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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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ostępny jest również plan szkoleń na II półrocze – Strona 40. W kolejnym numerze ukaże się
relacja prasowa z powyższych szkoleń.

achęcam Państwa do lektury.

Z poważaniem
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REDAKTOR NACZELNA
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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.
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o już kolejny w bieżącym roku numer kwartalnika „Energetyka & Elektrotechnika”. Niniejsze
wydanie jest ściśle powiązane z organizowanymi już po raz kolejny targami Expopower, które
odbędą się w Poznaniu w dniach 23-25 maja 2017. Kolejna impreza targowa, w których periodyk
„Energetyka & Elektrotechnika” będzie uczestniczył, to targi ITM Mach-Tool – również w Poznaniu,
które odbędą się 6-9 czerwca br. Kwartalnik E&E posiada oczywiście – jak to miało również miejsce
w poprzednich latach – status patrona medialnego tych wydarzeń branżowych.
arto nadmienić, że w dniach 26-27 kwietnia 2017 odbędzie się 50 jubileuszowe szkolenie
MAINTANANCE-TECH 2017 „Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu,
Diagnostyce oraz Modernizacje Obiektów Przemysłowych” w Stęszew k. Poznania (woj. wielkopolskie), hotel Delicjusz*** na które serdecznie zapraszamy! Partnerem merytorycznym spotkania jest
firma CENOS. Drugiego dnia szkolenia odbędzie się wycieczka techniczna do zakładów produkcyjnych NIVEA - więcej informacji na str 29.
olejnym ważnym spotkaniem w kalendarzu branżowym jest 51 szkolenie FOODTECH 2017
„Oszczędność i Efektywność w Utrzymaniu Ruchu. Modernizacja Obiektów Przemysłowych
w Przemyśle Spożywczym. Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt”, które odbędzie się 22-23
czerwca w Polichnie – hotelu Górski. Wspomniane sympozjum cieszy się dużym zainteresowaniem
zarówno ze strony firm wystawienniczych, jak również zakładów produkcyjnych, reprezentowanych
również przez osoby z kadr kierowniczych. Są to głównie szefowie utrzymania ruchu, dyrektorzy
techniczni, kierownicy działów elektrotechnicznych, główni inżynierowie zakładów, dyrektorzy ds.
inwestycji, główni automatycy i mechanicy reprezentujący branżę spożywczą. Więcej informacji na
str 32.
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Nieco o Trans-Loggerze czyli Android
w zastosowniach profesjonalnych

Nowa metoda diagnostyki pojemnościowych przekładników napięciowych podczas eksploatacji z zastosowaniem urządzeń pomiarowych
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Zapowiedź – 50 Szkolenie Techniczne MAINTENANCE-TECH
Zapowiedź - 51 Szkolenie Techniczne FOOD-TECH

Dlaczego warto wybrać technologię LED w strefach Ex?
Energetyka wraca do polskich spółek. Są plusy ale... i minusy.
2/2017
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NSK Polska Sp. z o.o.

Aplikacja diagnostyczna pomaga
klientom w ograniczaniu przestojów

F

irma Control Techniques wydała nową aplikację na urządzenia
mobilne, która ma stanowić pomoc dla użytkowników napędów
w analizowaniu najpopularniejszych błędów i znajdowaniu odpowiednich rozwiązań.
Nowa aplikacja Diagnostic Tool jest dostępna na urządzenia mobilne
z systemami Apple, Android oraz Windows i pozwala użytkownikom
napędów Control Techniques w prosty i szybki sposób odczytywać
wszelkie kody błędów, które napęd może wyświetlić.
Aplikacja ma wbudowane łatwe w użyciu schematy elektryczne do
pierwszej konfiguracji oraz łącza do właściwych instrukcji, zawierających najbardziej wyczerpujące dane i informacje o napędach.
Aplikacja udostępnia również pełne dane kontaktowe zespołów
wsparcia technicznego na całym świecie, które mogą pomóc w rozwiązaniu każdego problemu technicznego.

Obecnie aplikacja zawiera pełne informacje o wszystkich napędach
z linii Unidrive M, Powerdrive F300, Elevator, Unidrive SP, Commander
SK, Digitax ST oraz Mentor MP.
Wystarczy, że użytkownik pobierze aplikację, wybierze wersję swojego napędu i wprowadzi kod błędu. Aplikacja wyświetli wtedy pełen
opis rozwiązania problemu.
Jon Atkinson, menedżer ds. technicznych w Control Techniques,
powiedział: „Często można spotkać się z założeniem, że przyczyna
ochronnego rozłączenia napędu jest bezpośrednio związana z jego
stroną sprzętową, ponieważ to właśnie napęd informuje o zaistnieniu
problemu. W rzeczywistości 90% rozłączeń jest spowodowanych
przez wystąpienie problemów poza produktem, które wyzwoliły układy ochronne napędu. Za pomocą aplikacji Diagnostic Tool użytkownicy mogą łatwo i szybko dotrzeć do szerszych informacji diagnostycznych, aby ustalić najbardziej prawdopodobną przyczynę problemu oraz sposób jego rozwiązania w celu przywrócenia sprawności
całego systemu”.

EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION POLAND SP. Z O.O.
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irma NSK wprowadziła na rynek kompletną serię łożysk walcowych przeznaczonych dla bardzo wymagających aplikacji
w przemyśle stalowym. Łożyska z serii NUB zaprojektowano pod
kątem szczególnej efektywności w użytkowaniu po stronie swobodnej (nie napędowej) rolek prowadzących pasmo stali, np. w sekcjach
prostujących instalacji ciągłego odlewania.
- Niskie tarcie i doskonała samonastawność pomagają w maksymalizacji okresu użytkowania łożysk walcowych z serii NUB dla przemysłu stalowego.
Zlokalizowana bezpośrednio po sekcji gnącej, sekcja prostująca instalacji ciągłego odlewania ułatwia przesuwanie do samotoku nowo
odlanych wlewków płaskich, gdzie są chłodzone przed dodatkowymi
procesami obróbki. Podstawową zasadą maszyny do odlewania
ciągłego jest stałe bycie w ruchu tak, aby utrzymać wydajność, produktywność i opłacalność na jak najwyższym poziomie. Z tego powodu łożyska odgrywają kluczową rolę dla procesu technologicznego,
umożliwiając przenośnikowi ciągłe przesuwanie pasma stali.
W przeważającej liczbie podobnych aplikacji spotykanych w przemyśle stalowym występują trudne i wymagające warunki środowiska
pracy. Przykładowo, łożyska nie tylko są poddawane zwiększonym
obciążeniom mechanicznym, ale muszą być także w stanie wytrzymać chłodzenie wodą (również w formie mgły). Dodatkowo bardzo
niskie prędkości (mniej niż 10 obr/min) napędów samotoku mogą być
problematyczne dla standardowych łożysk baryłkowych, ponieważ
ich konstrukcja wymusza bardzo surowe wymagania w zakresie
smarowania. W takim przypadku można się spodziewać zwiększonego zużycia elementów tocznych, gdy prędkości spadną poniżej
pewnego progu.
Pomimo tych wyzwań zakłady metalurgiczne wymagają długiego
okresu eksploatacji łożysk bez nieoczekiwanych przestojów oraz
minimalnych kosztów konserwacji. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania firma NSK rozpoczęła opracowywanie bezkoszykowych
łożysk walcowych z serii NUB.
Aby zmaksymalizować okres eksploatacji łożyska te zapewniają niskie
tarcie i doskonałą samonastawność. Co więcej, możliwe jest skompensowanie wpływu rozszerzalności cieplnej rolek prowadzących
pasmo - niewspółosiowość o wartości do12 minut kątowych nie
wpływa na sprawne działanie czy okres eksploatacji łożysk serii NUB.
W przeciwieństwie do standardowych łożysk baryłkowych, w łożyskach NUB występuje wyłącznie tarcie toczne dzięki dominującemu
na bieżni stykowi liniowemu. Z tego powodu tarcie jest niższe, a zużycie ograniczone. Przystępna instalacja jest kolejną zaletą łożysk - do
mocowania pierścienia wewnętrznego wykorzystywany jest prosty

pierścień osadczy sprężynujący. W porównaniu do poprzednich produktów, seria NUB charakteryzuje się nawet trzykrotnie dłuższym
okresem użytkowania, również w przypadku ciężkich warunków
środowiska pracy występujących w rolkach prowadzących pasmo
w instalacjach odlewania ciągłego. Dzięki temu nowe łożyska pomagają w realizacji ekonomicznego, ciągłego i wysoko produktywnego
procesu wytwarzania stali.
W przypadku nowej serii łożysk wielkość średnicy wewnętrznej jest
wykorzystywana jako początek oznaczenia NSK. Przykładowo, łożysko NUB o średnicy 130 mm będzie identyfikowane przez oznaczenie
NSK jako 130NUB40V.
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Nowy typ łożysk walcowych
przeznaczonych do użytkowania
w instalacjach ciągłego odlewania
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Zestaw narzędzi do projektowania
serwerów OPC UA w systemach
embedded
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a targach Hannover Messe firma Softing Industrial będzie prezentowała nowy zestaw narzędzi o nazwie OPC UA embedded
toolkit, przeznaczony do projektowania serwerów OPC UA w systemach embedded. Odwiedź Softing Industrial (hala 8, stoisko E20)
na targach Hannover Messe odbywających się w dniach od 24 do
28 kwietnia 2017.

OPC UA embedded toolkit firmy Softing, bazujący na standardzie
ANSI C wymaga małej pojemności pamięci i małej mocy obliczeniowej. Czyni go to idealnym nie tylko do opracowywania oprogramowania firmware dla sensorów i innych urządzeń pracujących w terenie,
ale również do zastosowań w systemach kontrolnych i I/O o ograniczonych zasobach. Użytkownicy zyskują tu na możliwości wykorzystania gotowych i sprawdzonych funkcji, pozwalających znacznie
skrócić czas wprowadzania na rynek swoich projektów. Toolkit wspiera funkcje bezpieczeństwa Nano Embedded Device Server Profile
opracowane przez OPC Foundation oraz funkcjonalność publishera
ze specyfikacji UA v1.04 (release candidate). Oferuje też wsparcie dla
rozwoju funkcjonalności usług do komunikacji klient/serwer.
Hans-Werner Auberg, dyrektor zarządzający z Softing Industrial:
“Oferując wsparcie dla modelu OPC UA pub/sub, nowy toolkit znacząco rozszerza opcje wdrożeniowe dostępne dla OPC UA w systemach automatyki. Odnosi się to do aplikacji bez rygorystycznych
wymogów pracy w czasie rzeczywistym. Ale opracowanie TSN (Time-Sensitive Networking) jako standardu bazowego dla deterministycznej czasowo komunikacji ethernetowej oferuje obecnie szerszą gamę
interesujących opcji wdrożeniowych. Softing Industrial jest tu czołowym innowatorem i pomaga uczynić OPC UA użytecznym również
z funkcjonalnością pub/sub w automatyce.”
Toolkit będzie oferowany wyłącznie w postaci kodu źródłowego.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://industrial.softing.com/en/products/software/opc-development-toolkits.html.

Softing Industrial Automation GmbH

Prowadnice liniowe NH/NS
firmy NSK uhonorowane
nagrodą Cho Monozukuri

S

eria prowadnic liniowych NH/NS firmy NSK zdobyła nagrodę
Cho Monozukuri Innovative Parts and Components. To prestiżowe wyróżnienie, ustanowione przez japoński rząd w 2004 r., honoruje wartościowy wkład sektora produkcyjnego zarówno na rzecz
przemysłu, jak i społeczeństwa. Prowadnice liniowe NSK z serii NH/
NS mają dwukrotnie większą żywotność niż standardowe produkty,
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dzięki specjalnie opracowanym rozwiązaniom, takim jak nowa konstrukcja bieżni dla kulek. Jury stwierdziło, że prowadnice liniowe
i zastosowana w nich technologia zasługują na wyróżnienie ze
względu na zapewnienie dłuższego okresu eksploatacji produktów
i zmniejszenie wielkości systemu.
Zastosowania prowadnic liniowych NSK obejmują obrabiarki, roboty, automatykę laboratoryjną, sprzęt do obrazowania medycznego,
wyposażenie do produkcji ciekłych kryształów i półprzewodników,
systemy do produkcji samochodów, automatykę zakładową oraz
wyposażenie medyczne. Najnowsze serie NH/NS oferują znaczące
zalety w porównaniu do poprzedniej generacji prowadnic liniowych,
takie jak poprawiona wydajność i dłuższe okresy konserwacyjne.
Przykładowo, do 1,3 razy większa nośność dynamiczna ma pomóc
w osiągnięciu o 100% większej trwałości zmęczeniowej. Wartość
obciążenia dynamicznego stanowi wskaźnik dla oceny wydajności
nośnej prowadnic liniowych, przy czym większa wartość oznacza
dłuższą żywotność.
Kolejnymi zaletami prowadnic liniowych NH/NS firmy NSK są: zwiększona od 1,5 do 3 razy prędkość w zależności od wielkości, redukcja hałasu o 3dB oraz poprawiona płynność ruchu. Dodatkowo
wymiary instalacyjne nowych prowadnic są takie same jak standardowych serii LH/LS, co pozwala na ich stosowanie bez modyfikowania konstrukcji wyposażenia. Serie NH/NS umożliwiają również
użytkowanie kombinacji szyn i wózków z popularnymi wersjami
wyposażenia dodatkowego, takimi jak jednostka samosmarująca
NSK K1, zapewaniająca długotrwałe, nie wymagające konserwacji
funkcjonowanie.

NSK Polska Sp. z o.o.

Prosta, niezawodna integracja
danych procesowych z chmurą
obliczeniową IoT

F

irma Softing Industrial poinformowała, że jej bramka dostępowa
echocollect wspiera obecnie protokół MQTT, czyniąc prostszą
i bardziej niezawodną integrację danych procesowych z systemu
i maszyn przemysłowych w chmurze obliczeniowej. Odwiedź Softing
Industrial (hala 8, stoisko E20) na targach Hannover Messe odbywających się w dniach od 24 do 28 kwietnia 2017.
Oprócz OPC UA i innych protokołów kontrolnych, nowa wersja 7.10
oprogramowania firmware dla bramki dostępowej echocollect oferuje funkcjonalność publikowania danych z protokołu MQTT (Message Queue Telemetry Transport). Sebastian Schenk, menadżer
produktu z Softing Industrial: “MQTT stał się jednym z najważniejszych standardowych protokołów IoT i jest już natywnie wspierany
przez wielu dostawców usług w chmurze obliczeniowej, takich jak
Amazon Web Services, IBM Bluemix i Microsoft Azure. My również
2/2017
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Softing Industrial Automation GmbH

Monitorowanie miniaturowych
systemów lutowania na fali

F

irma Fluke Process Instruments prezentuje najmniejszy na rynku
system profilowania termicznego zaprojektowany specjalnie
do monitorowania miniaturowych systemów lutowania selektywnego na fali. DATAPAQ SelectivePaq korzysta z czterech termopar mierzących temperaturę modułu elektronicznego przechodzą-
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Fluke Process Instruments

dataFEED OPC Suite wspiera
zoptymalizowany dostęp blokowy
do kontrolerów Siemens

N

a targach Hannover Messe firma Softing będzie prezentowała
nową wersję oprogramowania dataFEED OPC Suite oferującego użytkownikom końcowym całą gamę nowych funkcji, pozwalających zaoszczędzić czas i koszty oraz zapewniających pozbawioną
błędów integrację systemową. Odwiedź Softing Industrial (hala 8,
stoisko E20) na targach Hannover Messe odbywających się
w dniach od 24 do 28 kwietnia 2017.
Najważniejszą nowością wprowadzoną do dataFEED OPC Suite jest
możliwość bezpośredniego dostępu do danych w kontrolerach Siemens
z wykorzystaniem zoptymalizowanego dostępu blokowego. Użytkownicy
zyskają też możliwość bezpośredniego dostępu do danych symbolicznych w kontrolerach Siemens SIMATIC S7-1200 i S7-1500.
Drugą ważną nowością jest obsługa przez dataFEED OPC Suite
protokołu Siemens S7-2, pozwalającego na bezpośredni odczyt danych symbolicznych z kontrolera. Nie jest już konieczny import symboli ani czasochłonna, ręczna konfiguracja punktów danych. Aplikacje
klienta OPC otrzymają informacje dotyczące adresowania symbolicznego przez serwer OPC lub serwer OPC UA zintegrowany w dataFEED OPC Suite. W rezultacie, dostęp do punktów danych dla poszczególnych bloków danych będzie mógł się odbywać z wykorzystaniem
nazw symbolicznych.
Dodatkowo, nowa wersja dataFEED Exporter ma umożliwić bezpośredni eksport symboli z projektów Siemens TIA Portal V14, a następnie ich import do OPC Suite. Poza nowymi kontrolerami Siemens,
dataFEED Exporter 1.10 obsługuje również starsze typy kontrolerów,
takie jak SIMATIC S7-300/-400.
Andreas Roeck, menadżer produktu z Softing Industrial: “Dzięki nowym wersjom dataFEED OPC Suite i dataFEED Exporter, nasi klien-
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Cechy takie, jak elastyczność i wydajność czynią bramkę echocollect odpowiednią również do integracji danych w systemach wielkoskalowych. Zarówno inżynierowie systemowi, jak i klienci końcowi
zyskują tu na niskich kosztach utrzymania i dużej niezawodności.
Jako bramka zoptymalizowana do zastosowań przemysłowych,
echocollect oferuje skalowalne rozwiązanie do integracji danych
procesowych – nawet tych pochodzących ze złożonych systemów
lub wielu maszyn. Oprócz funkcjonalności MQTT publisher, dane
mogą być dostarczane do aplikacji ERP, MES czy SCADA przez
zintegrowany serwer OPC UA. Oferowane są też inne funkcje, np.
dwukierunkowej łączności z bazą danych, importu symboli z kontrolerów i rejestracji danych lokalnych.
Oprogramowanie konfiguracyjne NetCon obejmujące nową wersję
firmware 7.10 będzie dostępne do pobrania od kwietnia ze strony
internetowej firmy Softing. Funkcja MQTT publisher może być licencjonowana oddzielnie.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://industrial.
softing.com/en/products/plc-connectivity/integration-of-plc-data/
stand-alone-application-gateways-multiprotocol/echocollect-e.html

cego przez fazy nagrzewania wstępnego i lutowania. Interwały
pobierania próbek mogą być programowane w zakresie do 20
razy w ciągu sekundy. Szczegółowe profile temperaturowe pozwalają producentom elektroniki regulować parametry dla zapewnienia optymalnej wydajności, kontrolować jakość płytek PCB
dostarczanych klientom oraz zapewnić właściwe temperatury
procesu i komponentów. System profilowania obejmuje nowy
4-kanałowy, mikro-rejestrator DATAPAQ Q18 z miniaturowymi
wtykami termoparowymi i barierą termiczną o małej masie, wysokości 20 mm i szerokości 40 mm. Nadaje się on doskonale do
monitorowania parametrów maszyn o bardzo małej dostępnej
przestrzeni oraz do współpracy z ramkami montażowymi. Uzupełniająca matryca czujnikowa do lutowania selektywnego ułatwia
regularne i częste prowadzenie pomiarów stabilności procesów.
Rejestrator zapewnia dużą dokładność pomiaru równą ±0,5�C i rozdzielczość 0,1ºC. Umożliwia podłączenie do trzech termopar o regulowanej wysokości po pomiaru temperatury fali lutowniczej oraz do
dwóch termopar nagrzewania wstępnego, umożliwiając monitorowanie obu faz procesu. Termopary nagrzewania wstępnego zawierają
sensor górny i dolny. Zostały przystosowane do technologii nagrzewania wstępnego IR i konwencjonalnej. Jednoczęściowa, aluminiowa
obudowa rejestratora oraz wymienny pakiet akumulatorowy zapewniają długi czas bezawaryjnej pracy i niskie koszty użytkowania.
System jest dostarczany z pełną wersją oprogramowania DATAPAQ
Insight. Zakres analizy danych obejmuje maksymalne nachylenia
zboczy, maksymalne temperatury i czasy kontaktu z falą. Oprogramowanie umożliwia eksport danych do innych aplikacji kompatybilnych
ze środowiskiem Windows.
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wspieramy ten trend tworząc połączenie pomiędzy automatyką
i światem IT: MQTT czyni integrację danych z echocollect do aplikacji IoT i Industry 4.0 opartych na chmurze obliczeniowej prostszą
i bardziej niezawodną.”
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ci otrzymują łatwe w obsłudze, zintegrowane rozwiązanie zapewniające wygodny dostęp do całej rodziny kontrolerów Siemens SIMATIC
S7. Czyni to integrację danych łatwą i niezawodną dla szerokiej gamy
aplikacji – nawet w złożonych systemach.”
dataFEED OPC Suite firmy Softing łączy pełen pakiet komponentów
do komunikacji OPC i IoT cloud w jednym produkcie. Zintegrowana
bramka dostępowa MQTT zapewnia łatwą integrację zarówno starszych, jak i nowych kontrolerów w rozwiązaniach IoT cloud, takich jak
Microsoft Azure czy IBM Bluemix. Nowoczesny interfejs użytkownika
wraz z inteligentnym, zorientowanym praktycznie zestawem parametrów domyślnych oraz z intuicyjną funkcją pomocy oferują inżynierom
systemowym i użytkownikom końcowym szybkie, proste i przyszłościowe podejście do wdrażania rozwiązań z zakresu integracji danych
w oparciu o datafeed OPC Suite.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://industrial.softing.com/en/products/software/Opc-suite-servers-middleware.html
Softing Industrial Automation GmbH

Większa czytelność kodów kreskowych
dzięki etykietom z możliwością
grawerowania laserowego

N

owe, automatycznie nakładane etykiety poliimidowe B-730
z możliwością grawerowania laserowego firmy Brady zwiększają czytelność kodów kreskowych grawerowanych laserowo na obwodach drukowanych i skomplikowanych powierzchniach. Dzięki
większemu kontrastowi kody kreskowe grawerowane laserowo na
etykiecie są łatwiejsze do zeskanowania, co pozwala zmniejszyć
ilość odpadów w łańcuchu dostaw, w którym występują wyśrubowane wymagania w zakresie identyfikowalności.
Kody kreskowe o wysokim kontraście
Nowe etykiety poliimidowe B-730 z możliwością grawerowania laserowego firmy Brady zapewniają wysoki poziom czytelności kodów
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kreskowych, niezależnie od identyfikowanego podłoża. Ta wysokiej
jakości, trwała etykieta z czarnym matowym wykończeniem ma
ślady po procesie grawerowania w kolorze białym, co optymalizuje
kontrast kodów kreskowych i oznaczeń seryjnych. Dzięki temu
etykieta idealnie nadaje się do bardzo małych czcionek i skomplikowanych nadruków nanoszonych laserowo.
Mniej odpadów
Etykieta poliimidowa B-730 pozwala zmniejszyć ilość odpadów
w łańcuchu dostaw, w którym należy spełnić wymagania w zakresie
identyfikowalności. Kody kreskowe nanoszone laserowo na etykietę
B-730 łatwiej odczytać skanerem niż bezpośrednie oznaczenia
części, dzięki czemu zmniejsza się ilość odpadów. Zwiększona
czytelność kodu kreskowego dzięki etykiecie B-730 może również
poprawić analizę i eksplorację danych w inteligentnych zakładach
produkcyjnych stosujących lasery do oznaczania produktów.
Idealna do automatycznego nanoszenia
Etykieta poliimidowa B-730 z możliwością grawerowania laserowego ma bardzo cienką, a jednocześnie trwałą warstwę kleju, co
gwarantuje odporność na działanie wysokich temperatur i agresywnych substancji chemicznych oraz pozwala uniknąć wycieków kleju
i tym samym nieplanowanych przerw w produkcji. Etykieta ta, zaprojektowana specjalnie do systemów automatycznego nanoszenia,
zapewnia wyższą dokładność i wyższy wskaźnik wykorzystania.
Brady Corporation

Smar łożyskowy H3G firmy NSK
opracowany w 100% na bazie
składników spożywczych

F

irma NSK opracowała pierwszy na świecie smar oparty wyłącznie na bazie składników spożywczych. Rozwiązanie to stanowi
przełom dla wszystkich zakładów i fabryk, w których maszyny, wyposażenie produkcyjne lub urządzenia mają kontakt z żywnością,
farmaceutykami lub kosmetykami. Nowy smar H3G doskonale
sprawdza się również w każdym zastosowaniu wymagającym zwiększonej wytrzymałości środka smarnego na wodę i niższych wartości
momentu obrotowego.
Początkowo smar został wykorzystany w serii produktów Silver-Lube,
odpornych na korozję łożysk zaprojektowanych specjalnie do użytku
w środowiskach przemysłowych, w których konieczne jest częste
i dokładne mycie pod wysokim ciśnieniem, stosowanie optymalnych
standardów higieny oraz dobra odporność chemiczna w szerokim
zakresie temperatur.
Typowe zastosowania nowego smaru obejmują zarówno maszyny
spożywcze, takie jak wytrząsarki, napełniacze, separatory odśrodkowe, maszyny butelkujące i przenośniki, jak i urządzenia procesowe
stosowane w produkcji kosmetyków, farmaceutyków oraz środków
medycznych, a także pompy. Warto podkreślić, że przyjazny środowisku naturalnemu smar jest zgodny z najwyższymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa dla produktów mogących mieć
przypadkowy kontakt z żywnością.
2/2017
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NSK Polska Sp. z o.o.

Kopalnia wapienia korzysta
z technologii hamowania
rekuperacyjnego w napędach
o zmiennej prędkości Leroy-Somer

D

uża kopalnia złóż metali i niemetali z USA zastosowała najnowszy napęd o zmiennej prędkości Powerdrive FX z funkcją dynamicznego hamowania z oferty Leroy-Somer. Produkt jest używany jako napęd z hamowaniem rekuperacyjnym w przenośniku
opadającym jednej z kopalń wapienia należącej do przedsiębiorstwa.
Kiedy dotychczasowy napęd przenośnika stał się przestarzały, jako
preferowanego dostawcę dzięki poleceniu wybrano Leroy-Somer.
Przedsiębiorstwo Greer Industries jest w rękach prywatnych od
trzech pokoleń i rozwinęło się do sieci o zróżnicowanej działalności,
zarządzanej z siedziby przedsiębiorstwa w Morgantown w Wirginii
Zachodniej. Morgantown jest także lokalizacją dla trzech z czterech
kopalń wapienia należących do firmy i zarządzanych przez grupę
2/2017
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W przeciwieństwie do produktów standardowych nowy smar firmy
NSK został wyprodukowany wyłącznie w oparciu o składniki spożywcze, włączając w to bazę olejową, środek zagęszczający i dodatki.
Przykładowo, jako bazę olejową wykorzystano roślinny olej spożywczy
o doskonałej odporności cieplnej, a zastosowany środek zagęszczający zawiera dodatki spożywcze tworzące precyzyjną trójwymiarową
sieć zapewaniającą dobrą retencję oleju bazowego.
Formuła środka smarnego zawiera również dodatki pochodzenia
naturalnego, które zwiększają trwałość oleju bazowego, zapewniając
zwiększoną stabilność oksydacyjną i ograniczając o jedną trzecią
straty momentu obrotowego w stosunku do porównywalnych produktów. Do innych zalet należy ograniczenie wycieków i dłuższy okres
eksploatacji nawet w przypadku wystawienia na działanie wody.
Nowy środek smarny NSK jest naturalnie biodegradowalny i nie wytwarza żadnych toksycznych odpadów, co sprawia, że jest produktem
zrównoważonym, niewpływającym negatywnie na środowisko.

Greer Limestone, która jest zaawansowaną spółką górniczą z ponad
500 milionami ton zasobów eksploatacyjnych wysokiej jakości.
Obecnie wydobycie wapienia w Wirginii Zachodniej przekracza 10
milionów ton rocznie, z czego dużą część dostarcza przedsiębiorstwo Greer. Wapień jest wykorzystywany w produkcji betonu i asfaltobetonu, topnika, cementu, wapna rolniczego, kruszywa budowlanego i tłucznia. Wapień o najlepszej jakości jest używany jako pył
skalny i do celów chemicznych w oczyszczaniu wody i w produkcji.
„Przenośniki są integralną częścią naszych kopalń i pomagają
w realizacji niezawodnej podaży materiału wysokiej jakości, odpowiadającej wymaganiom naszych klientów” — wyjaśnił Jim Phillips,
kierownik działu elektrycznego w Greer. „Wcześniej używaliśmy
systemu Saftronics, w którym pracował napęd DC Fincor, lecz stał
się on przestarzały. Nie mając już żadnego dostępu do serwisu
i części zamiennych pomyśleliśmy o korzyściach z wymiany sprzętu,
aby uniknąć wszelkich możliwych przestojów przenośnika i przerw
w produkcji”. Kiedy Jim Parimuha polecił produkty Leroy-Somer, Jim
Phillips wybrał spośród wszystkich dostawców technologię napędu
rekuperacyjnego tej firmy, ponieważ znał już jej dobrą reputację.
Pojęcie hamowania rekuperacyjnego oznacza zdolność napędu
podczas hamowania do przekształcania energii mechanicznej silnika i jego obciążenia w energię elektryczną, która jest zwracana do
źródła zasilania prądem przemiennym. Oznacza to mniejsze zużycie
energii, a więc mniejsze rachunki za energię dla użytkownika.
„Montaż napędu Powerdrive FX okazał się bardzo prostą wymianą”
— powiedział Jim Phillips. „W porównaniu z poprzednim napędem
połączenie z regulatorem PLC bardzo się wręcz uprościło po montażu nowego napędu w maju 2016 roku. Napęd jest także dużo
mniejszy”.
Powerdrive FX firmy Leroy-Somer to kompaktowy napęd
o zmiennej prędkości z rekuperacją. Dzięki technologii sterowania
najnowszej generacji jest dobrze przystosowany do bezczujnikowego sterowania silnikami z magnesem. Ponadto stopień ochrony IP54
przed wnikaniem cząstek z powietrza oznacza korzyści w postaci
dłuższego czasu eksploatacji dla użytkowników z sektora górniczego, takich jak Greer.
„Integralność i niezawodność napędów Powerdrive FX są bardzo
dobre, a towarzyszy im niezrównane wsparcie serwisowe oferowane
przez Leroy-Somer” — zakończył Jim Phillips. „Zdecydowanie wezmę pod uwagę zastosowanie kolejnych produktów tej firmy
w przyszłości”.
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Nowy ekologiczny smar NSK nie zawiera ropy naftowej, a jego specyfikacja przewyższa standardy dla smarów stosowanych zwykle
w takich zastosowaniach. Są one produkowane najczęściej na bazie
oleju rzepakowego i innych olejów roślinnych, które zawierają wiele
składników niespożywczych. Tego typu smary mają również ograniczoną wydajność przy niższej stabilności oksydacyjnej, co skutkuje
problemami z trwałością i smarnością.

eDrive
Firma HBM Test & Measurement zaprezentowała nowe rozwiązanie w
zakresie pomiaru i testowania silników elektrycznych i inwerterów o nazwie
eDrive. To rozwiązanie stanowi narzędzie dla zwiększenia efektywności
analizy napędów elektrycznych prowadzonej przez jednostki badawczo
rozwojowe.
Przyszłość należy właśnie do napędów
elektrycznych zarówno w pojazdach jak
i statkach, co oznacza , że takie rozwiązania
składające się z inwertera i silnika elektrycznego muszą stawać się coraz bardziej wydajne.
Ze względu na zmniejszenie dostaw ropy,
wzrost cen paliw i rosnącą świadomość środowiskową, przyszłość należy właśnie do
pojazdów napędzanych elektrycznie. Aby
mogły podbić rynek masowy należy poprawić
ich sprawność. Duet produktów firmy HBM
w postaci: systemu akwizycji danych Genesis
HighSpeed i tarczowych przetworników momentu T12, przyczynia się do tego celu.
Elektrycznie sterowane pojazdy istnieją już
od ponad wieku. Jednak ich ograniczony zakres, niewystarczająca technologia baterii
i niska wydajność utrudniają ich przełom.
Głównym celem a jednocześnie wymogiem
dla dalszego rozwoju pojazdów z napędem
elektrycznym jest zwiększenie ich sprawności:
- z jednej strony przez większą wydajność
baterii (o dużej mocy) oraz lekkość pojazdów,
z drugiej strony poprzez istotnie zmniejszanie
utraty cennej energii.
Obecnie do pomiaru sprawności silników
elektrycznych używa się analizatorów mocy -

zwykle na wejściu silnika, i przetworników
momentu obrotowego - na jego wyjściu. Różnica pomiędzy odpowiednio mocą elektryczną,
a w rezultacie wytworzoną przez silnik mocą
mechaniczną to strata energii. Jednakże
stwierdzenie o przyczynach tej straty nie może
być oparte o powyższą metodę – takie standardowe rozwiązanie z użyciem analizatorów
mocy dostarcza jedynie niewspółmierne wyniki, a urządzenia tego typu mogą podawać jedynie przeliczone wewnętrznie wyniki, ale nie
surowe dane. Ponadto, urządzenia pomiarowe, które często pochodzą od różnych producentów, muszą być mozolnie zsynchronizowane przed badaniem. Prowadzi to często do
błędów pomiarowych. Wysoko dynamiczne
pomiary tj. o więcej niż 50 pomiarów na sekun-

dę są trudne do zmierzenia pod względem
technicznym. Innym problemem obecnych
analizatorów mocy jest to, że po prostu dostarczają wyniki końcowe. Ale właśnie surowe
dane mogą jedynie dostarczyć ważnych informacji podczas badań podstawowych istotnych dla zrozumienia procesu oraz zwiększenia jego efektywności.
HBM ma rozwiązanie w postaci innowacyjnego rozwiązania badania napędów elektrycznych: zastosowanie kombinacji układu akwizycji danych Genesis Highspeed GEN3
i przetwornika do pomiaru momentu obrotowego T12 wraz z opcjonalnym modułem pomiarowym MX1609B z rodziny QuantumX
służącym do rejestracji temperatury. Ten idealnie dopasowany duet modułów akwizycji danych i czujnika pomiarowego umożliwia przeprowadzenie zsynchronizowanej, dynamicznej
i ciągłej akwizycji sygnałów mechanicznych
i elektrycznych, jak również analizy w czasie
rzeczywistym. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarejestrowane surowe dane są dostępne dla
inżynierów dla precyzyjnej analizy podczas
pomiaru. Bardzo szybka rejestracja umożliwia
analizę na żywo w celu określenia mocy czynnej i biernej, jak również sprawności konwersji
energii. Tym samym możliwa jest również
bardziej precyzyjna analiza częstotliwości
podstawowej i przełączania, momentu szczeliny powietrznej, uślizgu, strat w żelazie, zachowania układu sterowania i tym podobnych. .
Cenną wiedzę opartą na tej podstawie można
wykorzystać do optymalizacji wydajności napędów elektrycznych. Firma HBM wychodzi naprzeciw użytkownikom w kwestii kalkulacji wyników, takich jak m.in. współczynnik mocy w nowym systemie. Prowadzenie ciągłych pomiarów
nawet w czasie trwania godziny przy częstotliwo-
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pakietów matematycznych. Taka integracja
funkcji w systemie oszczędza czas użytkownika, zwiększa elastyczność i obniża współczynnik błędu.
Baza formuł matematycznych rozwiązania eDrive umożliwia bezpośrednie
i szybkie przeliczenie danych pochodzących z silnika elektrycznego lub generatora.
Dwa proste pomiary – bez obciążenia i przy
zwarciu – w powiązaniu z istniejącymi formułami upraszczają przeprowadzenie takich
zagadnień jak np. określenie schematu zastępczego. Poprzez użycie odpowiednich
formuł w stosunku do surowych danych,

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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ści próbkowania do miliona pomiarów na
sekundę na kanał jest w tym układzie
dziecinnie proste.
Solidna baza danych pomiarowych
jest potrzebna do dogłębnego udoskonalenia napędów elektrycznych, silników i generatorów. Sprawność może
być określona za pomocą miernika
mocy, ale na podstawie już skompresowanych danych nie można wnioskować
co jest jej przyczyną i co można udoskonalić w celu jej zwiększenia. Rozwiązanie eDrive firmy HBM zachowuje wszystkie
stosowne dane – takie jak prądy, napięcia,
momenty, prędkości obrotowe i nawet temperaturę silnika z wysoką rozdzielczością w zintegrowanym systemie. Ponadto wartości RMS
– jak np. mocy czynnej, pozornej i biernej są
wyświetlane w czasie rzeczywistym podczas
pomiaru podobnie jak w przypadku użycia
miernika mocy. Używając wydajnych metod
matematycznych i bazy gotowych formuł,
rozwiązanie eDrive pobiera wartości pomiarowe i prowadzi ich analizę bezpośrednio
w swoim systemie, co przy wcześniejszych
rozwiązaniach wymagało użycia oddzielnych
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Zdjęcie: Wizualizacja badania w aplikacji eDrive

układ eDrive może obliczać złożone parametry takie jak moment przerwy powietrznej, momentu rozruchowego, uślizgu, momentu utyku, prądów rozruchu i wielu innych wielkości charakterystycznych
w swoim systemie.
Obecnie analizatory mocy są zwykle
używane na wejściu silnika, a przetworniki
momentu obrotowego na jego wyjściu
w celu zmierzenia sprawności silników
elektrycznych. Różnica pomiędzy odpowiednią mocą elektryczną i wynikającą
z niej mocą mechaniczną generowaną
przez silnik elektryczny jest stratą energii.
Jednakże na temat przyczyn tej straty nie
można nic stwierdzić w ten sposób. Dodatkowo urządzenia pomiarowe, które
często pochodzą od różnych producentów
muszą być w sposób pracochłonny zsynchronizowane przed badaniem. To często
prowadzi do błędów pomiarowych. Wysoce
dynamiczne pomiary mocy z ponad 50 pomiarami na sekundę są również w takim
układzie trudne technicznie. Kolejnym
problemem przy prądowych analizatorach mocy jest to, że po prostu podają
wyniki końcowe. Lecz jedynie precyzyjne, surowe dane mogą dostarczyć
istotnej wiedzy podczas badań podstawowych do zrozumienia procesu i do
osiągnięcia większej sprawności.
Przy perfekcyjnej kombinacji duetu
systemu akwizycji danych pomiarowych Genesis HighSpeed i przetwornika momentu obrotowego zastosowanego w rozwiązaniu eDrive możliwe jest
prowadzenie długotrwałych badań przy
precyzyjnie określonej charakterystyce i bez
uciążliwej synchronizacji. Ciągłe pomiary
trwające do godziny z częstotliwością próbkowania miliona próbek na sekundę, na
każdy kanał są teraz bardzo proste w realizacji. Użyty w rozwiązaniu eDrive system
akwizycji danych Genesis HighSpeed GEN3i może być używany w szerokim zakresie aplikacji zawierających m.in. generatory,
turbiny, silniki, elementy rozdziału energii,
stanowiska do prób zderzeniowych, łączeniowych i komory wybuchowe. Układ charakteryzuje się cechami takimi jak samodiagnoza, rozwiązywanie typowych problemów,
łatwość obsługi i uruchomienia, jak również
badania destrukcyjne materiałów.
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Andrzej Łobzowski, Wojciech Szkolnikowski

Nieco o Trans-Loggerze czyli
Android w zastosowaniach
profesjonalnych
Na wstępie
W artykule pt. „Mikroklimat stacjonarny i mobilny”, zamieszczonym
w magazynie Pomiar nr 5/2016, opisywaliśmy system nadzoru parametrów mikroklimatu w środkach transportu oraz w pomieszczeniach
magazynowych tzw. komorach przeładunkowych. Główną zaletą
omawianego systemu jest jego „bezprzewodowość”, uzyskana dzięki
wykorzystaniu standardów Wi-Fi, Bluetooth i GSM.
Taki mieszany system (mobilno-stacjonarny) chcemy jeszcze raz zaprezentować z uwagi na spore nim zainteresowanie, głównie przez
firmy dystrybucji leków, a również w związku z targami Automaticon
2017, które po raz 23 odbędą się w dniach 14 - 17 marca w Warszawie.
Jest sporo firm oferujących różnego rodzaju systemy rejestracji danych
pomiarowych, w tym również systemy bezprzewodowe. Firma LAB-EL
wyróżnia się jednak tym, że jest „przyjazna klientowi” i wszelkie jego
uwagi co do pracy systemów załatwia prawie „on line”.
Oczekujemy również na wszelkiego rodzaju uwagi i sugestie, które zawsze cenimy sobie, jako elementy doskonalące nasze działania.

Budowa systemu
Android
Android jest systemem operacyjnym z rodziny Linux. Jest on zaprojektowany do obsługi urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety i netbooki. System ten zajmuje pozycję najpopularniejszego systemu dla urządzeń przenośnych, mobilnych na
świecie.
Firma LAB-EL opracowała aplikacje na system Android: Trans-Logger do monitoringu temperatury i otwarcia drzwi w środkach
transportu i Store-Logger do monitoringu parametrów mikroklimatu
w pomieszczeniach (temperatura, wilgotność względna i otwarcie
drzwi). Poniżej omówione zostanie działanie aplikacji Trans-Logger,
aplikację Store-Logger przedstawiliśmy w poprzednim wydaniu
magazynu Pomiar..
Firma LAB-EL opracowała aplikację Trans-Logger do monitoringu
parametrów mikroklimatu w środkach transportu. Aplikacja Trans-Logger jest możliwa do pobrania w sklepie Google Play. Po jej
pobraniu, należy ją zainstalować na urządzeniu działającym
w oparciu o system Android (specjalizowany terminal, tablet, smart
fon, telefon komórkowy). Przy pierwszym uruchomieniu, wygene-
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rowany zostaje identyfikator urządzenia tzw. ID, który należy przedyktować telefonicznie lub przesłać e-mailowo do Działu Handlowego firmy LAB-EL. W odpowiedzi zostanie wygenerowany odpowiedni, indywidualny, przypisany do urządzenia klucz licencyjny, który z kolei należy wkleić do aplikacji Trans-Logger. Dla
użytkowników posiadających większą liczbę urządzeń z aplikacją
Trans-Logger, zostanie wygenerowany tzw. klucz korporacyjny,
ilościowy. Od tej pory aplikacja Trans-Logger działa jako program licencjonowany z pełną swą funkcjonalnością.
Konfiguracja aplikacji Trans-Logger
Kolejnym krokiem, jaki należy uczynić jest konfiguracja Trans-Loggera,
której dokonuje się na poziomie działającej aplikacji na urządzeniu.
Jako pierwszy element konfiguracji, należy podać unikalną nazwę
aplikacji, która będzie identyfikowalna na poziomie serwera (może to
być nazwa wzbogacona o numer rejestracyjny samochodu dostawczego, z którym aplikacja ma być związana). Ponieważ samochody
dostawcze mogą mieć różne gabaryty, a właściwie kubaturę przestrzeni załadunkowej, dlatego przewidziano w aplikacji Trans-Logger obsługę do czterech punktów pomiarowych i tutaj należy wprowadzić
liczbę obsługiwanych przez daną aplikację czujników (termometrów
LB-523T/LB-523TD czy też termohigrometrów LB-523, które mierzą
i rejestrują temperaturę i wilgotność, natomiast aplikacja Trans-Logger
obsługuje wyłącznie temperaturę). Z uwagi na optymalizację zużycia
energii w przyrządach pomiarowych, głównie w fazie nadawania,
ustawia się czas tzw. „budzenia” w zakresie 2 – 90 minut, czas rejestracji danych w urządzeniu z aplikacją Trans-Logger w zakresie
10 – 90 minut oraz czas próbkowania ustawiany w zakresie 1 – 90
minut. Im rzadziej będą odczytywane/ zapisywane dane, tym mniej
energii zostanie zużyte na obsługę ich transferu i tym rzadziej trzeba
będzie wymieniać baterię zasilającą.
Termometry LB-523TD posiadają możliwość podłączenia kontaktronowego czujnika otwarcia drzwi. W przypadku występowania w samochodzie większej liczby drzwi, czujniki ich otwarcia można łączyć szeregowo,
tworząc funkcję logiczną AND. Czas otwarcia drzwi (bez ich identyfikacji
przy większej ich ilości) jest rejestrowany, wyświetlany i prezentowany
w raporcie.
Lokalna sieć Wi-Fi – router Wi-Fi
W celu połączenia się aplikacji Trans-Logger w przyrządami LB-523TD, tworzy się tzw. lokalny router Wi-Fi czyli indywidualny dla
2/2017
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konkretnego środka transportu tzw. punkt dostępowy Wi-Fi. Przy
współpracy bezpośredniej, a to dotyczy małych samochodów, bez
odłączanej naczepy, Trans-Logger staje się serwerem Wi-Fi,
a w przypadku samochodów z odłączaną naczepą, gdzie wymagany
jest pośredniczący router zewnętrzny, jest klientem. Parametryzacja
łączności Wi-Fi wymaga nadania nazwy sieci tzw. SSID i hasła. Nazwa powinna być związana z daną aplikacją i ew. z numerem rejestracyjnym samochodu (może być taka sama jak wcześniej nadana
nazwa aplikacji). Nazwa SSID i hasło będą wpisane również do
przyrządów LB-523TD pracujących w sieci. W przypadku innej aplikacji, będzie inna nazwa SSID (hasło może być takie samo).
W przypadku pracy aplikacji w charakterze serwera Trans-Logger,
wymagane są ponadto identyfikatory lokalnej sieci Wi-Fi, czyli stały,
nienastawialny przez użytkownika adres IP (automatycznie nadany
zostaje adres 192.168. 43.1) oraz numer portu, który nadaje użytkownik np. 2000. Te parametry mogą być takie same dla wszystkich
aplikacji. Po skonfigurowaniu i uwidocznieniu w sieci, przyrządy mogą
być konfigurowane z poziomu serwera LBX.
Przyrządy pomiarowe LB-523T/LB-523TD oraz termohigrometry
LB-524 (te do zastosowań stacjonarnych, w komorach przeładunkowych) parametryzowane są indywidualnie, po podłączeniu do
portu USB.
2/2017

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, a administrator systemu powinien
skonfigurować go do współpracy z siecią poprzez tzw. publiczny
adres IP. W przypadkach, kiedy taki wariant nie wchodzi w grę,
można uzyskać transfer danych za pośrednictwem tzw. serwera
„proxy”.
„Proxy” jest jakby punktem pośredniczącym, którego parametry
(adres i hasło) należy wprowadzić do urządzenia z aplikacją Trans-Logger oraz jako parametr konfiguracyjny w aplikacji LBX-serwer.
Firma LAB-EL, za niewielką opłatą abonamentową oferuje pośrednictwo swojego serwera „proxy”. W przypadkach, gdzie możliwe
jest uzyskanie dla serwera LBX publicznego adresu IP, w miejscach, gdzie wpisywano parametry „proxy”, wpisuje się ten właśnie
publiczny adres IP.
Funkcjonalność systemu
System przedstawiony w artykule, tak jak wszystkie systemy
i urządzenia wykorzystywane w procesach dystrybucji produktów
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Rys. 1 Schemat poglądowy systemu
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farmaceutycznych, muszą zgodnie z wymaganiami GMP czy GDP,
podlegać procedurom kwalifikacyjnym dla systemów skomputeryzowanych. Wymagania kwalifikacyjne dotyczą również potwierdzenia
funkcjonalności systemu na zgodność z tzw. URS czyli wymaganiami
użytkownika, poprzez przeprowadzenie testów walidacyjnych. A oto
główne funkcje realizowane przez system:
– pomiary i rejestracja temperatury w naczepie samochodu dostawczego realizowane przez termometry Wi-Fi LB-523TD;
– sygnalizacja otwarcia drzwi naczepy;
– przesyłanie danych: pomiary bieżące, stan otwarcia drzwi do aplikacji Androidowej Trans-Logger, zainstalowanej w urządzeniu
kierowcy (terminal, tablet, telefon komórkowy);
– drukowanie raportu bezpośrednio przez kierowcę (na życzenie
odbiorcy przesyłanego towaru) na wbudowanej w terminal lub
autonomicznej drukarce termicznej BT (Bluetooth);
– przesyłanie danych z urządzenia z aplikacją Trans-Logger na serwer LBX, zainstalowany na dedykowanym komputerze
z publicznym adresem IP lub poprzez tzw. serwer proxy;
– pomiary i rejestracja parametrów środowiskowych w pomieszczeniach stacjonarnych tzw. komorach przeładunkowych z wykorzystaniem termohigrometrów LB-524;
– przesyłanie danych poprzez Internet (każdy termohigrometr LB-524
posiada indywidualna kartę SIM) na serwer LBX;
– na serwerze LBX tworzona jest baza danych z pomiarów mobilnych
(środki transportu) oraz z danych z komór przeładunkowych;
– bezpośrednio z przyrządów LB-523TD i LB-524 lub z programu
LBX zainstalowanym na serwerze z podłączonym modułem Fastrack Xtend/FXT009, mogą być wysyłane SMS-y o przekroczeniach zadanych wartości granicznych temperatury;

– na serwerze, program LBX tworzy zbiorczą bazę danych, synchronizowaną z zegarem oraz umożliwia drukowanie raportów w postaci tabelarycznej lub graficznej;
– na serwerze można utworzyć tzw. ekrany użytkownika, wizualizujące prace całego systemu jak i poszczególnych jego elementów
(np. punktów pomiarowych);
– istniejącą w systemie Android funkcję GPS można wykorzystać do
lokalizacji mobilnych środków transportowych.

Na koniec
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.
label.pl, gdzie można znaleźć wiele cennych informacji, nie tylko odnośnie samych przyrządów, ale również zalecenia aplikacyjne, opracowane na podstawie własnych doświadczeń w oparciu o obowiązujące przepisy.
Oczekujemy na wszelkiego rodzaju uwagi i sugestie; które jak już pisaliśmy stanowią cenne źródło informacji wykorzystywanych do doskonalenia naszej działalności.

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
ELEKTRONIKA • ApARATuRA
pOmIAROwA • AuTOmATyKA
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Tele do makro) oraz koło z filtrami (do 4 filtrów). W wielu
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Część II

Nowa metoda diagnostyki
pojemnościowych przekładników
napięciowych podczas eksploatacji
z zastosowaniem przenośnych
urządzeń pomiarowych

Określanie błędów
Jak opisano powyżej, możliwe jest
zarejestrowanie błędów względnych podczas jednej sesji pomiarowej wykonywa-

nej na wielu pojemnościowych przekładnikach pomiarowych. Dla oszacowania
rzeczywistych błędów tych przekładników, konieczne jest określenie błędów
użytych przekładników referencyjnych,

a w celu wykonania finalnych obliczeń
zaprojektowano specjalny algorytm. Grafiki zamieszczone na następnej stronie
przedstawiają wyniki różnych typów błędów:

Rys.24. Typowy protokół dla mocy równoczesnej i zakładanego poziomu obciążenia
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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.
Przedstawiamy Państwu dalszy ciąg dalszy artykułu.
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Jacek Turkowski, Protektel sp.j.
Urko Zatika, Electrotécnica ARTECHE Hermanos, S.L.

OCHRONA
ELEKTRYCZNEJ
ochrona aparaturyAPARATURY
elektrycznej
Energetyka&Elektrotechnika

Energetyka&Elektrotechnika

Rys. 25. Wyniki pomiarów w zakresie dopuszczalnego zakresu błędu

Rys. 26. Wynik pomiaru ze wskazaniem błędu przekraczającego dopuszczalny zakres – C1

Rys. 27. Wynik pomiaru ze wskazaniem błędu przekraczającego dopuszczalny zakres – C2

Baza danych
Jedną z największych zalet tej nowej
bezprzewodowej metody pomiarowej jest
szybkość wykonywania pomiaru z natychmiastowym uzyskaniem wyników, co pozwala na określenia z minimalną niepewnością błędów wszystkich pojemnościowych przekładników napięciowych podczas diagnostyki na stacji energetycznej.
Dlatego, stosując tę metodę można
stworzyć bazę danych z informacjami
o stanie wszystkich zasobów przekładników na każdej stacji.
Daje nam to następujące możliwości, szczególnie istotne w przypadku
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zarządzania wieloma składnikami majątku:
– Długoterminowe planowanie eksploatacji
przekładników pojemnościowych.
– Długoterminowe planowanie i zarządzanie
diagnostyką (wyprzedzającą).
– Określenie żywotności i zmian w czasie
dla pojemnościowych przekładników napięciowych.

0,2% i 0,8% (wyniki pomiarów nową metodą).

Potwierdzenie procedury

Testom poddano następujące pojemnościowe przekładniki napięciowe:
– DFH-420E 872849/1 stacja energetyczna Aragon Hiszpania
– DFK-420 0214428/15 stacja energetyczna Itxaso Hiszpania

Dla potwierdzenia procedury testu zdecydowano o badaniach w akredytowanym
laboratorium firmy Arteche, na dwóch pojemnościowych przekładnikach napięciowych, których błędy pomiarowe wynosiły

Celem badań było:
– Porównanie pomierzonych błędów na
stacjach energetycznych z błędami
w laboratorium
– Określenie przyczyn powodujących odchylenia błędów

2/2017

Energetyka&Elektrotechnika

Energetyka&Elektrotechnika

Graficzny zapis wyników pomiarów.

DFH-420E

872849/1 S/E Aragon

Rys. 28. Wyniki pomiarów przekładnika ze stacji S/E of Aragón

DFK-420

0214428/15

S/E Itxaso

Parametry wejściowe badanych
przekładników
Konieczna jest wiedza o konfiguracji
przekładników w celu:
– Określenia zmian pojemności w przypadku uszkodzenia kondensatora
– Lokalizacji uszkodzonego kondensatora
– Określenie błędu przekładnika w przypadku uszkodzenia kondensatora
Przekładniki typu DFH-420E i DFK-420
wykonane są w tej samej konfiguracji. Dlatego w tym przypadku uszkodzenie ele-

mentów pojemnościowych (kondensatorów) oznacza:
– 0,55% różnicę w stosunku do pojemności
całkowitej
– 1,66% różnicę w pojemności członu zawierającego uszkodzony kondensator
Błędy dla:
• 0.758% uszkodzonego członu C1
• -9.30% uszkodzonego członu C2
Testy laboratoryjne
Na wyselekcjonowanym pojemnościowym przekładniku napięciowym wykonywa-

ne w kompleksowy sposób i we wskazanej
kolejności następujące testy:
Pomiar Dokładności
Po pierwsze, przekładniki są rozpakowywane i 3 elementy pojemnościowe w izolatorach porcelanowych są montowane w celu
przeprowadzenia testu. Zdecydowano
o przeprowadzeniu pomiaru dokładności,
jako pierwszego, aby nie zmieniać obecnego
stanu kondensatorów.
Wyniki testu są następujące:

DFH-420E 872849/1 S/E Aragon

Rys. 30. Tabliczka znamionowa

Rys. 31. Pomiary laboratoryjne
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Rys.32. Wyniki pomiarów dokładności
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Rys. 29. Wyniki pomiarów przekładnika ze stacji S/E of Itxaso
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DFH-420E 872849/1 S/E Aragon

Rys. 33. Tabliczka znamionowa

Rys. 34. Pomiary laboratoryjne

Rys.35. Wyniki pomiarów dokładności

Pomiar wyładowań niezupełnych pojemności i TgD
Po wykonaniu pomiaru dokładności,
zdemontowano człony pojemnościowe
w celu wykonania pomiarów wyładowań
niezupełnych, pojemności i wartości TgD.
Podczas tego testu udaje się określić kondycję izolacji bez wpływu na zmiany, czy
całkowite uszkodzenie kondensatorów,
dzięki zastosowaniu poziomu napięcia te-

stowego poniżej ich wytrzymałości dielektrycznej, napięcie testowe osiąga wartość
napięcia znamionowego. Badanie wszystkich
członów pojemnościowych przekładnika pozwala na lokalizację miejsca uszkodzenia.

Numer fabryczny

Położenie
Modułu

Pojemność
(pF)

Pojemność testowa
(pF)

Wynik

0872849/1_1

Dolny

20848

21201

OK

0872849/1_2

Środkowy

20781

21133

USZKODZONY

0872849/1_3

Górny

20782

21134

OK

0214428/15_1

Dolny

21090

21447

OK

0214428/15_2

Środkowy

20990

21345

OK

0214428/15_3

Górny

21030

21386

USZKODZONY
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Analiza (DGA) gazów rozpuszczonych
w oleju.
Norma przedmiotowa IEC 60599:1999
wskazuje typowe wartości gazów skoncen-

kV

Hz

t(s)

11.4

50

-

76.2

50

-

TG
INF

Rys. 36. Układ pomiarowy

trowanych w oleju przekładników napięciowych, które mogą być zarejestrowane podczas diagnostyki. Są to wartości przybliżone,
ponieważ zależą one od typu przekładnika,
jego wieku czy rodzaju uszkodzenia. Poniższe wykresy zawierają porównanie zawartości gazów w oleju z różnych modułów pojemnościowych.

Resultados
20849pF

0.0822 %

DLN-245

20864pF
20848pf(placa)

0.1160 %

Nº 4: 79dB – 10 pC

ED

Tª(ºC)

Fecha-

22

09/04/13.BU

22

09/04/13.BU

22

09/04/13.BU

SIN DESCARGAS

EN ESTE CONDENSADOR NO HAY NINGUNA GALLETA PERFORADA (BRAK USZKODZEŃ)
TG
INT

11.4

50

-

21173 pF

0.1271%

DLN-245

76.2

50

-

21202 pF 20781pf
(placa)

0.1320%

Nº 4: 79dB – 10 pC

ED

SIN DESCARGAS

EN ESTE CONDENSADOR HAY UNA GALLETA PERFORADA (USZKODZENIE)
TG
SUP

11.4

50

-

20886 pF

0.1022 %

DLN-245

76.2

50

-

20903 pF 20782pf
(placa)

0.1124 %

Nº 4: 79dB – 10 pC

ED

SIN DESCARGAS

EN ESTE CONDENSADOR NO HAY NINGUNA GALLETA PERFORADA (BRAK USZKODZEŃ)
DFH-420E 872849/1 S/E Aragon
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Resultados
21116pF

0.0632%

DLN-245

21117pF 21090pf(placa)

0.0636%

Nº 4: 79dB –
10 pC

ED
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SIN DESCARGAS

EN ESTE CONDENSADOR NO HAY NINGUNA GALLETA PERFORADA
TG
INT

11.4

50

-

21021 pF

0.0662%

DLN-245

76.2

50

-

21022 pF 20990pf(placa)

0.0624%

Nº 4: 76dB –
10 pC

ED

SIN DESCARGAS

EN ESTE CONDENSADOR NO HAY NINGUNA GALLETA PERFORADA
TG
SUP

11.4

50

-

21426 pF

0.0650 %

DLN-245

76.2

50

-

21426 pF 21030pf(placa)

0.0650 %

Nº 4: 79dB –
10 pC

ED

SIN DESCARGAS

EN ESTE CONDENSADOR HAY UNA GALLETA PERFORADA
DFK-420

0214428/15

S/E Itxaso

DFH-420E

872849/1

S/E Aragon

Rys. 38. Wyniki pomiaru metodą DGA

Na podstawie wyników analizy DGA
można stwierdzić, że w przekładniku DFK420 nastąpiło:
– łuk wewnętrzny o niskiej energii: obecność
acetylenu (C2H2) i wodoru (H2) 275ppm,
– przegrzanie oleju: obecność dużej ilości
etylenu (C2H4) 1756ppm oraz metanu
(CH4) 2107ppm
– przegrzanie papieru: obecność dużej ilości
CO 1018ppm.
Na podstawie wyników analizy DGA można stwierdzić, że w przekładniku DFH-420
wystąpiły:
– wyładowania niezupełne: obecność wodoru (H2) 2120 ppm
– przegrzanie papieru: obecność dużej ilości
CO 512 ppm.
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WNIOSKI
Na podstawie wyników badań laboratoryjnych można stwierdzić, co następuje:
– Wyniki pomiarów błędów osiągnięte metodą pomiaru bezprzewodowego są porównywalne z wynikami pomiarów laboratoryjnych.
– Zarejestrowany błąd na poziomie do 0,8%
koresponduje z uszkodzeniem kondensatora. Wartość błędu zależy w każdym
przypadku od typu przekładnika pojemnościowego.

Analiza (DGA) gazów rozpuszczonych
w oleju potwierdza rodzaj uszkodzenia.
Celem stosowania tej metody nie jest jedynie określenie rodzaju uszkodzenia, które
pojawia się w pojemnościowych przekładnikach napięciowych, ale również przewidywanie ich z wyprzedzeniem przed całkowitą
destrukcją przekładnika.
Rodzaj pochodzenia uszkodzenia może
być zależne od różnych aspektów:
– Starzenie dielektryka ze względu na podwyższone napięcia sieciowe.

Numer fabryczny

Laboratorium (0 VA)

Stacja EN

0872849/1

0.87

0.83

0214428/15

0.72

0.70
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– Wysoka temperatura otoczenia. Nawet
wzrost chwilowy może powodować „gazowanie” oleju z powodu pojawiających
się wyładowań niezupełnych.
– Stany nieustalone w sieci.
W tym samym czasie uszkodzenia te są
źródłem pojawiających się pierwszych wyładowań niezupełnych w elementach kondensatora i inicjują proces całkowitej destrukcji.

Wczesne stadium starzenia
Stan wczesnego starzenia jest charakterystyczny dla wszystkich pojemnościowych
przekładników napięciowych niezależnie od:
– Poziomu napięcia
– Użytego materiału dielektrycznego: papier,
polipropylen, olej
– Pojemności
– Obciążenia wtórnego
– Położenia przekładnika na stacji energetyczne i jego podłączenia.
Obecnie istnieją metody, takie jak termografia, która pozwala nam ocenić możliwość
wystąpienia awarii. Metoda ta opiera się na
weryfikacji ilości energii lub ciepła emitowanego przez izolator przekładnika. Jednak moc
i rozproszenie tych parametrów z powodu
uszkodzenia kondensatora, mocno zależy od:
– konstrukcji przekładnika i użytych materiałów dielektrycznych. Rozproszenie mocy
w kondensatorach zawierających folię
polipropylenową, jest znacznie mniejsze
niż w kondensatorach z izolacją papierową. Biorąc pod uwagę, że przez wiele lat
większość producentów używało folii po-

lipropylenowej, może się zdarzyć, że metodą termografii nie da się wykryć takich
uszkodzeń;
– wartości pojemności przekładnika, mniejsza pojemność znamionowa determinuje
obniżoną energię rozproszenia mocy,
uszkodzenia mogą być niewykrywane
podczas termografii;
– the service gradient which are designed for.
– tangens delta. Parametr uzależniony od
typu zastosowanego dielektryka i rodzaju
uszkodzenia.
Należy dodać, że izolatory porcelanowe
przekładników pojemnościowych rozprowadzają temperaturę na całej powierzchni, co
zdecydowanie utrudnia stosowanie termografii w tej diagnostyce. Nowa metoda diagnostyki pozwala na analizę każdego rodzaju
uszkodzeń bez względu na ich przyczynę.
Dlatego jest to idealny sposób na wykrycie
STANU PRZEDWCZESNEGO STARZENIA i
zaplanowanie długoterminowej eksploatacji
przekładnika pojemnościowego.
Nowa metoda diagnostyki pozwala nam
na realizację bardzo dokładnych pomiarów
nawet małych błędów przekładnika, umożliwia lepszą kontrolę nad procesem starzenia
się przekładników i określenie z dużą pewnością czasu do całkowitego uszkodzenia.
Zarówno producent, jak i użytkownik przekładnika zainteresowany jest zbieraniem informacji o wpływie eksploatacji na jego stan.
Szczególnie interesujące jest zrozumienie
przyczyn powstawania uszkodzeń związku
z odpowiedzialnością za produkt i jego użytkowanie. Zebrane informacje mają zastoso-

Rys. 39. Charakterystyka niezawodności

wanie w procesie projektowania, technologii
produkcji, planowaniu przeglądów i konserwacji w celu uniknięcia problemów z działaniem przekładnika w systemie energetycznym i utrzymania go w eksploatacji, tak długo, jak to możliwe. W związku z tym, powstała koncepcja "krzywej wannowej", jako wykresu przedstawiającego charakterystykę niezawodności podczas długoterminowej eksploatacji urządzenia w systemie.
Charakterystyka niezawodności zawiera
trzy części:
– Część I: Okres „niemowlęcy”, gwałtownie
maleje część krzywej dotyczącej uszkodzeń wczesnych, kiedy awarii ulegają
produkty z powodu wad fabrycznych.
– Część II: Okres normalnej eksploatacji,
liczba uszkodzeń jest stała, uszkodzenia
są przypadkowe, wynikające z zewnętrznych przyczyn losowych, a nie z powodu
wad przekładnika.
– Część III: Okres starzenia, charakteryzujący się zwiększoną awaryjnością spowodowaną pogorszeniem się stanu technicznego, efektem starzenia przekładnika i są
wynikiem naturalnego procesu zużycia
w czasie eksploatacji.
Żywotność pojemnościowych przekładników napięciowych na podstawie charakterystyki niezawodności.
Lewa strona krzywej charakterystyki pokazuje cykl życia pojemnościowych przekładników napięciowych. Krzywa ta pokazuje
szacowany czas do ostatecznego załamania
prowadzącego do uszkodzenia, na podstawie zależności wynikającej ze zmierzonych
błędów podczas diagnostyki na podstacji. Po
prawej stronie krzywej pokazano okres zużycia, reprezentowany przez gwałtowny wzrostem błędów, aż do całkowitego uszkodzenia
przekładnika. Wykorzystanie zebranych danych podczas diagnostyki i badan laboratoryjnej oraz opracowanie na ich podstawie
powyższej charakterystyki niezawodności,
pozwala na skuteczne zarządzanie żywotnością przekładników.

Literatura:
[1] A. Gallastegi, U. Zatica “Development of
a new method to determine the accuracy of
CVTs while in service” EAHSL 2010

Rys. 40. Czas Eksploatacji Pojemnościowego Przekładnika napięciowego
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Energetycznie uświadomieni
po targach ENEX 2017
Ponad 4700 zwiedzających zdecydowało się w tym roku
przyjechać do Targów Kielce, by wziąć udział w równolegle
odbywających się Międzynarodowych Targach Energetyki
i Elektrotechniki ENEX oraz Międzynarodowych Targach
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH.

tokrzyskim, innowacjach, które będą
miały wpływ na światowy biznes, również
też związany z energetyką czy elektrotechniką, elektrycznych samochodach czy
odnawialnych źródłach energii. Od 1 do 2
marca w Targi Kielce zmieniły się w prawdziwe energetyczne centrum Polski. Jazda próbna w pełni elektrycznym BMW i3,
otwarcie wystawy „Transformacja energetyczna Niemiec” czy Pasaż Energetyczny,
gdzie swoje produkty i usługi prezentowały firmy sektora OZE to tylko niektóre
z wartych uwagi punktów tegorocznych
targów.
Kierunek innowacje – konferencja ZPUE
S.A.
Włoszczowska spółka ZPUE S.A.
pierwszego dnia targów skupiła się mocno na innowacjach. Konferencja „Innowacje w biznesie” poświęcona była finansowaniu, regulacjom prawnym, kontroli
i bezpieczeństwu przy realizacji i wdrażaniu nowatorskich pomysłów i technologii.
- Inicjatywa, z którą występujemy
w Targach Kielce, czyli Strefa innowacji
ZPUE to płaszczyzna komunikacji i wymiany doświadczeń dla energetyki, ale
i prowokacja, na ile rozumiemy co to są
innowacje – mówił w otwierającym konferencję wystąpieniu Janusz Petrykowski,
prezes ZPUE S.A.
Pompy ciepła i fotowoltaika wróciły do
Targów Kielce
Po raz kolejny redakcja GLOBEnergia
zaprosiła do udziału w Ogólnopolskim

Łącznie na blisko 2400 metrach kwadratowych powierzchni wystawienniczej
zaprezentowało się 144 firmy, z czego 94
zajmują się szeroko rozumianą działalnością w sektorze energetycznym.
- Kolejne targi, kolejna edycja i coraz
większe rezultaty tych targów, bo ilość
osób odwiedzających te targi się zwiększyła. Świadomość branży i inwestorów
chcących zainstalować sobie instalacje
fotowoltaiczne czy inne systemy wzrasta,
więc myślę, że targi jak najbardziej idą w
dobrym kierunku, a kolejne edycje będą
jeszcze bardziej udane – Paweł Wiktorowicz, firma Corab.
Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się również konferencje
i spotkania dla branży. Rozmawiano
o sposobach na czyste powietrze w Świę-
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Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej oraz Ogólnopolskiego Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii SOLAR+. W ciągu dwóch dni dzięki obecności specjalistów i ekspertów można było
poszerzyć swoją wiedzę o sposobach na
wytwarzanie i korzystanie z energii słonecznej. Pierwszego dnia, Forum Pomp
Ciepła uświetniła obecność sportowych
autorytetów pochodzących z Kielc. Karol
Bielecki i Piotr Chrapkowski, piłkarze ręczni klubu sportowego Vive Tauron Kielce
opowiedzieli o swojej wyczynach. Odbył
się również konkurs „Piłka w grze”, pod
czujnym okiem wymagających sędziów.
Przedstawiciele firm obecnych na Pasażu
Energetycznym i firm instalatorskich, biorących udział w konkursie "Dobre Prakty-

ki w Dobrych Rękach", mierzyli się z zadaniem, z którym piłkarze na co dzień walczą na boisku - rzutami piłką.
Spacer specjalną Aleją Kotłów podczas
targów ENEX 2017
O tym jaki kocioł wygrać, aby był odpowiedni, jak ocenić koszt montażu danego produktu, nowinkach technicznych
związanych z tą technologią grzewczą
można było porozmawiać ze specjalistami
czekającymi na zwiedzających Aleję Kotłów.
Wystawa, której partnerem była firma DEFRO po raz pierwszy w takiej formie została
zaprezentowana w Targach Kielce.
W tej części targów ENEX zaprezentowało się pięć firm: partner wystawy
marka DEFRO – producent pieców klasy
5, KAWAH Technika Grzewcza, KLIMOSZ,
RAKOCZY oraz SAS– tegoroczny laureat
nagrody Targów Kielce.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału
w targach ENEX. Zdobyliśmy nagrodę Targów Kielce za kocioł SAS BIO SOLID, wpisany na listę BAFA i posiadający certyfikat
Eco Design. Nasze produkty cieszyły się
dużym zainteresowaniem ze strony zwie-

dzających, którzy wiedzą dokładnie jakie są
ich oczekiwania i są bezpośrednio zainteresowani kupnem – mówi Anna Pawłowska,
specjalista do spraw marketingu z firmy
SAS.
Zdecydowanie, tegoroczne targi ENEX
skupiły się na promocji aktualnych tren-

dów w energetyce i dały przestrzeń do
rozmów, jak poprawić jakoś powietrza,
a tym samym jakość życia Polaków. Zadowolenie wystawców oraz rosnąca liczna
zwiedzających dają argument, że wiosną
warto odwiedzić Targi Kielce. Zapraszamy
za rok!
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49 SZKOLENIE TECHNICZNE ENERGY-TECH

"Nowe Rozwiązania w Energetyce
i Elektrotechnice, Efektywność,
Oszczędność, Bezpieczeństwo.”
30-31 marca 2017, Hotel Muﬂon, Ustroń
W dniach 30-31 marca 2017 odbyło się szkolenie
techniczne ENERGY-TECH organizowane przez
magazyn Energetyka i Elektrotechnika pt: „Nowe
Rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice,
Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo.”
Spotkanie odbyło się w hotelu Muﬂon w Ustroniu
W charakterze słuchaczy brało udział
prawie 70 uczestników – osoby decyzyjne
z zakładów z całej Polski. Na sali wykładowej można było spotkać m.in.:
Nitroerg S.A., ArcelorMittal S.A. Oddział
Dąbrowa Górnicza, Węglokoks Energia ZUT
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Sp. z o.o., SGL Carbon Polska S.A., ECO
Tarnobrzeg Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja
S.A., Tauron Ciepło S.A., Grupa Ożarów
S.A., Kopex S.A., Grupa Azoty Zakłady
Azotowe Puławy S.A., Wodociągi Ziemi
Cieszyńskiej Sp. z o.o. oraz wielu innych.

–
–
–
–

Patronami Merytorycznymi szkolenia zostali:
Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A.
PGNiG Termika
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw
SEP
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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

Prelekcji przedstawicieli firm mogliśmy
wysłuchać pierwszego oraz drugiego dnia
szkolenia.
Podczas obrad została poruszona bardzo szeroka problematyka dotycząca efektywności, bezpieczeństwa oraz innowacyjnych rozwiązań w energetyce i elektrotechnice. Liczne prelekcje wypełniające dwa dni
szkolenia były bez wątpienia cennym źródłem wiedzy dla uczestników sympozjum.
W roli wystawców oraz prelegentów
wystąpili przedstawiciele takich firm jak:
Apator Control Sp. z o.o., Helmar, Socomec Polska Sp. z o.o., Kamery IR, Siba

Polska Sp. z o.o., Elzat Sp. z o.o., Hubix
oraz Gazex

uczestnikom za udział i udzielenie odpowiedzi w ankietach!

Po zakończonym szkoleniu został
rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą
prelekcję. Poniżej przedstawiamy jego
wyniki:
– I miejsce: Kamery IR (zwycięzca otrzymał od nas 10 min prelekcji do wykorzystania na kolejnym szkoleniu)
– II miejsce: Gazex
– III miejsce: Apator Control Sp. z o.o.

W odpowiedzi na liczne pytania ze strony gości informujemy, że kolejne szkolenie
przewidziane jest na 26-27 kwietnia 2017.
Będzie to 50 JUBILEUSZOWE szkolenie
techniczne Maintenance-Tech pt. „Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu
Ruchu i Diagnostyce oraz Modernizacje
Obiektów Przemysłowych.”
Spotkanie odbędzie się w Stęszewie k.
Poznania w hotelu Delicjusz***
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału!

Prelegentom dziękujemy za ciekawe,
merytoryczne prelekcje oraz wszystkim
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Zapowiedź - 50 szkolenie techniczne
MAINTENANCE-TECH
Redakcja magazynu techniczno-informacyjnego
Utrzymanie Ruchu i Diagnostyka ma przyjemność
zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 50
JUBILEUSZOWYM 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

Drugiego dnia szkolenia (27 kwietnia 2017) odbędzie się wycieczka techniczna do zakładu produkcyjnego NIVEA Polska Sp. z o.o.
Grupa Beiersdorf.
Podczas zwiedzania fabryki można zobaczyć jak wygląda produkcja kosmetyków z linii NIVEA czy Eucerin, gdzie i w jaki sposób
są pakowane i przechowywane. Obszary zwiedzania: Naważalnia,
Pakownia, Magazyn.
W wycieczce mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Zapewniamy dojazd w obie strony!
Szkolenie skierowane jest do:
– Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników UR
– Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników działu produkcji
– Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników działu technicznego

2/2017

–
–
–
–

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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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.
Patronem Merytorycznym szkolenia została firma Cenos Sp. z o.o.
Przedstawiciel firmy- Andrzej Chojnacki (Dyrektor Operacyjny) wygłosi prelekcję na temat:
– „TPM. Najczęstsze problemy, trudności podczas wdrażania. Jak
skutecznie zaangażować pracownika ?”
– „SMED - droga do elastyczności produkcji”

wydarzenia
branżowe
wydarzenia branżowe

Energetyka&Elektrotechnika
– 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
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
– Przemysłowe sieciowe systemy komunikacyjne
– Przemysłowe urządzenia alarmowe
– Czujniki i przetworniki pomiarowe
Gospodarka Smarownicza
– Nowoczesne środki smarne używane w przemyśle i ich zastosowanie
– Gospodarka olejowa i smarownicza – oszczędności i recykling
– Nowe technologie stosowane w smarach

Energetyka&Elektrotechnika

Modernizacja obiektów przemysłowych
– Automatyka budynkowa
– Klimatyzacja
– Wentylacja
– Oświetlenie
– Monitoring wizualny
– Przyprzemysłowe oczyszczalnie
– Systemy zabezpieczeń dostępu do maszyn i pomieszczeń
– Rozwiązania systemu transportu wewnętrznego
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!
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Zapowiedź - 51 szkolenie techniczne
FOOD-TECH
Redakcja magazynu techniczno-informacyjnego Utrzymanie Ruchu
i Diagnostyka ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału
w 51 Szkoleniu Technicznym FOOD-TECH „Oszczędność i Efektywność
w Utrzymaniu Ruchu, Modernizacja Obiektów Przemysłowych
w Przemyśle Spożywczym. Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt.”
Szkolenie odbędzie się 22-23 czerwca 2017 w Polichnie, w hotelu Górskim.

– Logistyka i dostawy nowe rozwiązania
w przemyśle spożywczym
– Znakowanie produktu spożywczego
– Modernizacja obiektów przemysłowych
– Czystość, bezpieczna produkcja
– Ważenie i pakowanie

Przygotowaliśmy dla Państwa szerokie
spektrum tematyczne obejmujące kompleksowe usługi oraz nowe aplikacje. Podczas
trwania szkolenia każdy uczestnik otrzyma
imienny certyfikat świadczący o udziale
w warsztatach. W szkoleniu weźmie udział
ok. 120 uczestników.
ZAGADNIENIA:
– Nowoczesne rozwiązania dotyczące
Automatyki w przemyśle oraz wpływ na
bezawaryjność i oszczędność.
– Outscourcing dla utrzymania ruchu, oraz
oszczędności z tym związane.
– Mechanika w przemyśle
– Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym
– Nowoczesne technologie wykorzystywane w robotyce
– Sterowanie procesami produkcyjnymi –
przemysł spożywczy
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SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:
– Głównych automatyków
– Szefów i pracowników AKPiA
– Szefów i pracowników działów technicznych
– Głównych inżynierów
– Dyrektorów ds. technicznych i inwestycyji
– Kierowników utrzymania ruchu
– Szefów i pracowników działu utrzymania
ruchu
– Szefów i pracowników działu produkcji
– Elektryków
– Pracowników działów kontroli jakości
– Pracowników działów technologicznych

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

wydarzenia branżowe
wydarzenia
branżowe

2/2017

33

Energetyka&Elektrotechnika

aktualności
branżowe
aktualności branżowe

Energetyka&Elektrotechnika

Dlaczego warto wybrać technologię
LED w strefach EX?
Charakteryzują się coraz dłuższą żywotnością, wyższą – niż inne źródła
światła – skutecznością świetlną, wysoką odpornością na prace w
trudnych warunkach (niskie temperatury, wibracje). Nie trzeba wiele, aby
stwierdzić, że technologia LED jest coraz bardziej popularna w aplikacjach
do stref zagrożonych wybuchem, czyli wszędzie tam, gdzie wymiana
źródła światła jest kłopotliwa i kosztowna, a należyte oświetlenie jest
wymogiem koniecznym, decydującym często o życiu i bezpieczeństwie
osób tam pracujących.
Oświetlenie półprzewodnikowe, poza
ograniczeniami w postaci pracy w wysokich
temperaturach otoczenia (> 65˚C), jest
w zasadzie uniwersalne, nie ma żadnych
przeciwskazań do zastosowań w przemyśle, co więcej, korzystając z rozwiązań renomowanych producentów wyposażonych
w diody pojedyncze markowych dostawców, mamy gwarancję wysokiej jakości
światła generowanego przez takie oprawy
oświetleniowe (głównie chodzi o brak
olśnienia, wysoki współczynnik oddawania
barw, odpowiednio dobraną temperaturę
barwową).
Korzyści
Ekonomiczne – technologia LED jest
obecnie najbardziej wydajnym źródłem
światła, osiągającym poziom nawet 160
lm/W, co bezpośrednio przekłada się na
niższe koszty użytkowania (energia elektryczna) w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Źródło światła LED generuje strumień świetlny kierunkowo, co dodatkowo
zwiększa efektywność świetlną całej oprawy (reflektor zastępuje najczęściej soczew-
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ka, ale znane są też rozwiązania bez soczewek skupiających).
Trwałość – jest nieporównywalnie wyższa od tradycyjnych źródeł światła, takich
jak źródła żarowe czy wyładowcze, a nawet
od świetlówek fluorescencyjnych o przedłużonej trwałości, tak popularnych w zastosowaniach do stref zagrożonych. Istotną cechą jest także brak negatywnego wpływu
liczby cykli załączeń na trwałość półprzewodnika oraz regulacja strumienia świetlnego, co idealnie sprawdza się z systemami
sterowania oświetleniem. Obecna technologia pozwala na uzyskanie trwałości na poziomie nawet 200 000 h dla parametrów
L80B10 (T = 25˚C).
Bezpieczeństwo – źródła światła LED
nie generują promieniowania UV/IR, a dzięki zwartej, kompaktowej budowie są bardzo
odporne na różnego rodzaju wstrząsy i wibracje, co w sposób znaczący wpływa na
wydłużenie trwałości oraz zwiększenie
bezpieczeństwa takiego rozwiązania w
stosunku do opraw z tradycyjnymi źródłami
światła (świetlówka fluorescencyjna prócz
tuby szklanej zwiera również elementy

zgrzewane, które pod wpływem długotrwałych wibracji często ulegają uszkodzeniu).
Ekologiczne – to nie tylko trend, ale
także wpływ na nasze zdrowie oraz środowisko naturalne. W odróżnieniu od np. tradycyjnych świetlówek źródła LED nie zwierają rtęci oraz innych niebezpiecznych
związków, co czyni je bardziej „zielonym”
rozwiązaniem.
Oszczędności w modernizacji oświetlenia
Wraz z rozwojem nowych technologii
oświetleniowych, a także jednoczesnym
zużywaniem się funkcjonujących instalacji
niezmiennie aktualny w oświetleniu stref
zagrożonych jest temat modernizacji. Zainteresowani są nim państwowi i prywatni
użytkownicy, wykonawcy, konsultanci oraz
producenci sprzętu oświetleniowego, jako
potencjalni dostawcy systemów oświetleniowych.
Powodem tego jest to, że koszty ponoszone na eksploatację oświetlenia (wymiana
zużytych bądź uszkodzonych lamp i opraw,
rachunki za energię elektryczną, naprawy
interwencyjne) to najczęściej bardzo znaczące pozycje w budżetach jednostek odpowiadających za prawidłowe działanie
tychże instalacji, dlatego też poprawnie zaplanowana i przeprowadzona inwestycja
może być źródłem poważnych oszczędności i udogodnień. Zabierając się profesjonalnie do tematu modernizacji oświetlenia,
w pierwszej kolejności musimy odpowiedzieć sobie na szereg pytań, takich jak: W
jaki sposób odpowiednio ocenić potencjalne
korzyści z modernizacji? Jakie technologie
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wykorzystać? Jakie mamy potencjalne możliwości, przeprowadzając modernizację?
Rzetelny audyt – pierwszy krok do
sukcesu
Trudno wyobrazić sobie podejście do
modernizacji bez uprzedniej inwentaryzacji
obecnej instalacji obejmującej rodzaj, stopień
zużycia istniejących opraw, rodzaj i moc zastosowanego źródła światła. Dodatkowo nie należy zapominać o parametrach świetlnych
i geometrycznych instalacji oświetleniowej,
takich jak aktualny poziom natężenia oświetlenia (czy jest zgodny z normą), jego równomierność, a także odległość i wysokość, na jakiej
oprawy zostały zamontowane. Istotnym elementem audytu jest także konfrontacja teoretycznego i rzeczywistego zużycia energii
elektrycznej instalacji. Najczęstszym źródłem
błędu jest zaliczenie zużytych bądź nieużywanych punktów świetlnych na konto działających, czy też ewentualne zmiany dokonywane
przy okazji modernizacji mające na celu pomniejszenie lub powiększenie liczby opraw na
instalacji (np. z racji zmiany profilu produkcji),
co finalnie zafałszowuje wynik końcowy.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w modernizacji
Kolejnym pytaniem, które stawia sobie
inwestor po analizie audytu oświetleniowego, jest technologa, na którą warto postawić,
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modernizując oświetlenia, a krótko – czy
LED będzie właściwym wyborem? Biorąc
pod uwagę dwie podstawowe cechy tychże
rozwiązań, odpowiedź będzie twierdząca.
Wspominane cechy to:
Efektywność energetyczna: jedynym
rzetelnym sposobem na obliczenie energooszczędności jest porównanie, jakim
nakładem mocy elektrycznej osiągniemy
ten sam wynik dla dwóch wariantów
oświetlenia. Podstawowym parametrem
służącym do takiej oceny jest skuteczność świetlna samej oprawy, czyli jej wydajność w przetwarzaniu energii elektrycznej na światło. Na wydajność oprawy
wpływ ma wiele czynników, takich jak:
system optyczny, straty na układzie zasilającym, właściwe zarządzenie ciepłem,
ale najważniejszym elementem jest wydajność samego źródła światła zastosowanego w urządzeniu. Dzięki niebywale
szybkiemu rozwojowi oświetlenia półprzewodnikowego obecnie dysponujemy diodami potrafiącymi wygenerować aż 160 lm
z każdego wata dostarczonej energii, dla
porównania tradycyjna świetlówka linowa
dostarcza (np. 36 W) około 90 lm z każdego wata, co jest wynikiem prawie o połowę
gorszym w porównaniu z LED. Zakładając
zatem podobną stratność opraw (konwencjonalnie i LED), sama zamiana technologii,

w której wykonane jest źródło światła, przyczyni się do oszczędności na poziomie
zbliżonym do 50%.
Trwałość użytkowa: jest to element, na
który składa się współczynnik utrzymania
przyjęty na etapie projektowania, i plan konserwacji, gwarantujący, że przez założoną
liczbę godzin świecenia oprawy wszystkie
parametry fotometryczne będą zachowane.
W przypadku standardowych lamp fluorescencyjnych zazwyczaj jest to 18000 h, co
przy średniej, rocznej liczbie godzin świecenia na poziomie 4000 h oznacza konieczność grupowej wymiany źródeł co 4 lata.
Przy założeniu, że szacowana trwałość
oprawy do strefy zagrożonej to około 15–20
lat, oznacza to cztero-, a nawet pięciokrotną
wymianę grupową źródeł w cyklu życia urządzenia. Dla porównania nowoczesne oprawy
diodowe renomowanych producentów gwarantują trwałość użytkową na poziomie nawet 100000 h z deklarowanym zachowaniem strumienia świetlnego po tym czasie na
poziomie powyżej 80% wartości początkowej i wskaźnikiem awaryjności na poziomie
10% próbki, co oznacza brak konieczności
grupowej wymiany opraw w całym cyklu
życia instalacji!
GRUPA WOLFF spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
www.grupa-wolff.eu
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W ciekawy sposób odbywa się właśnie coś pod nazwą „repolonizacja”
polskiej energetyki. Elektrownie, które kiedyś sprywatyzowano i sprzedano
zagranicznym inwestorom- międzynarodowym koncernom
energetycznym- są dzisiaj odkupywane przez polskie narodowe koncerny
z większościowymi udziałami Skarbu Państwa i pod względem
własnościowym wracają na łono ojczyzny. Pomijając fakt wątpliwych
zysków przy porównaniu cen za jakie kiedyś spółki sprzedano i za jakie
dziś są odsprzedawane powrotnie, warto pomyśleć nad całym procesem
– jakie niesie korzyści, ale też i potencjalne problemy.
jak energetyka rozproszona, przychody
z segmentu dystrybucji i obrotu, nowe usługi, wyjście poza sam czysty segment energetyczny, elektromobilność, itp. Zakup
(wykup) wysłużonych elektrowni konwencjonalnych to jakby krok w tył (lub przynajmniej pozostanie na miejscu) i zwiększanie
konwencjonalnych assetów w strukturze
wytwarzania. Tak więc koncerny (dziś
w transakcji z elektrownią Połaniec, jutro el.
Rybnik i innymi elektrociepłowniami grupy
EdF) przeznaczają gotówkę, której de facto
jest coraz mniej, na inwestycje, które jeszcze bardziej utrwalają ich strukturę i podnoszą rolę węgla w wytwarzaniu. Czy to dobrze czy nie – trudno ocenić , na pewno jest
to zupełnie inne podejście niż to realizowane przez dziś zagraniczne koncerny. Czas
pokaże, która strategia będzie lepsza.
Drugi koniec naszego energetycznego
kijka to sam stan mocy wytwórczych dla
pokrycia zapotrzebowania dziś i w przyszłości. Obecne transakcje może i zwiększają

Żródło: http://konradswirski.blog.tt.com.pl
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Spółki kupujące (nasze koncerny) słusznie się cieszą, bo w bilansach poprawia się
pozycja assetów, mocy wytwórczych
i oczywiście za chwilę ilości wyprodukowanej energii, dodatków w kolejnych latach
przewidywane są większe przychody. Bilansowo wygląda to dobrze, każda spółka
giełdowa dąży do tego aby sprzedawać
więcej i poprawiać swoją pozycję wobec
konkurencji, więc należy się cieszyć, że
krajowe spółki rosną i są coraz większe
i porównywalne na rynku światowym. Ale
tak jak każdy kij ma dwa końce tak ten
energetyczny ma ich nawet trzy, a może
i cztery.
Po pierwsze – wypływ gotówki i kontynuacja „klasycznej strategii” energetycznej.
Koncerny wytwórcze w całej Europie gwałtownie się zmieniają (nie tylko pojawiają się
nowe nazwy i logo jak Innogy czy Engie)
próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości energetycznej, w której rośnie udział
energetyki odnawialnej i innych usług takich

polskie spółki, ale w żaden sposób nie
zwiększają mocy wytwórczych w systemie.
W ten sposób pieniądze, które mogłyby być
zagospodarowane na inwestycje (nowe
bloki, OZE, moce szczytowe, itp.), zmienią
jedynie układ właścicielski, ale nie dadzą ani
jednego MW więcej dla polskiej energetyki.
Można powiedzieć, że dają jedynie możliwości defensywne (poprzedni właściciele
mogli bowiem np. niektóre bloki lub elektrownie po prostu zamknąć), ale w niczym
nie pomagają w strategii ofensywnej, czyli
rozwiązaniu problemu kolejnych mocy
i zmianie energy mix. Ten problem będzie
wracał jak bumerang przez następne lata
i będzie wymagał … gotówki na inwestycje
(a ta gotówka jest już gdzie indziej).
Wreszcie na sam koniec ostatni problem, który będziemy widzieć wkrótce
w europejskich negocjacjach. Opuszczanie
przez zagranicznych inwestorów polskiej
energetyki węglowej to paradoksalnie także… większy nacisk na węgiel w Brukseli.
Tracimy bowiem ostatnich sprzymierzeńców w walce o przyszłość węgla w Europie.
Dopóki Engie czy EdF były właścicielami
także węglowych elektrowni można było
spodziewać się choćby dyskretnej, zakulisowej pomocy w lobbowaniu także francuskich eurodeputowanych czy ekspertów.
Teraz wydaje się , że jest już pozamiatane.
Odsprzedaż polskich elektrowni węglowych
to jasny sygnał ustalony przez zagraniczne
koncerny i rządy innych, europejskich krajów, że nie mamy już z węglem wspólnych
interesów i nie zamierzamy go w żaden
sposób bronić…. bo też nie dotknie nas to
w jakikolwiek sposób ekonomicznie. Ten
ostatni aspekt energetycznego kijka rodzi
według mnie największe obawy – bo
z kijka łatwo może zrobić się pałka, a następnie pojawią się kolejne zapisy energetycznej polityki europejskiej oraz nowe
poziomy opłat emisyjnych CO2 poprzez
system MSR. Dzisiejsza repolonizacja
energetyki może być więc pyrrusowym
zwycięstwem jeśli za chwile będziemy
musieli i tak otwierać rynki na obowiązkowe dostawy zielonej energii lub też gwałtownie inwestować w nowe elektrownie,
bo te dzisiejsze będą miały legislacyjne
kamienie u szyi. Energetyka jest dziś bardzo wielowymiarowa i każdy ruch rodzi
szereg konsekwencji…

Energetyka&Elektrotechnika

Energetyka wraca do polskich
spółek. Są plusy ale… i minusy.
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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

Energetyka&Elektrotechnika

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
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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
pomiar.com
katarzyna.hahn@2/2017
tel. kom.: 512 038 040

EXPOPOWER
23-25 maja 2017

Pawilon 7A, Stoisko 35

.

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

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

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

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

