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Szósty Zmysł
Nowe kamery termowizyjne FLIR
FLIR ONE PRO
Trzecia generacja FLIR ONE wykorzystuje osiągnięcia poprzednich wersji
FLIR ONE, umożliwiając połączenie kamer termowizyjnych klasy podstawowej z urządzeniami iOS lub Android. Urządzenia FLIR ONE trzeciej generacji są wyposażone w nowe złącze o regulowanej wysokości OneFit™,
dostępna jest też wersja ze złączem USB-C dla Androida. Dzięki temu FLIR
ONE można łatwo podłączyć do szerokiej gamy smartfonów bez konieczności zdejmowania ich etui.

FLIR C3
FLIR C3 to kieszonkowa kamera termowizyjna, o wzmocnionej konstrukcji. Do jej głównej grupy użytkowników należą rzeczoznawcy budowlani,
specjaliści w zakresie konserwacji domów i mieszkań, główni wykonawcy
oraz pozostali partnerzy handlowi, którzy potrzebują zaawansowanego
narzędzia diagnostycznego do szybkiego wykrywania ukrytych problemów z instalacjami
elektrycznymi, stratami energii i wilgocią.

Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski,
ul. Rakowiecka 39A/3, 02-521 Warszawa
tel.: +48(22) 849 71 90, fax. +48(22) 849 70 01,
e-mail: rutkowski@kameryir.com.pl
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Energetyka&Elektrotechnika

O

ddaję w Państwa ręce pierwsze w tym roku wydanie kwartalnika techniczno – informacyjnego
„Energetyka & Elektrotechnika”. Pokładam nadzieję, że w roku 2017 spełnimy Państwa oczekiwania. Z każdym wydaniem staramy się być jak najbliżej ważnych wydarzeń branżowych, dlatego
też zapraszam do odwiedzenia nas podczas zbliżających się wielkimi krokami ekspozycji targowych.
Należy tu wymienić targi Enex w Kielcach, które odbędą się 01-02 marca, Targi Elektrotechnika
22-24 marca, oraz Targi Automaticon 14-17 marca w Warszawie. Oczywiście na powyższych imprezach targowych EE sprawuje status patrona medialnego.

Z

apraszam Państwa również na 49 szkolenie ENERGY-TECH „Nowe rozwiązania w energetyce
i elektrotechnice. Efektywność, oszczędność, bezpieczeństwo”, które odbędzie się 30-31 marca
w Ustroniu - hotelu Muflon. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objął kwartalnik Energetyka &
Elektrotechnika. Więcej informacji na stronie 29.
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Szanowni Państwo

W

dalszej części roku pojawią się jeszcze trzy wydania Energetyki & Elektrotechniki. Cieszy nas
fakt, że pismo nadal się rozwija, zaś szkolenia branżowe, których jesteśmy organizatorem
cieszą się niezmienną popularnością zarówno wśród wystawców, jak też szeroko pojętej kadry inżynieryjnej, reprezentującej wiele gałęzi różnego przemysłu.
apraszam wszystkich czytelników do udanej i pożytecznej lektury.

Z poważaniem
MAGDALENA BURGER
REDAKTOR NACZELNA

prenumerata

S

zanowni Państwo, zachęcamy do prenumeraty magazynu
Energetyka & Elektrotechnika. Periodyk ten , tworzony jest
przy współpracy specjalistów z branży elektrotechnicznej. Pismo
dedykowane jest energetykom, elektrykom, operatorom sieci,
elektromonterom, kadrze ds. inwestycji. Naszą ideą jest, aby magazyn był dla Państwa ciekawą lekturą i inspiracją do nowych,
lepszych rozwiązań. Koszt roczny to tylko 43,20 zł. Możecie Państwo wpłacić na poczcie lub przelewem na konto 03 1140 2004
0000 3102 3480 6705, odbiorca: Wydawnictwo Wag-Tech Hahn
Katarzyna, ul. Główna 12, 47-411 Czerwięcice, z dopiskiem prenumerata.
amówienie można przysłać mailem na adres redakcja@pomiar.
com lub faksem 32 410 48 71. Nasza misją i ambicją jest, aby
magazyn Energetyka & Elektrotechnika stał się Vademecum,
każdej osoby związanej z elektrotechniką i energetyką. Chcemy
także, najnowsze technologie, rozwiązania ze świata energetyki
i elektrotechnik tworzyć i odkrywać razem z Państwem. Zapraszamy do współpracy.

Z
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Centrum elektromobilności w Lublinie
O tym, jak mamy zamknąć wszystkie polskie elektrownie węglowe do
2030 czyli... historia pewnego rysunku
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P

NSK Polska Sp. z o.o.

Już 21 marca Wirtualne Targi
EPLAN i Cideon. Zapraszamy na
Wirtualne Targi Inżynieryjne

P

o ubiegłorocznym sukcesie nowatorskiej koncepcji targów
wirtualnych, dostawca oprogramowania EPLAN stawia kolejny
krok. We współpracy ze swoim partnerem – firmą Cideon, organizuje następną edycję Wirtualnych Targów mającą się odbyć już 21
marca br. Klienci i wszyscy zainteresowani doświadczą atmosfery,
która towarzyszy prawdziwej imprezie targowej: prezentacje oraz
wszelkiego rodzaju demonstracje oprogramowania będą prowadzo-
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ne na żywo. Dzięki temu nie ma już konieczności odbywania czasochłonnych podróży: wystarczy się zarejestrować, zalogować i już
można brać udział w rozmowach online lub korespondować z ekspertami z całego świata na wirtualnym stoisku inżynieryjnym przez
czat internetowy.
Portale cyfrowe EPLAN i Cideon Wirtualnych Targów zostaną otwarte ponownie dla klientów i wszystkich zainteresowanych osób 21
marca 2017. Przez ponad 12 godzin transmisji na żywo, od 8 rano
do 20 wieczorem, czasu środkowoeuropejskiego (CET), osoby ze
wszystkich stref czasowych, które wykażą zainteresowanie mogą
uczestniczyć w wirtualnych targach inżynieryjnych wykorzystując do
tego komputery, smartfony i tablety. Eksperci firm EPLAN i Cideon
z całego świata zostaną wówczas skierowani bezpośrednio do kontaktu z klientami. Zespoły eksperckie będą prowadzić korespondencję
przez czat internetowy, odpowiadając na pytania we wszystkich
ważniejszych językach. Jest to alternatywa pozwalająca zaoszczędzić
czas i pieniądze, zwłaszcza użytkownikom z odległych lokalizacji –
wszyscy będą teraz mogli wziąć udział w międzynarodowych targach
specjalistycznych i globalnej wymianie wiedzy, korzystając z ogólnoświatowej sieci komputerowej.
Topografia Wirtualnych Targów odpowiada rzeczywistym targom. Jest
tu hall wejściowy, z którego prowadzą korytarze do różnych przestrzeni wirtualnych. W centrum znajduje się audytorium, w którym uczestnicy mogą oglądać prezentacje transmitowane na żywo. W innej
przestrzeni wirtualnej znajdują się WebEX’owe dema rzeczywistych
produktów programowych, które mogą być konfigurowane przez
odwiedzających. Do najważniejszych prezentacji należą strategie firmowe, nowy EPLAN Cogineer oraz House of Mechatronics – z platformą komunikacyjną i informacyjną Syngineer – jak również rozwiązania z zakresu inżynierii szaf sterowniczych. Dodatkowo, przedmiotami dyskusji będą zagadnienia związane z integracją ERP/PDM oraz
z nowymi funkcjami EPLAN Data Portal.
To wydarzenie pozwala zaoszczędzić czas i stanowi efektywną platformę wymiany wiedzy, nie tylko dla użytkowników i kadry kierowniczej
średniego szczebla, ale również dla partnerów firmy EPLAN. Wielu
z tych producentów również będzie obecnych na Wirtualnych Targach. W foyer, odwiedzający będą mieli możliwość nawiązywania
kontaktów za pośrednictwem czatu online – dającego wyjątkową
okazję do interaktywnej rozmowy z użytkownikami z całego świata.
Uczestnictwo na żywo, globalna komunikacja z ekspertami oraz atmosfera prawdziwej imprezy targowej: wszyscy zainteresowani
z całego świata są serdecznie zaproszeni do wzięcia udziału w Wirtualnych Targach. Rejestracja zaczyna się 21 lutego.

Więcej informacji można znaleźć pod adresami:
www.eplan.de/virtual-fair
www.cideon.com/virtual-fair
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roducent łożysk NSK udostępnił do pobrania nową, darmową
aplikację dla inżynierów ds. utrzymania ruchu i techników zajmujących się rozwiązywaniem problemów z łożyskami tocznymi
zainstalowanymi w maszynach i wyposażeniu produkcyjnym. Aplikacja Bearing Doctor, przeznaczona dla smartfonów i tabletów, została zaprojektowana w celu ułatwienia identyfikacji problemów na
wczesnym etapie, co umożliwia podjęcie środków zaradczych przed
wystąpieniem kosztownych uszkodzeń.
Gdy dojdzie do uszkodzenia
łożyska w trakcie pracy maszyny lub innego wyposażenia produkcyjnego, cały
system może zostać unieruchomiony lub będzie działał
nieprawidłowo, prowadząc
w konsekwencji do niezaplanowanych przestojów i strat
produkcyjnych oraz konieczności przeprowadzania drogich napraw. Niemniej jednak, używając aplikacji NSK
Bearing Doctor, inżynierowie
i technicy mogą łatwo znaleźć informacje na temat
właściwej obsługi, montażu,
smarowania i konserwacji,
co pozwala zapobiegać
przedwczesnym uszkodzeniom łożysk.
Przykładowo, właściwy montaż wpływa na precyzję pracy łożyska,
jego żywotność i wydajność, natomiast wybór środka smarnego
(smar lub olej) musi zawsze być odpowiedni do warunków aplikacji
i celu zastosowania. Istnieje wiele różnych mechanizmów uszkodzeń, które mogą dotyczyć łożysk tocznych, takich jak złuszczanie,
mikro złuszczanie, zarysowania, przytarcia smugowe, odłamania,
wgniecenia, wżery korozyjne, korozja cierna oraz zjawisko pełzania.
Aby uprościć zadanie, aplikacja Bearing Doctor zapewnia kolorowe
zdjęcia typowych uszkodzeń łożysk, co pozwala na precyzyjną
identyfikację uszkodzeń. Dzięki tym informacjom możliwe jest odkrycie potencjalnych przyczyn uszkodzeń.
Aplikacja zawiera także nagrania dźwięków generowanych przez
różne typy łożysk w trakcie pracy. To pozwala z kolei użytkownikom
porównywać nagrania z dźwiękami wydawanymi przez łożyska,
które są podejrzewane o wystąpienie uszkodzenia.
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Bezstresowe rozwiązywanie
problemów z łożyskami dzięki
aplikacji Bearing Doctor NSK
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Rozszerzona oferta pirometrów
o dużym współczynniku
temperaturowym

F

irma Fluke Process Instruments dodała do oferty cztery nowe
jedno- i dwukolorowe pirometry stanowiące rozszerzenie serii
Endurance. Pokrywają one zakres pomiarowy od 50°C do 3.200°C.
Producent rozszerzył ich maksymalną rozdzielczość optyczną ze
150:1 do 300:1, co umożliwia pomiar temperatury nawet najmniejszych obiektów z dużej odległości. Nowy pirometr o małym współczynniku temperaturowym do wymagajacych zastosowań mierzy
temperatury z zakresu od 250°C. Nowe przyrządy zawierają odizolowane galwanicznie wejścia/wyjścia i są zamykane w obudowach
ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP65.
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usprawnia przekazywanie klientom istotnych informacji produktowych. Etykiety drukowane są z wykorzystaniem palet RAL, Pantone
lub innych. Nowe możliwości zachowania tolerancji zadruku do 0,1
mm poprawiają jakość kolorów tekstu pisanego drobną lub skomplikowaną czcionką, logotypów firmowych, kodów kreskowych
i piktogramów drukowanych na trwałych materiałach do etykiet
produktowych firmy Brady.

Są one w stanie pracować w temperaturach otoczenia do 65°C
lub do 315°C przy zastosowaniu akcesoriów chłodzących. Zakres
zastosowań obejmuje produkcję metali, obróbkę węgla i produkcję
krzemu, a teraz również spawanie oraz produkcję gumy i grubych
elementow z tworzywa sztucznego. Seria Endurance obejmuje
wiele modeli o szerokim zakresie temperatur pracy i różnych długościach fali, zapewniających precyzyjne przetwarzanie danych
procesowych. Pozwalają one producentom ograniczyć liczbę
wadliwych podzespołów, poprawić jakość i jednorodność produkcji, zwiększyć wydajność i ograniczyć koszty energii. Mogą być
zasilane w standardzie Power over Ethernet lub z dowolnego
źródła DC. Zawierają interfejsy Ethernet, ProfiNet i RS-485.
Umieszczony na tylnym panelu ekran z podświetleniem i przyciski
zapewniają łatwą, intuicyjną nawigację. Oprogramowanie Endurance dla komputerów PC ułatwia Konfigurację i rozruch systemu,
a wbudowany web serwer umożliwia zdalny podgląd i archiwizowanie wyników pomiaru oraz ułatwia rozwiązywanie ewentualnych
problemow. Dostępne są różne rodzaje soczewek i różne parametry optyczne oraz kamera z funkcja transmisji obrazu przez sieć
Ethernet. Alarm sygnalizujący zabrudzenie soczewki pozwala
uniknąć koniecznosci przeprowadzania okresowych, nie zawsze
potrzebnych prac serwisowych. Wszystkie pirometry serii Endurance są objęte 4-letnią gwarancją.
Więcej informacji:
Fluke Process Instruments

Kolorowe etykiety ze szczegółowymi
danymi produktu

F

irma Brady oferuje nowe, całkowicie indywidualnie projektowane,
drukowane cyfrowo kolorowe etykiety służące do przekazywania
istotnych, szczegółowych danych produktu lub informacji dotyczących bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów prawa.
Pełnia kolorów i kompleksowe wzory
Nowe etykiety produktowe firmy Brady drukowane są cyfrowo
w wysokiej, fotograficznej rozdzielczości lub w wielu kolorach, co
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Trwałe etykiety produktowe
Firma Brady oferuje szeroką gamę materiałów do etykiet produktowych wykonanych z poliestru i innych tworzyw, mających dodatkową, matową lub błyszczącą powłokę laminującą. Etykiety te wykazują wysoką odporność na substancje chemiczne, rozpuszczalniki
i ścieranie, co pozwala długo zachować ich czytelność.

Pełna dowolność przy projektowaniu
Drukowane, kolorowe etykiety produktowe firmy Brady można zaprojektować całkowicie indywidualnie. Możliwości w tym zakresie
obejmują projektowanie dużych i małych etykiet, korzystanie z opcji
produkcji seryjnej, druku logotypu firmy, numerów partii produkcyjnych, kodów kreskowych i innych zmiennych, także zadruk bardzo
drobną czcionką. Możliwy jest połączenie konkretnych materiałów
do etykiet i klejów, dzięki czemu uzyskać można większą trwałość
i czytelność w określonych, bardziej wymagających warunkach.
Istnieje też możliwość dodawania dodatkowych danych do etykiety
z wykorzystaniem wysokiej jakości drukarki etykiet firmy Brady.
Uzyskaj szczegółowe dane o produkcie lub darmową próbkę pod
adresem emea_request@bradycorp.com.
Brady Corporation
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ałożyciel i dyrektor generalny firmy Nidec odwiedził firmy Control
Techniques i Leroy-Somer w celu przedstawienia swojej wizji
kierunków rozwoju.
Shigenobu Nagamori, który w 1973 roku w Kioto (Japonia) założył
firmę Nidec, 2 i 3 lutego spotkał się z pracownikami firm Control
Techniques oraz Leroy-Somer w ich centralach w Newtown w Wielkiej Brytanii oraz Angoulême we Francji. Transmisję wydarzeń mogli
obejrzeć pracownicy firm Control Techniques i Leroy-Somer na całym świecie.
Pan Nagamori mówił o możliwościach, jakie otwierają się przed
obiema firmami, a także o pozytywnym wpływie firmy Nidec w przyszłości. Obecni pracownicy mieli okazję do zadawania pytań dotyczących inwestycji i bezpieczeństwa zatrudnienia oraz zgłaszania
propozycji dalszego rozwoju. W wydarzeniu uczestniczył członek
Zgromadzenia Narodowego i pierwszy minister Walii, Carwyn Jones,
który spotkał się z panem Nagamori w celu omówienia przyszłości
firmy Control Techniques w Walii.
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Optymalizacja uszczelnień łożysk
przeznaczonych do zastosowań
rolniczych

U

szczelnienia łożysk tocznych stosowanych w maszynach rolniczych muszą wytrzymywać ekstremalnie uciążliwe warunki
pracy. Jest to główny powód, dla którego firma NSK opracowała
nowe uszczelki dla łożysk kulkowych poprzecznych, zapewniające
skuteczną równowagę pomiędzy sprzecznymi celami jednoczesnego uzyskania wydajnego uszczelnienia i niskiego tarcia. Seria wymagających symulacji testowych przekonująco zademonstrowała
efektywność nowych uszczelek.
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Pan Nagamori powiedział: „Miło nam powitać Control Techniques
i Leroy-Somer w rodzinie Nidec. Gorąco pragniemy rozwoju obu firm,
więc Nidec zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnego wsparcia
i inwestycji, aby ten cel osiągnąć”.
„Branże, w których są używane silniki elektryczne, a tym samym też
napędy, w przyszłości będą stanowić podstawę światowej gospodarki. Nie sposób nie zauważyć wzrostu zastosowań robotów, pojazdów elektrycznych czy dronów. A przecież te wszystkie urządzenia potrzebują silników, a do działania silników niezbędne są napędy.
To oczywiste szanse rozwoju dla firm Control Techniques, Leroy-Somer i ostatecznie Nidec”.
„Nasza strategia polega na wdrożeniu systemowych rozwiązań,
które pobudzą rozwój. Zatrudnimy i przeszkolimy najzdolniejszych
ludzi, a obecnych pracowników zachęcimy do doskonalenia umiejętności”.
„Duży nacisk położymy na prace badawczo-rozwojowe. Jako inżynier zajmujący się badaniami i rozwojem wiem, że właśnie technologia przyniesie sukces naszym firmom”.
„Firmy Control Techniques, Leroy-Somer i Nidec zapewniają sobie
wzajemnie doskonały efekt synergii. Współpracując, możemy wprowadzać ulepszenia i urzeczywistnić nasze cele”.
Firma Nidec szczyci się znacznymi osiągnięciami w zakresie ułatwiania rozwoju swoich przedsiębiorstw przez inwestycje w inżynierię,
projekty i zasoby. Przedstawiła też klarowną strategię pobudzania
rozwoju obu integrujących się firm oraz zapewnienia korzyści klientom przez oferowanie im szerszej gamy produktów i usług.
Produkty firm Control Techniques i Leroy-Somer doskonale uzupełniają ofertę Nidec, co przynosi znaczne korzyści każdej ze stron,

a także — co ważniejsze — ich klientom. Połączenie umożliwi firmie
Nidec sprzedaż całego asortymentu produktów jako pakietu na
wszystkich kluczowych obszarach rynków, a Control Techniques
i Leroy-Somer uzyskają w ten sposób dostęp do nowych rynków.
Nidec produkuje silniki elektryczne i związane z nimi elementy, w tym
małe silniki precyzyjne, silniki dla przemysłu motoryzacyjnego, zastosowań komercyjnych i przemysłowych, a także silniki i generatory średniego napięcia. Zatrudnia około 140 tys. pracowników na
całym świecie i prowadzi działalność w ponad 40 krajach. Aktywnie
rozwija swoją działalność, koncentrując się szczególnie na produkcji
na potrzeby urządzeń, branży przemysłowej i komercyjnej.
Xavier Trenchant, prezes Leroy-Somer, powiedział: „Jesteśmy dumni z integracji, dzięki której staniemy się największym na świecie,
wszechstronnym producentem silników. Połączenie sił pozwoli nam
zaspokoić potrzeby i spełnić oczekiwania klientów na całym świecie.
Współpracując z tak dynamiczną i wiarygodną firmą, z ufnością
patrzymy w przyszłość”.
Scott Anderson, prezes Control Techniques, powiedział: „Uważamy,
że połączenie i współpraca z wiodącą w branży marką, która docenia nasze produkty, stanowi dla nas wielką szansę i przyczyni się do
rozwoju naszych firm”.
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Założyciel ﬁrmy NIDEC spotykał się
z pracownikami ﬁrm CONTROL
TECHNIQUES i LEROY-SOMER
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Fabryka Neuweg w Munderkingen (Niemcy) jest częścią grupy NSK.
Została założona w 1954 r. przez producenta maszyn rolniczych
w celu wytwarzania łożysk tocznych zgodnych z własnymi standardami. Firma NSK przejęła fabrykę w 1990 r., a dzisiejsze piasty Agro
stanowią jej specjalność na światowym rynku. Te gotowe do instalacji zespoły łożyskowe są zwykle montowane w maszynach uprawowych, takich jak kompaktowe brony talerzowe.

Brony talerzowe spulchniają glebę, wykorzystując oddzielnie montowane talerze z mechanizmem sprężynowym. Narzędzia te muszą
się obracać i płynnie poruszać bez względu na rodzaj gleby i głębokość roboczą. Prędkość robocza dochodzi do 18 km/h na nierównym gruncie, a maszyny muszą być odporne na uderzenia kamieni
ukrytych w glebie. Ponieważ narzędzia są umieszczone pod kątem
w stosunku do kierunku ruchu, łożyska toczne są narażone na wysokie obciążenia osiowe, a także inne potencjalne zagrożenia obejmujące zapylenie, wilgoć, brud i żrące nawozy. Wszystkie te czynniki nakładają wysokie wymagania w stosunku do jakości łożysk
i uszczelnień.
Gdy prace wykonywane za pomocą brony talerzowej zostaną ukończone, maszyna jest zwykle poddawana wysoko ciśnieniowemu
myciu i pozostawiana bezczynnie przez kilka miesięcy aż do początku następnego sezonu prac. Stanowi to kolejne zagrożenie dla łożyska, którego uszczelnienie musi zapobiegać wnikaniu wody.
Mając na uwadze wszystkie powyższe aspekty, zespół projektowy
NSK w Europejskim Centrum Technologii (ETC) w Ratingen (Niemcy)
rozpoczął tworzenie odpowiedniego, wysokowydajnego systemu
uszczelnień, optymalnego do zastosowań rolniczych. Zespół prowadził
prace konstrukcyjne pod kątem zgodności ze standardem wykorzystywanym przez wiodącego producenta maszyn rolniczych do oceny łożysk tocznych nabywanych od dostawców zewnętrznych.
Producent ten stosuje przyspieszoną procedurę testową, która obraca
łożyska z prędkością 5000 obr/m przy obciążeniu 900N. Test trwa 500
godzin i symuluje zużycie łożyska w czasie trwania jednego sezonu

prac. Następnie na drugim stanowisku testowym odtwarzane jest
mycie wysoko ciśnieniowe - łożyska są spryskiwane
z odległości 200 mm strumieniem wody o ciśnieniu 11 barów
i temperaturze 90°C. Przeprowadzanych jest 220 takich cykli testowych
przed ponownym 500-godzinnym testem na pierwszym stanowisku.
Platformy testowe, które zostały odtworzone w ośrodku ETC NSK
w Newark (Wielka Brytania) precyzyjnie symulują ekstremalne warunki rolnicze w trakcie 2-letniego okresu użytkowania. Po zakończeniu procesu testowania łożyska są ważone z dokładności do 1µg
w celu wykrycia nawet najmniejszej utraty smaru. Następnie są one
oceniane wizualnie, a efektywność uszczelnienia i zużycie są rejestrowane.
Równolegle z projektowaniem platform testowych, inżynierowie NSK
ukończyli opracowywanie nowego uszczelnienia. Aplikacje rolnicze
wymagają wysokiej jakości uszczelnienia w ekstremalnych warunkach, a najlepszym sposobem osiągniecia tego celu jest zastosowanie uszczelki, która ściśle przylega do otaczającej ją struktury.
Niemniej jednak taka konfiguracja pociąga za sobą niepożądane
efekty w postaci wyższego tarcia i zwiększonego generowania ciepła, które prowadzą do zmniejszenia wydajności energetycznej
i krótszego okresu eksploatacji.

Aby sprostać temu wyzwaniu, nowe trójwargowe uszczelnienie
o oznaczeniu DG/DDG różni się od istniejących produktów tym, że
posiada podwójną wargę wykonaną z gumy butadienowo-akrylonitrylowej ze stalowym wzmocnieniem. Dodatkowo, na wewnętrznej
stronie głębszego U-kształtnego rowka posiada kolejną wargę,
która również tworzy barierę smaru.
Łożyska poprzeczne z uszczelkami DG/DDG były poddawane
intensywnym testom porównawczym. Po zakończeniu prób okazało się, że wykazują się znacząco lepszym poziomem uszczelnienia, zarówno w stosunku do łożysk NSK z uszczelkami DU,
jak i produktów konkurencyjnych.
Nowe łożyska w pełni spełniają surowe wymagania użytkowników
rolniczych w zakresie wydajności uszczelnienia i zapewniania niskiego
tarcia. W rezultacie obserwuje się wysoki popyt na nie ze strony
producentów maszyn rolniczych, a firma NSK rozpoczęła obecnie
produkcję w pełnym zakresie łożysk poprzecznych kulkowych
z nowymi uszczelkami DG i DDG (uszczelnienie jednostronne/dwustronne).
NSK Polska Sp. z o.o.
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lektrownia zaczęła wykorzystywać do sterowania 22 wentylatorami w dwóch wieżach chłodniczych napędy o zmiennej prędkości Unidrive M700 firmy Control Techniques z grupy Emerson.
Zastąpienie zainstalowanego w roku 1975 systemu przez zaawansowany nowy napęd zapewniło wiele korzyści. Umożliwiło zmianę
szybkości obrotowej wentylatorów w celu zminimalizowania poboru
mocy przy niskich obciążeniach bloków, eliminację wiatrakowania
wynikającego z braku systemu do hamowania, zminimalizowanie
ryzyka zamarzania zimą, zmniejszanie wibracji wentylatorów bez ich
odstawiania oraz eliminację sezonowych regulacji skoku łopat wymaganych do zapobiegania przeciążeniu silników zimą i niskiemu
wydatkowi powietrza latem. Sama eliminacja konieczności regulacji
skoku łopat zaowocowała znaczącymi oszczędnościami robocizny,
o wartości oszacowanej przez zarząd elektrowni na 38 000 USD
rocznie.

„Zdecydowaliśmy się na sprawdzenie rozwiązań z napędem
o zmiennej częstotliwości (VFD) i początkowo rozważaliśmy
trzech producentów” — powiedział Mark Leigh, konsultant techniczny firmy energetycznej. „Jednak Control Techniques [firma
grupy Emerson] jako jedyna była w stanie zapewnić wymagane
przez nas bardzo krótkie terminy realizacji projektu. Wykazali się
również wysokimi kompetencjami technicznymi, polecając nam
zoptymalizowane rozwiązanie”.
Napędy Control Techniques Unidrive M700 AC z obsługą przez
Ethernet w czasie rzeczywistym zainstalowano w nastawni silników w elektrowni, gdzie sterują teraz 22 wentylatorami wież
chłodniczych. Napędy zapewniają wysoką wydajność oraz elastyczne sterowanie silnikami indukcyjnymi i z magnesami trwałymi. Ponadto, co ważniejsze dla elektrowni, nowy Unidrive M700
zapewnia wysoką kontrolę nad procesem chłodzenia.
„Dla standardowego silnika elektrycznego zasilanego przez przełącznik bezpośredni zmienne to skok łopat wentylatora oraz gęstość powietrza, przy stałej mocy maksymalnej przy stałej prędkości obrotowej, w tym przypadku 1750 obr./min” — wyjaśnił
Mark Leigh. „Natomiast zmienne dla silnika wentylatora zasilanego napędem VFD to prędkość i gęstość powietrza, a stałe to moc
maksymalna i skok łopat wentylatora. W związku z tym robocizna
wymagana do regulacji prędkości jest zerowa, ponieważ regulacja
jest przeprowadzana automatycznie przez VFD w oparciu o granicę 200 KM, maksymalnej mocy silnika i rozrusznika. Szacujemy
oszczędność pracy około czterech pracowników przez trzy tygodnie, czyli w przybliżeniu 480 roboczogodzin, co równa się około
38 000 USD rocznie”.

EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION POLAND SP. Z O.O.
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Zmniejszenie zużycia energii i kosztów, bez wpływu na
wydajność wież
• Zarządzanie zużyciem energii oraz mocą chłodzenia wymagało
włączania i wyłączania rozruszników wentylatorów o mocy 200
KM, ponieważ pracowały one zawsze z maksymalną prędkością.
Możliwość zmiany prędkości obrotowej, a przez to intensywności
chłodzenia przy różnych obciążeniach pozwala na pracę wszystkich wentylatorów (najwyższa wydajność wieży) przy dużo niższym zużyciu energii. System przemieszcza tylko tyle powietrza,
ile trzeba do pozbycia się ciepła, co oznacza dużo niższe zużycie
energii.
• W celu zarządzania wibracjami poszczególnych wentylatorów
konieczne było ich odstawianie, nawet przy wysokiej podaży
energii, a zatem przy wysokim zapotrzebowaniu na chłodzenie.
Możliwość utrzymywania wszystkich wentylatorów na chodzie,
z niektórymi wentylatorami pracującymi z niższą prędkością
w celu kontrolowania poziomu wibracji, zapewnia optymalne
chłodzenie niezbędne dla wytwarzania prądu przez blok.
• Inną kwestią była konieczność ręcznych, okresowych zmian
skoku łopat wentylatora związanych z różnicami gęstości powietrza w miesiącach letnich i zimowych. Same zmiany skoku wymagały prawie 480 roboczogodzin każdego roku. Pochłaniało to

znaczące zasoby działu konserwacji, które były potrzebne do
innych ważnych zadań na terenie zakładu, a także wymagało
wynajmu dźwigów oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom podczas regulacji łopat.
Zarządzanie i ochrona zasobów
• Wentylatory są wyposażone w pięciometrowy wał napędowy
z metalu i włókna szklanego łączący przekładnię wentylatora
z silnikiem. Z uwagi na brak systemu hamowania stałym problemem było wiatrakowanie nienapędzanych wentylatorów,
powodujące czasami problemy przy rozruchu, takie jak przeciążenia silników, duże siły skręcające wał napędowy lub
problemy z przekładnią. W nowym systemie możliwości napędu M700 o zmiennej prędkości obejmują softstart oraz hamowanie przed rozruchem. Dodanie softstartu i hamowania
wentylatora zminimalizowało przeciążenia momentu skręcającego wał napędowy podczas uruchamiania wentylatora oraz
wyeliminowało problemy związane z wiatrakowaniem. Silniki
nie są już nigdy poddawane wysokim prądom wysyłanym
przez przełącznik bezpośredni.
• Problemem wież chłodniczych jest zamarzanie i tajanie.
W przypadku lodu zamarzającego na bokach wieży istniejący
system wymagał przestawienia wentylatorów na pracę wstecz,
aby spróbować roztopić lód obciążający wloty do wieży. Może
mieć to bardzo szkodliwe efekty, włącznie z zawaleniem się
wieży w najgorszym przypadku. Odpowiednie zarządzanie
przepływem powietrza w niskich temperaturach wykorzystujące zmienną prędkość obrotową wentylatorów może wyeliminować przechładzanie będące przyczyną formowania się lodu.
Eliminuje to konieczność pracy wstecznej wentylatorów
z wyjątkiem najbardziej niekorzystnych warunków pogodowych.
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Napęd Unidrive M700 o zmiennej
prędkości pozwala dużej elektrowni
na osiągnięcie maksymalnej
wydajności wież chłodniczych oraz
zmniejszenie kosztów Konserwacji

WTX 120
Najnowszy w ofercie ﬁrmy HBM terminal wagowy WTX120
o wysokich osiągach, spełnia główną rolę w łańcuchu
pomiarowym stosowanym w układach ważących zapewniając wyśmienite
parametry użytkowe. Nowy układ może być
używany w układach zarówno legalizowanych,
jak i typowo technologicznych stosowanych w przemyśle.
Praktycznie dowolny analogowy tensometryczny przetwornik wagi może zostać podłączony do tego przemysłowego terminala wagowego montowanego na szynie DIN.
Wskaźnik wagowy WTX120 jest idealnie dopasowany do układów napełniania, dozowania
i maszyn sortujących i oferuje wszystko, czego
można oczekiwać od nowoczesnej elektroniki
wagowej: może być zintegrowany ze standardowymi przemysłowymi systemami sterującymi dzięki swoim interfejsom przemysłowym.
Przyciski, wyświetlacz i nawigacja tekstowa
pozwalają na łatwą obsługę na miejscu instalacji. Dodatkową korzyść stanowi intuicyjne
oprogramowanie PanelX pomagające w uruchomieniu i obsłudze terminala.
Podstawowe cechy terminala WTX120:
- ethernet przemysłowy (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus-TCP) i sieci przemysłowe
(interfejs PROFIBUS DP)
- wyjście analogowe (mA, V/DC), cyfrowe
wejścia i wyjścia oraz interfejsy szeregowe
(RS485, RS232)
- możliwość łączenia w łańcuch za pomocą
zintegrowanego switcha sieciowego;

-

5 przycisków i duży podświetlany ekran dla
uproszczenia uruchomienia
funkcje dla dynamicznego napełniania
i dozowania
najwyższa rozdzielczość przemysłowa do
30.000d
najwyższa rozdzielczość dla układu wagowego równa 10.000e (certyfikowany OIML)
wysoka prędkość danych do 800Hz
pamięć alibi do 120.000 rekordów

Dzięki swojej maksymalnej rozdzielczości
30.000d (w układzie legalizowanym
10.000e), terminal WTX120 stanowi właściwy wybór dla wszelkich wymagań technicznych i legalizacyjnych. Może być kalibrowany bezpośrednio w miejscu instalacji
bez jakichkolwiek dodatkowych narzędzi.
Wybierając ten terminal, użytkownik korzysta z wieloletniego doświadczenia firmy
HBM, która oferuje kompletne rozwiązania
ważenia dopasowane do jego potrzeb –
od czujników poprzez elektronikę wagową
po oprogramowanie. Wspomniane darmowe oprogramowanie PanelX stanowi intuicyjne i nowoczesne narzędzie do uruchomienia i obsługi nowego terminala, jak
również pozostałych układów elektroniki
wagowej oferowanych przez HBM. Połą-
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nie, użytkowanie, obsługa/serwis) produktu,
czy też aplikacji.

-

Głównymi cechami oprogramowania narzędziowego PanelX, są:
- regulacja wagi;
- wybór i skanowanie interfejsów pod względem adresów sieciowych i prędkości
transmisji;
- wprowadzenie parametrów kierowane
przez menu
- graficzna analiza i wizualizacja wyników
pomiarowych

-

-

wizualizacja sygnałów sterujących
i pomiarowych
wsparcie podczas rozruchu automatycznych systemów ważących takich jak: kontrolery wagi, nalewarki, systemy dozujące
i podstawowe funkcje wielogłowicowych
wag kombinacyjnych
obszerne funkcje analizy takie jak transformata Fourier’a dla analizy częstotliwościowej, np. dla analizy i optymalizacji aplikacji
pod kątem dynamiki
export i import ustawień urządzenia oraz
analiza zestawów parametrów
wszechstronna pomoc w programie np.
odnośnie funkcji, interfejsów i zestawów
parametrów została zintegrowana w oprogramowaniu.

ul. Krauthofera 16
60-203 Poznań
tel./fax" 61 662 56 66
tel. Kom. 501 607 400
info@hbm.com.pl
www.hbm.com.pl
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czenie wybranego produktu z zakresu
technologii ważenia z tym oprogramowaniem umożliwia użytkownikowi na odkrycie
pełnego potencjału wybranej aplikacji. Jest
to szczególnie istotne w przypadku wysoce dynamicznych układów pomiarowych.
Praktyczne aplikacje często wymagają
zapisywania procesów i ich analizowania
w sposób cyfrowy. W dodatku do możliwości konfiguracji wszystkich parametrów pomiarowych, PanelX oferuje dalsze funkcje.
Wspomagają one użytkownika w optymalizacji całego cyklu życia (rozwój, projektowa-
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Bernard Bieniek, Wojciech Szkolnikowski

LAB-EL + Magazyn = STORE-LOGGER
Wstęp
Na łamach kilku poprzednich magazynów Pomiar, opisywaliśmy
zasadę tzw. „zimnego łańcucha” (ang. cold chain), gdzie jednym
z ważniejszych jego ogniw jest magazynowanie, a dokładniej monitoring parametrów mikroklimatu, w jakim przechowywane są artykuły
farmaceutyczne, a w szczególności leki.
W poprzednich artykułach opisywaliśmy system mobilnego pomiaru
mikroklimatu w transporcie, również opracowany w firmie LAB-EL, zwany
Trans-Logger. W celu domknięcia „łańcucha dystrybucyjnego”, zbudowaliśmy system do bezprzewodowego monitoringu mikroklimatu w miejscach przechowywania produktów farmaceutycznych. Nasze innowacyjne rozwiązanie nosi Nazwę Store-Logger i wraz z Trans-Loggerem pozwala monitorować całość procesu zimnego łańcucha pod kątem warunków mikroklimatycznych.

Store-Logger

Rys.1 Łańcuch dystrybucyjny obsługiwany przez: Store-Logger - obszar różowy oraz Trans-Logger - obszar niebieski

O bezprzewodowym systemie monitoringu słów
kilka

Energetyka&Elektrotechnika

baterii jest sygnalizowany w systemie, co
umożliwia wcześniejszą reakcję obsługi
w kwestii jej wymiany. Bardzo ważnym problemem jest optymalizacja częstości zapisu danych do pamięci oraz transferu danych, jako
że te funkcje przyrządu są bardzo energochłonne. Do komunikacji z przyrządami wykorzystuje się aplikację Store-Logger dostępną Rys. 3 Termohigrometr WiFi LBna urządzenia mobilne z systemem Android, 523
takie jak telefony komórkowe, tablety, netbooki czy też specjalizowane
terminale z czytnikami kodów paskowych i QR oraz wbudowanymi drukarkami Blootooth. Wybór konkretnego urządzenia zależy od wymagań
na warunki klimatyczne (np. zakres temperatur pracy), odporność mechaniczną, stopień szczelności obudowy IP, odporność na upadek itp.

Na Rys. 2, przedstawiono symbolicznie magazyn z rozmieszczonymi
w jego przestrzeni przyrządami pomiarowymi realizującymi bezprzewodowy transfer danych w standardach Wi-Fi lub Bluetooth. W systemie
Store-Logger z Wi-Fi stosowane są przyrządy bezprzewodowe Wi-Fi:
termometry LB-523T lub termohigrometry LB-523. W systemie Store-Logger z Bluetooth stosowane są bezprzewodowe termometry LB-517
i termohigrometry LB-518.
Przyrządy pomiarowe stosowane w systemie posiadają wewnętrzną,
nieulotną pamięć danych. Bateryjne zasilanie czyni przyrząd mobilnym,
co stanowi ważny element w sytuacjach, kiedy przyrządy wymagają
przemieszczenia w związku z wytycznymi po przeprowadzonym mappingu lub na skutek zmian konfiguracji logistycznych pomieszczeń. Stan

Rys. 2 System monitoringu bezprzewodowego

14

Android, jak wspomniano w artykule nr 5/2015, jest systemem operacyjnym z rodziny Linux. Jest on zaprojektowany do obsługi urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe,
smartfony, tablety i notebooki. System
ten zajmuje pozycję najpopularniejszego systemu dla urządzeń mobilnych
na świecie. Firma LAB-EL, śledząca
światowe trendy informatyczne, również na płaszczyźnie Androida, postanowiła uzupełnić swoją ofertę
o wspomniane już aplikacje Trans-Logger i Store-Logger. Po pobraniu
programu instalacyjnego aplikacji,
należy go zainstalować na urządzeRys. 4 Okno „Zarządzanie” programu
niu działającym w oparciu o system Store-Logger
Android. Przy pierwszym uruchomieniu, wygenerowany zostaje identyfikator urządzenia tzw. ID, który
należy przedyktować telefonicznie lub wysłać e-mailem do Działu
Handlowego firmy LAB-EL, który wygeneruje odpowiedni, indywidualny, przypisany do urządzenia klucz licencyjny, który z kolei należy
wkleić do aplikacji. Od tej pory aplikacja działa jako program licencjonowany z pełną swoją funkcjonalnością.
Kolejnym krokiem, który należy uczynić jest konfiguracja Store-Loggera, której dokonuje się na poziomie działającej na urządzeniu
aplikacji. Jako pierwszy element konfiguracji, należy podać unikalną
nazwę aplikacji, która będzie identyfikowalna na poziomie serwera
(może to być nazwa wzbogacona o nazwę przestrzeni magazynowej,
z którą aplikacja ma być związana). Ponieważ pomieszczenia magazynowe mogą mieć różną kubaturę, dlatego przewidziano w aplikacji
1/2017
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Rys. 5 Wybrane zrzuty ekranów aplikacji Store-Logger

Parametry Wi-Fi
Aplikacja Store-Logger zainstalowana w urządzeniu z Androidem
łączy się z przyrządami serii LB-523 poprzez lokalną dla danej aplikacji sieć Wi-Fi, przy czym urządzenie z Androidem może pracować
w trybie punktu dostępu dla czujników WiFi lub za pośrednictwem
zewnętrznego punktu dostępu WiFi. W tym drugim przypadku możliwe
jest uzyskanie nieograniczonego zasięgu transmisji z wykorzystaniem
infrastruktury sieciowej ww miejscu instalacji. Parametryzacja łączności Wi-Fi wymaga nadania nazwy sieci tzw. SSID i hasła. Nazwa powinna być związana z daną aplikacją i ew. z nazwą przestrzeni magazynowej. Nazwa SSID i hasło będą wpisane również do przyrządów
LB-523T i/lub LB-523 pracujących w sieci. W przypadku innej aplikacji, będzie inna nazwa SSID (hasło może być takie samo). Przyrządy
pomiarowe LB-523T/LB-523TD parametryzowane są indywidualnie
dla każdej sieci lokalnej Wi-Fi, po podłączeniu do portu USB. Konfiguracja sieciowa przyrządów polega na wpisaniu parametrów sieci Wi-Fi
tj. adresu IP indywidualnego dla każdego przyrządu, z puli adresów
sieciowych udostępnionych przez administratora danej sieci. Należy
1/2017

również wpisać adresy sieciowe maski i bramy, które są parametrami
stałymi.

Parametry Bluetooth
Aplikacja Store-Logger zainstalowana w urządzeniu z Androidem łączy
się z przyrządami LB-517 i LB-518 poprzez wbudowany interfejs
Bluetooth tabletu bądź telefonu. Konfiguracja jest tu znacznie prostsza
niż w systemie z Wi-Fi i urządzenia będące w zasięgu transmisji radowej Bluetooth zgłaszają się samodzielnie do aplikacji. Użytkownik musi
dokonać jedyne wyboru z listy, które urządzenia chce monitorować.

Serwer LBX
W celu archiwizacji i dystrybucji danych, a również nadzorowania
ich właściwego transferu, generowania alarmów i raportów, na jednym
z wybranych przez użytkownika komputerze instalowana jest aplikacja
LBX-serwer. Komputer taki, oprócz oczywistych zabezpieczeń (zasilanie, dostęp osób postronnych, redundantny zapis bazy danych, itp.),
powinien posiadać podłączenie do sieci informatycznej w miejscu
zainstalowania. W celu nawiązania łączności z LBX-serwerem, w
aplikacji Store-Logger należy podać adres IP komputera z programem
LBX oraz numer portu dla transferu danych.
W przypadku znacznie oddalonego serwera LBX, wymagany jest
tzw. publiczny adres IP lub zapewnienie łączności przez pośredniczący serwer „Proxy”.

Raportowanie
Konieczność raportowania warunków mikroklimatu w przestrzeni
magazynowej, może być rozwiązana na kilka sposobów. Jednym z nich
są urządzenia z drukarką (wewnętrzną lub zewnętrzną np. Bluetooth), na
której możliwe będzie drukowanie raportów wygenerowanych przez
aplikację Store-Logger. Raport może zostać również przesłany na adres
e-mail lub generowany na poziomie serwera LBX, posiadającego wszystkie dane z całego rozproszonego systemu (np. wielu pomieszczeń magazynowych).
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obsługę do 15 czujników (w dużych i wysokich pomieszczeniach
przyrządy pomiarowe umieszczane są na różnych wysokościach).
Z uwagi na optymalizację zużycia energii w przyrządach pomiarowych, głównie w fazie nadawania/odbioru, ustawia się czas tzw. „budzenia” w zakresie 2 - 90 minut, czas rejestracji danych w urządzeniu
z aplikacją Store-Logger w zakresie 1 - 255 minut oraz czas próbkowania
ustawiany w zakresie również 1 - 255 minut . Im rzadziej będą odczytywane/zapisywane dane, tym mniej energii zostanie zużyte na obsługę ich
transferu i tym rzadziej bateria zasilająca będzie wymagać wymiany.
Aplikacja Store-Logger umożliwia nie tylko komunikację z przyrządami pomiarowymi, ale posiada również wiele innych przydatnych
funkcji, tj.:
– alarmowanie o przekroczeniach progów temperatury i wilgotności;
– alarmowanie o niskim stanie baterii;
– alarmowanie o braku czujnika;
– alarmowanie o stanie otwarcia drzwi;
– wysyłanie powiadomień o stanach alarmowych pod różnymi postaciami: sygnałów dźwiękowych, komunikatów głosowych, wiadomości
sms oraz e-mail.
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Podsumowanie możliwości aplikacji Store-Logger
Wysoka funkcjonalność systemu związana z bezprzewodowym
podłączeniem przyrządów pomiarowych do przenośnego mobilnego
tabletu bądź smartfonu może być wybawieniem od wysokich kosztów
montażu okablowania.
Szybki dostęp do danych pomiarowych z poziomu urządzenia
przenośnego czyni system Store-Logger jednym z najnowocześniejszych na rynku. Protokoły komunikacji z przyrządami - Wi-Fi i Bluetooth, czynią system uniwersalnym i umożliwiają stosowanie dowolnych
urządzeń z systemem Android 5.0 lub nowszym.
Wiele sposobów (e-mail, sygnał dźwiękowy lub komunikat głosowy,
SMS) informowania o przekroczeniu ustawionych progów alarmowych,
niskim poziomie napięcia baterii czy zaniku sygnału z czujnika, dają potwierdzenie poprawnej pracy przyrządów.
Aplikacje Store- Logger oraz Trans-Logger tworzą całościowy
system umożliwiający monitoring warunków środowiskowych w całym
łańcuchu dostaw.
Mobilność, bezprzewodowe działanie, to ogromne zalety pomagające spełnić wymagania GDP, GMP, itp.
Zachęcamy do skorzystania z naszych systemów mobilnych
Trans-Logger i Store-Logger, jako alternatywy dla systemów przewodowych i zgłaszania uwag oraz sugestii, które będą dla nas bardzo
cenne i pozwolą doskonalić nasze działania.

energetykaelektrotechnika.com

urządzenie
pomiarowe
urządzenie pomiarowe
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reklama

LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Sp. J.
ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły
tel.: 22 753 61 30
fax: 22 753 61 35
e-mail: Info@label.pl
www.label.pl
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Jacek Turkowski, Protektel sp.j.
Urko Zatika, Electrotécnica ARTECHE Hermanos, S.L.

Część I

Nowa metoda diagnostyki
pojemnościowych przekładników
napięciowych podczas eksploatacji
z zastosowaniem przenośnych
urządzeń pomiarowych
Operator elektroenergetycznego system przesyłowego realizuje roczny
plan przeglądów i konserwacji dla wszystkich obszarów sieci przesyłowej,
oceny stanu urządzeń, zgodnie z wewnętrznymi kryteriami oraz
obwiązującymi Przepisami. Działania te pozwalają na zachowanie
funkcjonalności i zdolności linii przesyłowych i podstacji
oraz zapobiegają i redukują przerwy w działaniu.

Wstęp
Badania okresowe i przeglądy są zaprogramowane zgodnie z instrukcją eksploatacji linii i stacji elektroenergetycznych w celu
zaplanowania czynności konserwacyjnych.
Istnieje potrzeba, aby przedłużyć i zmaksymalizować żywotność sprzętu oraz zarządzać długoterminowym planowaniem wymiany wyposażenia. Aby to osiągnąć konieczne są systemy pozwalające nam wykryć wczesny stan starzenia. Starzenie
izolacji papierowo-olejowej w przekładnikach WN zależy równocześnie od starzenia
papieru, jaki i starzenia oleju. Powszechnie
przyjmuje się, że stan papieru określa żywotność przekładnika. Stan izolacji papierowo-olejowej ma silny wpływ na żywotność całego układu izolacji.
W przypadku pojemnościowych przekładników napięciowych WN, stan izolacji
może się pogarszać, doprowadzając do
zwarcia. Pogorszenie izolacji może również
powodować uszkodzenie elementów pojemnościowych pracujących w układzie
szeregowym, co doprowadza do uszkodzeń kolejnych elementów pojemnościowych z powodu wzrostu rozkładu napięcia.
Oznacza to, że w miarę upływu czasu
tempo uszkodzenia wzrasta wykładniczo.
Zniszczenie kondensatorów pojemnościowego przekładnika napięciowego objawia
się w postaci błędu dokładności. Tak więc,
weryfikacja dokładności pojemnościowego
przekładnika napięciowego może być sto-
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sowana jako narzędzie serwisowania. Biorąc pod uwagę, że tempo uszkodzenia rośnie wykładniczo, tym większy błąd dokładności, ale tym mniej będzie czasu przed
nadejściem finalnego uszkodzenia
i zapobieżeniu eksplozji przekładnika.
Obecnie stosuje się ekonomiczne systemy
monitorowania oparte na protokole SCADA
współpracującym z urządzeniami zabezpieczającymi. Metody te, nie są jednak wystarczająco dokładne, aby wykryć wczesne
stadia starzenia izolacji i mogą uchronić
jedynie przed nieuchronną awarią i potencjalną eksplozją przekładnika, bez możliwości wcześniejszej reakcji. Istnieją alternatywne metody zapewniające wysoką precyzję pomiaru dokładności, jednakże metody
te są skomplikowane i drogie, wymagają
dodatkowych kosztów związanych z czasowym wyłączeniem linii energetycznej
i przekładnika oraz podłączenia wyspecjalizowanego osprzętu.
W niniejszym opracowaniu przedstawiamy nowy system pozwalający określić
z minimalną niedokładnością (bliskiej metodzie laboratoryjnej), błąd dokładności pojemnościowych przekładników napięciowych podczas eksploatacji na stacjach
energetycznych. Daje to możliwość wyboru
długoterminowego planowania żywotności
wyposażenia. Pozwala również na zaplanowanie konserwacji i planowanie zarządzaniem majątkiem.

Główne zalety to:
– Pojemnościowy przekładnik napięciowy
diagnozowany podczas eksploatacji
– Pomiary bez ingerencji w obciążenia
wtórne
– Zastosowanie bezprzewodowego,
modułowego i przenośnego wyposażenia pomiarowego
– Zastosowanie dla wszystkich zakresów
napięcia WN stacji energetycznych.
Metoda pozwala na generowanie obszernej bazy danych dla najlepszej analizy
statystycznej wyników pomiaru. Określa
stan starzenia pojemnościowych przekładników napięciowych i analizuje ewolucję
w czasie eksploatacji. Metoda ta została
pomyślnie zweryfikowana z analizą ponad
15 stacji energetycznych i testów laboratoryjnych Arteche (analiza fizyko-chemiczna
starzenia materiałów).

Wprowadzenie
Pomiar weryfikujący dokładność pojemnościowych przekładników napięciowych jest
użytecznym narzędziem do oceny ich stanu
eksploatacyjnego. Jest to główny powód dla
rozwoju nowej metody pomiaru, wygodnej
i bardziej ekonomicznej. Obecnie wykonanie
tych pomiarów jest skomplikowane i kosztowne, gdyż wymaga specjalistycznego sprzętu
diagnostycznego (np. mobilnego laboratorium
wyposażonego w urządzenia wzorcujące
i długie kable testowe) oraz czasowego wyłączenia przekładników z eksploatacji.

Istniejące metody pomiarowe
Metody pomiarowe stosowane w przeszłości były wykonywane za pośrednictwem
zewnętrznego certyfikowanego laboratorium
mobilnego na podstacjach energetycznych,
przy użyciu odpowiednio skalibrowanego
i uwierzytelnionego sprzętu pomiarowego
przez wykwalifikowany i wyspecjalizowany
presonel. Pomiary dokładności wykonywane
są przy napięciu znamionowym po odłączeniu linii energatycznej, z użyciem wzorcowego
1/2017
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Rys.1. Pomiar pomiędzy przekładnikiem indukcyjnym i pojemnościowym

przekładnika indukcyjnego o wysokiem dokładności, podłączając go jak najblizej bada-

nego obiektu w celu redukcji błędów pomiaru
weryfikującego.

STANDARD

MEASURING
BRIDGE

CVT SAMPLE

29 BURDENS

Rys.3. Schemat metody standardowej

Rys.4. Tradycyjna metoda diagnostyczna

PORÓWNANIE METOD POMIAROWYCH
ZALETY

STANDARDOWA

Dokładność mierzoną za pomocą sprzętu laboratoryjnego

NOWA

Szybki pomiar
Brak konieczności wyłączania zasilania linii
Brak konieczności stosowania dodatkowych obciążeń
Brak konieczności stosowania wzorów laboratoryjnych
Zastosowanie bezprzewodowych urządzeń pomiarowych
Możliwość stosowania w różnych systemach
Natychmiastowe wyniki pomiaru
Bezpieczeństwo obsługi

WADY
Pracochłonność
Wysokie koszty
Wyłączenie zasilania linii
Konieczność stosowanie dodatkowych obciążeń
Utrudniony dostęp do obiektów na stacji energetycznej

Tabela 1. Porównanie Metod pomiarowych
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Rys.2. Pomiar pomiędzy przekładnikami pojemnościowymi

Z jednej strony są urządzenia pomiarowe,
którymi wykonane są pomiary na podstacji
energetycznej. Z drugiej strony opracowaliśmy metodę, którą pomiary są wykonywane
i integrowane z bazą danych. Prace diagnostyczne na podstacji energetycznej dotyczą
trzech części: urządzeń pomiarowych, procedury pracy na podstacji i procedury obliczeń
błędów z wykorzystaniem bazy danych. Pomiary błędów dokładności przeprowadzane
są z eliminacją użycia wzorca laboratoryjnego
z zastosowaniem istniejącego przekładnika
napięciowego (w każdej fazie) na podstacji
energetycznej.
W zasadzie każdy eksploatowany przekładnik może być zastosowany, jako wzorzec
w tej nowej metodzie diagnostycznej, czy to
indukcyjny, czy pojemnościowy, podłączony
do linii lub oszynowania.
Arteche opracowało bezprzewodowy
mostek pomiarowy, który przez WiFi zbiera
dane do porównania, eliminując konieczność
używania ważnych sekcji linii. Sygnały napięciowe z przekładnika badanego i wzorcowego (referencyjnego) będą przechwycone
przez urządzenie przenośne i porównane
równoważnie przez mostek cyfrowy. Dzięki
temu możemy realizować pomiary bez kabli
testowych, bez konieczności wyłączania jakiegokolwiek wyposażenia i unikając niepotrzebnego ryzyka w zakresie bezpieczeństwa.
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Opis nowej metody diagnostyki
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Rys.5. Schemat nowej metody
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ERROR

MEASURING BRIDGE

Rys. 6. Schemat nowej metody diagnostycznej

Rys.7.Pomiar na stacji energetycznej

Punkty pomiarowe

Pomiary wykonuje się w skrzynce rozdzielczej ulokowanej w pobliżu badanego
przekładnika. Wybór tego najbliższego, dostępnego punktu pomiarowego, pozwala
wyeliminować prawie całkowicie wpływ błędu
połączeń z obwodami wtórnymi.
Składowe R1, R2 i Rp charakterystyczne
dla konstrukcji i praktycznie niezmienne. Zależą one od uzwojeń transformatorów i są
obliczane w celu upewnienia się, że błędy na
zaciskach transformatora są w dopuszczalnych granicach. Jednak składowa RC zależy
od używanego kabla połączeniowego pomiędzy zaciskami i urządzeniem odczytującym
pomiari ich jakości połączeń. Poniższe rów-

V1

Rys. 8. Schemat zastępczy
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nanie pokazuje, jak punkt przyłączenia kabla
przyczynia się do błędu:
VA – Obciążenie uzwojenia wtórnego
V – Napięcie zuwojenia
L – Długość przewodu
S – Przekrój przewodu.

Urządzenie pomiarowe
Bezprzewodowy mostek pomiarowy
składa się przede wszystkim z:
– Dwóch wysokiej dokładności modułów
pomiarowych z komunikacją bezprzewodową
– Prądowe cęgi pomiarowe do pomiaru

i1

i2

R1

R2
Rp

ip

Rc
V2

RL

R1 – Rezystancja uzwojenia pierwotnego
R2 – Rezystancja wtórnego uzwojenia pomiarowego
Rp – Rezystancja zastępcza
RL – Obciążenie uzwojenia wtórnego
Rc – Rezystancja połączenia pomiędzy zaciskiem.

obciążenia
– Router WiFi do zapewnienia wymiany
danych przez sieć bezprzewodową na
stacji energetycznej
– Oprogramowanie do obliczeń błędów
i obciążenia zainstalowany na komputerze przenośnym połączonym przez
sieć bezprzewodową.

System akwizycji danych
Moduły systemu mają zdolność do transmisji danych za pośrednictwem sieci WiFi.
Każdy moduł ma cztery wejścia pomiarowe,
z których trzy zostaną użyte do jednoczesnego pomiaru napięcia w trzech fazach,
a czwarte będzie wykorzystywane z miernikiem cęgowym do pomiaru obciążenia znamionowego. Pomimo, że do pomiaru dokładności pojemnościowego przekładnika napięciowego, jeden moduł uważa się za punkt
odniesienia, a drugi jest używany do pomiaru
stanu, oba moduły są jednakowe.

Konsola mostka pomiarowego

Rys. 9. Moduły pomiarowe
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Rys. 10. Przykład frontu modułu pomiarowego

Rys. 13. Przykład frontu mostka pomiarowego

Rys.11. Przykład podłączenia w skrzynce rozdzielczej

Rys.14. Laboratoryjny pomiar dokładności

Rys.18. Mostek bezprzewodowy

Rys.12. Przykład podłączenia sond pomiarowych

Konsola mostka posiada 3 podstawowe
funkcje:
1. Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej
WiFi
2. Rejestruje wyniki z przenośnych urządzeń
pomiarowych
3. Oblicza błędy dokładności w trzech modułach pojemnościowych przekładników
napięciowych, jako mostek pomiarowy.
Jako urządzenie pomiarowe, zaprojektowano solidną konstrukcję z autonomicznym
zasilaniem dla minimum 6 godzin pacy. Jako
przykład pokazano konsolę cyfrową, która
1/2017

Rys.15. Wynik pomiaru błędu na mostku

Rys.16. Użyty mostek cyfrowy typu ZERA

Rys.19. Schemat strukturalny metody pomiaru
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Rys.20. Tabela z wynikami pomiarów błędów i mocy

WM303U w certyfikowanym laboratorium.
Pomierzono błędy na tym samym obiekcie badanym, stosując ten sam wzorzec.
Zarejestrowany na mostku typu ZERA błąd
wynosił 0,0925%, a z użyciem mostka bezprzewodowego 0,098%. Podsumowując,
różnice pomiędzy obiema metodami wynosiły 0,0055%.

Procedura pomiarowa
Nowa metoda diagnostyki pojemnościowych przekładników napięciowych na stacji
energetycznej posiada specyficzną procedurę pomiarową. Procedura ta przebiega w kilku
krokach, które należy podjąć przed, w trakcie
i po przeprowadzeniu pomiarów.Rys.19.
Schemat strukturalny metody pomiaru
Jednym z kroków, które należy wykonać, jest wykonanie pomiaru obciążenia
w każdym uzwojeniu wtórnym przekładnika. Ten pomiar pozwala nam poznać i obliczyć poziom obciążenia przekładnika (LL),
określający punkt roboczy, który będzie
miał oczekiwaną wartość błędu « przypisanego ». Wartość poziomu obciążenia (LL)
reprezentuje charakterystyczne wartości
zmian pomiaru błędów dla mierzonych
uzwojeń podczas zmian obciążenia.

Rys.21. Sekwencja pomiarowa

Energetyka&Elektrotechnika

Druga część artykułu w kolejnym numerze E&E.

Rys.22. Tabela z przykładowymi wartościami “L L”

pozwala na wyświetlanie błędów dla 3 faz
i obciążenia wtórne.
Mostek odbiera dane pomiarowe w czasie rzeczywistym z modułu rejestującego za
pośrednictwem sieci WfFi i jednocześnie

oblicza błąd względny dla podpiętych faz.
W celu weryfikacji błędów pomiarowych
mniejszych niż 0,05% porównaliśmy zarejestrowane przez mostek bezprzewodowy
wyniki z klasycznym mostkiem typu ZERA

Rys.23. Przykładowa tabela z obliczonymi błędami
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Rys.25. Wyniki pomiarów w zakresie dopuszczalnego zakresu błędu

sterowanie i automatyzacja i automatyzacja
sterowanie
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Układ energoelektroniczny "z półki"
ograniczający ryzyko awarii pojazdów
elektrycznych i hybrydowych
Wprowadzenie napędów elektrycznych do autobusów miejskich
niewątpliwie miało wpływ na oszczędność energii, zmniejszenie
zanieczyszczenia środowiska i ograniczenie kosztów. Jednak, typowe
warunki spotykane w tej branży stanowią wyzwanie w przypadku
przetwarzania energii elektrycznej. Na przykład, autobus miejski powinien
być w ruchu przez 50.000 godzin w ciągu dziesięciu lat swojej pracy.
O ile silniki i generatory AC zwykle wytrzymują taki czas, to w przypadku
baterii i układów energoelektronicznych nie jest to takie proste.
Przemysł samochodowy osiąga obecnie coraz lepsze wyniki w zakresie zwiększenia ilości cykli ładowania i rozładowania
baterii. Zadaniem układu energoelektronicznego jest bezawaryjna praca aż do
końca czasu przewidzianego na eksploatację pojazdu. To zadanie staje się jeszcze
trudniejsze wraz z rosnącym czasem życia

napięcia baterii, indywidualnego stylu jazdy,
natężenia ruchu i trasy przejazdu.
Produkt o nazwie SKAI2HV (Rys. 1),
oferowany "z półki" przez firmę SEMIKRON, wykorzystuje software QUASAR to
kontroli w czasie rzeczywistym temperatury złącz poszczególnych półprzewodników
mocy, przez co ogranicza wzrost tempera-

Rys. 1: Falownik 3-fazowy SKAI2HV

pojazdu. Jednak największym wyzwaniem
jest poprawne określenie tolerancji warunków pracy, np. szybkości przepływu
i temperatury środka chłodzącego, zakresu

przez zmniejszenie strat mocy w czasie
rzeczywistym. Zwykle osiąga się to poprzez zmniejszenie natężenia prądu wyjściowego lub częstotliwości przełączania.
W rezultacie, autobus dzięki chwilowemu
ograniczeniu zakresu pracy może nieprzerwanie pracować. Zastosowane oprogramowanie zapewnia niezawodność napędu
i pozwala spełnić oczekiwania długiego
czasu życia urządzenia.
Optymalna konfiguracja oprogramowania jest uzyskiwana po analizie trybu pracy,
czyli typowego cyklu obciążenia autobusu,
który występuje na jego trasie. Na rys. 2
przedstawiono w jego lewej części przykładowy cykl pracy, czyli wykres momentu
i prędkości, w części prawej, odpowiednie
cykle temperatury zastosowanych półprzewodników. Obliczenia przeprowadza się
wykorzystując podstawowe warunki pracy,
takie jak temperatura i przepływ środka
chłodzącego oraz temperatura otoczenia.
W rezultacie można obliczyć oczekiwany
czas życia urządzenia i przewidzieć odpowiednie ograniczenia temperatury złącza.
Dzięki temu, w najgorszym przypadku,
parametry pracy napędu autobusu mogą
zostać chwilowo ograniczone przy nieprzerwanym działaniu, i co ważne, bez kompromisu wobec oczekiwań długiego czasu
życia urządzenia. Takie sterowanie napędem elektrycznym zdecydowanie zwiększa
jego niezawodność.

tury złącza czyli parametr odpowiedzialny
za zużycie elementu półprzewodnikowego.
W zależności od ustawień w softwarze,
można ograniczyć temperaturę złącza

Rys. 2. : Przykładowe wykresy momentu i prędkości oraz uzyskanej temperatury złącza półprzewodnika mocy
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Semikron Sp. z o. o. ul Pożaryskiego 28, 04
04-704
704 Warszawa,
tel.+48 22 6157984, mailto: sales.skpl@semikron.com.pl www.semikron.com
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"Efektywność w Automatyce,
Systemach Pomiarowych oraz
Bezpieczeństwo i Oszczędność.”
16-17 lutego 2017, Hotel Dębowiec, Bielsko-Biała
W dniach 16-17 lutego 2017 odbyło się kolejne już
szkolenie organizowane przez magazyn Pomiar,
Automatyka i Elektronika pod tytułem „Efektywność
w Automatyce, Systemach Pomiarowych oraz
Bezpieczeństwo i Oszczędność.” Spotkanie odbyło
się w hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej.

dni szkolenia były bez wątpienia cennym źródłem wiedzy dla uczestników
sympozjum.
W roli wystawców oraz prelegentów wystąpili przedstawiciele m.in.
takich firm jak:
Siemens Sp. z o.o., SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o., Omron Electronics Sp. z o.o., Socomec Polska Sp. z o.o., Lenze Polska Sp. z o.o.,

W charakterze słuchaczy brało udział prawie 80 uczestników –
przedstawiciele niemalże każdej gałęzi przemysłu. Na sali wykładowej
można było spotkać m.in.:
Nitroerg S.A., Stomil-Poznań S.A., EthosEnergy S.A., Fiat Powertrain Polska Sp. z o.o., Cognor S.A., Ichemad-Profarb Sp. z o.o., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., PCC Rokita, Fabios S.A., Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Katowickie Wodociągi S.A., Bulten Polska S.A.,
Grupa Żywiec S.A., Friedrichs Polska Sp. z o.o., Ferrero Polska Sp. z o.o.
oraz wielu innych.
Złotym Sponsorem szkolenia została firma Turck Sp. z o.o.,
a Patronem Merytorycznym - FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. Prelekcji
przedstawicieli obu firm mogliśmy wysłuchać pierwszego dnia szkolenia.
Podczas obrad została poruszona bardzo szeroka problematyka
dotycząca efektywności, bezpieczeństwa oraz oszczędności w automatyce oraz systemach pomiarowych. Liczne prelekcje wypełniające dwa

Energetyka&Elektrotechnika
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48 SZKOLENIE TECHNICZNE
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wydawnictwo

WAGTECH
prasa

internet

szkolenia

konsultacje
diagnostyczne

Konsultacje: SAP-PM/SAP-MM

Proponowane
przez
nas
konsultacje
skierowane są do firm wdrażających lub
mających zamiar wdrożyć system SAP moduły
PM (Plant Maintenance) lub MM (Material
Management).

Proponujemy z naszej strony wsparcie w następujących obszarach:

SAP-PM

SAP-MM

Mapowanie procesu i przepływu informacji w obszarze
Utrzymania Ruchu w firmie

Stworzenie systemu nadzoru nad poszczególnymi
obszarami i elementami wyposażenia
(maszyny, urządzenia, urządzenia AKP).
Tworzenie historii poszczególnych obszarów
i wyposażenia zawierającej informacje dotyczącej min:
• Historia wykonywanych prac
(liczba wykonywanych zadań)
• Pracochłonności przypadającej na poszczególne
obszary i wyposażenie
• Kosztów UR generowane przez poszczególne
obszary i wyposażenie

(Plant Maintenance)
Porównanie procesów zachodzących w firmie
z możliwościami konfiguracyjnymi systemu SAP
Stworzenie schematu optymalnego przepływu
informacji w obszarze UR wraz ze zdefiniowaniem
zadań dla poszczególnych osób
Definiowanie poszczególnych ról (osób) z obszaru
działania firmy i ich standardowych zadań w obszarze
SAP-PM (Plant Maintenance):
• Planista UR
• Pracownik UR
• Mistrz UR
• Szef UR
• Specjalista UR
• Zaopatrzeniowiec
• Operator
• Mistrz Produkcji
• Kierownik Produkcji
• Etc.
Definiowanie zadań i uprawnień dla poszczególnych ról
(osób)
Wybór i określenie odpowiedniej struktury obrazującej
w SAP poszczególne obszary firmy:
struktury lokalizacji funkcjonalnych
będących obrazem różnych obszarów firmy
obiektów technicznych będących
obrazem wyposażenia w poszczególnych obszarach
krytyczności wyposażenia

wydawnictwo

WAGTECH

Wydawnictwo Wag-Tech
ul. Rudzka 45/1A
47-400 Racibórz

(Material Management)

Definiowanie wskaźników UR dla poszczególnych
obszarów i możliwości ich obliczania
Wykorzystanie systemu SAP jako bazę różnego rodzaju
dokumentacji
Wykorzystanie systemu SAP jako bazę zawierającą
informację na temat różnego rodzaju zmian
i modyfikacji dotyczących obszarów i wyposażenia
Stworzenie systemu zarządzania materiałami. Moduł
SAP-MM (Materials Management):
indeksów materiałowych.
krytyczności indeksów materiałowych.
• System automatycznego zamawiania materiałów
w oparciu o stan magazynowy
• Kontrola ruchów magazynowych
(rotacja materiałów)
• Kontrola kosztów magazynowych
zewnętrznych
• Zamawianie usług u
Powiązania i wymiana informacji pomiędzy modułami
SAP-PM (Plant Maintenance)
i SAP-MM (Materials Management)
www.pomiar.com
www.urd.com.pl
www.energetykaelektrotechnika.com

Kontakt: Katarzyna Hahn
katarzyna.hahn@pomiar.com
tel. kom.: 512 038 040
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Automatech Sp. z o.o., Festo Sp. z o.o., Kamery IR, Siba Polska
Sp. z o.o. oraz wielu innych.
Po zakończonym szkoleniu został rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą prelekcję. Poniżej przedstawiamy jego wyniki:
• I miejsce: Turck Sp. z o.o.
• II miejsce: SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.
• III miejsce: Omron Electronics Sp. z o.o. oraz Kamery IR

Energetyka&Elektrotechnika

Przypominamy, że zwycięzca konkursu otrzymuje od nas 10 minut
prelekcji gratis do wykorzystania na kolejnym szkoleniu
Po pierwszym dniu wykładów został również rozstrzygnięty konkurs
na najlepsze stoisko wystawowe, w którym nagrodzono:
• I miejsce: Omron Electronics Sp. z o.o.
• II miejsce: SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.
• III miejsce: Weidmüller Sp. z o.o.

Prelegentom dziękujemy za ciekawe, merytoryczne prelekcje oraz
wszystkim uczestnikom za udział i udzielenie odpowiedzi
w ankietach!
Podsumowując:
• Ponad 120 uczestników
• Prawie 80 słuchaczy
• 25 stoisk wystawowych
• 27 prelekcji
W odpowiedzi na liczne pytania ze strony gości informujemy, że kolejne szkolenie przewidziane jest na 30-31 marca i jest to szkolenie
ENERGY-TECH.
Spotkanie odbędzie się w Ustroniu w hotelu Muflon. Wszystkich
zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału!

28

1/2017

Energetyka&Elektrotechnika

Energetyka&Elektrotechnika

Zapowiedź 49 szkolenie techniczne ENERGY-TECH
Redakcja magazynu techniczno-informacyjnego
Energetyka i Elektrotechnika ma przyjemność
zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 49 Szkoleniu
Technicznym ENERGY-TECH „Nowe Rozwiązania
w Energetyce u Elektrotechnice, Efektywność,
Oszczędność, Bezpieczeństwo.” Szkolenie odbędzie
się 30-31 marca 2017, w Ustroniu – hotel Muﬂon
Wśród prelekcji:
"Audyt obowiązkowy - obowiązek nałożony na duże przedsiębiorstwa. Jak go wypełnić i czerpać z tego korzyści?" Michał Bar Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
"Białe certyfikaty po zmianach - nowe przedsięwzięcia kwalifikujące się do systemu; nowa procedura pozyskiwania" Michał BarKrajowa Agencja Poszanowania Energii S.A

Wśród słuchaczy:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Główni Energetycy,
Główni Elektrycy,
Kierownicy Działów Energetycznych i Elektrycznych,
Dyrektorzy ds. Inwestycji,
Kierownicy Produkcji,
Operatorzy sieci,
Dyrektorzy ds. Technicznych,
Szefów i pracowników działów automatyki,
Szefowie i pracownicy UR

Ogólne zagadnienia:
– Oszczędność energetyczna w obiektach przemysłowych,
– Kogeneracja – od projektu do realizacji,
– Zarządzanie energią elektryczną,

1/2017

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących uczestnictwa zapraszamy do kontaktu :)

Osoby kontaktowe:
Magdalena Burger - 505-139-335
Ryszard Hahn - 501-223-613
Zapraszamy do udziału !
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Przygotowaliśmy dla Państwa szerokie spektrum tematyczne
obejmujące kompleksowe usługi oraz nowe aplikacje dla sektora
produkcyjnego. Podczas trwania szkolenia każdy uczestnik otrzyma
imienny certyfikat świadczący o udziale w warsztatach. W szkoleniu
weźmie udział ok. 100 uczestników.

– Audyt energetyczny,
– Bezpieczeństwo techniczne,
– Nowe rozwiązania w obszarze efektywnego przesyłu energii
elektrycznej w przemyśle – Kable i przewody,
– Nowoczesne rozwiązania dotyczące efektywnego zabezpieczenia urządzeń końcowych wykorzystywanych w przemyśle,
– Automatyka modułowa i stosowana w rozdzielnicach
– Najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie wykorzystywane w przemyśle,
– Najnowsze rozwiązania dotyczące aparatury łączeniowej wykorzystywanej w przemyśle,
– Urządzenia pomiarowe i diagnostyczne oraz narzędzia ułatwiające naprawę i lokalizowanie awarii – rozwiązania dla przemysłu
– urządzenia wykorzystywane w przemyśle,
– Oświetlenie – nowe rozwiązania w tej dziedzinie zmniejszające
awaryjność – niższe koszty energii – zastosowanie w przemyśle,
– Nowoczesne rozdzielnice S/N i N/N stosowane w przemyśle –
niezawodność zasilania obiektów.

Energetyka&Elektrotechnika
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50 Konferencja MAINTENANCE-TECH

"Oszczędne i Innowacyjne
Rozwiązania w Utrzymaniu
Ruchu i Diagnostyce Oraz
Modernizacje w Obiektach
Przemysłowych.”

26-27 kwietnia 2017, Hotel Delicjusz, Stęszew
Redakcja magazynu techniczno-informacyjnego Utrzymanie Ruchu
i Diagnostyka ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału
w 50 Szkoleniu Technicznym MAINTENANCE-TECH „Oszczędne
i Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu i Diagnostyce oraz
Modernizacje w obiektach przemysłowych.” Szkolenie odbędzie się
26-27 kwietnia 2017, w Stęszewie – hotel Delicjusz

Przygotowaliśmy dla Państwa szerokie
spektrum tematyczne obejmujące kompleksowe usługi oraz nowe aplikacje dla sektora
produkcyjnego. Podczas trwania szkolenia
każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat
świadczący o udziale w warsztatach. W szkoleniu weźmie udział ok. 120 uczestników.

Szkolenie skierowane jest do:

Energetyka&Elektrotechnika

– Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników UR
– Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników działu produkcji
– Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników Działu technicznego
– Kierowników i pracowników ds. remontów
– Inżynierów serwisu
– Inżynierów procesu
– Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zakupy materiałów i urządzeń eksploatacyjnych
– Głównych mechaników oraz specjalistów
ds. mechanicznych
– Szefów i pracowników działów automatyki

Ogólne zagadnienia:
Nowoczesna i efektywna organizacja
Utrzymania Ruchu
• Trendy w zarzadzaniu utrzymaniem technicznym i cyklem życia majątku
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Zawory
• Zawory odcinające, regulacyjne, bezpieczeństwa, odwadniające, odpowietrzające
klapy i przepustnice
Mechanika
• Zastosowania w maszynach
• Łożyska – Nowe rodzaje i ich zastosowanie, prawidłowa eksploatacja w maszynach
Automatyka przemysłowa
• Analogowe i cyfrowe systemy sterowania
procesami
• Projektowanie systemów automatyzacji
• Elementy wyposażenia i części zamienne
• Komplementacja systemów
• Montaż i uruchomienie systemów automatyzacji
• Aparatura kontrolno-pomiarowa
• Systemy monitorowania procesów
• Rodzaje organizacji technicznych ukierunkowanych na prewencyjne UR, niższe koszty
i utrzymywanie wysokiej niezawodności
• Mierzenie efektywności utrzymania technicznego
• Wskaźniki KPIs dla UR i zarzadzania technicznego – praktyczne case studies problemów i rozwiązań w nowoczesnym UR
Napędy i układy sterowania napędów
• Napędy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne
Outsourcing dla utrzymania ruchu
• Kompleksowe rozwiązania automatyzacji
procesów technologicznych i produkcyjnych,
• Projektowanie, integracja systemów, uruchamianie
• Usługi zabezpieczania systemów

32

1/2017

Energetyka&Elektrotechnika

Elektrotechnika
• Okablowanie oraz sprzęt łączeniowy
• Osprzęt instalacyjny stosowany w przemyśle
• Pomiary elektryczne
• Aparatura i systemy pomiarowe

Osoby kontaktowe:
Magdalena Burger - 505-139-335
Ryszard Hahn - 501-223-613
Zapraszamy do udziału !

Energetyka&Elektrotechnika

• Systemy zabezpieczeń dostępu do maszyn
i pomieszczeń
• Rozwiązania systemu transportu wewnętrznego

• Przemysłowe sieciowe systemy komunikacyjne
• Przemysłowe urządzenia alarmowe
• Czujniki i przetworniki pomiarowe

wydarzenia branżowe
wydarzenia
branżowe

Gospodarka Smarownicza
• Nowoczesne środki smarne używane
w przemyśle i ich zastosowanie
• Gospodarka olejowa i smarownicza –
oszczędności i recykling
• Nowe technologie stosowane w smarach
Modernizacja obiektów przemysłowych
• Automatyka budynkowa
• Klimatyzacja
• Wentylacja
• Oświetlenie
• Monitoring wizualny
• Przyprzemysłowe oczyszczalnie
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PGNiG inwestuje w wyspy
Tylko niespełna połowa Polaków ma dostęp do gazu sieciowego.
Pomysł, jak temu zaradzić, ma PGNiG. Spółka chce inwestować
w gazowe wyspy, a przy okazji ułatwić sobie
dystrybucję przywożonego do Świnoujścia LNG.
Białe, gazowe plamy to szczególnie domena Polski północno-wschodniej. Mała gęstość
zaludnienia, stosunkowo niewielki tylko skupiska ludności powodują, że budowa klasycznej
gazowej sieci dystrybucyjnej jest nieopłacalna.
A przecież i tam PGNiG mógłby znaleźć potencjalnych odbiorców „błękitnego paliwa”.
Wiceprezes ds. Handlowych przyznaje, że
spółka ma już opracowany plan. Jak ma on
wyglądać?
- Chcielibyśmy budować lokalne sieci gazowe. Do takiej wyspy nie byłby budowany
kosztowny, duży gazociąg. Wykorzystywaliby-

śmy LNG. Gaz w postaci ciekłej były dowożony, regazyfikowany, a następnie zatłaczany do
tej małej sieci – wyjaśnia wiceprezes Woźniak.
Zresztą - jak dodaje - w sprawie gazowych
sieci wyspowych spółka podpisała już ponad
setkę listów intencyjnych z samorządami.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, PGNiG zdobywa nowych klientów. Co ważne ze względu na
luźną zabudowę będą to często klienci kupujący gaz nie tylko do celów gotowania, czy też
podgrzewania wody, ależ też do ogrzewania
domu. A to już klienci, na których spółka może
całkiem nieźle zarabiać.

Drugim plusem przyjętego rozwiązania jest
to, że spółka „zajmuje” rynek, ale nie musi budować kosztownych gazociągów.
Trzecią zaletą jest możliwość zagospodarowania przywożonego do Świnoujścia metanowcami LNG. Spółka gaz może kriocysternami przywozić do sieci lokalnych i dopiero tam
poddać procesowi regazyfikacji.

Centrum elektromobilności
w Lublinie
Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podpisał list intencyjny o współpracy
miasta z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Energii w zakresie
elektromobilności w Polsce. Na mocy porozumienia w mieście powstanie
Centrum Elektromobilności.
Lublin na dzień dzisiejszy posiada ponad
61 km trakcji trolejbusowej i 90 trolejbusów. W bliskiej przyszłości miasto planuje
dokupić 40 trolejbusów oraz przedłużyć
trakcje o 10 km.
Lublin ma również plany uruchomienia
systemu autobusu elektrycznego wraz ze
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stanowiskami szybkiego ładowania. Zakup 66
pojazdów został już wpisany do projektów
europejskich. W planach jest także zakup
7 stanowisk ładowania (5 dodatkowych w ramach projektów rezerwowych). Pojazdy będą
wyposażone w ogniwa umożliwiające przejazd
minimum 40 km pomiędzy ładowaniami.

Podpisane porozumienie pomiędzy Lublinem a Ministerstwem Rozwoju zakłada
m.in. udział w pracach badawczo–rozwojowych związanych z opracowywaniem nowych rozwiązań dotyczących autobusów
bezemisyjnych, samochodów elektrycznych
oraz związanej z nimi infrastruktury ładowania, rozwój bezemisyjnego transportu, przygotowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie wprowadzania w miastach elektrycznego transportu miejskiego oraz samochodowego oraz poszukiwanie i definiowanie
możliwości finansowania.
Działania Lublina, związane z wdrażaniem niskoemisyjnego transportu, zostały już
docenione w kraju. Miasto było laureatem
polskiej edycji konkursu European Green
Public Procurement Award w 2016 roku – za
zakup i dostawę 70. nowych trolejbusów –
najlepsze w Polsce zielone zamówienia publiczne. Za politykę mobilności i komunikację
ze społeczeństwem Lublin wygrał w 2015
roku konkurs ECO MIASTO, organizowany
przez Ambasadę Francji w Polsce.
Od kilku lat w Lublinie rośnie liczba pojazdów zasilanych energią elektryczną.
W 2014 r. zarejestrowanych było 19 pojazdów elektrycznych, w 2015 już 39 pojazdów,
a w 2016 roku 96 samochodów osobowych
i 1 autobus elektryczny.
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O tym, jak mamy zamknąć
wszystkie polskie elektrownie
węglowe do 2030 czyli…
historia pewnego rysunku.
Pojawiło się ciekawe (z wielu względów) opracowanie “A Stress Test for
Coal In Europe under the Paris Agreement Scientiﬁc Goalposts for a
Coordinated Phase-out and Divestment”, które wzmiankowane było już na
cire http://www.cire.pl/item,142198,1,0,0,0,0,0,climate-analytics-spelnienielimitow-porozumienia-paryskiego-oznacza-koniecznosc-zamknieciawszystkich-elektrowni-weglowych-w-unii-do-2030-r.html..
Teza kolorowego i dopracowanego graficznie propagandowego dokumentu jest dość
prosta – w Europie należy zamknąć wszystkie
elektrownie węglowe i to właściwie natychmiast- bo do roku 2030, w przeciwnym razie
czeka nas kataklizm. O tym ile warte są tezy i
wnioski, każdy powinien zdecydować czytając je
bezpośrednio, ja chciałbym się skupić na jednym
aspekcie – jak można odmiennie rozumieć jedno,
ogólnoświatowe porozumienie i jaka jest w tym
rola jednego, kolorowego rysunku.
Porozumienie Paryskie (COP 21) – jak rozumiemy wyniki?
Podpisane w końcu 2015 roku przez
wszystkie kraje świata w Paryżu, porozumie-

nie COP21, ma dość prosty zapis. Kraje
zobowiązują się do ograniczenia wzrostu
średniej temperatury naszego globu o 2°C
w stosunku do epoki preindustrialnej (a może
nawet w przyszłości prac w kierunku ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 C)
w ciągu następnych prawie 100 lat, a każdy
z krajów dokona tego w ramach własnych
wysiłków (nationaly intended contribution),
które mają odzwierciedlać ich aktualne możliwości i chęci.
Pisałem wielokrotnie- nasze (polskie)
rozumienie COP21, a europejskie (zielono-klimatyczne) rozumienie COP 21 rozmijają
się zupełnie. Ten wpis http://konradswirski.

blog.tt.com.pl/cop21-gora-urodzila-myszjednak-pr-owo-mozna-oglaszac-sukces/ pokazuje, że już w 2015 pokazywałem właśnie
ten, kluczowy rysunek).
My jesteśmy przekonani, że zrobiliśmy
wszystko, natomiast cele są niemierzalne (wskaźnika średniej temperatury nikt nie
rozumie- nie wiadomo, gdzie i jak mierzyć,
tak naprawdę nie wiadomo też do końca co
to jest epoka industrialna) i że jest chyba
jeszcze trochę czasu. Ponadto jesteśmy
pewni, że w niczym, co podpisywała nasza
delegacja nie ma ani słowa, ani jednej liczby
związanej bezpośrednio z emisją CO 2
i z emisją CO2 z elektrowni węglowych. Okazuje się, że mylimy się całkowicie. We
wszystkich materiałach ze środowisk, nazwijmy to, „klimatyczno-europejskich” już od
2015 roku, pojawia się bowiem poniższy
rysunek i to ja jego podstawie dochodzi się
do wniosku, że elektrownie należy natychmiast zamknąć. Źródłem poniższej grafiki
jest wspomniane w pierwszym akapicie
opracowanie.

Źródło “A Stress Test for Coal In Europe under the Paris Agreement Scientiﬁc Goalposts for a Coordinated Phase-out and Divestment”, s. 16
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Jak tworzymy odpowiednie
wykresy, a potem ich używamy.

blem jakim jest fakt, że emisja CO2 od
dawna jest kwestią ogólnoświatową i ewentualna zmiana temperatury powodowana
zwiększeniem zawartości CO2 w atmosferze praktycznie nie zależy już od Europy
(w tej chwili tylko 10% światowej emisji to
Europa, a licząc sektor energetyczny to tak
ok. 4% i za chwile będzie to odpowiadało
rocznemu wzrostowi emisji CO2 państw Azji
południowo wschodniej). Nie wiadomo też
(a może i wiadomo) dlaczego autorzy krytykują tylko energetykę węglową, zapominając o wszystkich, innych przemysłach– na
próżno szukać w opracowaniu jakichś
analiz na przykład z branży transportowej,
nie ma też wzmianki o problemach z dotrzymywaniem standardów w silnikach Diesla
Volkswagena.
W opracowaniu zupełnie mętnie pisze
się też o ograniczeniach modelu i o tym, że
Chińczycy tak naprawdę przykrywają czapkami emisję europejską, ale po co właściwie
to eksponować? Przekaz porozumienia
paryskiego COP 21 jest bardzo prosty
(w kwestii temperatury)- emisja CO2 musi
spaść do zera, a wiążę się to z koniecznością jak najszybszego zamknięciami elektrowni węglowych i zastąpienia ich źródłami
odnawialnymi.
Wróćmy może jeszcze do tego, kluczowego rysunku i zastanówmy się jak znaleziono korelację pomiędzy temperaturą i CO2. Tu
trafiamy na, moim zdaniem rewelacyjny,
nowy, europejski patent jak tworzyć rzeczywistość naukową (!!!)

Źródło “A Stress Test for Coal In Europe under the Paris Agreement Scientiﬁc Goalposts for a Coordinated Phase-out and Divestment”, s. 17
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To ciekawe (z wielu względów) opracowanie “A Stress Test for Coal In Europe
under the Paris Agreement Scientific Goalposts for a Coordinated Phase-out and Divestment” przygotowane jest przez organizację Climate Analytics http://climateanalytics.org/publications.html – jedną z wielu
podobnych w europejskim networkingu,

lobbystycznych, quasi non-profit (ale
w rzeczywistości dobrze finansowanych),
zielonych, ni to firm naukowych, ni to think
tanków. Network działa, bo ten wzmiankowany raport jest z kolei oficjalnie fundowany przez coś, co się nazywa KR Fundation http://krfnd.org/kr_foundation/board/, a tutaj jako szefa spotkamy mają,
osobistą ulubienicę – Connie Hedegaard
– byłego europejskiego komisarza do
spraw tzw. Climate Action w latach 20102014. Connie cytowałem na blogu wielokrotnie, bo była (w ówczesnych czasach)
kuriozum- jak ktoś bez jakiegokolwiek
wykształcenia technicznego (jest duńskim
literaturoznawcą i historykiem), z wielką
pewnością siebie, wypowiada się o energetyce opowiadając tak przedziwne bzdury i to na poziomie, który nie kwalifikowałby się nawet do czasopism dla młodzieży
z klas gimnazjalnych. Dziś opowiadanie
kompletnego bezsensu jest standardem
i Connie nie jest już tak wyrazista na tle
innych „osobistości” i jak widać ma obecnie ciepłą posadę w organizacjach zajmujących się sprawami tzw. ogólnej poprawy
życia na ziemi.
Pomijając samą kwestie networkingu
warto wrócić do samego tekstu. Autorzy
skupiają się na węglu (jest ich wielu, wśród
nich też i ktoś z Polski , dzięki czemu nasz
kraj, nasze elektrownie i nasze emisje są
powoływane przed szereg bardzo często),
jednak nie wiadomo z jakich powodów
zgrabnie omijają chyba najważniejszy pro-
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Jak widać z tego, ładnego i kolorowego
wykresu (jest szereg jego innych wersji
z mniejszym lub większym udziałem kolorów i cieniowania) – dla utrzymania celów
COP 21 musimy ograniczać CO2 i to nie
w takim tempie jak dotychczas, ale nawet
jeszcze szybciej i szybciej, aby wkrótce…
żadnego CO2 nie emitować.
Pierwszy bowiem rysunek jest praźródłem do kolejnych analiz i na przykład poniżej na rysunku widać (tu wg tego samego
opracowania, na kolejnych jego stornach)
że stosuje się tajemniczo brzmiące nazwy
oprogramowania o ciekawych skrótach jak
SIAMESE (Simplified Integrated Assessment Model with Energy System Emulator)
czy MESSAGE co sugeruje wysoki stopień
komplikacji i obliczeń, ale oczywiście nie ma
ani słowa jak to się liczy . Na koniec mamy
końcową receptę – zamykać elektrownie
węglowe w Europie! Wygląda na to, że taki
dokument Polska podpisała w Paryżu, chociaż chyba nie do końca wiedzieliśmy co
podpisujemy
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Odnośnikami na rysunku jest na przykład taki artykuł: „Rogelj, J., G. Luderer, R. C.
Pietzcker, E. Kriegler, M. Schaeffer, V. Krey,
and K. Riahi (2015a), Energy system transformations for limiting end-of-century warming to below 1.5°C, Nat. Clim. Change,
5(6), 519–527, doi:10.1038/nclimate2572.,” ale tego autora i bardzo podobne (wręcz tożsame wyniki i rysunki) znajdziemy w opracowaniu kolejnej, ciekawej
notabene, organizacji pod nazwą Potsdam
Institute for Climate Impact Research
(https://www.pik-potsdam.de), http://www.
pik potsdam.de/~anders/publications/
schleussner_rogelj16.pdf.
Jak dalej patrzeć na odnośniki i cytowane
źródła to z takim samym obrazkiem pokazuje
się też raport „UNEP emissions gap report
2015” i szereg prac sygnowanych przez
„Kriegler et al.” „What does the 2°C target
imply for a global climate agreement in 2020?
The LIMITS study on Durban Platform scenarios, 2014,http://www.feem-project.net/limits/03_outreach_01_02.html, accessed
10/11/15. Tu z kolei jest coś pod nazwą
FEEM http://www.feem-project.net/limits/
i kolejna grupa , quasi organizacja naukowo-doradcza czy też stowarzyszenie i jego badania. Potem w następnych opracowaniach
pomiędzy tymi (i kilkoma jeszcze innymi grupami publikatorów i organizacjami w networkingu) jest szereg skrośnych cytowań, powołań na obliczenia i wyniki, które zawsze kończą się jednym i tym samym wykresem. Powoli, śledząc kolejne praźródła , dociekliwy
badacz zaczyna czuć się jak James Bond
w świecie powiązań i autocytowań. Po zatoczeniu wielkiego koła po literaturze i odnośnikach na samym końcu zawsze jest ten sam
wykres.
Z całych tych klimatycznych badań i kolorowych raportów wyłania się nowy model
badawczo publikacyjny, który można przedstawić w poniższych krokach.
– Na początek tworzymy wykres – taki,
który musi udowadniać nasze racje.
W sensie naukowym zamieniamy się
miejscami z Bogiem i najpierw tworzymy
wynik działania świata, a potem dopracowujemy (wstecznie) trajektorie i wnioski.
Pamiętam z podstawówki niezbyt kulturalną odpowiedź uczniów na pytanie- skąd
wziąłeś takie wyliczenia i wykres? Mianowicie - „z d….py”, ale będzie dobrze, bo
tak ma być, bo taki wynik chciała nauczycielka. Teraz zaczynamy podobnie, ale
mamy do dyspozycji grafików i dobre
programy do tworzenia prezentacji.
– Następnie tworzymy tzw. praźródło naszych obliczeń. Jest to pierwszy artykuł
lub raport, w którym próbujemy mętnie
opisać jak otrzymaliśmy wyliczenia. Oczywiście w żadnym wypadku nie podajemy
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jakichkolwiek wzorów lub danych wejściowych. Powołujemy się natomiast na to, że
w naszych skomplikowanych. wielowariantowych studiach wykorzystaliśmy
wiele innych modeli lub submodeli – tu
używamy zwykle nazwy z dużymi literami
np. IPCC AR5 model database, REMIDIUM – general equilibrium, TIAM-ECN
– partial equilibrium, a w niektórych symulacjach dodatkowo np. BECCS (for
electricity, biofuel, biogas, hydrogen production) -te nazwy można rzeczywiście
znaleźć w niektórych źródłach, które cytowałem powyżej. Opisujemy mętnie
i niejasno, ale za to mnożymy liczne scenariusze i wariany nazywając je low, high,
medium lub reference i realistic, nigdy nie
podajemy danych wejściowych, których
użyliśmy do obliczeń. Całość możemy
obudować kolejną fasadą nazywając ją
np. jeszcze ogólniejszym modelem
o dźwięcznej nazwie i fajnym skrócie jak
np. LIMITS – model comparison study,
MESSAGE czy SIAMESE (Simplified Integrated Assessment Model with Energy
System Emulator). Samo praźródło,
gdzie cokolwiek mówimy o tym jakie
mamy założenia i wzory (choć i tak nic
nie pokazujemy) jest raczej skrzętnie
ukryte na samym dole i nigdy nie jest
eksponowane.
– W następnym kroku tworzymy szereg
następujących po sobie artykułów i raportów, które skrośnie odnoszą się do
siebie i opisują całość coraz bardziej
ogólnie i powoli pokazują jedynie sam
rysunek wynikowy. Jest on kopiowany
przez kolejnych autorów (z networkingowych lub podobnie nakierowanych grup
badawczych lub też zespołów wykonujących grant europejski na zadany temat).
Tu powoli zaczynamy wkładać pewnych
autorów z uczelni (nie tylko z quasi naukowych organizacji) i tworzymy tzw.
solidny fundament badawczy. Wtedy
znowu piszemy kolejny artykuł i cytujemy
wszystkich naraz (co zwiększa zarówno
tzw. indeks Hirscha, ale i buduje imponującą listę literatury do każdego raportu).
Końcowy artykuł (lub artykuły), w którym
jest znowu sam rysunek wynikowy (ale
i solidne odnośnikowe pokazanie badań
na wszystkich frontach i w wielu publikacjach) jest tym, co można następnie użyć
już ostatecznie np. w prezentacji dla
Komisji Europejskiej lub dla podkomisji
energetycznej albo jak we wzmiankowanym raporcie o „Stress teście węglowym”
– Całość ma nieprzemakalną fasadę- przynajmniej dla polityków i mediów. Nie
sposób przecież polemizować z obliczeniami zawartymi w kilkudziesięciu publikacjach i to obliczeniami wariantowymi i

z wieloma przypadkami referencyjnymi.
Co prawda cały czas otrzymujemy na
koniec taki sam wynik, ale jest i na to
sposób bo (można samemu popatrzeć)
na kolejnych rysunkach dodajemy cieniowanie co ma jakby sygnalizować dokładność modelu i że mogą być pewne odchylenia, ale przecież wynik jest zawsze
ten sam- jedynie słuszny. Proszę pamiętać, że w dyskusjach parlamentowych
(jak i w mass mediach) ma się najwyżej
kilka minut i nikt nie będzie się zagłębiał
w jakieś techniczne dyrdymały. Konieczny jest ładny wykres i duża liczba cytowani, które sugerują że jest to sprawdzone
i dogłębnie przeliczone… no bo w końcu
tak jest
Chciałbym być jasno zrozumiany. Nie
jestem przeciwko energetyce odnawialnej.
Nie jestem zwolennikiem bezwarunkowego
węgla w energetyce. Widzę szereg ciekawych stron postępu technicznego OZE nawet jeśli jest on sponsorowany z rachunków
konsumentów. Świat się zmienia i trzeba to
zauważać.
Jednak świat nie musi się też… tak
zmieniać. Nachalne lobbowanie i używanie
kolorowych rysunków nie uszczęśliwi ludzkości. Nawet jeśli jest się przekonanym
o swoich racjach (a może być to eliminacja
węgla, zatrzymanie atomu, wykorzystanie
słońca, a może i odwrotnie ograniczenie
ilości wiatraków) nie wolno tracić zdrowego
rozsądku i używać… jakby to powiedzieć
„mało naukowych” obliczeń. To, że się tworzy wykresy i dane na zamówienie jest
przekleństwem ostatnich lat i rujnuje niestety całe środowisko naukowe- tak samo jak
tworzy cały plankton quasi naukowych organizacji. Sumarycznie stracimy na tym wszyscy – politycy, inwestorzy, ci co piszą raporty na zamówienie i Ci co takie raporty pokazują. Najwięcej zaś straci społeczeństwo, bo
staje się stadem baranów prowadzonych
w nieznane rejony, a jak wiadomo takie barany kończą raczej niezbyt szczęśliwie. Nawet jeśli uważamy, że jest ogromne zagrożenie CO2 i jedynym lekarstwem jest energetyka odnawialna – róbmy to w zgodzie, ze
zdrowym rozsądkiem (np. zwracajmy uwagę
na ogólnoświatową emisję) i nie szukajmy
dróg na skróty (dotyczy to tak samo zwolenników węgla i atomu). Naszą największą
bronią, jako człowieka jest bowiem Rozum
i Dążenie do Prawdy. Kiedy to zgubimy
w lobbingu i kolorowych prezentacjach zawsze zejdziemy na manowce.
Źródło: http://konradswirski.blog.tt.com.
pl/o-tym-jak-mamy-zamknac-wszystkiepolskie-elektrownie-weglowe-do-2030czyli-historia-pewnego-rysunku/
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wydawnictwo

WAGTECH
prasa

internet

szkolenia

konsultacje
diagnostyczne

Kompleksowa diagnostyka w przemyśle

Kompleksowa
Kompleksowa
diagnostyka
w przemyśle
m
Wdrożenie diagnostyki – konsultacje
Proponujemy konsultacje w zależności od potrzeb:
• jednodniowa
• dwudniowa
• oraz audyt po każdym etapie wdrożenia

Potencjalne korzyści to:
•
•
•
•
•
•
•

Zwiększona wydajność produkcji
Dłuższy czas bezawaryjnej eksploatacji maszyn
Eliminacja niepotrzebnych napraw i wymiany podzespołów
Skrócenie czasu napraw
Poprawa efektywności planowania prac dla Służb Utrzymania Ruchu
Zmniejszenie kosztów Utrzymania Ruchu
Podniesienie poziomu wiedzy przez kadrę techniczną

Zapewniamy:
•
•
•
•

Indywidualne rozwiązania w zależności od potrzeb
Dobór odpowiedniego sprzętu diagnostycznego
Szkolenia dla diagnostów oraz kadry technicznej
Audyt działań diagnostycznych

Metoda badań diagnostycznych

Wibroakustyka

Maszyny objęte badaniami

Badanie urządzeń posiadających
elementy wirujące lub wykonujące
ruch obrotowy o f > 2 Hz:

•
•
•
•

silniki
przekładnie
wentylatory
sprężarki

Badanie osiowości sprzęgieł
i przekładni pasowych.
(Korekcja ustawień)

• pompy
• wentylatory
• Sprężarki

Analizy olejowe.

Wybrane przekładnie o dużej pojemności oleju lub o znaczeniu
strategicznym (o f obrotowej < 2 Hz)

Termowizja

• szafy sterownicze
• pulpity sterownicze
• rozdzielnie

Ultrasonograﬁa

•
•
•
•

Pomiar przepływu powietrza

• przewody wentylacyjne
• instalacje odpylania

Badania endoskopowe

• inspekcja przewodów rurowych
• inspekcja miejsc trudnodostępnych

wydawnictwo

WAGTECH

przewody parowe
odwadniacze
zawory odcinające i regulacyjne
detekcja nieszczelności instalacji pneumatycznej

Wydawnictwo Wag-Tech
ul. Rudzka 45/1A
47-400 Racibórz

www.pomiar.com
www.urd.com.pl
www.energetykaelektrotechnika.com

Kontakt: Katarzyna Hahn
katarzyna.hahn@pomiar.com
tel. kom.: 512 038 040

SZKOLENIA TECHNICZNE 2017
Nasze spotkania na stałe wpisały się w kalendarz imprez branżowych
i z każdym rokiem odnotowujemy wzrost zainteresowania ze strony gości
uczestniczących w kolejnych sympozjach.
Poniżej prezentujemy Państwu harmonogram szkoleń.
Temat szkolenia

Termin

48 Konferencja AUTOMA-TECH

"Efektywność w Automatyce,
Systemach Pomiarowych oraz Bezpieczeństwo i oszczędność"

16-17 lutego 2017 r

Hotel Dębowiec, Bielsko-Biała
woj. śląskie

30-31 marca 2017 r

Hotel Muflon,
Ustroń
woj. śląskie

26-27 kwietnia 2017 r

Hotel Delicjusz,
Stęszew
woj. wielkopolskie

22-23 czerwca 2017 r

Hotel Górski,
Łódź,
woj. łódźkie

7-8 września 2017 r

Hotel Górski,
Łódź,
woj. łódźkie

19-20 października 2017 r

Pałac Łazienki II
Ciechocinek,
woj. kujawsko-pomorskie

30 Listopada
-1 grudnia 2017 r

Hotel Chata Karczowiska,
Karczowiska,
woj. dolnośląskie

49 Konferencja ENERGY-TECH

"Nowe Rozwiązania w Energetyce
i Elektrotechnice. Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo"

50 Konferencja MAINTENANCE-TECH
„Oszczędne i Innowacyjne
Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu
i Diagnostyce oraz Modernizacje
w Obiektach Przemysłowych”

51 Konferencja FOOD-TECH

„Oszczędność i Efektywność
w Utrzymaniu Ruchu. Modernizacje Obiektów Przemysłowych. Nowe Technologie.
Bezpieczny Produkt”

52 Konferencja WODKAN-TECH

„Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie
Urządzeń w Inżynierii Wodno-Ściekowej.
Najnowsze Technologie
i Diagnostyka Urządzeń”

53 Konferencja AUTOMA-TECH
„ Automatyzacja Procesów
Produkcyjnych Maszyn
i Urządzeń. Niezawodność,
Oszczędne Rozwiązania”

54 Konferencja MAINTENANCE-TECH

„Ciągłość w Procesach Produkcyjnych, Bezpieczeństwo, Oszczędne
Technologie i Redukcja Kosztów”

Miejsce

