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

Potencjalne korzyści to:
•
•
•
•
•
•
•

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

Zapewniamy:
•
•
•
•

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

Metoda badań diagnostycznych

Wibroakustyka

Maszyny objęte badaniami

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

•
•
•
•

silniki
przekładnie
wentylatory
sprężarki

Badanie osiowości sprzęgieł
i przekładni pasowych.
(Korekcja ustawień)

• pompy
• wentylatory
• Sprężarki

Analizy olejowe.

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

Termowizja

• szafy sterownicze
• pulpity sterownicze
• rozdzielnie

Ultrasonograﬁa

•
•
•
•

Pomiar przepływu powietrza

• przewody wentylacyjne
• instalacje odpylania

Badania endoskopowe

• inspekcja przewodów rurowych
• inspekcja miejsc trudnodostępnych

wydawnictwo

WAGTECH

przewody parowe
odwadniacze
zawory odcinające i regulacyjne
detekcja nieszczelności instalacji pneumatycznej
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W
w

ele firm, również i my dokonaliśmy podsumowania I półrocza. W efekcie tych analiz możemy
się pochwalić już czterema (o jedno więcej w stosunku do zeszłego roku) zorganizowanymi
szkoleniami: z zakresu pomiarów, automatyki oraz elektroniki, które odbyło się na początku lutego
Ustroniu w hotelu Muflon, w marcu z zakresu energetyki i elektrotechniki. Kolejne konferencje
w maju i czerwcu były spotkaniami dedykowanym: WODKA-EKOTECH (branża wodono-kanalizacyjno-ściekowa) oraz FOODTECH (utrzymanie ruchu w branży spożywczej). Wszystkie wydarzenia zakończyły się sukcesem oraz pozytywną opinią zarówno ze strony firm wystawienniczych, jak
i słuchaczy, a te są dla nas najważniejsze. Dlatego zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych, na których pojawią się zapowiedzi kolejnych spotkań przewidzianych w 2016 i 2017 roku.
Równie owocnie przebiegały imprezy targowe, w których nasze wydawnictwo brało udział, między innymi targi Enex, Automaticon, Automa, Expopower czy też ITM-Mach Tool.

Energetyka&Elektrotechnika

Szanowni Państwo

Obecnie odliczamy tygodnie do piątego w tym roku szkolenia, które odbędzie się 07-08.09.2016
„Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu, Diagnostyce oraz Modernizacje Obiektów Przemysłowych”, w Łysomicach k. Torunia – hotel Rubbens&Monet*** (str. 38).

Zachęcam również do zapoznania się z planem konferencji na II półrocze 2016 rok – (str. 7).

Z poważaniem
MAGDALENA BURGER
REDAKTOR NACZELNA

prenumerata

S

zanowni Państwo, zachęcamy do prenumeraty magazynu
Energetyka & Elektrotechnika. Periodyk ten , tworzony jest
przy współpracy specjalistów z branży elektrotechnicznej. Pismo
dedykowane jest energetykom, elektrykom, operatorom sieci,
elektromonterom, kadrze ds. inwestycji. Naszą ideą jest, aby magazyn był dla Państwa ciekawą lekturą i inspiracją do nowych,
lepszych rozwiązań. Koszt roczny to tylko 43,20 zł. Możecie Państwo wpłacić na poczcie lub przelewem na konto 03 1140 2004
0000 3102 3480 6705, odbiorca: Wydawnictwo Wag-Tech Hahn
Katarzyna, ul. Główna 12, 47-411 Czerwięcice, z dopiskiem prenumerata.
amówienie możecie przysłać mailem na adres marketing@
energetykaelektrotechnika.com lub faksem 32 414 9225.
Nasza misją i ambicją jest , aby magazyn Energetyka & Elektrotechnika stał się Vademecum , każdej osoby związanej z elektrotechniką i energetyką. Chcemy także, najnowsze technologie,
rozwiązania ze świata energetyki i elektrotechnik tworzyć i odkrywać razem z Państwem. Zapraszamy do współpracy.

Z
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Niecały tydzień później później spotykamy się z Państwem na targach ENERGETAB w Bielsku
– Białej (13-15.09.2016). Wśród wystawców spotkamy zarówno dobrze znane międzynarodowe
korporacje dostarczające pełny wachlarz produktów na globalne rynki jak też większość liczących
się, krajowych dostawców najbardziej zaawansowanych technologicznie maszyn, urządzeń i aparatów, służących niezawodnemu wytwarzaniu i dostarczaniu energii elektrycznej.
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Układy pomiarowe HBM
Regulowane napędy rusztów z zabezpieczeniem przeciążeniowym
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45 Szkolenie Techniczne "Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania
w Utrzymaniu Ruchu i Diagnostyce Oraz Modernizacje w Obiektach
Przemysłowych

34
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44 Szkolenie Techniczne FOODTECH. Oszczędność i Efektywność
w Utrzymaniu Ruchu , Modernizacja Obiektów Przemysłowych
w Przemyśle Spożywczym. Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt.

46 Szkolenie Techniczne "Nowości, Innowacje w Eksplowatacji
Urządzeń w Sektorach o Podwyższonej Wilgotności
oraz w "Strefach Zagrożonych Wybuchem"
Rosyjskie media zwracają uwagę na wzrost importu przez Polskę
Reforma OZE w Niemczech. Dyrektywa ETS i sprzedaż ekogroszku
przez PGG

39
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Anomia w energetyce i technice.
Czym jest, i jakie są jej konsekwencje?
Jaka polityka klimatyczna i energetyczna po Brexicie?
3/2016
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Plan szkoleń 2016
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

Miejsce

45 SZKOLENIE

Oszczędne i Innowacyjne
Rozwiązania w Utrzymaniu
Ruchu i Diagnostyce
oraz Modernizacje w Obiektach
Przemysłowych

woj. kujawsko-pomorskie
hotel Rubbens&Monet
Łysomice k. Torunia

20–21 października 2016 r

woj. śląskie
hotel Grand
Częstochowa

29-30 listopada 2016 r

woj. małopolskie
hotel Mercure
Racławice

–

Spotkanie w Państwa firmie

plan szkoleń 2016
plan
szkoleń 2016

7–8 września 2016 r

46 SZKOLENIE

Nowości, Innowacje w eksploatacji
urządzeń w sektorach
o podwyższonej wilgotności
oraz w strefach zagrożonych
wybuchem.

47 SZKOLENIE

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

Konsultacje diagnostyczne
szyte na miarę

*Plan szkoleń ma charakter ramowy, pewne elementy mogą ulec zmianie

3/2016

7

Energetyka&Elektrotechnika

Detektor PS200 wyposażony
w baterię o przedłużonej
żywotności

R

enfrew, Scotland, UK - Tyco Gas & Flame
Detection ogłasza z satysfakcją, że przenośny detektor gazu PS200 dostępny jest obecnie
z nową opcją czujnika z kulką katalityczną zapewniającą przedłużoną do 80 godzin żywotność baterii w trybie dyfuzji oraz 20 godzin
w trybie pompowania.

Platforma EPLAN 2.6
już dostępna!

Więcej niż router

M

odułowe routery MRX firmy INSYS icom w wersji ze środowiskiem icom SmartBox bazującym na LXC | Regensburg Nowa wersja 2.0 systemu operacyjnego dla modułowych routerów
MRX firmy INSYS icom to pełnowartościowe środowisko embedded
Linux. Pozwala na uruchamianie programów oraz skryptów, a także
na zbieranie i przetwarzanie danych bez wpływu na funkcjonalność
routera. Zamknięte środowisko "icom SmartBox" obsługuje te operacje całkowicie niezależnie od systemu operacyjnego routera i jego
konfiguracji. Dzięki takiemu rozwiązaniu INSYS icom oferuje użytkownikom tani i efektywny sposób programowania i uruchamiania
szerokiej gamy aplikacji M2M lub IoT bezpośrednio na routerach
MRX (Edge Computing).
Szczegółowe informacje:
www.insys-icom.com/SmartBox

nowości
nowości

T

o niemal wzorcowy przykład kultury innowacji „wyciągany prosto z pudełka”. Dzięki nowej wersji 2.6
Platformy EPLAN, użytkownicy mogą skorzystać z istotnych funkcjonalności inżynieryjnych, które mogą być w łatwy sposób integrowane w codziennych procesach pracy, włącznie z nowymi funkcjami projektowania zacisków i zarządzania danymi projektu, reprezen-

Fabryka opon oszczędza rocznie
119 000 € dzięki łożyskom MoldedOil ﬁrmy NSK
tacją rurociągów w inżynierii płynów oraz zoptymalizowaną integracją IT. Warto również podkreślić, że dzięki wprowadzeniu kolejnego
języka – języka tureckiego, Platforma EPLAN jest obecnie dostępna
w 18 wersjach językowych.

Energetyka&Elektrotechnika

Szczegółowe informacje:
www.eplan.pl

CONTROL TECHNIQUES
przedstawia nowe
napędy modułowe
wysokiej mocy

Ł

ożyska Molded-Oil firmy NSK po raz kolejny udowodniły swoją
przydatność w wymagających aplikacjach produkcyjnych, pomagając europejskiemu producentowi opon osiągać roczne
oszczędności w wysokości ponad 118 000 €. Po wymianie w maszynie do cięcia gumy standardowych zespołów łożyskowych na
łożyska Molded-Oil NSK, które dzięki polimerowemu materiałowi
nasączonemu olejem posiadają zapas środka smarnego na cały
okres eksploatacji, fabryka odnotowała czterokrotne wydłużenie
okresu eksploatacji łożysk.
Szczegółowe informacje:
www.nskeurope.pl

C

ontrol Techniques, przedsiębiorstwo
należące do grupy Emerson, rozbudowało swoją gamę napędów modułowych
wysokiej mocy. Obie grupy napędów
o zmiennej prędkości, Unidrive M oraz Powerdrive F300, są już dostępne w wersji do
większego rozmiaru
obudowy 11, co
oferuje elastyczną
metodę budowy
zwartych, niezawodnych rozwiązań
wysokiej mocy.
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M

Łożyska walcowe APTSURF ﬁrmy
NSK zapewniają wysoką precyzję
i osiągi dla użytkowników obrabiarek

ierząca ponad 100 m szerokości i ponad 60 m wysokości,
mająca 45 t udźwigu suwnica portowa służąca do załadunku
i wyładunku kontenerów to jedno z wielu urządzeń, które zostały
zmodernizowane wysiłkami inżynierów firmy Apator Control w bieżącym roku.
Więcej informacji:
www.EmersonIndustrial.com/Automation

S

N

a targach Hannover Messe 2016 firma Pepperl+Fuchs po raz
pierwszy zaprezentowała nową serię czujników fotoelektrycznych R103 zaprojektowanych specjalnie na rynek USA. Uzupełniają one poprzednią generację popularnych, małogabarytowych
czujników R100 i R101. Projektując nowy wariant wdrożono koncepcję montażową szeroko stosowaną w USA – ze znajdującym się
z przodu czujnika gwintem M18. Model R103 łączy zalety wynikające z przyszłościowej architektury produktu — w tym zamknięcie
wszystkich funkcji fotoelektrycznych w obudowie o jednolitej konstrukcji oraz nową technologię lasera DuraBeam. Zintegrowano tu
również interfejs IO-Link.

Szczegółowe informacje:
www.nskeurope.pl

Sterowniki ruchu nowej generacji
Poczuj moc!

Szczegółowe informacje:
www.pepperl-fuchs.com

Z

decentralizowana inteligencja, zdolność do komunikacji w czasie
rzeczywistym z procesami sterowania wyższego poziomu oraz
elastyczność zastosowań to wymogi stawiane najnowocześniejszym
systemom sterowania w kontekście przemysłu z komunikacją sieciową, które zapoczątkowały prace nad opracowaniem nowej generacji sterowników ruchu.

4/2015
3/2016
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Nowa, przyszłościowa architektura
czujników rozszerzona o wersję
zaprojektowaną na rynek USA

eria produktów APTSURF firmy NSK to nowe, bardzo precyzyjne łożyska walcowe o wysokich osiągach, zaprojektowane do
stosowania we wrzecionach obrabiarek. Nowe łożyska zapewniają
użytkownikom korzyści w postaci zwiększonej niezawodności wrzecion i lepszej jakości wykończenia powierzchni, zwłaszcza w przypadku tokarek i centrów tokarskich - jest to związane głównie ze
zmniejszeniem o 55% poziomu drgań podczas obrotu wrzeciona.
Kolejną zaletę stanowi wydłużona o 60% żywotność, co osiągnięto
dzięki optymalizacji konstrukcji wewnętrznej łożysk oraz innowacyjnej technologii produkcji.

Energetyka&Elektrotechnika

Napędy EMERSON usprawniają
działanie suwnicy portowej

Energetyka&Elektrotechnika

Firma NSK wymienia łożyska
wrzeciona w wielkogabarytowej
tokarce

G

rupa Doppelmayr/Graventa z siedzibą w Wolfurt (Austria),
specjalizująca się w produkcji naziemnych i napowietrznych
kolejek linowych, wykorzystała wiedzę ekspercką firmy NSK w trakcie wymiany głównych łożysk wałeczkowych wrzeciona w wielkogabarytowej tokarce do kół kołowrotów.
Szczegółowe informacje:
www.nskeurope.pl

EPLAN prezentuje nową aplikację
Smart Wiring

U

proszczone okablowanie w szafie sterującej | Projektowanie
okablowania w szafie sterowniczej wymaga mnóstwa czasu
i wiedzy, jednak firma Eplan pozwala znacznie ułatwić ten proces:
służy do tego aplikacja Smart Wiring zaprezentowana na targach
Hannover Messe. Oprogramowanie to wizualizuje okablowanie
i dostarcza 100 procent danych cyfrowych niezbędnych do produkcji. Użytkownicy mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu przy zmianach
wprowadzanych w ostatniej chwili, ponieważ oprogramowanie obsługuje również często bardzo trudne zadanie porównywania projektów.

Europejska niezawodność decyduje
o wyborze urządzeń do systemów
chłodniczych dla tajlandzkiego
centrum dystrybucji detalicznej

J

eśli chodzi o zastosowania w chłodnictwie, firma Emerson Industrial Automation już od wielu lat oferuje rozwiązania przeznaczone na ten wymagający rynek. Dotyczy to szczególnie silników wytwarzanych przez Leroy-Somer, jedną ze spółek grupy Emerson.

Energetyka&Elektrotechnika

nowości
nowości

Szczegółowe informacje:
www.eplan.pl
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Impreza targowa w silnie
uprzemysłowionym regionie

S

toiska na FMB 2016 – targach dostawców z sektora inżynierii
mechanicznej praktycznie wyprzedane. Pomimo, że do rozpoczęcia FMB 2016 – targów dostawców z sektora inżynierii mechanicznej, odbywających się w Bad Salzuflen Exhibition Centre
w dniach 9-11 listopada 2016 pozostało około pięciu miesięcy,
stoiska zostały już praktycznie wyprzedane. Menadżer Christian
Enßle z firmy Clarion Events Deutschland organizującej targi, powiedział: "Otrzymaliśmy znacznie więcej zgłoszeń niż w roku ubiegłym.
Przewidujemy, że do listopada cała dostępna przestrzeń hal targowych będzie wyprzedana."

3/2016
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G

łównym celem jest zaoferowanie użytkownikom rozwiązań
mogących sprostać wszystkim wyzwaniom stawianym przez
Industry 4.0. Z tą myślą firma Pepperl+Fuchs opracowuje kolejne
innowacyjne technologie. Najnowszym przykładem jest zaprezentowany na targach Hannover Messe inteligentny terminal VisuNet RM
GXP z nowym oprogramowaniem firmware RM Shell 4.1.

Szczegółowe informacje:
www.pepperl-fuchs.com

SOUTHCO wprowadza nowy typ
śruby uwięzionej z pokrętłem
skrzydełkowym, zapewniającej
dostęp bez użycia narzędzi

Energetyka&Elektrotechnika

Inteligentny terminal dla Industry
4.0 – Innowacyjny thin client
z oferty ﬁrmy Pepperl+Fuchs

F

irma Southco rozszerzyła ofertę
elementów uwięzionych
o nowy typ śruby z możliwością
obsługi bez użycia narzędzi. Śruba
uwięziona 4C z pokrętem skrzydełkowym służy do szybkiego
mocowania komponentów. Zawiera pokrętło skrzydełkowe
obtryskiwane tworzywem
w standardowych wersjach kolorystycznych lub w kolorach specyfikowanych przez klienta.
Szczegółowe informacje:
www.southco.com

System wspomagania pracy serca
napędzany przez śruby kulowe NSK

W

Szczegółowe informacje:
www.nskeurope.pl

Niezawodność wyznacza dobór
silnika i napędu do wentylatora
odciągu dymu

F

irma Emak Fan Industries ma
siedzibę w Stambule w Turcji i
do ostatniego projektu odciągu
dymu wybrała modułowe, wyspecjalizowane rozwiązanie obejmujące silnik i napęd oferowane przez
Emerson. Po przejściu od innego
dostawcy firma Emak wybrała modułowy napęd Powerdrive F300
firmy Control Techniques i silnik
Leroy-Somer przeznaczony do
systemów odciągu dymu (obaj
dostawcy z grupy Emerson Industrial Automation), kierując się cechami konstrukcyjnymi gwarantującymi niezawodność i wytrzymałość
oraz możliwością szybkiej dostawy.
Szczegółowe informacje:
www.EmersonIndustrial.com/Automation
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przypadku aparatury medycznej, w szczególności tej zapewniającej podtrzymywanie pracy serca, nie istnieje margines
błędu - urządzenia muszą być sprawne przez cały okres eksploatacji. Stąd dla firmy Berlin Heart GmbH, producenta innowacyjnych
mechanicznych urządzeń podtrzymujących pracę serca, jakość
zastosowanej technologii ma znaczenie pierwszorzędne.

Energetyka&Elektrotechnika

Przemysłowe hotspoty ﬁrmy ProSoft
Technology doskonałym
rozwiązaniem dla rynków IT i OT

P

rzemysłowe hotspoty firmy ProSoft Technology doskonałym
rozwiązaniem dla rynków IT i OT | Przemysłowe hotspoty firmy
ProSoft Technology należą do rzadko spotykanych rozwiązań satysfakcjonujących oba rynki, IT i OT.Nasze moduły radiowe obsługują
protokół SNMP szeroko wykorzystywany przez personel IT. Jeśli
chodzi o rynek OT, obecnie wprowadzono do nich obsługę obiektów
embedded EtherNet/IP i agenta Modbus.

Maxwell Technologies prezentuje
3-woltowe ogniwo
ultrakondensatora stanowiące
uzupełnienie oferty dużych modeli

N

owe 3-woltowe ogniwo ultrakondensatora wyprodukowane
w technologii DuraBlue powiększa ofertę ogniw do gromadzenia energii adresowanych do transportu, elektrowni wiatrowych
i konwencjonalnych sieci energetycznych
Szczegółowe informacje:
http://www.maxwell.com/3v
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Szczegółowe informacje:
www.prosoft-technology.com.

PcVue prezentuje mobilne systemy
kontekstowe dla systemów SCADA
bazujące na technologii
zbliżeniowej

P

cVue to sztandarowy
produkt firmy ARC Informatique, będącej niezależnym dostawcą oprogramowania HMI/SCADA. Firma już od 30 lat wspiera
rozwój systemów automatyki dostarczając oprogramowanie do nadzoru systemów zarządzania budynkami, procesami przemysłowymi i infrastrukturą. Produkty PcVue Solutions,
certyfikowane przez BTL
wchodzą obecnie na zupełnie nowy rynek, stanowiąc

Sensorik 4.0: Usługi dla czujników
z platformą przetwarzania
w chmurze. Czujniki przemysłowe
w aplikacjach Internet of Things

C

zujniki stanowią cenne źródło informacji i mogą być wykorzystywane również poza konwencjonalnymi maszynami i zakładami produkcyjnymi w celu optymalizacji procesów i oszczędzania
zasobów. Internet of Things otwiera nowe możliwości jeśli chodzi
o komunikację z czujnikami znajdującymi się w odległych lokalizacjach. Sygnały z czujników są dzięki komunikacji sieciowej doprowadzane we właściwym czasie do miejsca, w którym zawarte w nich
informacje mogą być użyteczne.

Szczegółowe informacje:
www.pepperl-fuchs.com

Łożyska toczne w maszynach
siewnych dostosowane do specyﬁki
aplikacji rolniczych
innowacyjną ofertę mobilną dla systemów SCADA w inteligentnych
budynkach.
Szczegółowe informacje:
www.pcvuesolutions.com
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e względu na ciężkie warunki pracy, którym muszą sprostać
maszyny stosowane w aplikacjach rolniczych, stosowane w nich
standardowe łożyska mają bardzo ograniczone możliwości osiągnięcia długiego okresu eksploatacji. Mając pełną świadomość tego
3/2016
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faktu, wiodący producenci wysokiej jakości maszyn rolniczych, tacy
jak Grupa Kverneland, zaufali łożyskom NSK dedykowanym dla
sektora rolniczego.
Szczegółowe informacje:
www.pepperl-fuchs.com

żytkowanie niewłaściwych łożysk lub ich niepoprawny montaż
mogą ograniczyć wydajność maszyn lub nawet doprowadzić
do całkowitego zatrzymania linii produkcyjnej. Mając to na uwadze,
firma NSK opracowała program wartości dodanej AIP, który stał się
uznanym przemysłowym narzędziem rozwiązującym problemy
w przypadku maszyn lub systemów wykorzystujących łożyska lub
inne komponenty związane z ruchem. Program AIP, zaprojektowany
w celu zwiększenia wydajności i zyskowności operacji produkcyjnych oraz czynności konserwacyjnych, jest w stanie zapewniać
korzyści i oszczędności na każdym etapie stosowania. Jedną
z wielu firm, która ostatnio przekonała się o zaletach programu AIP
jest wielki brytyjski producent wyrobów cukierniczych i gumy do
żucia, który dzięki współpracy z ekspertami NSK uzyskuje roczne
oszczędności przekraczające 80 000 €.
Szczegółowe informacje:
ww.nskeurope.pl
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Zakład wyrobów cukierniczych
oszczędza 80 000 € rocznie dzięki
programowi AIP ﬁrmy NSK

Baumer inwestuje w nowe centrom
rozwojowe i logistyczne przy
Jeziorze Bodeńskim

F
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irma Baumer, specjalizująca się w produkcji czujników inwestuje w nowy budynek w Stockach przy Jeziorze Bodeńskim (niedaleko Konstancji) w południowych Niemczech. Na terenie budowy
w Stockach - Bodman-Ludwigshafen poza centrum logistycznym
dla Europy powstaną też nowe centra badawczo-rozwojowe i produkcyjne. Wartość inwestycji wynosi około 30 milionów euro. Dzięki

reklama

temu, ta rodzinna firma o międzynarodowym zasięgu ma zamiar
zapewnić zrównoważony i długoterminowy rozwój grupy Baumer.
Zadaniem nowego centrum logistycznego dla Europy będzie zapewnienie szybszej i bardziej elastycznej reakcji na gwałtownie zmieniające się zapotrzebowania rynku. W nowym centrum badawczo-rozwojowym szczególna uwaga będzie poświęcana najnowszym
standardom infrastrukturalnym zapewniającym komunikację wyższego poziomu pomiędzy użytkownikami a maszynami (Industry
4.0). Projekt jest realizowany w kilku etapach. W ciągu tego roku na
powierzchni 48 tys. metrów kwadratowych ma powstać trzypiętrowy
budynek produkcyjny oraz budynki logistyki i administracji..
Więcej informacji:
www.baumer.com
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Magna-Power
Magna-Power wprowadza na rynek 66 nowych modeli programowalnych
zasilaczy prądu stałego o napięciach 25, 60 i 300 Vdc i mocach od 1,5 kW
do ponad 1000 kW

Magna-Power Electronics, światowy lider
w dziedzinie produkcji programowalnych
urządzeń prądu stałego poszerzyła swoją
ofertę programowalnych zasilaczy o 66
nowych modeli. Nowe modele o napięciach
30, 60 i 300 Vdc, są oferowane w każdym
zakresie mocy DC dostępnym w produkcji
– w pięciu rodzinach od 1,5 kW do ponad
1000 kW. Nowe modele są dostępne od
ręki w standardowych cenach i czasach
dostawy.
Nowe modele opracowano w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientów
w zakresie zastosowań zasilaczy prądu
stałego. W szczególności modele 30 i 300

14
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Vdc spełniają potrzeby wojska i kosmonautyki, gdzie stosowane są napięcia 28 Vdc
i 270 Vdc. Modele 60 Vdc są przeznaczone
do zastosowań w dziedzinie produkcji baterii i diod laserowych.
– Dodając 66 nowych modeli dostosowaliśmy ofertę naszych produktów do zapotrzebowania stale rosnącej bazy klientów
– powiedział dyrektor do spraw sprzedaży
w firmie Magna-Power, Michael Wiliams.
Dodał następnie: – Magna-Power Electronics kontynuuje swoją tradycję posiadania
najszerszego portfolio programowalnych
zasilaczy prądu stałego.
Wszystkie modele charakteryzują się
wysoką dokładnością programowania na-

pięcia i prądu wyjściowego, zgodnie z wymaganiami przemysłu, a także wydajnością
regulacji obciążenia.
Obecnie rodzina produkowanych przez
Magna-Power zasilaczy prądu stałego
obejmuje zakres mocy od 1,5 kW do ponad
2000 kW i liczy ponad 500 standardowych
modeli o napięciach w zakresie od 5 Vdc
do 10000 Vdc i prądach od 0,2 Adc do
24000 Adc. Wszystkie modele zasilaczy są
dostarczane standardowo z systemem
monitorowania i sterowania dostępnym
z płyty czołowej, interfejsu komputerowego
oraz izolowanego analogowo-cyfrowego
złącza I/O typu DB37. Polecenia sterujące
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są zgodne ze standardem SCPI, umożliwiając łatwe programowanie tekstem
ASCII z komputera. Oprócz tego są dołączane sterowniki IVI dla programowania w
środowisku Visual Studio oraz dedykowane sterowniki dla oprogramowania LabVIEW™ i LabWindows™ firmy National
Instruments. Dodatkowe opcjonalne interfejsy komputerowe obejmują LXI TCP/IP
Ethernet (+LXI), IEEE-488 GPIB (+GPIB),
USB i RS-485.
Wszystkie produkty Magna-Power products są projektowane i wytwarzane
w siedzibie firmy w miejscowości Flemington w stanie New Jersey w USA. Produkty
firmy są obecnie dostępne bezpośrednio
w USA, poprzez biura sprzedaży w Wielkiej
Brytanii i Niemczech, a także poprzez sieć
dystrybutorów w ponad 40 krajach na całym
świecie.

O ﬁrmie Magna-Power
Electronics

3/2016
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Wyłącznym dystrybutorem produktów
Magna-Power na rynku polskim jest ﬁrma
Tespol Engineering.

Tespol Sp. z o.o.
ul. Klecińska 125
54-413 Wrocław
tel. +48 71 783 63 60
fax + 48 71 783 63 61
e-mail: tespol@tespol.com.pl
www.tespol.com.pl
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Firma Magna-Power Electronics projektuje
i produkuje w USA urządzenia prądu stałego
dużej mocy, które są wzorcami jakości, wielkości i sterowania. Produkty firmy można
znaleźć wszędzie tam, gdzie wymaga się
zasilania prądu stałego: w laboratoriach pań-

stwowych, uniwersytetach i w wielu zakładach przemysłowych. Doświadczenie firmy
w elektronice wysokiej mocy jest potwierdzone przez linię urządzeń o mocach od 1,25 kW
do ponad 2000 kW, jakość obsługi i doskonałą reputację na rynku.
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SEMITOP Press-Fit
®

SEMIKRON przedstawia moduły
SEMITOP® Press-Fit poszerzając
w ten sposób ofertę produktów
SEMITOP® o alternatywne do
lutowania metody montażu.
Użycie konektorów wciskanych
zapewnia łatwy i szybki montaż
modułu i PCB i redukuje czas
i koszt składania urządzenia
poprzez eliminację lutowania
konektorów.
Umiejscowienie konektorów w nowych modułach jest całkowicie kompatybilne z wersjami lutowanymi. Ponadto, moduły SEMITOP®
Press-Fit posiadają identyczne charakterystyki elektryczne i cieplne jak istniejące moduły
do lutowania, co znacznie upraszcza wybór
sposobu montażu w ramach rodziny produktów SEMITOP®.
SEMITOP® Press-Fit jest modułem elektroizolowanym, pozbawionym podstawy
i wyposażonym tylko w jeden otwór do mocowania za pomocą śruby do radiatora. Zastosowana technologia docisku oraz montażu za pomocą jednej śruby zapewnia niską
rezystancję termiczną i ogranicza napięcia
mechaniczne dając wysoką niezawodność.
Koncepcja taniego, niezawodnego i szybkiego montażu jednośrubowego stawia moduł
SEMITOP® przed podobnymi konkurencyjnymi produktami, które są montowane za

pomocą dwóch a czasem nawet większej
ilości śrub. Zwiększona niezawodność została potwierdzona przez SEMIKRON podczas
serii tesów kwalifikacyjnych i niezawodnościowych. Niektóre z testów zostały wykonane w czasie przekraczającym 2500h.
W obudowach SEMITOP®4 (60 x 55
2
mm ), SEMITOP®3 (55 x 31 mm2) i SEMITOP®2 (40,5 x 28 mm2) Press-Fit znajdują
się różne konfiguracje i struktury półprzewodnikowe. Dostępne są także falowniki
3-poziomowe (NPC), mieszane 3-poziomowe (TNPC), double boost, interleaved boost.
Poza tym SEMITOP® oferuje standardowe
topologie jak falownik 3-fazowy, prostownik-falownik-chopper, układy Mosfet, prostownik 3-fazowy.
Przy wysokości zaledwie 12 mm, SEMITOP® należy do najbardziej kompaktowych
modułów mocy w zakresie małej i średniej
mocy od kilku do 60 kW. Przy swojej płaskiej
i kompaktowej obudowie, moduł SEMITOP
charakteryzuje się niską induktancją. Możliwość wyboru rodzaju pinów, wysoki poziom
integracji w połączeniu z dostępnością najnowszych technologii Si i SiC stawiają produkty należące do rodziny SEMITOP ®
w rzędzie najbardziej konkurencyjnych komponentów dla aplikacji UPS, solarnych, napędów elektrycznych i spawalnictwa.
SEMITOP® Press-Fit jest już dostępny
w sprzedaży. Obecnie dwóch klientów testuje te moduły w swoich urządzeniach, a jeden
z nich zamierza rozpocząć masową produk-

cję jeszcze w tym roku.

SEMIKRON
SEMIKRON jest jednym z wiodących światowych producentów modułów i systemów
mocy. Jego produkty znajdują zastosowanie
w nowoczesnych energooszczędnych napędach elektrycznych i systemach automatyki
przemysłowej. Pozostałe obszary zastosowania obejmują zasilacze, źródła energii odnawialnej (energia wiatrowa i słoneczna) oraz
pojazdy elektryczne. Innowacyjne produkty
energoelektroniczne firmy SEMIKRON pozwalają jej klientom wytwarzać mniejsze,
bardziej energooszczędne systemy energoelektroniczne. Systemy te z kolei umożliwiają
zmniejszenie globalnego popytu na energię.
SEMIKRON, firma rodzinna z siedzibą
w Norymberdze, został założony w 1951
roku. Firma obecnie zatrudnia ponad 2800
pracowników w 30 spółkach na całym świecie. Międzynarodowa sieć spółek z zakładami produkcyjnymi w Brazylii, Chinach, Francji,
Niemczech, Indiach, Włoszech, Korei, Słowacji, Republice Południowej Afryki i USA zapewnia szybką i kompleksową obsługę
klientów. Z kolei firma SindoPower należąca
do grupy SEMIKRON ma za zadanie obsługę
klientów poprzez portal internetowy B2B,
sprzedaż, eCommerce i pomoc techniczną
dostępną w wielu językach.
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Andrzej Łobzowski, Andrzej Opęchowski, Wojciech Szkolnikowski

Dmuchaj powoli
Kilka słów wstępu
W magazynie Pomiar numer 1/2015,
w artykule „Ale wieje” pisaliśmy o pomiarach
przepływu powietrza w kontekście wiejących
wówczas dość sporych wiatrów. W prognozach pogody, zapowiadacze często określają
intensywność wiejących wiatrów, poprzez
podawanie ich prędkości w m/s czy km/h.
W dwunastostopniowej skali Beauforta zakres
prędkości wiatru dla 0 B, odpowiada 0–0,2
m/s czyli 0,72 km/h, a dla końca zakresu tj. 12
B odpowiada prędkości powyżej 32,6 m/s
czyli powyżej 117 km/h. Wiatr, jako zjawisko
jest piękny, aczkolwiek niszczące jego skutki
bywają dosyć tragiczne. W artykule nie będziemy zajmowali się jednak prędkościami huraganów, lecz przejdziemy do przepływów powietrza z dolnej części skali Beauforta.
Dla takich właśnie wielkości przepływów,
laboratorium LAB-EL uzyskało certyfikację
PCA w 2016 r. A nie było łatwo, jako że pomiary tak małych przepływów obarczone są sporymi błędami wynikającymi chociażby z oporów mechanicznych elementów pomiarowych
(np. turbinki, wiatraczki).
Pomiary przepływu powietrza wykonuje
się nie tylko dla potrzeb meteorologicznych,
ale i w systemach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Kominiarze używają elektronicznych
anemometrów podczas przeprowadzania

Tab.1. zakres akredytacji po pierwszej ocenie akredytacyjnej

Tab. 2. Obecny zakres akredytacji
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obowiązkowych kontroli instalacji wentylacyjnych i kominowych w budynkach

Zmiana zakresu akredytacji
Będąc dystrybutorem anemometrów wiatraczkowych firmy Kestrell, a również producentem
przyrządów do pomiaru przepływów powietrza, dwa lata temu wystąpiliśmy do PCA
o sprawdzenie naszych kompetencji metrologiczno-organizacyjnych, w związku ze złożonym wnioskiem o rozszerzenie zakresu naszej
akredytacji o wzorcowanie anemometrów. Po
przeprowadzonej wnikliwej ocenie technicznej
akredytacja została udzielona, lecz z powodu
niedoskonałości metody oraz zbyt niskiej dokładności zastosowanych przyrządów (wg
oceny audytora technicznego z dziedziny
przepływów), zakres akredytacji został mocno
ograniczony w szczególności w dolnej skali
zakresu pomiarowego. Mając na uwadze potrzeby rynku dotyczące pomiarów małych
przepływów i niewielką liczbę akredytowanych
laboratorióww Polsce wzorujących anemometry w niskich zakresach (AP 118 Instytut Mechaniki Górotworu w Krakowie oraz AP 061
Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie), po dokonaniu dość kosztownych inwestycji w zakresie zakupu aparatury pomiarowej
oraz udoskonaleniu metody wzorcowania,
przedstawiliśmy wniosek o rozszerzenie dol-

nego zakresu pomiarowego, na zakresy poniżej 1 m/s.
W Tab.1 przedstawiono ubiegłoroczny
zakres akredytacji dla dziedziny „11 Przepływ”,
w Tab. 2 zakres obecny. Jak widać, w przypadku anemometrów wiatraczkowych, dolny
zakres pozostał taki sam, uzyskaliśmy jednak
lepszą zdolność pomiarową CMC, a mianowicie 0,1 m/s. W przypadku termoanemometrów, gdzie nie występują elementy ruchome,
uzyskaliśmy dolny zakres 0,3 m/s przy CMC
równym również 0,1 m/s. Są jeszcze pewne
możliwości osiągnięcia niższego od 0,3 m/s
dolnego zakresu, jednakże wymaga to sporych nakładów pracy badawczej.
Zejście z dolnym zakresem jeszcze niżej,
tj. do wartości 0,1m/s wymagałoby realizacji
pomiarów z niepewnością 0,05 m/s, a to wiązałoby się z dodatkowymi kosztami jakie na-leżałoby ponieść na zakup jeszcze dokładniejszej aparatury pomiarowej. Dobrze byłoby
posiadać możliwość wzorcowania takich
wartości, jako że termoanemometry naszej
produkcji posiadają zakres pomiarowy od
0,1 m/s. Może się uda w 2017 r.?
W Tab. 3 przedstawiono podstawowe
parametry termoanemometru LB-801, produkowanego w firmie LAB-EL.

Jak to działa
W sondach termoanemometrycznych zostało
wykorzystane zjawisko wynikające z prawa
Joule’a-Lenza, czyli słynnego P = I2 × R,
z którego wynika, że moc wydzielana w rezystancji R jest proporcjonalna do kwadratu
przepływającego przez nią prądu. Tak, więc
podgrzewany przez prąd termorezystor jest
chłodzony przez opływający gaz. Utrzymanie
stałej temperatury termorezystora wymaga
odpowiedniego sterowania prądem, który to
prąd, a właściwie jego wartość jest miarą
prędkości przepływającego gazu, przeważnie
powietrza. Zaletą termoanemometrów jest
mała głowica pomiarowa, którą można umieścić poprzez niewielki otwór w ściance ka3/2016

Energetyka&Elektrotechnika

Jak wzorcujemy
Wzorcowanie anemometrów przebiega zgodnie z opisem w procedurze wzorcowania,
a z grubsza polega na umieszczeniu badanego termoanemometru w dyszy pomiarowej,
ustawieniu warunków początkowych (zerowanie układu pomiarowego), ustawieniu w zależności od zadanej prędkości wzorcowania
wartości częstotliwości pracy falownika odpowiadającej prędkości obrotowej wentylatora,
uzyskaniu stabilnych warunków przepływu
i odczytaniu z wyświetlacza przyrządu
(w przypadku, gdy anemometr posiada wyświetlacz) lub z programu LBX aktualnej wartości mierzonej i zapisaniu wszystkich danych
w arkuszu stanowiącym protokół wzorcowania.
Następnie wyliczane są błędy wzorcowanego
przyrządu oraz jego niepewności wzorcowania
na podstawie budżetu niepewności. Jako dowód przeprowadzenia wzorcowania wystawiane jest świadectwo wzorcowania. Na fot. 1
przedstawiono tunel areodynamiczny do
wzorcowania anemometrów.

Jakie anemometry wzorcujemy

Druga grupa to produkowane w firmie
LAB-EL termoanemometry serii LB-580
i LB-801, w których nagrzewany prądem
czujnik temperatury jest chłodzony strumieniem powietrza, co powoduje zmianę jego
rezystancji.
Z pełną ofertą anemometrów można
zapoznać się na stronie Internetowej
LAB-EL: www.label.pl/po/ix.anemometry-wiatromierze.html.
Poddając się procesowi akredytacji
otwieramy się na klientów wykorzystujących
w swej działalności anemometry, które zgodnie z odpowiednimi przepisami, powinny być
wzorcowane w laboratoriach posiadających
certyfikat akredytacyjny.

W ofercie firmy LAB-EL występują dwa rodzaje anemometrów. Główną grupę (tutaj firma
LAB-EL jest dystrybutorem) stanowią anemo-

Fot. 1. Widok stanowiska do wzorcowania anemometrów w LAB-ELStudenci politechniki rzeszowskiej
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nału wentylacyjnego. Sondy pomiarowe
termoanemometrów są skompensowane
temperaturowo, co oznacza, że wpływ temperatury otoczenia czy mierzonego medium
na pomiar prędkości przepływu jest zerowy.
Kompensacja jest realizowana cyfrowo.
Termoanemometry charakteryzują się
nowoczesną konstrukcją opartą na wydajnym i oszczędnym energetycznie sterowniku mikroprocesorowym. Na podstawie
znajomości nieliniowych charakterystyk
czujnika temperatury (rezystor termometryczny Pt1000) oraz cyfrowych danych
kalibracyjnych zapamiętanych podczas
wzorcowania w pamięci termoanemometru,
mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza aktualne wyniki pomiaru temperatury
i prędkości przepływu. Zaletą termoanemometrów jest brak mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów).
Wzorcowanie termoanemometrów polega
na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do
nieulotnej pamięci termoanemometru danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych temperaturach i przepływach powietrza. Gwarantuje to wygodę
i wysoką dokładność wzorcowania oraz
stabilność parametrów metrologicznych
w funkcji czasu.

Energetyka&Elektrotechnika

Tab. 3. Podstawowe parametry termoanemometru LB-801

metry wiatraczkowe
(skrzydełkowe) Kestrel,
które, w zależności od
wersji, są wyposażone w
różne dodatkowe możliwości pomiarowe. Przykładowo, Kestrel 5000
mierzy także: temperaturę, wilgotność względną
powietrza, ciśnienie barometryczne, wysokość
oraz wylicza parametry
komfortu cieplnego, temperaturę odczuwalną, Fot. 2. Anemometr
temperaturę punktu rosy i Kestrel 5500
inne. Wyniki pomiarów lub
obliczeń rejestrowane są w pamięci, skąd za
pomocą specjalistycznego interfejsu, można
przepisać do komputera.

Układy
pomiarowe HBM

Rzetelny pomiar momentu
w elektrowniach wiatrowych
Ekspansja energii wiatrowej odgrywa istotną
rolę w obecnych trendach polityki energetycznej w stosunku do energii odnawialnych. Elektrownie wiatrowe, które są coraz
intensywniej rozwijane w zagranicznym
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sektorze zajmującym się produkcją generatorów wiatrowych, które stale rosną pod
względem wymiarów i mocy. Tym samym
tworzą się nowe wyzwania dla technologii
pomiarowych. Typowym przykładem jest
konieczność pomiaru momentu obrotowego w elektrowni wiatrowej. Tego rodzaju

pomiary są używane do zoptymalizowania
konstrukcji generatorów wiatrowych i jednocześnie zwiększenia ich sprawności.
Należy pamiętać w tym wypadku, iż uzyskanie zwrotu sprawności o chociażby
kilka procent może skutkować oszczędnościami wartymi miliony.
Mimo, że wirnik elektrowni wiatrowej
obraca się relatywnie wolno, przekładnia
zwiększa prędkość do odpowiednich wartości dla umieszczonego wewnątrz generatora, który zamienia energię wiatru na
energię elektryczną. To oznacza, że występuje tu bardzo duży moment obrotowy,
szczególnie po stronie wirnika. W zależności od elektrowni i warunków wiatrowych, w tym miejscu konstrukcji mogą
występować momenty na poziomie nawet
kilku MN•m. Firma HBM będąca specjalistą w zakresie technologii pomiarowych
dostarcza do tego sektoru produkcji dostosowane do panujących w tym układzie
warunków przetworniki momentu obrotowego o konstrukcji zarówno obrotowej, jak
i nie-obrotowej charakteryzujące się momentem znamionowym na poziomie
1.5 MN•m. Propozycje konstrukcji dla
nawet wyższych momentów zostały również opracowane i mogą być zrealizowane
wedle potrzeb klientów.
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Pomiar odkształceń
na płytkach PCB

energetykaelektrotechnika.com

Firma HBM opracowała tensometry
o niewielkich wymiarach: 1.2 x 2 mm celem
zmierzenia naprężeń mechanicznych, które
występują podczas produkcji rozbudowanych
płytek obwodów drukowanych (PCB), tym
samym doprowadzając do znacznych udoskonaleń w jakości produkcji tych elementów.
Te mikro-tensometry mogą być naklejone
bezpośrednio na płytkę drukowaną celem
monitorowania poziomu naprężeń w niej
występujących. W przypadku pustych płytek
naprężenia wynoszą zazwyczaj około
850µm/m, w przypadku płytek zmontowanych, pokrytych elementami to poziom około
450 µm/m. Tensometry są aktualnie bardzo
potrzebne w tego typu aplikacjach, gdyż
ciągły rozwój technologiczny jaki obserwujemy na co dzień owocuje wysokim stopniem
skomplikowania obwodów drukowanych
i zagęszczeniem montowanych na nich komponentów elektronicznych. To prowadzi do
zwiększenia naprężeń mechanicznych występujących w płytkach PCB i może skutkować
uszkodzeniem zamontowanej na nich elektroniki. Tym samym wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia awarii wyprodukowanego układu. Używając mikro-tensometrów
HBM, pomiary naprężeń mogą być wykonane
podczas poszczególnych etapów produkcji
płytki takich jak: montaż złączy, komponen-

). W wielu

tów, testowanie połączeń i instalacja PCB
w obudowie urządzenia.
Pomiary mogą być prowadzone również
w kąpieli podczas metalizacji nadruku, gdzie
występujące rozległe fluktuacje temperatury
mogą prowadzić do powstawania naprężeń.
Firma HBM dostarcza również tensometry
serii Y, dla przykładu w formie prostej (LY4),
jak również rozety (RY9), które również mogą

być użyte w podobnych aplikacjach. HBM,
jako specjalista w technologii testowania
i pomiarowej oferuje również swoje wzmacniacze Spider8 i MGC+ wraz z oprogramowaniem Catman® przeznaczonym do rejestrowania i zapisywania zmierzonych danych
zgodnie ze swoją filozofią dostarczania
kompletnych łańcuchów pomiarowych zwiększając w ten sposób możliwości i łatwość
użycia systemów pomiarowych.

energetykaelektrotechnika.com
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wydawnictwo

WAGTECH
prasa

internet

szkolenia

konsultacje
diagnostyczne

Konsultacje: SAP-PM/SAP-MM

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

Proponujemy z naszej strony wsparcie w następujących obszarach:

SAP-PM

SAP-MM

Mapowanie procesu i przepływu informacji w obszarze
Utrzymania Ruchu w firmie

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

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

wydawnictwo

WAGTECH

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

(Material Management)

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

Kontakt: Katarzyna Hahn
katarzyna.hahn@pomiar.com
tel. kom.: 512 038 040
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Mgr inż. Jarosław Nowak, Specjalista ds. przetwornic częstotliwości

Regulowane napędy
rusztów z zabezpieczeniem
przeciążeniowym
Ruszty pieców niosą ze sobą specyﬁczne wymogi dla zastosowanej
techniki napędowej. Zastosowane napędy muszą być dostosowane do
trudnych warunków środowiskowych związanych z zapyleniem i
temperaturą otoczenia. Odpowiednio dobrane systemy napędowe muszą
być odporne na przeciążenia, ale zarazem nie powinny mieć dużego
zapasu momentu obrotowego, aby w przypadku zablokowania rusztu nie
doprowadzić do jego uszkodzenia.
Aby regulować wydajność oczekuje się,
aby napęd posiadał możliwość regulacji
prędkości. Oczywiście użytkownik wymaga
też, aby zachowana była wieloletnia trwałość
i bezobsługowość komponentów.
W tego rodzaju aplikacjach istnieje szereg rozwiązań, które funkcjonalnie mają
doprowadzić do pożądanego celu. Sprzęgła przeciążeniowe skutecznie zabezpieczają przed skutkami zablokowania rusztu. Są jednak dosyć skomplikowane
w budowie, a jeśli mają posiadać regulowany i powtarzalny moment rozłączający,
a do tego sygnalizację zadziałania dla
układu automatyki stają się drogie i trudno
dostępne. Innym zagadnieniem będzie regulacja prędkości. Kiedyś za pomocą
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przekładni pasowej przekładni bezstopniowej. Rozwiązanie proste w budowie, ale
wymagające obsługi osób. W praktyce
niemożliwe do sprzęgnięcia z układem
automatyki. W ich miejsce zaczęto stosować przetwornice częstotliwości – to rozwiązanie bardzo skutecznie wyparło przekładnie bezstopniowe. Dało również możliwość regulacji zdalnej. Warto jednak pamiętać o tym, że elektronika jest wrażliwa
na zmiany temperatury i zapylenie otoczenia. Szczególnie chodzi o pyły węglowe,
które mogą wykazywać się przewodnictwem elektrycznym. Stąd zaistniała potrzeba zabudowy przetwornic częstotliwości
w dedykowanych pomieszczeniach lub
specjalnych wentylowanych szafach elek-

trycznych. To niestety wpływa to na podniesienie kosztów rozwiązania.
Firma NORD wychodząc naprzeciw
potrzebom rynkowym oferuje napędy posiadające zabudowaną wprost na silniku
przetwornicę częstotliwości. Takie wykonanie posiada stopień ochrony IP55 lub IP66
czyli jego odporność na wpływ otoczenia
jest taka sama jak samego napędu. Mamy
tym sposobem możliwość pełnej regulacji
prędkości z utrzymaniem momentu obrotowego, aż do prędkości bliskich zero.
Z kolei programowalna funkcja sprzęgła
przeciążeniowego zastępuje jego mechaniczny odpowiednik. Przetwornica w sposób elektroniczny zabezpiecza układ przed
skutkami przeciążeń w porę wyłączając
napęd i sygnalizując to na wyjściu sygnałowym. Wartość momentu wyłączającego
jest regulowana płynnie, a funkcje logiczne
pozwalają również, aby w przypadku zablokowania rusztu na kilka sekund zmieniony
został kierunek ruchu, aby ponownie dokonać próby pokonania obciążenia. Wyłączenie
może nastąpić np. po trzeciej pod rząd nieudanej próbie.
Szeroki zakres regulacji prędkości
z utrzymaniem momentu obrotowego to
również możliwość zastosowania przekładni
o mniejszym przełożeniu. A więc często
tańszej i o wyższym współczynniku sprawności. Sprawność sama w sobie również
stanowi priorytet dla nowych rozwiązań firmy
NORD – stosowane obecnie przetwornice
częstotliwości optymalizują prąd magnesujący silnika dopasowując go do aktualnego
obciążenia. To daje oszczędności rzędu
nawet 30% zużytej energii dla przypadku gdy
napęd pracuje długotrwale w stanie niedociążenia.
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SENSOR PRĄDOWY sensART
RGW.PSI, czyli cewka Rogowskiego
w nowej odsłonie
Na początek
Pomysłodawcą cewki Rogowskiego był
niemiecki fizyk i inżynier polskiego pochodzenia Walter Rogowski (Rys.1). Urodzony
w 1881 r. w Obrighoven, zmarł w 1947 r.
w Aachen w Niemczech. Pierwszy opis
cewki został opublikowany przez Rogowskiego i Steinhausa w 1912 r. w artykule „Die
Messung der magnetischen Spannung”
wydanym przez ‘Archiv für Elektrotechnik’.

Rys. 2. Schemat ideowy cewki Rogowskiego [4]

Rys. 1. Walter Rogowski [2]

Imieniem Waltera Rogowskiego nazwany został Instytut Elektrotechniki przy Uniwersytecie RWTH w Aachen, w którym
Rogowski studiował w latach 1902-1904.
Następnie studiował w Danzig Technische
Hochschule, a kolejne szlify naukowe zdobywał w Berlinie. Po zakończeniu I wojny
światowej powrócił do Aachen w 1920 r.,
gdzie rozpoczął wykłady jako profesor elektrotechniki teoretycznej. Jego działalność
koncentrowała się na połączeniu zasad
teoretycznych fizyki i ich praktycznego
wykorzystania w elektrotechnice.

Zasada działania cewki
Rogowskiego
Cewka Rogowskiego jest formą transformatora bezrdzeniowego czyli cewki z rdzeniem
powietrznym. Działa na podobnej zasadzie
jak tradycyjny przekładnik prądowy. Podstawową różnicą pomiędzy cewką Rogowskiego a przekładnikiem prądowym jest to, że
uzwojenia nawinięte są na pierścieniu izolacyjnym, w odróżnieniu od uzwojeń na
rdzeniu stalowym. W otworze cewki
umieszczony jest tor prądowy będący uzwojeniem pierwotnym. Powoduje on indukowanie się w uzwojeniach cewki, będącej uzwojeniem wtórnym, napięcia, którego wartość
jest proporcjonalna do wartości prądu
w przewodzie. Dokładniej zaś, do pochodnej
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Rys.3. Sensor prądowy RGW.PSI ﬁrmy Arteche [6]

prądu po czasie, czyli szybkości zmiany natężenia prądu w przewodzie.

Nowoczesne układy
wykorzystujące cewkę
Rogowskiego
Obecnie nowoczesne cewki Rogowskiego
występują w ofercie wielu producentów. Nie
wchodząc głęboko w szczegóły, można przyjąć, że do każdej cewki przyłączony jest układ
całkujący (integrator) czyli wzmacniacz operacyjny wraz z układem filtrów RC (Rys.2).
Tak skonstruowana cewka Rogowskiego ma
wiele cech przewyższających konwencjonalne przekładniki prądowe oraz z powodzeniem
może je zastępować w funkcjach zabezpieczeniowych, pomiarowych i w układach sterowania. Do tych cech zaliczyć należy m.in.
niskie straty mocy, dużą trwałość, łatwość
montażu przez wykorzystanie rozpinanego
modułu cewki oraz niewielką masę. Szczególnie istotną cechą jest charakterystyka liniowa urządzenia, ze względu na brak występo-

Rys.4. Pomiar prądu i napięcia przez sensory RGW.PSI
i PLUGSENS [5]

wania zjawiska nasycenia - typowego dla
przekładników rdzeniowych. Również średnica cewki nie musi być powiązana z wartością
mierzonego prądu. Znane są aplikacje, gdzie
cewka o średnicy ok. 20 m mierzy prąd
w układzie pracy turbiny wiatrowej.
3/2016
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Rys.5. Uziemienie układu pomiarowego sensorów RGW.PSI i PLUGSENS, wariant 1 [6]

Rys.6. Uziemienie układu pomiarowego sensorów RGW.PSI i PLUGSENS, wariant 2 [6]

Hiszpańska firma Arteche, reprezentowana na
polskim rynku przez firmę Protektel sp.j., ma
w swojej ofercie sensor prądowy - cewkę
Rogowskiego z rozpinanym modułem. Produkt o nazwie sensART RGW.PSI może pracować w zakresie temperatur od -25°C do
+75°C, o klasie dokładności 1%. Sygnał wyjściowy niskiej mocy wynosi 80mV dla wielkości mierzonego prądu 1000 A. Sensory
przeznaczone są do pomiarów prądów
w kablach SN do 36kV, w sieciach Smart Grid
zgodnie z normą IEC 60044-8. Prąd zwarciowy cieplny 31,5kA/1s, 21kA/3s . Rozpinany
moduł znakomicie ułatwia instalację sensora
(Rys.3). Sensor produkowany jest w wersji
wnętrzowej.

Współpraca RGW.PSI
z PLUGSENS i UNDERSENS
Ciekawym rozwiązaniem proponowanym
przez firmę Arteche jest możliwość współpracy sensora prądowego sensART RGW.
PSI z sensorami napięciowymi sensART
PLUGSENS lub sensART UNDERSENS.
Sensory RGW, PLUGSENS i UNDERSENS
posiadają wbudowane porty BNC, dzięki
którym można je połączyć i przesłać sygnał
napięciowy. W sensorze RGW jest on następnie ‘przełączany’ do przewodu FTP
z wtykiem RJ45, którym przekazywany jest
dalej do urządzenia IDE. Inna para kabli
w przewodzie FTP transmituje sygnał napię3/2016

ciowy, proporcjonalny do wartości mierzonego prądu także do urządzenia IDE. Układ
ten może być z powodzeniem wykorzystany np. w rozdzielnicy SN w izolacji gazowej,
gdzie w głowicy konektorowej typu DIN-C
instalowany jest sensor PLUGSENS, a na
mierzonym kablu SN instaluje się sensor
RGW lub w rozdzielnicy w izolacji powietrznej, w której zainstalowany będzie sensor
UNDERSENS. Instalacja jest bardzo prosta
i nie zajmuje dużo czasu. Urządzenia nie
wymagają dodatkowej kalibracji po zainstalowaniu. Na załączonym szkicu (Rys.4) przedstawiona jest sytuacja, w której sensor
PLUGSENS zainstalowany w głowicy konektorowej mierzy napięcie, natomiast sensor
RGW.PSI jest opięty wokół kabla SN i wykonuje pomiar prądu. Istnieją dwie możliwości uziemienia układu pomiarowego sensora RGW. W pierwszym, gdy uziemiony
punkt w urządzeniu IDE jest połączony
z wtykiem RJ45: sensor nie wymaga dodatkowego uziemienia i zacisk sensora pozostaje nie podłączony (Rys 5). W drugim
przypadku, gdy uziemiony punkt IDE nie ma
połączenia z wtykiem RJ45: wtedy sensor
wymaga przyłączenia do uziemienia (Rys.6).
Realizowane jest to przez uziemienie ekranu
kabla FTP, który z kolei jest wewnętrznie połączony z zaciskiem uziemienia sensora
RGW.
Minęło 100 lat, a cewka Rogowskiego
w nowej odsłonie sprawuje się znakomicie.

Bibliografia:
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cewka_Rogowskiego
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Rogowski
3. IEEE PSRC Special Report, ‘Practical
Aspects of Rogovski Coil Applications to
Relaying’ September 2010
4. ‘Aparaty elektryczne i rozdzielnice wysokich i średnich napięć’ J. Maksymiuk, J.
Nowicki, Warszawa 2014 r. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
5. www.protektel.pl
6. Materiały szkoleniowe firmy Arteche
Zebrał i opracował:
mgr inż. Janusz Dembski
Product Manager Smart Grids
Protektel sp.j.
ul. Piłsudskiego 92
06-300 Przasnysz
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Maciej Grześkowiak, Doradca techniczno-handlowy ds. kluczowych klientów
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kable
kable i przewodyi przewody

Inteligencja pod kontrolą

Inteligentny budynek, inteligentna
instalacja – coraz częściej
słyszymy takie pojęcia, ale co
one tak naprawdę znaczą?
Czy instalacja elektryczna może
być inteligentna?
W dobie wysoko rozwiniętej automatyzacji,
opracowanie rozwiązań które pomogą nam
zapanować na wszelkimi urządzeniami domowymi wydaje się bardzo proste. Wystarczy
dobrze dobrana rozdzielnia elektryczna z inteligentnymi modułami, które zostaną następnie odpowiednio zaprogramowane. Jednak
to nie wszystko. Istnieje jeszcze potrzeba
połączenia tego wszystkiego w jedną całość
za pomocą kabli. I tu wkraczają do akcji kable
i przewody firmy BITNER.
Oczywiście można zastosować system

28

bezprzewodowy, ale ilość urządzeń, jakimi
możemy sterować oraz wytwarzane przez nie
fale mogą sprzyjać powstawaniu zakłóceń
i powodować nieprawidłowe funkcjonowanie.
Stąd zastosowanie kabli to metoda bardziej
inwazyjna, ale zdecydowanie pewniejsza.
Systemów, którymi możemy kierować
w przeciętnym inteligentnym domostwie jest
naprawdę dużo. Poczynając od oświetlenia
poprzez ogrzewanie, urządzenia AGD i RTV,
system alarmowy, systemy audio, bramy
i rolety oraz sieć komputerową. Sterowanie
nimi odbywa się przez urządzenia mobilne
lub panele kontrolne umieszczone wewnątrz
budynku.
Najbardziej popularnym kablem, który
posiada szerokie zastosowanie w instalacjach EIB i KNX jest kabel BiT E-BUS 2 x
2 x 0,8. Przy jego użyciu poprzez rozdzielnicę elektryczną można sterować

instalacją oświetleniową, ogrzewaniem
czy urządzeniami AGD. Przyczynia się to
nie tyko do podniesienia komfortu mieszkania, ale przekłada się bezpośrednio na
finanse generując oszczędności płynące
z racjonalnego gospodarowania światłem
i ciepłem.
Sieć komputerowa i alarmowa wymaga
zastosowania kabli teleinformatycznych oraz
niskoprądowych, które również znajdują się
w ofercie firmy BITNER. Kable komputerowe
BiTLAN do zastosowań wnętrzowych i zewnętrznych w różnych kategoriach tj. od kat.
5 do kat.7, o paśmie przenoszenia do 1200
MHz zapewniają niezawodną pracę nawet
najbardziej wymagających urządzeń. Można
je wykorzystać również do zasilania sprzętu
sieciowego, takiego jak np.: kamery, telefony,
przełączniki, punkty dostępu, przy równoczesnym przesyle danych (PoE – Power over
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Kolejnymi produktami z naszej oferty, które znajdują zastosowanie w systemach DVBT, DAB oraz SAT są kable koncentryczne.
Tutaj warto zwrócić szczególną uwagę na produkt o nazwie BiTSAT® 757, którego niezawodność oraz wysoka jakość nagrodzona została tytułem Elektroprodukt roku 2015.
BiTSAT®757 posiadają ekran o współczynniku krycia oplotu
min. 77%, co spełnia wymogi Rozporządzenia Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. Specjalna konstrukcja kabli zapewnia wysoki poziom ekranowania (klasa A wg normy PN-EN 50117-2-4).Dzięki
zastosowaniu czystej elektrolitycznej miedzi kabel posiada doskonałą przewodność, natomiast starannie dobrany materiał izolacyjny zapewnia niską pojemność przewodu, co umożliwia przesyłanie
sygnałów wysokiej częstotliwości z niską tłumiennością. Zastosowanie folii aluminiowej Al/Pet/Al zapewnia 100% pokrycia ośrodka
ekranem, współpracując jednocześnie z ekranem oplotowym, co
z kolei wspomaga ogólną skuteczność ekranowania. Powłoka
kabla wykonana jest ze specjalnego PVC samogasnącego i nierozprzestrzeniającego płomienia wg PN-EN 60332-1.

kable i przewody
kable
i przewody

Warto też zwrócić uwagę na specjalną linię produktów BiTSOUND, które zapewniają doskonałą barwę dźwięku w każdym
pomieszczeniu. Kable te wykonane są z najwyższej jakości miedzi
beztlenowej i odpowiadają światowym standardom. Są to między
innymi kable głośnikowe, mikrofonowe oraz instrumentalne.
W niektórych aplikacjach można również zastosować typowe
kable sterownicze z grupy BiT 500 lub LIYCY, które dzięki specjalistycznej konstrukcji gwarantują niezawodność użytkowania przez
długie lata.

Fot.: Zakłady Kablowe BITNER
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reklama

Zapraszamy do zapoznania się z całym asortymentem
Zakładów Kablowych BITNER. Szczegóły znajdziecie Państwo u naszych przedstawicieli terenowych oraz na stronie
www.bitner.com.pl

29

sterowanie i automatyzacja i automatyzacja
sterowanie

Energetyka&Elektrotechnika

Energetyka&Elektrotechnika
PMSX®pro - rozwiązanie Mitsubishi Electric dedykowane dla przemysłu energetycznego
[Źródło: Mitsubishi Electric Europe B.V., Thinkstock, ME-Automation Projects GmbH]

Budowanie przewidywanej
przyszłości w przemyśle
energetycznym
Przemysł energetyczny stawia czoła coraz to
trudniejszym wyzwaniom, opartym na wymaganiach
dotyczących większej elastyczności, wydajności
i przewidywalności. Na targach Energetab Mitsubishi
Electric zaprezentuje odwiedzającym w jaki sposób
sprawdzone, bezpieczne
i niezawodne rozwiązania tej ﬁrmy mogą sprostać
kluczowym oczekiwaniom rynku energetycznego.
Dzisiejszy sektor energetyczny dąży do redukcji przestojów,
spełniania coraz to bardziej rygorystycznych wymogów legislacyjnych oraz integracji odnawialnych źródeł energii na większym
poziomie. Wiąże się to z dążeniem do sprostania najnowszym
dyrektywom energetycznym UE, które obejmują redukcję emisji
gazów cieplarnianych o 20%, udział energii odnawialnej na
poziomie 20% oraz poprawę efektywności energetycznej o 20%,
które to wymogi mają zostać spełnione do 2020 roku.
Zakres działań w obszarze energii i zmian klimatu do roku
2030 jest jeszcze bardziej rozległy: redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40%, stworzenie 27% udziału odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej o co najmniej
20% względem tych wartości w latach 1990.
Skuteczne sterowanie i automatyzacja to kluczowe Aspekty
w niwelowaniu wyzwań, jakim musi sprostać przemysł energetyczny, a Mitsubishi Electric oferuje kompleksowe rozwiązania
dla całego sektora. Dotyczy to klientów zarządzających istnie-
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System Turbiset od Mitsubishi Electric dla operatorów turbin Parowych
[Źródło: Mitsubishi Electric Europe B.V., Thinkstock]

jącymi zakładami, tworzących nowe firmy, przeprowadzających
modernizacje lub pracujących nad integracją i zrównoważeniem
różnych źródeł energii.
Dzięki bezkonkurencyjnemu portfolio sprawdzonych
i niezawodnych technologii, Mitsubishi Electric oferuje rozległe rozwiązania – od dedykowanych produktów elektrycznych
poprzez automatyzację, aż do kompletnych systemów sterowania zakładem o możliwościach instalacyjnych akredytowanych przez EIC.
Marka Mitsubishi Electric cieszy się nieustannym zaufaniem dzięki temu, że jej niezawodne rozwiązania sprawdzają się
w zakładach energetycznych na całym świecie, a budowane są
na wieloletnim doświadczeniu w zakresie światowej klasy badań
i rozwoju. Firma dąży do dostarczania produktów o najwyższym
poziomie niezawodności, wydajności, bezpieczeństwa i przewidywalności.
Wobec tego Mitsubishi Electric jest w stanie spełnić wymagania właścicieli zakładów, firm zajmujących się konserwacją
3/2016
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Falowniki i rozdzielnie SN ﬁrmy Mitsubishi Electric – niezawodne rozwiązanie dla sektora energetycznego. [Źródło: Mitsubishi Electric Europe B.V., Thinkstock]

oraz dostawą kontraktów EPC dla nowopowstałych przedsiębiorstw. Zakres
rozwiązań oferowanych przez Mitsubishi Electric jest bardzo szeroki, począwszy od falowników, rozdzielni SN (średniego napięcia), rozwiązań do automatyzacji i sterowania elektrowniami dla
nowopowstałych i modernizowanych
projektów po systemy sterowania turbinami lub w pełni wirtualne rozwiązania
do kontrolowania elektrowni.
Wszystkie te rozwiązania zostaną
zaprezentowane na stoisku firmy nr 12
w sektorze L6 na targach ENERGETAB
2016 w Bielsku Białej, które odbędą się
w dniach od 13 do 15 września.

Rozwiązania dla przemysłu
energetycznego

Dla operatorów turbin parowych Mitsubishi Electric opracowała system sterowania, zabezpieczania i symulacji
o nazwie Turbiset, który oferuje prostą
ścieżkę aktualizacji dla turbin pracujących
już od dekady lub dłużej o przewidywanej
żywotności szacowanej na następne 1520 lat. W dowolnym momencie życia
turbiny operator może zaktualizować
system sterowania, dopasowując go do
obecnych standardów w celu uzyskania
lepszej wydajności i niezawodności.

Podczas targów ENERGETAB Mitsubishi Electric zaprezentuje
(Virtual Power Plant) [Źródło:

PMSX®pro jest rozwiązaniem Mitsu- swoją wirtualną elektrownię VPP
Mitsubishi Electric Europe B.V.]
bishi Electric przeznaczonym do sterowania produkcją i automatyzacją zakładu w przemyśle energetycznym, które spełnia wymagania
z a r ó w n o n o w y c h o r a z m o d e r n i z o w a n y c h p r o j e k t ó w.
PMSX®pro opiera się na bezkonkurencyjnej wiedzy i doświadczeniu Mitsubishi Electric w zakresie systemów PLC i
rozproszonych systemów sterowania.
Falowniki i rozdzielnie SN firmy Mitsubishi Electric zostały
stworzone z myślą o niezawodnych i wydajnych panelach/szafach przemysłowych SN dla sektora energetycznego, dając
niezrównany poziom skuteczności i innowacyjności dla całego
rynku energetycznego. Po raz kolejny cały asortyment rozdzielni Mitsubishi Electric zostanie przedstawiony na stoisku firmy
na targach ENERGETAB.
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Wreszcie, podkreślając jej zdolność
do spełniania potrzeb Operatorów w zakresie integracji i równoważenia szerokiego zakresu różnych źródeł energii w dużych zakładach lub sieciach elektrycznych, na swoim stoisku na targach
ENERGETAB Mitsubishi Electric zaprezentuje swoją wirtualną elektrownię VPP
(Virtual Power Plant).

Uwzględniając takie okoliczności jak wprowadzanie odnawialnych źródeł energii, starzenie się dużych elektrowni oraz
niestabilność cen ropy naftowej i gazu ziemnego, VPP zapewnia
skuteczny system równoważenia wielu zmiennych pozwalający
uzyskać kompletny i bardziej przewidywalny system zaopatrzenia przy jednoczesnej maksymalnej redukcji kosztów wytwarzania energii. Na swoim stoisku Mitsubishi Electric zaprezentuje
działającą, interaktywną VPP, podkreślając, w jaki sposób ta
„futurystyczna” technologia może w rzeczywistości spełniać
wymagania branżowe.

3/2016
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44 Szkolenie Techniczne FOODTECH
Oszczędność i Efektywność
w Utrzymaniu Ruchu, Modernizacja
Obiektów Przemysłowych w Przemyśle
Spożywczym. Nowe Technologie.
Bezpieczny Produkt

Energetyka&Elektrotechnika

wydarzenia
branżowe
wydarzenia branżowe

Sara Wieder

W dniach 16-17 czerwca 2016
odbyło się kolejne już szkolenie
organizowane przez magazyn
UTRZYMANIE RUCHU
I DIAGNOSTYKA pod tytułem
„Oszczędność i Efektywność
w Utrzymaniu Ruchu, Modernizacja Obiektów Przemysłowych
w Przemyśle Spożywczym.
Nowe Technologie. Bezpieczny
Produkt.” Szkolenie odbyło się
w Polichnie w hotelu Górskim.
34

W charakterze słuchaczy brało udział
około 80 uczestników – głównie przedstawiciele przemysłu spożywczego. Na sali wykładowej można było spotkać m.in.:
Sante Sp.j., Hochland Polska Sp. z o.o.,
Cenos Sp. z o.o., Dr Gerard Sp. z o.o., Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska S.A., Coca-Cola HBC, Pamso S.A., Bahlsen Polska
Sp. z o.o., Foodmark Poland Sp. z o.o., Fortuna
Sp. z o.o. i wielu innych.
Partnerem Szkolenia została firma ABB
Sp. z o.o., której prelekcji mogliśmy wysłuchać pierwszego dnia szkolenia. Patronami
Honorowymi zostały firmy: Bahlsen Polska
Sp. z o.o. oraz Perła-Browary Lubelskie

S.A. Prelekcji przedstawicieli obu firm mogliśmy wysłuchać pierwszego jak i drugiego dnia szkolenia.
Podczas obrad została poruszona bardzo szeroka problematyka dotycząca efektywności i oszczędności, bezpieczeństwa
oraz rozwiązań w utrzymaniu ruchu w przemyśle spożywczym. Liczne prelekcje wypełniające dwa dni szkolenia były bez wątpienia
cennym źródłem wiedzy dla uczestników
sympozjum.
W roli wystawców oraz prelegentów
wystąpili przedstawiciele m.in. takich firm jak:
ABB Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o.
Pneumat System Sp. z o.o., Mitsubishi Elec
3/2016
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tric Europe B.V., KSB Pompy i Armatura
Sp. z o.o., Mapei Polska Sp. z o.o., Elzat
Sp. z o.o. oraz wielu innych.
Po zakończonym szkoleniu został rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą prelekcję. Poniżej przedstawiamy jego wyniki:

I miejsce:
ABB Sp. z o.o.
II miejsce:
Nord Napędy Sp. z o.o.
III miejsce:
Pneumat System Sp. z o.o.
Lab-el Sp.j.
oraz Kamery IR
Przypominamy, że zwycięzca konkursu
otrzymuje od nas 10 minut gratis do wykorzystania na kolejnym szkoleniu
Po pierwszym dniu wykładów został
również rozstrzygnięty konkurs na najlepsze
stoisko wystawowe, w którym nagrodzono:

I miejsce:
Turck Sp. z o.o.
II miejsce:
Pneumat System Sp. z o.o.

III miejsce:
KSB Pompy i Armatura Sp. z o.o.

Energetyka&Elektrotechnika

Prelegentom dziękujemy za ciekawe, merytoryczne prelekcje oraz wszystkim
uczestnikom za udział i udzielenie odpowiedzi w ankietach!
W odpowiedzi na liczne pytania ze strony gości informujemy, że kolejne szkolenie przewidziane jest na 7-8 września
i będzie to szkolenie pt. „Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu i Diagnostyce oraz Modernizacje
w Obiektach Przemysłowych.” Sympozjum odbędzie się
w Łysomicach k. Torunia w hotelu Rubbens&Monet. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału!

wydawnictwo

WAGTECH
prasa
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internet

szkolenia

konsultacje
diagnostyczne
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Redakcja magazynu techniczno-informacyjnego Utrzymanie Ruchu
i Diagnostyka ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału
w 45 Szkoleniu Technicznym „Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania
w Utrzymaniu Ruchu i Diagnostyce oraz Modernizacje
w Obiektach Przemysłowych.” Szkolenie odbędzie się 7-8 września,
w hotelu Rubbens&Monet w Łysomicach k. Torunia

Automatyka przemysłowa
• Analogowe i cyfrowe systemy sterowania
procesami
• Projektowanie systemów automatyzacji
• Elementy wyposażenia i części zamienne

3/2016

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

Ogólne zagadnienia:
Nowoczesna i efektywna
organizacja Utrzymania
Ruchu
• Trendy w zarządzaniu utrzymaniem technicznym i cyklem
życia majątku
• Rodzaje organizacji technicznych ukierunkowanych
na prewencyjne UR, niższe koszty
i utrzymywanie wysokiej niezawodności
• Mierzenie efektywności utrzymania technicznego
• Wskaźniki KPIs dla UR i zarządzania technicznego – praktyczne case studies problemów i rozwiązań w nowoczesnym UR

• Przemysłowe urządzenia alarmowe
• Czujniki i przetworniki pomiarowe
• Aparatura i systemy pomiarowe

• Komplementacja systemów
• Montaż i uruchomienie systemów automatyzacji
• Aparatura kontrolno-pomiarowa
• Systemy monitorowania procesów
• Przemysłowe sieciowe systemy komunikacyjne

Gospodarka Smarownicza
• Nowoczesne środki smarne używane w przemyśle i ich zastosowanie
• Gospodarka olejowa i smarownicza – oszczędności i recykling
• Nowe technologie stosowane w smarach
Mechanika
• Zastosowania w maszynach
• Łożyska – Nowe rodzaje i ich zastosowanie, prawidłowa eksploatacja w maszynach
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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.
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45 Szkolenie Techniczne
„Oszczędne i Innowacyjne
Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu
i Diagnostyce oraz Modernizacje
w Obiektach Przemysłowych”

wydarzenia
branżowe
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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

SZKOLENIE SKIEROWANE
JEST DO:
• Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników UR
• Dyrektorów, kierowników,
szefów i pracowników działu
produkcji
• Dyrektorów, kierowników,
szefów i pracowników działu
technicznego
• Kierowników i pracowników
ds. remontów
• Inżynierów serwisu
•
Inżynierów procesu

• Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za
zakupy materiałów i urządzeń eksploatacyjnych
• Głównych mechaników oraz specjalistów
ds. mechanicznych
• Szefów i pracowników działów automatyki

Osoby kontaktowe:
Magdalena Burger - 505-139-335
Ryszard Hahn - 501-223-613

Zapraszamy do udziału!

wydawnictwo

WAGTECH
prasa

internet

szkolenia

konsultacje
diagnostyczne
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Według danych Eurogas od 1995 do 2015 roku zużycie paliwa
w Polsce wzrosło z 9 do 16,4 mld m3. Zgodnie z prognozami polskich władz do 2020 roku ma ono wzrosnąć do 17,1 mld m3.
W ramach alternatywnych dostaw Warszawa rozpoczęła dostawy
rewersowe z Niemiec oraz Czech. Jak zauważa agencja Prime,
przedstawiciele polskiego rządu informowali o możliwości otrzymania z zachodniego kierunku do 5,5 mld m3 gazu rocznie. Ponadto w czerwcu 2009 roku PGNiG podpisał z Qatargas 20-letnią
umowę na dostawę 1,5 mld m3 gazu.
W celu otrzymywania morskich dostaw LNG rozpoczęto budowę
terminalu w Świnoujściu, która zakończyła się w październiku 2015
roku. Podczas ceremonii otwarcia ówczesna premier Ewa Kopacz
otwarcie stwierdziła, że ,,Polska osiągnęła swój strategiczny cel.
Jesteśmy niezależni w sferze gazowej". Oprócz tego, jak wymienia
Prime, Warszawa zamierza zbudować rurociąg Baltic Pipe, poprzez
który nad Wisłę ma trafiać norweski gaz.
Jak zauważa portal Neftegaz.ru, pomimo prób dywersyfikacji
dostaw gazu Polska zwiększa jednak zakup rosyjskiego gazu.
W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym w ciągu
pierwszych sześciu miesięcy 2016 roku udział surowca Gazpromu
w zakupach polskiego koncernu wzrósł do 50 procent. Łącznie
PGNiG kupiło 10,608 mld m3 gazu, z czego 5,285 mld m3 pochodziło z Rosji. W okresie styczeń-lipiec 2016 pozostali dostawcy
zmniejszyli wolumen dostaw do Polski do 992 mln m3. Dla porównania w analogicznym okresie w 2015 roku udział Gazpromu
w zakupach PGNiG wynosił 40 procent (4,052 mld m3 z 10,114
3/2016

mld m3). Według wyliczeń BP wydobycie gazu w Polsce wynosi
ok. 4,1-4,3 mld m3.
- Dzięki spadkowi cen rosyjskiego gazu w pierwszych 6 miesiącach br. nasz koncern kupił od Gazpromu ponad 1,2 mld m sześc.
gazu więcej niż przed rokiem. Jednak w czerwcu oddano do eksploatacji gazoport w Świnoujściu, a PGNiG zyskała nowe źródło
dostaw surowca. W danych o imporcie koncern nie uwzględnił
jednak dwóch dostaw skroplonego gazu z Kataru, które po rozruchu i testach terminalu trafiły do gazociągów. Formalnie rzecz
biorąc to nie był import, ponieważ ten gaz kupiliśmy od spółki
Polskie LNG, właściciela terminalu - wyjaśnił Maciej Woźniak, wiceprezes PGNiG ds. handlowych podczas konferencji wynikowej
za pierwsze półrocze 2016 roku.
Na koniec 2016 roku eksport gazu Gazpromu może wynieść
ponad 170 mld m3, poinformował dziennikarzy prezes koncernu
Aleksiej Miller.- Dzisiaj rozwijamy się 10 procentowym wzrostem i
nic nie wskazuje na spadek. Zapotrzebowanie na rosyjski gaz jest
stabilne i nadal wzrasta. jeżeli nie będzie ono na plusie, ale na tym
samym poziomie, to wskazane 10 procent już osiągnęliśmy. Mając
na uwadze wielkości bezwzględne, to weźcie liczbę z ubiegłego
roku i dodajcie do niej 10 procent. Trzeci i czwarty kwartał to okresy szczytowego zapotrzebowania na gaz. Może wynieść ponad
170 mld m3 - powiedział Miller.
Wcześniej prezes Gazpromu mówił, że w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, między styczniem a 15 sierpnia, koncern o 10,4 procent (o 9,9 mld m3) zwiększył dostawy
gazu do Europy.
Zapotrzebowanie na rosyjski gaz wzrosło w Austrii - o 16,8
procent, Grecji - 66,2 procent, Polsce - 21,5 procent. Stabilny
wzrost eksportu zanotowano we Francji - 29,3 procent, w Wielkiej
Brytanii - 62,1 procent, w Holandii - 95,6 procent, Danii - 137,3
procent - przypomina BiznesAlert.pl.

Źródło: cire.pl
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- PGNiG podkreśla swój zamiar, aby w najbliższej
przyszłości zrezygnować z zakupów rosyjskiego
gazu. Tymczasem spółka zwiększa zakupy
rosyjskiego gazu - piszą rosyjskie media cytowane
przez BiznesAlert.pl. Rosjanie podkreślając wzrost
importu gazu przez Polskę starają się podważyć sens
projektów umożliwiających dywersyﬁkacje dostaw.
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Rosyjskie media zwracają uwagę na
wzrost importu gazu przez Polskę
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46 SZKOLENIE TECHNICZNE
„Nowości, Innowacje w Eksploatacji
Urządzeń w Sektorach o
Podwyższonej Wilgotności
oraz w Strefach Zagrożonych
Wybuchem.”
Redakcja magazynu techniczno-informacyjnego Utrzymanie Ruchu
i Diagnostyka ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału
w 46 Szkoleniu Technicznym „Nowości, Innowacje w Eksploatacji
Urządzeń w Sektorach o Podwyższonej Wilgotności oraz w Strefach
Zagrożonych Wybuchem.” Szkolenie odbędzie się 20-21 października,
w Hotelu Grand, w Częstochowie
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

Energetyka&Elektrotechnika

Ogólne zagadnienia:
– Systemy wizualizacji i oprogramowanie
jako niezbędny element w procesach
diagnostyki urządzeń oraz maszyn

w strefach EX oraz w strefach o podwyższonej wilgotności, wpływ na bezpieczeństwo oraz niezawodność pracy tych
urządzeń
– Systemy komunikacyjne – najnowsze
rozwiązania wykorzystywane w strefach
o podwyższonej wilgotności oraz zagrożenia wybuchem
– Zastosowanie urządzeń pomiarowych
w strefach zagrożenia wybuchem oraz
o podwyższonej wilgotności jako niezbędny element sprawnego funkcjonowania
w trudnym środowisku
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matycznej pracujących w środowisku wilgotnym oraz w strefach EX
– Oprogramowanie i rozwiązania stosowane
w urządzeniach wykorzystywanych
w przemyśle, w strefach EX oraz o podwyższonej wilgotności
– Zagadnienia bezpieczeństwa pracy maszyn w strefach EX i podwyższonej wilgotności

Szkolenie skierowane jest do:
– Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy instalacji EX
– Osób odpowiedzialnych za strefy o podwyższonej wilgotności
– Kierowników Utrzymania Ruchu
– Inżynierów
– Diagnostów
– Automatyków
– Energetyków
– Elektromonterów

Osoby kontaktowe:
Magdalena Burger - 505-139-335
Ryszard Hahn - 501-223-613
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– Systemy bezpiecznego zatrzymania –
szybkie i skuteczne zatrzymanie maszyny
w odniesieniu do stref zagrożenia jako
ważny element bezpieczeństwa aplikacji
– Rozwiązania dotyczące wtyczek, złączy
oraz gniazd wykorzystywanych w przemyśle, w którym znajdują się strefy zagrożenia wybuchem oraz podwyższonej wilgotności
– Innowacje w zakresie okablowania wykorzystywanego w przemyśle w strefach EX
oraz o podwyższonej wilgotności
– Automatyzacja i sterowanie procesami
produkcyjnymi w zakładach, w których
występują strefy EX oraz podwyższona
wilgotność
– Nowoczesne rozwiązania w zakresie infrastruktury napędowej stosowane w przemyśle ze strefami EX oraz środowisk wilgotnych
– Analogowe i cyfrowe elementy sterujące
procesami technologicznymi mogące
znaleźć zastosowanie w strefach o podwyższonej wilgotności oraz EX
– Silniki elektryczne – zastosowanie w strefach EX oraz o podwyższonej wilgotności
– Rozwiązania dotyczące komputerów przemysłowych oraz infrastruktury sieci infor-

Energetyka&Elektrotechnika

– Narzędzia i osprzęt do urządzeń pomiarowych – dostępność i zastosowanie
w urządzeniach dostępnych na rynku –
rozbudowa systemów już istniejących
i wpływ na koszty rozbudowy aplikacji
– Termowizja – wykorzystanie urządzeń
termowizyjnych w przemyśle, w którym
występują strefy EX oraz środowisko
o podwyższonej wilgotności
– Zastosowanie detektorów gazu jako kluczowy element monitoringu i diagnostyki
w odniesieniu do bezpieczeństwa w strefach EX oraz o podwyższonej wilgotności
– Systemy alarmowe jako ważny element
aplikacji w odniesieniu do bezawaryjności
oraz bezpieczeństwa maszyn w strefach
EX oraz o podwyższonej wilgotności
– Zastosowanie nowoczesnych urządzeń do
ochrony maszyn i aplikacji jako ważny
element zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przeciwporażeniowego
– Przekaźniki bezpieczeństwa – zastosowanie z innymi elementami zabezpieczeń
w przemyśle w strefach o podwyższonej
wilgotności oraz EX
– Elektrozawory – nowoczesne rozwiązania
stosowane w trudnym środowisku w odniesieniu do podnoszenia skuteczności
zabezpieczeń

Energetyka&Elektrotechnika
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Reforma OZE w Niemczech,
dyrektywa ETS i sprzedaż
ekogroszku przez PGG.
Czy energetyka robi zwrot ku centralnemu planowaniu?
Ostatni tydzień to kluczowa reforma rynku OZE w Niemczech i początek
konsultacji w sprawie rynku mocy w Polsce. Wbrew pozorom,
pomimo że w każdym z tych przypadków wsparcie ma iść w inną stronę
to jedno te zmiany łączy – następuje odwrót od liberalizacji w kierunku
długoterminowego planowania inwestycji energetycznych.

Ostatnia dekada (a nawet 15 lecie) europejskiej energetyki to coraz mniej udany
eksperyment z zastosowaniem (przynajmniej
koncepcyjnym) wyłącznie rynkowych i lobbystycznych mechanizmów na rynku energii.
Wizjonerzy, którzy nie mieli nigdy nic do czynienia z energetyką i nie zaprzątali sobie
głowy takimi drobnymi problemami technicznymi jak dyspozycyjność, linie przesyłowe czy
zmienność zapotrzebowania, kreślili proste
rozwiązania, które miały rewolucjonizować
energetykę. Owszem, zmian wprowadzono
wiele, ale po latach droga rozwojowa zakreśla
koło i wynajdujemy rozwiązania, które stosowaliśmy już kilkanaście lat temu. Okazuje się
bowiem, że dla inwestycji potrzebne są gwarancje cen energii i gwarancje odbioru produkowanego wolumenu, a dla optymalnego
kształtowania Energy mix nie wystarczy
wolny rynek, ale należy zaplanować i w pewien sposób wymuszać budowę odpowiednich typów elektrowni.
W Niemczech znowelizowana ustawa
OZE promowana jest jako naturalna konsekwencja rozwoju rynku i przejście na nowy
poziom rozwoju – jednak jakby się przyjrzeć
dokładnie, to mamy odejście od idealistycznych FiT (feed-in-tariff – cen gwarantowanych) dla wszystkich źródeł, ale wprowadzenie FiT z systemem aukcyjnym i planowanie „koszyków technologicznych” – czyli ograniczenie wspomagania jednych
technologii (w ramach OZE), a promowanie
innych. I tak wiatr lądowy ograniczany jest
stopniowo do „repoweringu” – inwestycji
odtworzeniowych, a siła ciężkości przekłada się na wiatr na morzu – stopniowo (coraz więcej od 2020) energetyka słoneczna,
po czasie wielkiego wspomagania, wsparcie dla instalacji małej mocy będzie nieco
hamowane i generalnie słabsze (bo bardziej
rynkowa). Sam system przypomina oczywi-
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ście standard polski (aukcyjne FiT), oczywiście wielkość pomocy i same MW
w odpowiednich technologiach są nieporównywalne, bo w Niemczech dalej planowane jest 45% OZE już w roku 2025- to
będzie możliwe w wietrze na morzu i poprzez nowe linie przesyłowe – całość tworzy jednak wielkoskalową energetykę OZE,
a nie małe rozwiązania rozproszone. Widać
jednak też próbę kontroli kosztów całościowych (obecnie dopłaty OZE w systemie
EEG w Niemczech to ponad 20% rachunków), analogicznie stało się wcześniej
w Danii. W Polsce ortogonalnie, bo sama
polska ustawa OZE może teoretycznie jest
podobna, jednak wchodzi w życie powoli
(choć jakby popatrzeć to i w Polsce
i w Niemczech aukcje na FiT OZE od 2017,
a nasza platforma aukcyjna przechodzi
kolejne testy, więc wcale nie jesteśmy aukcyjnie opóźnieni), ale główne dofinansowanie pójdzie nie w źródła odnawialne, ale
jako pomoc dla energetyki konwencjonalnej
– w postaci uruchomienia rynku mocy
(RM). Notabene, rynek mocy był też mobbowany w Niemczech przez ichnie koncerny, ale nie przeszedł, (kto wie, może za
kilka lat?). Zaprezentowane kilka dni temu
propozycje RM, z dość krótkim i wakacyjnym okresem konsultacji wskazują na to, że
akurat tutaj determinacja ustawodawcy
(i koncernów energetycznych jako beneficjentów) jest duża i RM wejdzie w życie
szybko. Rynek Mocy pomaga energetyce
klasycznej omijając blokowany europejskimi
regulacjami system gwarantowania cen energii z tych źródeł, a zastępując go tzw. rynkiem
dwutowarowym i płaceniem za „dyspozycyjność”.Energetyka klasyczna w Polsce spodziewać się więc może zastrzyku ok. 1,5 – 3
mld PLN rocznie, oczywiście w postaci specjalnej opłaty na rachunkach końcowych

odbiorców co paradoksalnie przypomina
dofinansowywanie OZE (jak opłata EEG na
rachunkach niemieckich) w innych krajach.
Całość to jednak koronny dowód na wycofanie się „klasyków” wolnego rynku w energetyce i konieczność przyznania się do tego, że
w rozwoju systemu energetycznego musi
istnieć rodzaj planowania długoterminowego
(i to z horyzontem wieloletnim) co też powoduje, że nie wszystko załatwi prosty handel
konkurencyjny, a szczególnie handel krótkoterminowy (nawet nie spot a terminowy kilkuletni) ponieważ w energetyce wciąż potrzebne są mechanizmy na lat kilkanaście, a może
i kilkadziesiąt.

Polska walczy o możliwość
blokowania zmian ETS.
Jak zwykle, kiedy za temat zabierają się
prawnicy, żeby dojść do kluczowego problemu muszą go mono przecisnąć- tu, główną
kwestią jest pytanie czy dyrektywa ETS
(ograniczenie i handel emisjami CO2 w Unii
Europejskiej) jest przepisem środowiskowym
czy też przepisem energetycznym. Odpowiedź rodzi kluczowe konsekwencje, ponieważ w pierwszym przypadku (środowiskowym) każde zmiany systemu ETS mogą być
podejmowane zwykłą większością głosów
(Rada UE), w drugim przypadku (energetycznym) potrzebna jest jednomyślność. Pytanie,
które koncepcyjnie podobne jest do problemu
„czy ślimak jest rybą?”, pokazuje niuanse negocjacji europejskich i skomplikowany system
polityczno-lobbingowy, gdzie chwilowy brak
koncentracji naszych decydentów może powodować duże koszty dla całego społeczeństwa.
W Unii Europejskiej ślimak jest rybą, bo na
skutek usilnego lobbowania francuskich europosłów do tej grupy (w paragrafach ustaw
o dopłatach) został zaliczony i francuscy farmerzy uprawiający ślimaki dopłaty rybne dostali.
U nas niestety na odwrót. W negocjacjach ETS
zostaliśmy wmanewrowani (może straciliśmy
koncentrację w odpowiednich momentach)
w ścieżkę utarty możliwości kontroli nad kolejnymi zapisami. O ile reforma ETS (tzw.
konkluzje październik 2014) była podejmowana jednogłośnie (słynne polskie negocjacje
i spór byłej – ówczesnej pani premier,
a obecnej posłanki z ówczesnym posłem,
a obecnym ministrem, czy wynegocjowano
dobrze czy źle) to okazuje się, że następne
zmiany ETS są już traktowane jako przepisy
środowiskowe i mogą być wprowadzane
3/2016
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PGG sprzedaje węgiel na rynku
detalicznym.
Informacja mogłoby się wydawać nie warta
wzmianki, bo jest właściwie oczywista. Spółka,
która zajmuje się wydobyciem węgla postanowiła zarobić więcej i dostarczać produkt
bezpośrednio dla klientów końcowych. (na
razie tylko jeden malutki asortyment, ale
zawsze). PGG uruchomiła bowiem sprzedaż swojego Ekogroszku dla klientów i to
przez stronę internetową i z dostawą bezpośrednio do domu. Rzecz naturalnie
oczywista, ale dla grup węglowych stanowi
przełom na miarę rewolucji przemysłowej. Od
lat bowiem, polskie kopalnie i potem całe
grupy wydobywcze z uporem godnym lepszej
sprawy, postanowiły nie działać na rynku
detalicznym i skupiać się wyłącznie na wydobyciu, a oddając cały najlepszy w końcu biznes (marże) do pośredników. Pytanie dlacze-

go tak było (i jest) można sobie zadawać, ale
odpowiedzi się nie usłyszy, natomiast zawsze
słyszy się narzekania, że w spółkach jest
ciężko przy niskiej cenie, a zarabiają nieuczciwi pośrednicy. Dlaczego PGG i inne grupy
węglowe nie chciały wejść w sektor detaliczny, dlaczego nie stworzyły własnych sieci
dystrybucji i składów węgla (mając zarówno
produkt jak i kapitał i organizację), dlaczego
do tej pory nie widziały czegoś takiego jak
Internet i możliwości elektronicznych platform
do handlu surowcami – czyli całej normalnej
struktury działania spółek, które przyniosłyby
zysk dla organizacji, a nie dla kogoś innego.
Pytać można w nieskończoność, a w nieformalnych rozmowach, zawsze słyszano jedno
wytłumaczenie- że tak to już jest w tym polskim sektorze i jak ktoś chce to zmienić to
lepiej żeby się do tego nie mieszał. Może
ten Ekogroszek (na razie to tylko jedna
z pierwszych możliwości) to zmiana strategii i powrót do normalności – niech liczy się
biznes i rachunek ekonomiczny i normalne
działania rynkowe. „Pomóż sobie z Pan Bóg
Ci dopomoże” – więc każda złotówka zarobiona przez PGG, da firmie lepszą kondycję
i zmniejszy nacisk na dotacje, dopłaty i inne
pomysły, żeby spółkę i sektor górniczy dofinansowywać z podatków. Kibicujmy więc
PGG i jeśli musimy kupić Ekogroszek – zróbmy to na ich stronie internetowej. No chyba,
że pojawi się niższa cena u pośredników, ale
wtedy to już nikt nie zrozumie polskiej wersji
wolnego rynku.

Źródło: http://konradswirski.blog.tt.com.pl
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brą koncepcją – pytanie jednak czy nie jest
spóźniona (coś takiego powinno pojawić
się przy podpisywaniu ETS w 2014). Być
może to pierwsza próba wprowadzania
małych paragrafów, a udałoby się po europejsku (coś w kierunku przekształcenia
polskiego pręgowanego kota na tygrysa
i ubiegania się o dotacje ochronne) wynegocjować np. ze może i ETS zostanie środowiskowy, ale w przypadku zaostrzania celów
emisyjnych CO2 to Polska ma rodzaj specjalnego parasola, że do tych zaostrzonych to już
nie musi się stosować. Zobaczmy, choć łatwo
nie będzie, bo negocjacje w parlamencie
i w korytarzach UE nie są takie jak na Wiejskiej.
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szybko i za pomocą zwykłej większości głosów. Akurat to uważam za unijny faul i przykład gry niesportowej, gdzie jesteśmy spychani do narożnika, bo godząc się na nowe
cele ETS (43% redukcji do 2030) nikt nam nie
powiedział, że mogą być one zmienione (i to
już bez konieczności naszej zgody). Pokazuje to sprawa MSR (Market Stability Reserve)
– systemu podwyższania cen za emisję CO2
(żeby promować technologie odnawialne)
wprowadzonego pod piękną nazwą (Stability), ale już od razu przesuniętego z 2021
(tak było w dyrektywie, którą podpisaliśmy)
na wcześniejszy 2019 (wbrew ustaleniom
z reformy ETS) po to, żeby cena za emisję
urosła szybciej. Sytuacja jest obecnie taka, że
w zależności od stanu gospodarek i zakrętów
najsilniejszych państw Unii (Niemcy, Francja),
cele redukcji CO2 jak i koszty certyfikatów
CO2 mogą być znacznie zwiększone, a jeszcze będzie się to działo przy „europejskiej”
interpretacji postanowień Konferencji Klimatycznej w Paryżu (2015) która mówi o tym, że
poszczególne kraje mają prawo do indywidualnych celów i wkładu w ograniczanie emisji
i że powinny co kilka lat takie cele rewidować.
To, że my rozumiemy to w taki sposób, że
mamy prawo do własnych poziomów wcale
nie odpowiada interpretacji „ślimak jest rybą”że Unia rozumie zobowiązania poszczególnych krajów jako realizacje nadrzędnej polityki UE i będzie co kilka lat śrubę CO2 przykręcać i to bez konieczności zgody mniejszych
krajów (jak Polska). Obecna działania Ministerstwa i początek ofensywy w UE jest
próbą przyblokowania takich, bardzo prawdopodobnych scenariuszy i na pewno do-
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Anomia w energetyce
i technice.
Czym jest i jakie są jej konsekwencje?
Inżynierowie skupieni na praktycznych aspektach naprawiania świata,
rzadko szukają wskazówek w opracowaniach humanistycznych
(i odwrotnie). Warto jednak czasami przyjrzeć się znanym teoriom
socjologicznym i sprawdzić jak funkcjonują we współczesnej rzeczywistości.

Anomia jest to zjawisko społeczne polegające na braku norm społecznych lub ich
zaniku, jest to stan świadomości jednostki,
który polega na odrzuceniu określonych
przyjętych wartości oraz zastąpieniu ich
poprzez chaotycznie skonstruowane instynkty. Jednostka taka charakteryzuje się
wyzbyciem się poczucia wspólnoty z grupą
społeczną oraz wykluczeniem obowiązywania zobowiązań w stosunku do niej.
Sam termin anomii do nauki wprowadził
Durkheim pod koniec XIX wieku w rozważaniach socjologicznych, między innymi
dotyczących przypadków samobójczych.
Rozwój koncepcji anomii znajdujemy
w pracach Mertona lub Clinarda z lat 60tych ubiegłego wieku, tu już bardziej ogólnie jako genezę i skutki „rozregulowania”
norm społecznych. Niezależnie od wyrafinowanych akademickich rozważań czy
podejście Durkheima do anomii było bardziej biologiczne, a Mertona psychologiczne – sam fakt musimy potwierdzić intuicyjnie czy też nawet empirycznie patrząc na
szybko zmieniający się świat wokoło
– zmiany technologiczne, ekonomiczne
i polityczne powodują, że w pewnych grupach społecznych obowiązujące do tej
pory normy społeczne, przestają być uznawane.

Anomia kiedyś i teraz.
Działo się to wiele razy na przestrzeni
ludzkiej historii zwłaszcza w momentach
nagłego bogacenia się (lub także zubożenia) pewnych grup społecznych, narodów
czy krajów i przez to także nagłe zmiany
ludzkich aspiracji wyznaczając nowe zmienione cele naszych pragnień i dążeń. Prace zapoczątkowane przez Durkheima po-
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kazują więc interesującą prawidłowość,
mianowicie- niemożliwa jest sytuacja,
w której nie istnieją problemy- nawet nagła
obfitość dóbr, łatwość zarobku czy też
niesamowite możliwości rozwoju kariery,
odkładają się negatywnie w nagłym zniknięciu dzisiejszych pułapów aspiracji i norm
społecznych, a od tego już tylko krok do
degradacji życia społecznego. Okazuje się,
że ponad wiek temu, amerykańscy socjologowie w rozwoju prac nad anomią pokazywali to co teraz widoczne jest jak na tacy
– pogorszenie czy też rozregulowanie lub
całkowita relatywizacja norm i reguł jest
tym większa im większa jest rozbieżność
pomiędzy lansowaniem przez kulturę instrumentalnych standardów wartości i przy
okazji rozprzestrzenianiu się egalitarnych
przekonań, a nierównościach społecznych
i nierównych szansach osiągnięcia tych
nowych standardów. Upraszczając do bólu
jest to świat dzisiejszych reklam pokazujący jako idealistyczny wzorzec sukcesu
obraz szastających pieniędzmi utracjuszy,
w willach na Ibizie, w towarzystwie roznegliżowanych silikonowych kobiet w mikrokostiumach kąpielowych.
Z drugiej strony lansowana powszechnie egalitarna wizja, że przecież każdy
z nas w łatwy sposób może osiągnąć ten
wspaniały świat i to właściwie bez większego wysiłku intelektualnego (w końcu od
czego są nowe wynalazki, startupy z kolejnym komunikatorem społeczno- randkowym, nowy sposób social marketingu czy
innowacyjne pokazywanie własnego psa,
a może własnej części ciała na YouTube).
I jednocześnie katastrofalna rozbieżność
pomiędzy tym światem z reklam, a realną
rzeczywistością, w postaci pracy na minimum socjalnym lub poniżej, zatrudnianiem

i awansowaniem gdzie najważniejsze jest
kogo się zna, a nie co się umie i grupami
formalnymi i nieformalnymi, a w konsekwencji międzynarodowymi związkami
sportowymi co przy fanfarze reklam i haseł
typu „Respect” skupiają się na transferze
sześciocyfrowych przelewów na własne
konta i polityków największych krajów
świata, od którego balibyśmy się kupić
samochód albo bylibyśmy pewni ze ten
samochód ma przekręcony licznik co najmniej o połowę i polowe części pochodzących ze złomu. Anomia zgodnie z teorią
rodzi obniżenie i relatywizację norm oraz
pokusę ich łamania lub obejścia – może
kradzież (w końcu nie jest naganna jeśli
nikt nie złapie), może kłamstwo lub nieprawda (nie jest naganne jeśli nie zostanie
wykryte), a w nadrzędnym życiu społeczeństw wojny, przemoc czy ordynarny
rabunek (dozwolony jeśli potem można
podpisać jakieś porozumienie). Anomia
działa dziś tak jak działała zawsze.

Anomia w energetyce.
Energetyka i technika oczywiście nie
pozostają obojętne. Transformacja ostatniego ćwierćwiecza jest dość zatrważająca
– energetyka jakoś zgubiła swoją drogę
przynajmniej w tym socjologicznym i normatywnym wyrazie. O ile kiedyś dość dobrze można było nakreślić misję – w końcu
zaopatrzenie w elektryczność kiedyś kojarzyło się z wielkim skokiem cywilizacyjnym
i opuszczeniem „wieków ciemności”,
z tego też powodu zawsze trzeba było
myśleć o bezpieczeństwie energetycznym
za wszelką cenę. Dziś, kiedy energii jest
w nadmiarze, właściwie nie wiadomo co
jest celem i misją energetyki – na pewno
nie jest to już bezpieczeństwo, bo wszyst3/2016

Energetyka&Elektrotechnika

Biorąc pod uwagę rolę regulatora i państwa to tutaj sytuacja również zmienia się
prawie z prędkością przepływu samego
prądu. Kiedyś państwo może i było dominujące i monopolistyczne, ale i odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli, dzisiaj właściwie (teoria) państwa może nie
być, bo zadziała wolny rynek, a jeszcze
dodatkowo energetyka zostanie oddana
w rozproszone (mikro) energetyczne ręce
i każdy będzie sobie dłubał w swoim panelu fotowoltaicznym albo wiatraku.
Państwo niby ma stać z boku, jednak
kiedy dochodzi do kluczowego szczegółu
(Zarządu) to rola państwa, a właściwie
odpowiedniego ministerstwa staje się najważniejsza. Wychodzi więc na to, że nie
dość, że jako konsumenci musimy radzić
sobie sami to i płatność za rachunek, na
którym akurat sama elektryczność jest
3/2016

w mniejszości przy innowacyjnych multi-commodity usługi, innowacyjnego sektora,
gdzie najbardziej rozwinięte jest terminowe
ściąganie należności, tez jest po naszej
stronie.
Do nowej „anomicznej” energetyki dostosowują się oczywiście wszyscy gracze,
bo i producenci wymyślają maszyny, które
wcale niekoniecznie mają być najlepsze
i najefektywniejsze, ale głownie mają się
dostosować do wymyślonych regulacji,
a przy okazji, tak samo jak w innych gałęziach techniki, bynajmniej nie być niezawodne i wieczne, ale elegancko mają się
zepsuć zaraz z końcem okresu gwarancyjnego. Nikt też nie stawia na coś co stare
i niemodne – tradycja, kultura techniczna
czy doświadczenie, bo w końcu przez
ćwierćwiecze większość firm energetycznych albo zbankrutowała i się restrukturyzowała, zmieniła profil lub zmieniła właściciela lub w ostateczności przynajmniej się
podzieliła lub zmieniła logo i nazwę.

Można odbierać wszystkie te rozważania jako narzekania lub skrajny pesymizm,
jednak bynajmniej nie to mam na myśli.
Jest to tylko dowód na to, że teoria anomii
działa i ma się dobrze. Warto więc poczytać w opracowaniach klasyków co będzie
dalej- zgodnie z teoriami Durkheima, sytuacja najprawdopodobniej zakończy się
samobójstwem, natomiast patrząc na
rozważania Mertona i Clinarda, już bardziej
optymistycznie, mogą powstać nowe normy społeczne i pewna samoorganizacja na
kolejnym poziomie cywilizacyjnym. Rozważania innych klasyków jak i wiele przykładów z historii pokazują, że po czasach relatywizacji norm przychodzi czas powrotu
do źródeł i „wartości podstawowych”, ale to
już pytanie do nas czy wybieramy nowe,
stare czy też cywilizacyjne kierunki jak
u Durkheima.

Źródło: http://konradswirski.blog.tt.com.pl
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Rola państwa jako organu
regulującego.
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kie trendy raczej idą w kierunku obniżenia
wskaźników dyspozycyjności i nagminnego
podejścia- po co płacić ekstremalnie dużo,
żeby dostarczać energię w szczycie przez
2 czy 20 godzin rocznie – może po prostu
zapisać jako nieplanowaną (lub też akceptowalną) awarię? Może więc energetyka
powinna skupić się tylko na zysku i odrzucić ideały?
Kiedyś energetyka zarabiała mało, ale
stabilnie i długoterminowo – teraz ma być
to pole do wahań kursów i gwałtownych
zwrotów. Z samym zyskiem też jakoś idzie
po grudzie, bo ten zysk generowany jest
wyłącznie dla pewnych grup interesów,
głównie za pomocą kluczowych zmian regulacyjnych lub też pomysłowego wykorzystywania dziurawych regulacji (jak ostatnio
w ukaranych przykładnie manipulacjach
handlu CO2). Trudno jest więc odróżnić,
które regulacje są dobre i sensowne (bo
właściwie wszystkie to lobbystyczne wypadkowe interesów najsilniejszych), a na
pewno za zgodne z normami są takie gdzie
za plecami stoją dobre kancelarie prawne
i ich skomplikowane prawnicze uzasadnienia.
Z drugiej strony, próby rządowych interwencji wcale nie idą w stronę sprawiedliwości społecznej, ponieważ nawet na
polskim przykładzie można polemizować
czy niektóre decyzje biznesowe koncernów- teoretycznie wspomagające strategię
rządową, praktycznie pakujące miliony na
ratowanie nierentownych sektorów- są
zgodne z interesami i prawem drobnych
inwestorów, którzy akcje koncernów kupili
z własnych oszczędności, w iluzorycznym
przeświadczeniu, że będą to papiery zyskowne i stabilne.
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Jaka polityka klimatyczna
i energetyczna po Brexicie?
Zdaniem organizacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
zepchnie na drugi plan kwestie klimatyczne.
Długoterminowo przyczyni się jednak do powstania
bardziej spójnego stanowiska Europy w tych obszarach.

Niewątpliwie rząd brytyjski jest jednym
z ważniejszych i bardziej aktywnych graczy
domagających się od Unii Europejskiej
wysokich ambicji w zakresie walki ze zmianami klimatu. Przez lata stawiał na wolnorynkowy model kształtowania polityki klimatyczno-energetycznej, w opozycji do
tego preferowanego na kontynencie. To
Brytyjczycy sprzeciwili się wprowadzeniu
podatku od emisji dwutlenku węgla w 1993
roku, a kilka lat później z sukcesem przeforsowali unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS).
Nawet po wyjściu z UE gospodarka
brytyjska pozostanie ściśle powiązana
z europejską. Przynajmniej 50% ustawodawstwa brytyjskiego dotyczącego kwestii
środowiskowych to efekt wdrażania polityk
unijnych. Jeżeli Wlk. Brytania chce pozostać konkurencyjna na wspólnym rynku,
musi podążać za unijnymi regulacjami.
Wielka Brytania strzeliła sobie w stopę.
Po wyjściu ze struktur unijnych straci
wpływ na tworzenie polityki klimatyczno-energetycznej i przemysłowej UE, jednak
jej gospodarka pozostanie mocno związana z gospodarką unijną. W efekcie, aby
móc uczestniczyć w rynku wewnętrznym
Brytyjczycy będą musieli spełniać standardy unijne dotyczące produktów, usług
i konkurencji, ale już nie będą mieli wpływu
na ich tworzenie – mówi dr Marcin Stoczkiewicz, prawnik w Fundacji ClientEarth
Prawnicy dla Ziemi.
Zdaniem brukselskich komentatorów
Brexit wpłynie na kształtowanie unijnej
polityki energetycznej i klimatycznej, ale nie
będzie oznaczać trzęsienia ziemi. Projekt Unii Energetycznej, na którym bardzo
zależało rządowi polskiemu, będzie kontynuowany, bo sieci transgraniczne i wspólna

46

polityka wobec dostawców surowców
energetycznych spoza Unii przyniosą korzyści wszystkim. Zresztą w Londynie już
mówi się, że jednym z największych problemów, z którymi będzie się musiała
zmierzyć Wlk. Brytania, będzie negocjowanie cen gazu z Gazpromem bez wsparcia
Brukseli.

Brytyjczycy zostaną w systemie
handlu uprawnieniami
W opinii Fundacji ClientEarth Wielka
Brytania pozostanie w systemie europejskiego handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych (EU ETS), który reguluje emisje z przemysłu, energetyki
i lotnictwa. W systemie tym już uczestniczą
państwa spoza Unii, np. Norwegia.
Pod znakiem zapytania stoi jednak
udział Wielkiej Brytanii w systemie non-ETS, którego celem jest zmniejszenie
emisji CO2 w pozostałych sektorach (np.
rolnictwie, transporcie, budownictwie). Do
2030 r. Unia chce ograniczyć emisje
w tych sektorach o 30% (względem 2005
r.). 20 lipca spodziewana jest propozycja
Komisji w sprawie podziału realizacji tego
celu pomiędzy Państwa Członkowskie (tak
zwana Effort Sharing Decision). W decyzji
tej znajdzie się jeszcze cel dla Wielkiej
Brytanii, ale trudno przewidzieć, jak będzie
wyglądał finalny projekt.
Do przewidzenia za to jest stanowisko
Brytyjczyków wobec realizacji celów unijnych w zakresie odnawialnych źródeł
energii oraz efektywności energetycznej.
Do 2030 r. Unia chce zwiększenia udziału
zielonej energetyki do przynajmniej 27%
oraz zmniejszenia zużycia energii o 27%.
W trakcie negocjacji nowego pakietu do
2030 roku Brytyjczycy domagali się rezy-

gnacji z trzech celów i większej elastyczności w osiąganiu limitów emisji CO2 (dla
równowagi proponowali znacznie wyższy,
bo aż 50% cel zmniejszenia emisji). Kontrybucje państw w realizacji nowych celów
będą więc prawdopodobnie rozdzielone
z pominięciem Wielkiej Brytanii.
Brexit wpłynie na arytmetykę podejmowania decyzji w ramach Unii. W przypadku
polityki klimatyczno-energetycznej spowoduje on dominację stanowiska państw tzw.
starej Unii – zauważa Stoczkiewicz. Wielka
Brytania forsując swoje wolnorynkowe
podejście osłabiała unijną politykę na rzecz
klimatu i wspierała ulgowe traktowanie
państw Europy Centralnej i Wschodniej,
przede wszystkim Polski. Jeśli polski rząd
będzie chciał coś ugrać, musi rozważyć
zmianę strategii – dodaje.

Porozumienie paryskie może
przyspieszyć
Brexit stawia też pytania o przyszłość
porozumienia paryskiego z grudnia 2015 r.
Unia Europejska negocjowała porozumienie jako blok 28 państw z deklarowanym
40% obniżeniem emisji CO2. Prawnicy dla
Ziemi podkreślają jednak, że renegocjacja
porozumienia nie będzie konieczna, bo cel
unijny nie jest uzależniony od polityki poszczególnych państw, ani od liczby członków. Najpewniej Wielka Brytania będzie
jednak chciała zadeklarować odrębny cel
redukcyjny i będzie dążyć do jak najszybszej ratyfikacji porozumienia. Tym samym
może przyspieszyć jego wejście w życie.

Źródło: http://www.pl.clientearth.org/
polityka-klimatyczna-energetyczna-brexit/

3/2016

Energetyka&Elektrotechnika

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

dolnośląskie

74-645-79-77
75-767-87-73
76-835-21-05
71-711-71-30
71-376-09-00
71-343-94-00
71-359-75-61
74-831-86-00
74-645-60-51
75-773-94-84
71-388-21-40
71-333-23-20
76-852-23-64
75-752-57-89
71-336-29-16
71-376-22-37
71-355-25-15
74-840-20-77
76-850-62-87
71-376-22-37
74-867-88-40
75-767-87-65
76-835-29-09

58-200
58-500
62-200
53-609
53-609
50-439
53-607
58-200
50-541
59-920
52-315
50-513
59-220
58-500
50-513
54-156
53-612
58-306
59-200
55-011
57-300
58-500
67-200

DZIERŻONIÓW
JELENIA GÓRA
GŁOGÓW
WROCŁAW
WROCŁAW
WROCŁAW
WROCŁAW
DZIERŻONIÓW
WROCŁAW
BOGATYNIA
WROCŁAW
WROCŁAW
LEGNICA
JELENIA GÓRA
WROCŁAW
WROCŁAW
WROCŁAW
WAŁBRZYCH
LEGNICA
SIECHNICE
KŁODZKO
JELENIA GÓRA
GŁOGÓW

ZIELONA 12
K. MIARKI 18
MECHANICZNA 5
FABRYCZNA 20C
WAGONOWA 5-7
KOŚCIUSZKI 124
ROBOTNICZA 1A
STRUMYKOWA 2
AL. ARMII KRAJOWEJ 45
ARMII WOJSKA POLDK. 10
KOBIERZYCKA 18
BUFOROWA 2
JAWORZYŃSKA 252
PIOTRA SKARGI 2
GAZOWA 24/25
JAWORSKA 11/13
JAWORSKA 11/13
OGRODOWA 1A
NOWODWORSKA 23
E. KWIATKOWSKIEGO 24
OBJAZDOWA 12
SPÓŁDZIELCZA 35
PAULINÓW 10

łodzkie

ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PPHU „LASKOMEX”
TIM S.A. HURTOWNIA ŁÓDŹ
TIM S.A. HURTOWNIA SIERADZ
WPUPH „HEMPIS” S.C. ZPCHR
WPUPH „HEMPIS” S.C. ZPCHR
WPUPH „HEMPIS” S.C. ZPCHR
WPUPH „HEMPIS” S.C. ZPCHR
WIGUS S.C. HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA

44-633-69-62
42-253-25-77
44-649-02-65
42-640-75-51
42-651-26-81
42-674-04-17
42-652-78-02
43-822-89-64
44-724-28-23
44-682-29-76
44-646-15-53
44-632-99-06
42-640-52-02

97-400
91-204
97-300
91-341
91-341
93-231
91-231
98-200
97-200
97-500
97-300
97-400
91-222

BEŁCHATÓW
ŁÓDŹ
PIOTRKÓW TRYB.
ŁÓDŹ
ŁÓDŹ
ŁÓDŹ
ŁÓDŹ
SIERADZ
TOMASZÓW MAZ.
RADOMSKO
PIOTRKÓW TRYB.
BEŁCHATÓW
ŁÓDŹ

STASZICA 8
DUŃSKA 3/5
DMOWSKIEGO 26
BRUKOWA 16/18
BRUKOWA 12
DĄBROWSKIEGO 249
RATAJSKA 8
POW 64A
M. C. SKŁODOWSKIEJ 41/45
11 LISTOPADA 5
PROMIENNA 2A
MIELCZARSKIEGO 11
ŚW. TERESY 105

małopolskie

AKKOP KOPEREK S.J.
ACEL J.M. CISKOWSCY SP. KOMANDYTOWA
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
EL-SIGMA SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROSKANDIA
ELIKA S.C. HURTOWNIA MATER. ELEKTRYCZ.
FHU MAKRO
KARO – HURTOWNIA ELEKTROTECH. NR 2
MEGAEL
PHUW „MULTIMAT” S.J.
SCHRACK ENERGITECHNIK BIURO TECHNICZNE
SOLAR ELEKTRO SP. Z O.O.

12-413-18-88
12-290-14-14
12-635-19-20
18-264-81-50
33-843-24-09
12-415-35-01
12-262-97-77
12-653-46-01
12-653-20-12
12-644-30-04
12-292-80-51
33-845-26-95
14-629-84-60
18-264-62-45
12-260-94-70
12-638-91-00

31-422
31-357
30-716
34-400
32-600
31-217
31-231
30-732
30-832
31-946
30-045
32-650
33-100
34-400
30-418
30-233

KRAKÓW
KRAKÓW
KRAKÓW
NOWY TARG
OŚWIĘCIM
KRAKÓW
KRAKÓW
KRAKÓW
KRAKÓW
KRAKÓW
KRAKÓW
KĘTY
TARNÓW
NOWY TARG
KRAKÓW
KRAKÓW

STRZELCÓW 18
J. KONRADA 51
PRZEWÓZ 2
CERAMICZNA 10
KOLBEGO 12
GRAŻYNY 4A
BOCIANA 22
PŁK. DĄBKA 15
PŁK. DĄBKA 15
OS. TEATRALNE 24
KRÓLEWSKA 2
KRAKOWSKA 3
PRZEMYSŁOWA 39
SKŁADOWA 1
ZAKOPIAŃSKA 85
28 LIPCA 43 ROKU NR 8A

kujawsko-pomorskie

NAZWA JEDNOSTKI

ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROCENTER S.C.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELMOT J.J. WASILWSCY
ELEKTROTECHNIKA MAROS SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA BYCHOWO
HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA ELTECH
H-EL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
KONSORCJUM PRODUKCYJNE „DOL-BY”
ONNINEN SP. Z O.O.
PHU „ELMEHURT” S.C.
PHU „ELMEHURT” S.C.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PPH „ELNOWA”
P.Z. ROLPAS S.A. Z.P.CHR.
TIM S.A. HURTOWNIA TORUŃ

54-231-54-50
54-236-26-18
56-611-64-70
52-332-80-82
52-342-31-97
52-366-39-35
56-669-14-00
52-345-30-50
52-348-33-00
52-342-09-83
52-341-08-38
56-619-33-00
54-231-34-72
54-412-12-11
54-234-48-26
52-373-09-04
52-342-40-42
56-623-34-50

87-800
87-800
87-100
86-170
85-746
85-766
87-100
87-100
85-766
85-758
85-605
87-100
87-800
87-800
87-800
85-312
85-744
87-100

WŁOCŁAWEK
WŁOCŁAWEK
TORUŃ
NOWE
BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ
TORUŃ
TORUŃ
BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ
TORUŃ
WŁOCŁAWEK
WŁOCŁAWEK
WŁOCŁAWEK
BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ
TORUŃ

WITOSA 5
TORUŃSKA 113/115
MAZOWIECKA 63/65
PL. ŚW. ROCHA 5
TOWAROWA 36
FORDOŃSKA 246
POLNA 107
CHROBREGO 135/137
FORDOŃSKA 246
PRZEMYSŁOWA 8
KASZTANOWA 60-62
POLNA 129
OKRĘŻNA 2
SPÓŁDZIELCZA 1
KRUSZYŃSKA 33
SZUBIŃSKA 17
STARTOWA 5
CHROBREGO 145/147

AKKOP KOPEREK S.J.
ASAJ SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A

81-743-80-50
25-798-97- 27
81-887-71-62

20-207
21-400
24-100

LUBLIN
ŁUKÓW
PUŁAWY

TURYSTYCZNA 9
MIĘDZYRZECKA 74
DĘBLIŃSKA 6A

3/2016

lista kolporterów
lista
kolporterów

KONTAKT

AEP SP. Z O.O.
AKKOP KOPEREK S.J.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
FEGA POLAND SP. Z O.O.
FRANPRESS-CENTRALA
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTR. ELHURT
KACZMAREK ELECTRIC
ŁODYGA SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PZ „MORS” SP. Z O.O.
PHUP „TEM”
SCHRACK ENERGITECH. BIURO HANDLOWE
TIM S.A.
TIM S.A. HURTOWNIA WROCŁAW
TIM S.A. HURTOWNIA WAŁBRZYCH
TIM S.A. AHURTOWNIA LEGNICA
TIM S.A. CENTRALA
TIM S.A. HURTOWNIA KŁODZKO
TIM S.A. HURTOWNIA JELENIA GÓRA
TIM S.A. HURTOWNIA GŁOGÓW

Energetyka&Elektrotechnika
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81-745-10-08
81-441-73-03
81-744-56-31
52-345-30-50
84-638-43-97
82-565-45-24
81-748-90-73
81-534-62-89
81-745-70-73
81-524-48-55
82-576-25-40

20-309
20-445
20-468
22-400
22-400
22-100
20-445
20-004
20-315
20-406
22-300

LUBLIN
LUBLIN
LUBLIN
ZAMOŚĆ
ZAMOŚĆ
CHEŁM
LUBLIN
LUBLIN
LUBLIN
LUBLIN
KRASNYSTAW

ŁĘCZYŃSKA 5
ZEMBORZYCKA 61
ENERGETYKÓW 15
WYSZYŃSKIEGO
PRZEMYSŁOWA 2
OKSZOWSKA 39
ZEMBORZYCKA 112
NARUTOWICZA 18
AL. W. WITOSA 3
ENERGETYKÓW 47
NIECZAJA 4

lubuskie

ELE SP. Z O.O.
ELE SP. Z O.O.
ELFACH HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
KACZMAREK ELECTRIC
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
PH „ARTEL” HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZ.
TIM S.A. HURTOWNIA ZIELONA GÓRA
Z.W. SIECI ELEKTRYCZNYCH GORZÓW S.A.

68-326-53-84
95-742-22-08
68-383-80-30
95-725-76-22
68-452-40-63
95-726-36-03
68-477-18-88
68-477-46-66
68-323-87-00
68-387-28-85
68-385-00-81
68-329-60-00
95-725-87-00
68-382-38-71
68-324-78-17
95-732-18-37

65-077
66-300
66-600
66-400
65-775
66-412
68-200
68-100
65-705
67-100
66-120
65-785
66-400
66-200
65-364
66-400

ZIELONA GÓRA
MIĘDZYRZECZ
KROSNO ODRZ.
GORZÓW WLKP.
ZIELONA GÓRA
GORZÓW WLKP.
ŻARY
ŻAGAŃ
ZIELONA GÓRA
NOWA SÓL
KARGOWA
ZIELONA GÓRA
GORZÓW WLKP.
ŚWIEBODZIN
ZIELONA GÓRA
GORZÓW WLKP.

AL. WOJSKA POLSKIEGO 33
KONSTYTUCJI 3 MAJA 2
BOH. WOJSKA POLSKIEGO 7
PODMIEJSKA-BOCZNA 16
ZACISZE 20
TRAUGUTTA 6
WAPIENNA 3
NOWOGRÓDZKA 8
NAFTOWA 2B
GŁOGOWSKA 1
DWORCOWA 9
OSADNICZA 28
WALCZAKA 25
SIKORSKIEGO 21
KOŻUCHOWSKA 20 A
WALCZAKA 29

opolskie

BOMAP SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
TIM S.A. HURTOWNIA OPOLE

77-451-31-44
77-458-19-04
77-453-90-88
77-482-69-20
77-423-24-44
77-402-92-80
77-474-77-06
77-452-87-44

45-202
45-315
45-131
47-200
45-202
45-323
45-837
45-005

OPOLE
OPOLE
OPOLE
KĘDZIERZYN-K.
OPOLE
OPOLE
OPOLE
OPOLE

BUDOWLANYCH 2A
GŁOGOWSKA 22
J. CYGANA 2
BALWIRCZAKA 1
BUDOWLANYCH 2A
ZIELONOGÓRSKA 4
WSPÓLNA 1
BUDOWLANYCH 101 A

podkarpackie

ELEKTRO SPARK SP. Z O.O.
ELEKTRO SPARK SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
INTER ZAPAS SP. Z O.O.
MEGAEL
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PPHU ELEKTROPOMIAR
PHU ELEKTRONIKS S.J.
PHUW MULTIMAT
PHUW MULTIMAT
ZPCHR OSTEL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
ZPCHR OSTEL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

17-863-42-74
16-621-11-12
16-675-13-15
16-623-32-84
17-585-35-39
17-241-12-52
17-854-74-24
17-788-12-24
17-865-56-60
17-860-31-80
17-854-30-71
17-788-69-09
13-446-47-26
18-353-52-33
16-657-02-54
16-652-10-44

35-959
37-500
37-700
37-500
39-300
37-310
35-085
39-300
35-103
35-205
35-105
39-300
38-200
38-300
37-600
37-760

RZESZÓW
JAROSŁAW
PRZEMYŚL
JAROSŁAW
MIELEC
NOWA SARZYNA
RZESZÓW
MIELEC
RZESZÓW
RZESZÓW
RZESZÓW
MIELEC
JASŁO
GORLICE
PRZEMYŚL
DYNÓW

OKULICKIEGO 18
GARBARZE 4
JASIŃSKIEGO 56A
PONIATOWSKIEGO 65
PIASKOWA 9
T. REJTANA 5
LANGIEWICZA 33
WOLNOŚCI 24
HANASIEWICZA 15
TOROWA 3
BOYA ŻELEŃSKIEGO 16
PRZEMYSŁOWA 10
JANA PAWŁA II
11 LISTOPADA 26
BOHATERÓW GETTA 63
MICKIEWICZA 17

ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROMIL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELCOR
HURTOWNIA ELEKTRYK
HURTOWNIA ELEKTRYK
HURTOWNIA ELEKTRYK
KACZMAREK ELECTRIC
KACZMAREK ELECTRIC
ONNINEN SP. Z O.O.
PPH EL-HURT S.J
PHU EL-HURT I SC
PPH EL-HURT SC
PPHU ELKOND S.C.
PPHU ELKOND S.C.

87-566-32-12
81-746-62-51
87-621-07-91
87-566-75-33
85-748-21-85
85-745-49-60
86-272-38-03
87-610-79-90
87-520-19-73
85-744-10-77
85-664-73-06
85-661-02-33
85-732-91-36
85-833-20-42
87-643-27-27
86-218-53-81
85-742-12-43

16-400
15-399
19-300
16-400
15-008
15-455
19-203
19-300
19-400
15-354
15-399
15-956
15-399
17-100
16-300
18-400
15-399

SUWAŁKI
BIAŁYSTOK
EŁK
SUWAŁKI
BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK
GRAJEWO
EŁK
OLECKO
BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK
BIELSK PODLASKI
AUGUSTÓW
ŁOM,ŻA
BIAŁYSTOK

SZKOLNA 8
SKŁADOWA 10
ŁUKASIEWICZA 3
MICKIEWICZA 10
RYSKA 1
CIOŁKOWSKIEGO 159
SZPITALNA 5
SUWALSKA 91
WOJSKA POLSKIEGO 65
POGODNA 22
SKŁADOWA 10
ELEWATORSKA 9
HANDLOWA 6
MICKIEWICZA 5/1
NADRZECZNA 3
AL. LEGIONÓW 114B
HANDLOWA 6

ACEL J.M. CISKOWSCY SP. KOMANDYTOWA
ACEL J.M. CISKOWSCY SP. KOMANDYTOWA
BYCHOWO
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.

58-340-14-45
58-628-52-36
55-279-21-67
58-785-99-99
58-762-18-12

80-871
81-335
82-500
81-061
80-404

GDAŃSK
GDYNIA
KWIDZYN
GDYNIA
GDAŃSK

TWARDA 6C
J. WIŚNIEWSKIEGO 13
TORUŃSKA 36
HUTNICZA 35
KLINICZNA 2A

Energetyka&Elektrotechnika
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kolporterów

lubelskie

ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROSPARK SP. Z O.O.
FIRMA HANDLOWA ARNO M. JEDLIŃSKI
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
PPH „ELKABEL” SP. J.
PHU ANNA CZERSKA
TIM S.A. HURTOWNIA LUBLIN
ZPCHR OSTEL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
ZPCHR OSTEL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

podlaskie

LISTA KOLPORTERÓW MAGAZYNU ENERGETYKA&ELEKTROTECHNIKA

48

3/2016

pomorskie

GDAŃSK
CHOJNICE
BYTÓW
GDAŃSK
GDYNIA
GDAŃSK
GDYNIA
ELBLĄG
CZŁUCHÓW
LĘBORK
GDYNIA
GDAŃSK

TWARDA 6C
KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 20
DWORCOWA 18
MARYNARKI POLSKIEJ 84
HUTNICZA 49
TRAKT ŚW. WOJCIECHA 3/11
PUCKA 35A
PASŁĘCKA 3
BATOREGO 14
I ARMII W.P. 42
HUTNICZA 40
NARWICKA 5

wielkopokskie

BHU S.A.
ELE SP. Z O.O.
ELE SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP.Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP.Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP.Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP.Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTRO-KRAN S.J. HURT. ART. ELEKTRYCZ
ELTEL SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
KACZMAREK ELECTRIC
KACZMEREK ELECTRIC
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PW ELEKTRO-HURT
PW ELEKTRO-HURT
PW ELEKTRO-HURT
SCHRACK ENERGITECHNIK BIURO HANDLOWE
TIM S.A. HURTOWNIA POZNAŃ
TIM S.A. HURTOWNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI
TEXOMA SP. Z O.O. HURTOWNIA ELEKTROTECH.

61-856-17-50
68-347-34-47
68-386-91-10
65-520-29-24
63-246-76-50
67-352-07-81
61-646-43-94
62-735-77-55
63-245-70-03
63-243-07-19
61-886-16-00
61-842-57-27
63-245-08-81
68-384-67-38
68-347-09-65
65-529-72-62
61-894-11-00
61-864-57-12
61-876-69-09
61-822-10-29
63-277-82-91
61-847-08-91
61-428-40-31
61-813-17-56
61-872-04-33
62-592-26-66
61-426-49-78

60-479
64-200
64-360
64-100
62-510
64-920
61-248
63-400
62-510
62-510
60-123
60-462
62-510
64-360
64-200
64-100
60-179
60-189
61-023
60-693
62-230
60529
62-200
62-030
61248
63-400
62-200

POZNAŃ
KARPICKO
ZBĄSZYN
LESZNO
KONIN
PIŁA
POZNAŃ
OSTRÓW WIELKP.
KONIN
KONIN
POZNAŃ
POZNAŃ
KONIN
ZBĄSZYN
WOLSZTYN
LESZNO
POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
WITKOWO
POZNAŃ
GNIEZNO
LUBOŃ
POZNAŃ
OSTRÓW WIELKP.
GNIEZNO

STRZESZYŃSKA 58
PODGÓRNA 16
17 STYCZNIA 1920 r NR 44
NIEPODLEGŁOŚCI 47
ZAKŁADOWA 4A
KOSSAKA 98
DZIADOSZAŃSKA 10
RADŁOWSKA 10
SPÓŁDZIELCÓW 16
SPÓŁDZIELCÓW 26
ALBAŃSKA 17
SZARYCH SZER. 23
SPÓŁDZIELCÓW 6
POZNAŃSKA 1
GAJEWSKICH 32
1 MAJA 11
KAMIENNOGÓRSKA 22
ZŁOTOWSKA 30
ŚW. MICHAŁA 24
OBORNICKA 263
PWST. WIELKOPOLSKICH 2
DĄBROWSKIEGO 81/85
WITKOWSKA 9-11
CHOPINA 15A
DZIADOSZAŃSKA 10
DŁUGA 19
SŁONECZNA 25B

AKKOP KOPEREK S.J
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTRO SPARK SP. Z O.O.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA MASTEL S.J.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA CEGLAREK
KOLPORTER S.A.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
WPUPH HEMPIS S.C. ZPCHR
ZPCHR OSTEL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

41-366-46-31
41-265-46-62
41-347-34-60
41-348-32-91
41-344-60-35
41-247-92-79
41-344-72-62
41-337-88-88
41-335-01-10
41-348-08-41
44-756-56-43
15-832-99-96

25-671
27-400
25-620
25-217
25-415
27-400
25-528
25-659
25-671
25-435
26-300
27-600

KIELCE
OSTROWIEC ŚW.
KIELCE
KIELCE
KIELCE
OSTROWIEC ŚW.
KIELCE
KIELCE
KIELCE
KIELCE
OPOCZNO
SANDOMIERZ

BATALIONÓW CHŁOPSKICH 77
WARDYŃSKIEGO 3
KOLBERGA 17
GEN. HAUKE BOSAKA 8
GÓRNA 20
KILIŃSKIEGO 35B
ZAGNANSKA 36
STRYCHARSKA 6
BATALIONÓW CHŁOPSKICH 71
E. ORZESZKOWEJ 52
MICKIEWICZA 5
TRZEŚNIOWSKA 2

ARTELEK S.C.
BEKAZET S.C. ODDZIAŁ LEWOBRZEŻE
BEKAZET S.C. ODDZIAŁ PRAWOBRZEŻE
BHU S.A.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIA ELEKTROTECH. W. KOSTKA
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PHU ELEKTROMID S.C.
PHU ELWIM
TRAFO PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZNE
TWN SP. Z O.O. HURT. MAT. ELEKTRYCZNYCH
ZWSE GORZÓW SA

91-421-29-11
91-464-46-43
91-462-62-65
67-258-01-85
91-485-00-54
91-573-36-04
59-841-26-25
59-845-62-61
91-487-87-78
94-316-30-23
91-415-12-21
91-432-66-50
91-454-00-32
94-343-09-05
95-765-74-89
91-423-84-10
91-392-69-22
91-460-12-47

71-520
71-484
71-484
78-600
70-321
73-110
76-200
76-200
71-126
76-039
74-100
70-812
71-656
75-400
73-200
71-468
72-200
70-812

SZCZECIN
SZCZECIN
SZCZECIN
WAŁCZ
SZCZECIN
STARGARD SZCZE.
SŁUPSK
SŁUPSK
SZCZECIN
KOSZALIN
GRYFINO
SZCZECIN
SZCZECIN
KOSZALIN
CHOSZCZNO
SZCZECIN
NOWOGARD
SZCZECIN

NIEMCEWICZA 24 A
MACIEJOWSKA 36E/B
MACIEJOWSKA 36E/B
BYDGOSKA 122
26 KWIETNIA STACJA PKP TURZYN
USŁUGOWA 1A
POZNAŃSKA 42
POZNAŃSKA 1A
26 KWIETNIA 83
STARE BIELICE 7B
POMORSKA 57A
POMORSKA 66
DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 1A
PIASTOWSKA 1
JAGIEŁŁY 22
SOSNOWA 6 A
BOHATERÓWWARSZAWY 34
POMORSKA 122

ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
HURTOWNIA ELEKTRYK
HURTOWNIA ELEKTRYK
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
TIM S.A.
ZW ELTMED

89-533-92-51
89-532-02-63
87-429-29-55
55-236-02-15
89-532-96-80
89-534-08-77
89-533-16-53

10-406
10-904
11-500
82-300
10-416
10-701
10-601

OLSZTYN
OLSZTYN
GIŻYCKO
ELBLĄG
OLSZTYN
OLSZTYN
OLSZTYN

LUBELSKA 32E
LUBELSKA 43A
BIAŁOSTOCKA 31
GRUNWALDZKA 2
TOWAROWA 15
TOWAROWA 17
PSTROWSKIEGO 29

warmińsko
-mazurskie

zachodniopomorskie

80-557
89-600
77-100
80-557
81-061
80-044
81-036
82-300
77-300
84-300
81-061
80-557
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lista kolporterów
lista
kolporterów

58-342-21-03
52-397-30-88
59-822-39-30
58-304-18-09
58-660-75-80
58-320-62-00
58-623-50-99
55-234-03-43
59-834-34-18
59-862-65-48
58-623-13-89
58-762-19-25

Energetyka&Elektrotechnika

ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KOPEL SP. Z O.O
HURTOWNIA ELEKTRYK
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PW BAZA
PZ MORS SP. Z O.O.
TIM S.A. HURTOWNIA GDYNIA
TIM S.A. HURTOWNIA GDAŃSK

świętokrzyskie

Energetyka&Elektrotechnika

49

śląskie
mazowieckie

Energetyka&Elektrotechnika

lista kolporterów
lista
kolporterów

Energetyka&Elektrotechnika

50

ZW ELTMED
ZW ELTMED WIESŁAW HOJDA

89-526-06-26
89-533-16-53

10-355
10-027

OLSZTYN
OLSZTYN

ŻEROMSKIEGO 23
STARE MIASTO 28

BMK CENTRUM ELEKTROINSTAL. I OŚWITLENIA
BMK CENTRUM ELEKTROINSTAL. I OŚWITLENIA
BMK CENTRUM ELEKTROINSTAL. I OŚWITLENIA
CENTROELEKTRYK 2 HURT. ELEKTR-PRZEMYS.
ELEKTROSKANDIA POLSKA
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELGRA SP. Z O.O.
EL-PLUS SP. Z O.O.
ELTRANS
ELEKTRA S.C. HURT. ART. ELEKTROTECHNICZ.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
KARO HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PHUP AMAR
PPHU BIELMAT SP. Z O.O.
PW TOTAL HURT. ELEKTROTECHNICZNA
RELPOL-TAPAL SP. Z O.O.
SCHRACK ENERGIETECHNIK BIURO HANDL.
TIMA S.A.HURTOWNIA KATOWICE

32-205-81-12
32-203-02-01
32-245-92-62
32-282-70-99
32-327-19-18
32-203-94-02
32-303-85-05
33-814-01-80
32-401-00-80
32-350-72-30
32-422-14-09
32-282-60-21
32-346-01-00
32-254-52-32
32-271-75-53
32-781-49-49
34-365-12-91
34-361-10-97
33-812-62-25
34-369-71-65
32-231-80-81
32-609-10-50
32-228-29-36
32-761-53-76
33-811-99-20
32-298-89-18
32-252-30-80
32-292-53-60
32-203-70-50

40-555
40-201
41-503
41-902
43-100
40-203
44-100
43-300
44-100
40-609
44-200
41-902
41-506
40-859
41-800
40-203
42-200
42-200
43-300
42-200
44-100
40-203
41-100
42-500
43-300
41-219
40-544
41-100
41-100

KATOWICE
KATOWICE
CHORZÓW
BYTOM
TYCHY
KATOWICE
GLIWICE
BIELSKO-BIAŁA
GLIWICE
KATOWICE
RYBNIK
BYTOM
CHORZÓW
CHORZÓW
ZABRZE
KATOWICE
CZĘSTOCHOWA
CZĘSTOCHOWA
BIELSKO-BIAŁA
CZĘSTOCHOWA
GLIWICE
KATOWICE
SIEMIANOWICE ŚL.
BĘDZIN
BIELSKO-BIAŁA
SOSNOWIEC
KATOWICE
TYCHY
SIEMIANOWICE ŚL.

ROLNA 43
AL. ROZDZIEŃSKIEGO 95
AZOTOWA 21
KOCHANOWSKIEGO 21
ASNYKA 1
AL. ROZDZIEŃSKIEGO 188A
PORTOWA 14X
LIPNICKA 30
PSZCZYŃSKA 13
KOLEJOWA 19
PROSTA 15
SKŁADOWA 20
INWALIDZKA 11
INWALIDZKA 11
CHOJNICKIEGO 15
ROZDZIEŃSKIEGO 188B
PIOTROWSKA 16
SIKORSKIEGO 13/1
LEGIONÓW 93
BOR 71/75
PSZCZYŃSKA 13
ROŻDZEŃSKIEGO 188A
KAPICY 9
MAŁOBĄDZKA
WARSZAWSKA 56
BRACI MIEROSZEWSKICH 93
SIENNA 7
ASNYKA 1
BUDOWLANA 19

ASAJ SP. Z O.O.
ASAJ SP. Z O.O.
ACEL J.M. CISKOWSCY SP. KOMANDYTOWA
BARGO SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTRO SPARK SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELMET SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIA ART. ELEKTRYCZNYCH AZKIN S.C.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA CONECT
HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA JANTESSA
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA JALEX
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA AMPER S.C.
KOLPORTER S.A.
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PPHU STALEX
PHU ELMONT S.C.
PHU ELGAL
PPHU DORIAN
SEA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
SCHRACK ENERGIETECHNIK
TIM S.A. HURTOWNIA WARSZAWA

25-758-29-95
25-644-72-88
22-868-07-65
22-751-29-29
23-672-71-11
29-760-84-89
24-262-17-53
48-383-54-14
22-837-06-25
22-852-25-05
22-811-25-96
48-362-24-86
22-677-85-40
22-632-20-60
22-772-45-15
22-834-67-13
22-644-91-46
22-826-16-12
22-621-86-69
22-862-70-38
22-843-50-63
22-815-91-45
22-77245-15
22-632-81-18
24-235-25-81
81-883-01-51
25-786-28-90
22-751-30-88
22-788-65-99
24-264-17-73
22-355-05-65
22-724-17-46
22-737-05-93
48-365-55-47
22-632-13-57
22-567-90-00
22-519-40-10
24-366-62-88
22-573-91-01
22-667-74-01
41-754-84-88
24-262-25-47
22-772-87-12
22-756-73-89
22-331-48-31
22-858-12-71

05-300
08-110
02-273
05-092
06-400
07-410
09-400
26-600
01-401
02-673
03-186
26-612
03-565
01-217
05-126
01-854
02-819
00-344
00-673
01-229
02-673
04-246
05-126
01-208
09-500
08-530
08-400
05-092
05-400
09-409
05-080
05-825
05-500
26-600
01-242
02-295
03-185
09-400
02-213
02-495
08-300
09-402
05-119
05-500
03-310
05-820

MIŃSK MAZOW.
SIEDLCE
WARSZAWA
ŁOMIANKI
CIECHANÓW
OSTROŁĘKA
PŁOCK
RADOM
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
RADOM
WARSZAWA
WARSZAWA
MICHAŁÓW GRAB.
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
GOSTYNIN
DĘBLIN
GARWOLIN
ŁOMIANKI
OTWOCK
PŁOCK
IZABELIN MOŚCI.
GRODZISK MAZ.
PIASECZNO
RADOM
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
PŁOCK
WARSZAWA
WARSZAW URSUS
SOKOŁÓW PDLSK.
PŁOCK
LEGIONOWO
PIASECZNO
WARSZAWA
WARSZAWA

PIŁSUDZKIEGO 34
TEMAJERA 1
MUSZKIETERÓW 13
KOLEJOWA 223
MAZOWIECKA 10
TARGOWA 39H
KOSTROGAJ 15
WROCŁAWSKA 8
PRYMASA TYSIĄCLECIA 103
KONSTRUKTORSKA 10
MODLIŃSKA 103
LIMANOWSKIEGO 134 D
BORZYMOWSKA 17
KOLEJOWA 9/21
KWIATOWA 14
BRONIEWSKIEGO 74
PUŁAWSKA 294
DOBRA 26
WILCZA 51
WOLSKA 91
KONSTRUKTORSKA 7
MARSA 46A
MICHALÓW GRABINA
PRZYOKOPOWA 5A
PRZEMYSŁOWA 7
PRZECHODNIA 4
AL. LEGIONÓW 47
WARSZAWSKA 51
ŚWIDERSKA 22
ŻYZNA 1
BAKALIOWA 3
ŻYRARDOWSKA 29
PUŁAWSKA 38
1905 ROKU 21
PRYMASA TYSIĄCLECIA 83
EMALIOWA 28
ZABŁOCKA 9
KOSTROGAJ 5
BORSUCZA 40
SPISAKA 11A
KOSOWSKA 5
CHOPINA 5
WARSZAWSKA 10B
JANA PAWŁA II 62
STANIEWICKA 5
REGULSKA 2B
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