
Ze spół pra cow ni ków jest jak or kie -
stra, a do bry szef, ni czym dy ry gent,
wie, kto fał szu je, a kto gra czy sto.
Współ cze sne cza sy po wo du ją, że dy -
ry gent wy ma ga jed nak wir tu oze rii w
grze na kil ku in stru men tach od każ de go
człon ka or kie stry, ale oni nie za wsze są w
sta nie spro stać te mu wy zwa niu. Jak więc
wyjść z tej sy tu acji? Na le ży stwo rzyć in -
stru ment, któ ry bę dzie
brzmiał jak or kie stra, a
na uka na nim bę dzie dzie -
cin nie pro sta! Przy -
kła dem ta kie go
roz wią za nia jest
naj now szy typ au -
to ma tycz nej zgrze war ki
do czo ło wej do rur z PE, PP, PVDF, opra co -
wa ny przez fir mę No wa tech. 

Pro ces zgrze wa nia na au to ma cie na le ży
roz po cząć od pra wi dło we go za mo co wa nia
rur i wy bra nia pa ra me trów zgrze wa nej ru ry.
Zgrze war ka au to ma tycz nie wy zna czy ci -
śnie nie opo rów i przej dzie do try bu fre zo -
wa nia czół rur. Fre zo wa nie mo że być kon -
tro lo wa ne przez ope ra to ra po przez ob ser -
wa cję wzro ko wą lub na pod sta wie kon tro li
ilo ści sfre zo wa ne go ma te ria łu ru ry. W ko -
lej nym kro ku ope ra tor na wy raź ny sy gnał
au to ma tu umiesz cza pły tę grzej ną w po zy -
cji ro bo czej, a zgrze war ka au to ma tycz nie
na sta wia ci śnie nie zgrze wa nia. Kon tro la

wy pływ ki i zwią za na z nią re gu la cja ci -
śnie nia mo że być do ko ny wa na przez
ope ra to ra za po mo cą jed ne go przy ci -
sku na pod sta wie ob ser wa cji wzro ko -
wej lub prze bie gać mo że zu peł nie au -

to ma tycz nie na pod sta wie ana li zy ilo ści
upla stycz nio ne go w po sta ci wy pływ ki ma -
te ria łu.  Po na grza niu czół rur zgrze war ka
od su wa je od pły ty, ope ra tor usu wa ele -

ment grzej ny z prze -
strze ni ro bo czej,

po czym

au to mat do ci ska roz grza ne ru ry z wła ści -
wą si łą i prze cho dzi do try bu stu dze nia.

In no wa cyj ne roz wią za nie po zwa la wy -
eli mi no wać błę dy po peł nia ne przez nie -
do świad czo nych ope ra to rów, skró cić
czas ich szko le nia, a co naj waż niej sze -
moż na do wer sji au to ma tycz nej zmo der -
ni zo wać wszyst kie do tych czas pro du ko -
wa ne przez No wa tech zgrze war ki hy -
drau licz ne do czo ło we.
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