertrex® podaje szczegółowe informacje o rozmieszczonych 
na całym świecie urządzeniach Weir należących do Twojej firmy, 
prezentując całościowy obraz przebiegu eksploatacji.

 
02.

Po przejściu do strony Customer Operations można dokładniej 
przyjrzeć się pojedynczemu zakładowi i dostrzec potencjalne punkty 
do poprawy w celu zoptymalizowania wydajności urządzeń.

03.
Na stronie Equipment View prezentowane są kompletne zestawienia 
wszystkich wskaźników stanu i wydajności. Problemy są zaznaczone 
czerwonymi flagami z podaniem zdiagnozowanych oznak i możliwych 
działań.

Dzięki prostemu w użyciu formatowi panel kontrolny może być 
wykorzystywany przez wszystkich: od kadry kierowniczej i inżynierów 
po pracowników na obiekcie.

Inteligentna
analiza.

Powiedzieć, że platforma Synertrex® jest przyjazna dla użytkownika to 
powiedzieć zdecydowanie za mało. Wszystkie dane pobrane z urządzeń 
są wyświetlane na szczegółowym panelu kontrolnym, znanym także 
jako D3, którego układ sprawia, że poruszanie się po nim jest niezwykle 
proste. Firma Weir dołożyła wszelkich starań, aby to umożliwić.
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Inteligentny
dostęp.

Zaawansowane.
Zrozumienie.
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Technologia Synertrex® umożliwia dostęp do wszystkich 
zarejestrowanych danych z urządzeń Weir w odpowiedni sposób 
i w należytym czasie.

  
• Dostęp do serwisu internetowego 
• Zarządzanie usługami i urządzeniami  
• Rozwiązywanie problemów i optymalizacja wydajności

Informacje można zintegrować z istniejącymi systemami 
w nastawniach w czasie rzeczywistym lub uzyskać do nich zdalny dostęp 
z dowolnego miejsca, przez całą dobę i za pośrednictwem dowolnego 
urządzenia. 

Od zoptymalizowanego widoku na urządzeniach mobilnych, przez 
powiadomienia SMS i e-mail – wystarczy tylko smartfon, tablet, laptop 
lub komputer stacjonarny, aby zawsze, na wyciągnięcie ręki, mieć dostęp 
do informacji o strategicznym znaczeniu.

Inteligentny
dostęp. 13Synertrex®



Zaawansowane.
Zrozumienie

04.
Inteligentny
dostęp.
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Usługi Synertrex® pozwalają dostrzec gołym okiem to, co nie jest 
oczywiste, a nawet mieć wgląd w przyszłość. 
•  Pracownicy montują czujniki w najważniejszych punktach 
   w urządzeniach w celu gromadzenia istotnych danych  
•  Dane są przesyłane do chmury 
•  Istnieje możliwość integracji architektury obliczeniowej 
   w układzie brzegowym z istniejącymi urządzeniami

 

Z myślą o istotnych decyzjach: 
•  Analizy i interpretacja najważniejszych danych dotyczących  
   wydajności 
•  Oparta na stanie faktycznym analiza parametrów maszyn w czasie  
   rzeczywistym 
•  Dogłębny wgląd w eksploatację w ramach procesów technologicznych   
   u klienta

 Zwiększona wydajność: 
•   Krótsze przestoje 
•   Zwiększona moc wyjściowa 
•   Wyższy poziom bezpieczeństwa

 
Decyzje na podstawie informacji: 
•   Lepszy wgląd w sytuację 
•   Lepsze ukierunkowanie działań 
•   Lepsza kontrola

 
Dostępność w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca: 
•   Zdalne monitorowanie 
•   Dostęp za pośrednictwem dowolnego urządzenia 
•   Możliwość integracji z istniejącymi systemami kontroli eksploatacji 
•   Wygodny pakiet w formie usługi

To jakby posiadać 
dodatkowe zmysły.

Monitoring, analiza 
i diagnostyka

Zawsze pozytywne 
doświadczenia 
dla użytkownika.

Synertrex® 

w akcji. 15Synertrex®



Firma Weir jest obecna w ponad 70 krajach.
 

Prowadzimy ponad 40 zakładów produkcyjnych.
 

Posiadamy ponad 150 ośrodków serwisowych na całym świecie.
 

Weir zapewnia kompleksową obsługę - od projektu, przez produkcję 
i montaż oryginalnego wyposażenia po obsługę posprzedażową 
i wsparcie.

N
a całym

 św
iecie, 

przez całą dobę.

Zaawansowane.
Zrozumienie. 16Synertrex®



Siła napędowa rozwoju nowych technologii i możliwości, które są 
liderem na rynku.

Lider w dziedzinie 
technologii.

Nasza innowacyjność.

Nasza działalność.
Od niemal 150 lat Grupa Weir umożliwia swoim klientom na całym świecie 
poprawę wydajności. Nasze zaangażowanie w innowacje miało swój 
początek w roku 1871, gdy dwaj inżynierowie, bracia James i George Weir, 
znaleźli sposób na poprawę wydajności parowca.

Mimo iż minęło przeszło 100 lat, zapotrzebowanie na innowacyjne 
rozwiązania systemowe nie ustało. W ubiegłym wieku ciągłe 
zaangażowanie firmy w innowacje pozwoliło nam zająć czołowe miejsce 
w branżach, w których działamy. Bieżący sukces opiera się na filozofii 
nieustannego dostarczania urządzeń wysokiej klasy i rozwiązań 
przeznaczonych do zadań o strategicznym znaczeniu, jednocześnie 
skupiając się mocno na potrzebach klienta.

 We współpracy z naszymi klientami tworzymy rozwiązania 
systemowe, które pozwoliły nam zdobyć międzynarodowe uznanie. 
Solidne partnerstwo jest poparte intensywną obsługą rynku wtórnego 
i kompleksowym wsparciem globalnym. Naszym celem jest uzyskanie 
wyników wykraczających poza oczekiwania w każdym aspekcie naszej 
działalności, dążąc do rozwoju i wyników biznesowych pozwalających 
odnieść niezrównany sukces. Wierzymy, że to dzięki wynikom opartym na 
wieloletnim doświadczeniu i naszemu zaangażowaniu w inwestycje, 
badania i rozwój nasze produkty i usługi wyprzedzają o krok zmieniające 
się potrzeby klientów.

Jako globalny wytwórca urządzeń rozumiemy potrzebę ciągłego 
zwiększania zdolności produkcyjnej. Z tego względu zainwestowaliśmy w 
Synertrex® – rozwiązanie, które na nowo definiuje standardy usług 
obiektowych i zapewnia szanse na optymalizację wydajności dzięki 
narzędziom cyfrowym.

Platforma Synertrex® powstała na bazie solidnego połączenia 
wysokiej jakości urządzeń procesowych, fachowej wiedzy, doświadczenia 
oraz najnowocześniejszej technologii monitorowania, dostarczając usługę, 
która będzie wspierać klienta w podejmowaniu szybszych, opartych o 
faktyczne dane, decyzji – przez całą dobę, bez przerwy. Tak podejmowane 
decyzje prowadzą do uzyskania lepszych wyników i większej 
niezawodności, co oznacza lepszą przepustowość, przy jednoczesnym 
zminimalizowaniu nieplanowanych przestojów i ograniczeniu ryzyka 
obrażeń na skutek awarii.

Przyłącz się do nas w urzeczywistnianiu optymalnej wydajności 
eksploatacji dzięki syntezie technologii, innowacji, kompetencji i wiedzy, 
które oferuje Synertrex®.

Na całym świecie, 
przez całą dobę. 17Synertrex®



W ramach kontroli jakości Synertrex® monitoruje poziom drgań 
przesiewaczy Enduron®.





www.synertrex.weir
synertrex@mail.weir
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