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Elektrotechnika

maszyny i urządzenia energetyczne n wytwarzanie, przekształcanie i akumulowanie energii elektrycznej n przesyłanie
i dystrybucja energii elektrycznej n aparatura kontrolno-pomiarowa, systemy automatyki i sterowania, informatyka n
elektrotechniczne materiały, konstrukcje n inżynieria elektryczna i elektroniczna n technologie ochrony środowiska n usługi

„Wywiad numeru”

z Prezesem firmy Protektel Sp. z o.o.
Panem Dariuszem Stempiń na stronie 22

Szósty Zmysł
Kamery termowizyjne FLIR
FLIR T530, T540
Kamery T530 i T540 zaprojektowano z myślą o zaawansowanych pomiarach w sektorze energetycznym (produkcja
i dystrybucja energii) i przemyśle, koncentrując się na wysokiej rozdzielczości urządzenia, prędkości pracy i zaawansowanej ergonomii. Dzięki uchylnemu, w zakresie
180° układowi optycznemu , wyraźnemu wyświetlaczowi LCD i wygodnej
obudowie kamery serii T500 stanowią
przydatne narzędzie dla inspektorów,
ułatwiając pomiary termowizyjne
w ciężkich warunkach przemysłowych, zwłaszcza gdy badane urządzenia są zasłonięte przeszkodami lub
trudno dostępne.

FLIR E75, E85, E95
Tworząc nową serię Exx, firma FLIR opracowała nową gamę niewielkich, inteligentnych, wymiennych obiektywów. Kamera automatycznie rozpoznaje je i kalibruje, dzięki czemu nie jest wymagana
dodatkowa kalibracja producenta. Seria Exx jest też wyposażona w
dalmierz laserowy. Dzięki niemu możliwe jest precyzyjne, automatyczne ustawianie ostrości i tym samym dokładniejszy pomiar temperatury, a w modelach FLIR
E85 i E95 pomiar i prezentacja pola powierzchni
obszaru na ekranie w metrach i stopach kwadratowych. Ponadto, FLIR E85 i E95 mają wyższe
rozdzielczości detektora podczerwieni, maks.
464×348 (161 472 piksele), a zakres pomiaru temperatury sięga 1500 stopni Celsjusza.
Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski,
ul. Rakowiecka 39A/3, 02-521 Warszawa
tel.: +48(22) 849 71 90, fax. +48(22) 849 70 01,
e-mail: rutkowski@kameryir.com.pl
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P

rzed Państwem ostatnie w tym roku wydanie kwartalnika „Energetyka&Elektrotechnika”.
Pod koniec roku każda firma, korporacja, przedsiębiorstwo czy fabryka dokonuje podsumowań, analiz oraz wytyczania kierunków rozwoju. Nasza redakcja również poczyniła
takie zestawienia, z których jednoznacznie wynika że pismo „Energetyka&Elektrotechnika”
staje się coraz popularniejsze, z miesiąca na miesiąc odnotowujemy rosnącą liczbę czytelników oraz prenumeratorów.
estem przekonana, że ta tendencja nie ulegnie zmianie i zawsze będziemy podążać za
Państwa potrzebami i oczekiwaniami. Obiecuję, że cały zespół dołoży wszelkich starań
by czasopismo było dla naszych czytelników źródłem inspiracji, wiedzy o nowych urządzeniach, technologiach oraz rozwiązaniach dedykowanych inżynierii przemysłowej.
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ednocześnie zapraszam do udziału w 54 konferencji MAINTANANCE-TECH. Więcej
informacji na temat tego spotkania znajdą Państwo na stronie 32.

Energetyka&Elektrotechnika

Szanowni Państwo

apraszam również do zapoznania się z planem konferencyjnym na 2018 rok, który
znajdziecie Państwo na stronie 40. To doskonały moment na zaplanowanie swojej
aktywności oraz budżetu pod kątem szkoleniowym i konferencyjnym.
yczę Państwu pożytecznej lektury, a zarazem zachęcam do współpracy na niwie reklamowej. Mam nadzieję, że trud włożony w nieustanne stawanie się lepszym zostanie
przez Państwa dostrzeżony, za co z góry dziękuję

Z

apraszam do lektury!

Z wyrazami szacunku
Magdalena Burger
Redaktor naczelna

prenumerata

S

zanowni Państwo, zachęcamy do prenumeraty magazynu
Energetyka & Elektrotechnika. Periodyk ten , tworzony jest
przy współpracy specjalistów z branży elektrotechnicznej. Pismo
dedykowane jest energetykom, elektrykom, operatorom sieci,
elektromonterom, kadrze ds. inwestycji. Naszą ideą jest, aby magazyn był dla Państwa ciekawą lekturą i inspiracją do nowych,
lepszych rozwiązań. Koszt roczny to tylko 43,20 zł. Możecie Państwo wpłacić na poczcie lub przelewem na konto 03 1140 2004
0000 3102 3480 6705, odbiorca: Wydawnictwo Wag-Tech Hahn
Katarzyna, ul. Główna 12, 47-411 Czerwięcice, z dopiskiem prenumerata.
amówienie można przysłać mailem na adres redakcja@pomiar.
com lub faksem 32 410 48 71. Nasza misją i ambicją jest, aby
magazyn Energetyka & Elektrotechnika stał się Vademecum,
każdej osoby związanej z elektrotechniką i energetyką. Chcemy
także, najnowsze technologie, rozwiązania ze świata energetyki
i elektrotechnik tworzyć i odkrywać razem z Państwem. Zapraszamy do współpracy.
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 Adres Redakcji:
ul. Główna 12
47-411 Czerwięcice
tel.: 505 139 335
fax: 32 410 48 71
pomiar@pomiar.com
www.pomiar.com
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zamówionych. Zastrzegamy sobie
prawo do skracania i adjustacji tek
stów. Przedrukowywanie materiałów
lub ich części tylko za zgodą pisemną
redakcji.

 Wydawca:
Wydawnictwo Wag-Tech
www.wagtech.pl
 Prezes Wydawnictwa
Katarzyna Hahn
 Redaguje zespół
Redaktorzy
Ryszard Hahn, Anna Gabruś-Ziętek, Magdalena Burger,
 Skład i grafika:
Aleksander Zagdański
tel. 506 057 220

5

od redakcji
od
redakcji

Ż

Energetyka&Elektrotechnika

Specjalistyczny pirometr do pomiarów
wysokotemperaturowych Pirometr
z Interfejsem IO-Link firmy Balluff
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Przyczyny szybkiego uszkodzenia łożysk tocznych w silnikach
elektrycznych
Termowizja w wersji Smart – nowa seria kamer termowizyjnych testo
865/868/871/872

http://www.balluff.pl

Protektel wczoraj i dziś - wywiad.

Producent żywności: roczne
oszczędności wynoszące
ponad 27.000 €

T

6

echnologia Molded-Oil firmy NSK pozwoliła dużemu producentowi żywności na uzyskanie ponad 27.000 € oszczędności
związanych z eksploatacją głównego przenośnika w piekarni.
Producent doświadczał awarii co 6 tygodni, co powodowało
konieczność wymiany około 36 łożysk rocznie. Wiązało się to
z przestojami i znacznymi stratami produkcji.
W wysoce konkurencyjnej i pełnej presji branży przetwórstwa
żywności, wzrost kosztów produkcji oraz przestoje były oczywiście nie do przyjęcia. Postanowiono zatem znaleźć źródło bardziej
trwałych łożysk. Podczas tych poszukiwań o poradę poproszono
inżyniera z Programu Wartości Dodanej AIP firmy NSK. Analiza

Jubileuszowe targi energetyczne ENERGETAB 2017 za nami

26

str.

wydarzenia
branżowe

Energetyka&Elektrotechnika

Nowy pirometr, produkowany w wytrzymałej obudowie M30 ze
stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP67 jest pierwszym tego typu
przyrządem wyposażonym w wielofunkcyjny wyświetlacz tekstowy
z funkcją automatycznego obracania ekranu, podobnie jak
w smartfonie.
Poza dwoma wyjściami przełączającymi, nowy pirometr zawiera
interfejs IO-Link do zdalnej konfiguracji i bezpośredniej wymiany
danych z kontrolerem lub panelem sterującym. Wyjście analogowe
4...20 mA jest dostępne opcjonalnie.
Różne warianty ustawień i wbudowane funkcje pirometru dają
użytkownikowi różne możliwości jego zastosowań. Huty, odlewnie,
przemysł ceramiczny i huty szkła to tylko niektóre z przykładów.

Pomiar temperatury? A może bardziej precyzyjnie?
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irma Balluff, specjalizująca się w produkcji czujników opracowała nowy pirometr oznaczony symbolem BTS, wyposażony
w interfejs IO-Link i dwa wyjścia przełączające. Może on monitorować temperaturę w zakresie od 250 do 1250°C, również
w obszarach trudno dostępnych i niebezpiecznych, wykrywać
przemieszczające się obiekty gorące i rejestrować temperaturę
– wszystko to bez konieczności fizycznego kontaktu.

aplikacji przeprowadzona przez NSK wykazała, że łożyska ulegały awariom z powodu braku smarowania, jak również wnikania
do ich wnętrza wody i twardych cząstek.
Po zakończeniu analizy, NSK zaleciła zainstalowanie na próbę
łożysk Molded-Oil, aby zademonstrować korzyści płynące z ich
stosowania. Próba trwała ponad dwa lata i w tym czasie nie odnotowano żadnej awarii łożysk. Jest to oczywista poprawa
w stosunku do trwałości standardowych łożysk wynoszącej tylko
sześć tygodni. Klient zyskał spore oszczędności dzięki poprawie
wydajności pracy maszyny, unikając przy tym kosztów utraconej
produkcji.
Technologia Molded-Oil została opracowana przez NSK w celu
znaczącego zwiększenia niezawodności łożysk i zapewnienia ich
bezobsługowej pracy. Łożyska Molded-Oil wykorzystują impregnowaną olejem żywicę poliolefinową do zapewnienia smarowania łożyska. Inni producenci łożysk stosują podobne rozwiązania,
jednak tylko NSK zapewnia ponad 50- procentową zawartość
oleju (objętościowo), znacznie prześcigając pod tym względem
konkurencję.
Molded-Oil to opatentowany środek smarny opracowany specjalnie do aplikacji wymagających znacznego poziomu higieny, takich
jak przemysł spożywczy. Środek smarny Molded-Oil jest dostarczany poprzez mechanizm stopniowego uwalniania. Zapewnia to
dostarczanie do łożyska wymaganej ilości środka smarnego
w całym okresie eksploatacji. Jednocześnie, minimalizowane jest
ryzyko wycieków, co sprawia, że praca łożyska jest wyjątkowo
gładka i skrajnie mało prawdopodobne jest wystąpienie jakiegokolwiek zanieczyszczenia procesu produkcji.

53 szkolenie techniczne Automa-Tech - relacja z konferencji.
54 szkolenie techniczne MAINTENANCE-TECH - zapowiedź
4/2017
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Techniczna charakterystyka materiału zapewnia stały dopływ
środka smarnego, zależny od temperatury. Zatem w miarę wzrostu ilości generowanego ciepła rośnie też ilość dostarczanego
środka smarnego. Łożyska wykorzystujące technologię Molded-Oil stanowią rozwiązanie problemu utraty smaru w łożyskach
narażonych na wnikanie wody.
NSK oferuje tę technologię w standardowych łożyskach kulkowych poprzecznych, łożyskach baryłkowych i łożyskach stożkowych o średnicach otworu do 110 mm. W przypadku zastosowań
w środowiskach żrących lub w niektórych zakładach produkujących żywność, łożyska mogą być wykonane ze stali nierdzewnej.
Łożyska toczne to kluczowe elementy maszyn i urządzeń przetwarzających żywność, a ich niezawodność i trwałość eksploatacyjna znacząco wpływają na koszty operacyjne. Ponadto,
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odporności na ścieranie, substancje chemiczne, temperaturę
i promieniowanie UV. Dalszemu zwiększeniu wszechstronności
drukarki oraz automatyzacji wydruku służą dostępne do niej dodatki i akcesoria, w tym systemy docinania i przewijania etykiet,
czujniki, a także technologia pozwalająca na automatyczne oddzielenie etykiety od jej podkładu.

--- ·

Skontaktuj się z firmą Brady pod adresem
emea_request@bradycorp.com, aby zamówić broszurę lub
darmową demonstrację.

NSK Polska Sp. z o.o.

--

Platforma EPLAN w wersji 2.7
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d września dostępna jest nowa Platforma EPLAN w wersji 2.7.
Spójny system digitalizacji i interdyscyplinarne podejście do
procesów inżynieryjnych pozwalają na ciągłe rozszerzanie danych
w całym łańcuchu wartości. Obsługa 19 języków, liczne aktualizacje
oraz dwukierunkowa komunikacja z systemami automatyki – włączając w to TIA Portal firmy Siemens i Melsoft IQ firmy Mitsubishi
– gwarantują większą efektywność procesów inżynieryjnych.
Rozwiązania Platformy EPLAN dla inżynierii elektrycznej, pneumatyki i hydrauliki, projektowania szaf sterujących i technologii
procesowej korzystają z jednolitej bazy danych, a informacje
projektowe mogą być transferowane w całym procesie, od inżynierii projektowej po produkcję, a nawet konserwację systemu.
Tak zwany wzorzec „single source of truth” stanowi punkt centralny każdej aplikacji. EPLAN zaprojektował swój system jako
podstawę do spójnej digitalizacji w inżynierii automatyki. Oprogramowanie jest dostępne w 19 językach. Najnowsze rozszerzenia obejmują turecką wersję językową i rumuński interfejs użytkownika.
Tworzenie i ponowne wykorzystywanie szablonów
Wprowadzono wiele ulepszeń w poszczególnych obszarach tematycznych platformy. Korzystając z rozszerzonych możliwości
definicji szablonów schematów w inżynierii elektrycznej i inżynierii płynów, użytkownicy mogą łatwiej standaryzować swoje projekty i ponownie wykorzystać dane 1:1. Na przykład, skrzynki
makra (macro box) mogą być teraz rysowane jako wielolinie
i pozwalają użytkownikom tworzyć własne definicje szablonów
schematów, przyspieszając standaryzację. Te typy szablonów
mogą również ułatwić rozpoczęcie pracy w EPLAN Cogineer –
nowym narzędziu inżynierskim do zautomatyzowanego tworzenia
schematów, za jednym kliknięciem przyciskiem myszki. Użytkownicy mogą oczekiwać nieoficjalnej premiery nadchodzącej wersji
dla chmury obliczeniowej, która zostanie po raz pierwszy zaprezentowana w trakcie listopadowych targów SPS IPC Drives
w Norymberdze w Niemczech.
W zakresie inżynierii procesowej, wprowadzono m.in. nowy moduł
projektowania rurociągów EPLAN Preplanning. Użytkownicy
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Wymiana danych w inżynierii elektrycznej i automatyce
Interdyscyplinarna wymiana danych to obszar kluczowy dla nowego interfejsu pomiędzy Platformą EPLAN i środowiskiem projektowym TIA Portal firmy Siemens: stworzonego z myślą o coraz
popularniejszym formacie AutomationML do środowisk Industry
4.0. Ta metoda dwukierunkowej wymiany danych, współdziałająca również z Melsoft IQ – platformą automatyki firmy Mitsubishi
– została rozszerzona i będzie również prezentowana na targach
SPS IPC Drives. Użytkownicy mogą wymieniać dane w obu kierunkach w dowolnej fazie projektu, następnie edytować je
i w końcu synchronizować projekt. Zastępuje to konieczność
czasochłonnego, często wielokrotnego sprawdzania zmian oraz
podejścia iteracyjnego, przenosząc inżynierię o krok dalej w kierunku pełnej digitalizacji procesów w dobie Industry 4.0 i Internet
of Things. Jednak warunkiem wstępnym jest tu spójna digitalizacja wszystkich procesów i danych, począwszy od inżynierii po
produkcję, wdrożenie i konserwację. To jedyny sposób, aby terminy, takie jak Smart Engineering, Smart Production i Smart Data
mogły stać się częścią naszej rzeczywistości.

I
zachowując bardzo wysoką ostrość przy rozdzielczości 600 dpi,
i jest zaprojektowana do wydruku nawet do 7000 etykiet dziennie.
Precyzyjny wydruk osiągany jest poprzez wyśrodkowanie druku
na wielu wysokiej jakości materiałach identyfikacyjnych do różnorodnych zastosowań. Drukarka i7100 ma także wymienialne
rolki dociskowe, których zastosowanie optymalizuje czas eksploatacji głowicy drukującej.

Prosta w użytkowaniu
Nowa drukarka BradyPrinter i7100 ma intuicyjny, kolorowy ekran
dotykowy z wyraźnymi ikonami pozwalającymi łatwo przejść do
opcji menu drukarki. Składana obudowa drukarki pozwala użytkownikom szybko wymienić materiały eksploatacyjne do nowego
zadania lub kontynuacji poprzedniego.

Poprawione chłodzenie i lepsza
opłacalność dzięki śrubom kulowym
NSK

R

ozwiązywanie realnych problemów w branży obrabiarek jest
jednym z głównych celów oferty NSK przeznaczonej dla tego
szybko rozwijającego się rynku. Na wystawie EMO 2017 w Hanowerze spółka prezentowała śruby kulowe z chłodzonymi nakrętkami, które są szczególnie przydatne w zastosowaniach
szybkobieżnych napędów liniowych, ponieważ rozpraszają powstające w nieunikniony sposób ciepło. W rezultacie śruby kulowe oferują poprawioną wydajność chłodzenia i lepszą opłacalność w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, takich jak wrzeciona z wydrążonym wałem.
Szybkobieżne śruby kulowe NSK z chłodzonymi nakrętkami stanowią istotny element powodzenia procesów obróbki, w których
wymagana jest wysoka precyzja wymiarowa oraz minimalne
zmiany wymiarów związane z wahaniami temperatury. Konstrukcja
śrub spełnia stale wzrastające wymogi firm produkcyjnych w zakresie precyzji, w szczególności dla takich obrabianych komponen-

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.eplan.de
i www.friedhelm-loh-group.com.

Nowa precyzyjna drukarka
BradyPrinter i7100

N

owa przemysłowa drukarka etykiet BradyPrinter i7100 to solidna drukarka o zwiększonej wytrzymałości i dokładności, drukująca na wielu wysokiej jakości materiałach identyfikacyjnych do
szeregu zastosowań, w tym do przewodów, obwodów drukowanych
i do identyfikacji środków trwałych oraz komponentów.
Solidna i szybka
Drukarka BradyPrinter i7100 oferuje precyzyjny zadruk etykiet
przeznaczonych do zadań identyfikacyjnych o dużym wolumenie
i kluczowym znaczeniu dla prowadzonej działalności. Drukarka
ma procesor o dużej mocy, drukuje z prędkością do 300 mm/s,
4/2017

Szeroki zakres zastosowań
Drukarka BradyPrinter i7100 może drukować na wielu wysokiej
jakości, trwałych i specjalistycznych materiałach identyfikacyjnych
etykiet dla producentów z branży elektroniki, lotnictwa, wojskowości i transportu masowego oraz motoryzacji, logistyki, informatyki i telekomunikacji oraz sektora infrastruktury. Materiały do
etykiet obejmują koszulki termokurczliwe, etykiety o wysokiej
odporności na temperaturę do obwodów drukowanych czy też
trwałe etykiety do środków trwałych i komponentów o wysokiej
4/2017
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mogą tu korzystać z bardziej szczegółowej dokumentacji, obejmującej informacje o rurach na jeszcze wcześniejszych etapach
procesu. Prostsza dla użytkowników jest również obsługa wiązek
przewodów. Rurki termokurczliwe pozwalają teraz łatwiej przyporządkowywać wtyczki w środowiskach projektowych 2D i 3D,
a opcje wizualizacji podłączonego sprzętu zostały poprawione.
Czyni to dokumentację produkcyjną jeszcze bardziej szczegółową, przyspieszając proces produkcji wiązek przewodów. Nowe
opcje projektowania, takie jak konfiguracje właściwości w widokach modelu, rozszerzone interfejsy produkcyjne w EPLAN Pro
Panel i zaktualizowany EPLAN Smart Wiring z nową technologią
Client-Server, która poprzez instalację na lokalnym urządzeniu lub
na serwerze, udostępnia dane projektu centralnie oraz umożliwia
wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad jednym projektem,
dopełniają listę wprowadzonych innowacji.

Energetyka&Elektrotechnika

w miarę wzrostu tempa rozwoju technologii łożyskowej, okazje
do transferu technologii oznaczają, że łożyska mogą odgrywać
większą rolę w redukcji całościowych kosztów posiadania maszyn
do przetwarzania żywności. Redukcję tę osiąga się jednak nie
przez dostarczanie tańszych komponentów, ale przez stosowanie
najnowocześniejszych materiałów oraz technologii uszczelniania
i smarowania, ulepszających konstrukcję maszyn, prowadząc tym
samym do zmniejszenia kosztów utrzymania ruchu.

Energetyka&Elektrotechnika
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przedmiotów o cienkich ściankach, na przykład z tłoczonego aluminium. Dostępne są różne sondy magnetyczne do szybkiego mocowania do powierzchni z metali żelaznych na ruchomych liniach – mianowicie magnetyczne sondy offsetowe do monitorowania płaskich
produktów i temperatury powietrza oraz sondy powierzchniowe MicroMag z łatwością mieszczące się w ciasnych przestrzeniach.
Ofertę uzupełniają dwu-, cztero- i sześciokanałowe zaciski umożliwiające szybkie odłączenie rejestratora danych oraz tagi ID.
Fluke Process Instruments
Datapaq Ltd.

Zintegrowany serwomotor i napęd
firmy Tolomatic, teraz z obsługą
protokołu PROFINET zapewnia łatwą
automatyzację prostych systemów
sterowania ruchem

Z

integrowana, małogabarytowa konstrukcja, optymalizacja do
systemów liniowych i obrotowych oraz wbudowane konfiguracje
dla wszystkich siłowników elektrycznych z oferty Tolomatic pozwalają szybko i łatwo tworzyć systemy przemieszczenia liniowego.
Zintegrowane zestawy serwonapęd/kontroler/silnik ACSI firmy Tolomatic są teraz dostępne z obsługą protokołu PROFINET bazującego
na przemysłowych Ethernecie, pozwalając inżynierom projektować
łatwe w zastosowaniu i tanie siłowniki elektryczne do aplikacji jedno-

NSK Polska Sp. z o.o.

Gotowe do instalacji łożyska do
maszyn rolniczych

Monitorowanie procesów
utwardzania farb proszkowych

N

a targach Agritechnica 2017 (Hanower, Niemcy, 12-18 listopada br.) firma NSK będzie prezentować szeroki zakres łożysk
tocznych, które zostały specjalnie zaprojektowane do użytku
w maszynach rolniczych. Na stoisku E44 w hali 15 głównym elementem wystawy NSK będą zespoły piast Agro (Agri Disc Hubs)
oraz duże piasty (Large Hubs). Te gotowe do instalacji jednostki
składają się z łożysk kulkowych skośnych dwurzędowych szeroko
wykorzystywanych w maszynach rolniczych, które muszą działać
w bardzo ciężkich warunkach środowiska pracy.

U

zupełniając wprowadzony niedawno na rynek rejestrator temperatury DATAPAQ EasyTrack3 do utwardzania farb proszkowych, firma Fluke Process Instruments dostarcza obszerny zestaw
precyzyjnych i niezawodnych sond termoparowych.
Termopary typu K są zgodne ze specyfikacją ANSI MC96.1 dla klasy
dokładności ±1,1°C lub 0,4%. Są dostarczane z kablem w izolacji
PTFE zapewniającym równocześnie elastyczność i długą żywotność
w środowisku przemysłowym. Mierzą temperatury do 265°C. Dodat-
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Odwiedź blog dotyczący siłowników liniowych firmy Tolomatic
https://www.tolomatic.com/blog

4/2017

4/2017

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

Tele do makro) oraz koło z filtrami (do 4 filtrów). W wielu

Łożyska w zespołach piast Agro i w dużych piastach posiadają dzielony pierścień wewnętrzny, który może przenosić duże siły osiowe
i boczne. Każde łożysko zostało starannie uszczelnione i zamontowane wewnątrz gotowej do instalacji solidnej obudowy oferowanej
w indywidualnych wymiarach montażowych klienta. Piasta została
wypełniona specjalnym, wysokiej jakości smarem zapewniającym
zdolność przenoszenia ciężkich obciążeń w ciągu całego okresu
eksploatacji łożyska.
Głównym obszarem zastosowań piast Agro oraz dużych piast
o wyższej wydajności są maszyny uprawowe. W tego typu zastosowaniach łożyska muszą utrzymać maksymalną sprawność, będąc
narażone na niekorzystne warunki środowiskowe, takie jak wilgotność,
ścierny żwirek, substancje żrące (np. nawozy i obornik) oraz wysokie
naprężenia mechaniczne.
W tych warunkach piasty Agro udowodniły, że zapewniają wyjątkowo
długi okres eksploatacji. Aspekt ten docenili producenci OEM maszyn
rolniczych, włączając w to producentów maszyn uprawowych. Niektórzy z nich otwarcie wskazują w swojej dokumentacji produktowej,
że wykorzystują zespoły łożyskowe NSK.
Użytkownicy końcowi coraz bardziej naciskają na producentów maszyn rolniczych, aby używali piast Agro NSK, ponieważ minimalizują
one przestoje maszyn podczas niezwykle ważnego (i krótkiego) sezonu uprawowego. Ostatecznie w pojedynczej kompaktowej bronie
talerzowej można zainstalować do 98 łożysk talerzy, z których wszystkie musza doskonale funkcjonować w trakcie pracy.
Na targach Agritechnica 2017 NSK będzie prezentować piasty Agro
oraz duże piasty - zarówno jako samodzielne jednostki, jak i przykłady
instalacji w kompaktowych bronach talerzowych oraz kosiarkach bijakowych.
Firma NSK naELEKTRONIKA
targach Agritechnika:
Hala
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tów jak części silników lotniczych czy formy do produkcji telefonów
komórkowych z ekstremalnie cienkimi ściankami.
Utrzymanie stałej temperatury w maszynach jest jednym z warunków
wstępnych dla zachowania precyzji, ponieważ skoki temperatury
mogą prowadzić do wystąpienia zjawiska rozszerzalności temperaturowej i skutkować zmianami wymiarów obrobionego produktu lub
innymi formami utraty zamierzonej jakości.
Podczas opracowywania nowych śrub kulowych należało sprostać
wielu wyzwaniom. Przykładowo firma NSK z powodzeniem rozwiązała problem kurczenia się materiału na skutek chłodzenia, co wpływało negatywnie na napięcie wstępne nakrętki. Po realizacji kompleksowego programu testów, firma NSK opracowała system chłodzenia,
który był kompatybilny z poziomami napięcia wstępnego, dzięki
czemu nie były już one zaburzane. Konstrukcja ta jest szczególnie
efektywna w zastosowaniach szybkobieżnych z krótkimi skokami,
takich jak maszyny używane do produkcji części samochodowych
oraz maszyny do formowania wtryskowego, gdzie ścisłe wymogi
precyzji wymiarowej muszą iść w parze z bardzo dynamicznymi cyklami pracy.
W wielu przypadkach śruby kulowe z chłodzonymi nakrętkami mogą
być instalowane jako zamienniki jeden do jednego dla istniejących już
wersji z chłodzonymi wrzecionami. Oprócz zalet technicznych, śruby
kulowe zapewniają także korzyści ekonomiczne: ich produkcja kosztuje mniej, ponieważ znacznie łatwiej wywiercić otwór w nakrętce niż
wyprodukować wrzeciono z wydrążonym wałem.
Chłodzone nakrętki mogą być dostarczone dla średnic wałów 40, 45,
50 i 63 mm. W zależności od wału wrzeciona dostępne są warianty
ze skokiem 16, 20, 25 i 30 mm.

osiowych. Zestawy te nadają się idealnie jako zamienniki cylindrów
pneumatycznych i pozwalają automatyzować dowolne proste systemy
sterowania ruchem ze sterownikami Siemens lub innymi obsługującymi protokół PROFINET.
Dzięki wbudowanym konfiguracjom dla siłowników elektrycznych firmy
Tolomatic, zintegrowany w ACSI kontroler automatycznie konfiguruje
silnik, siłownik, limity bezpieczeństwa i inne kluczowe parametry wewnątrz kontrolera, co ułatwia i przyspiesza integrację. Protokół PROFINET stanowi uzupełnienie dostępnych już w ACSI protokołów
EtherNet/IP i Modbus-TCP.
PROFINET jest standardem w sieciach przemysłowych w automatyce. Łączy urządzenia, systemy i komórki, zapewniając większą szybkość i bezpieczeństwo, niższą cenę i wyższą jakość produkcji. Zapewnia łatwą integrację z istniejącymi systemami i sprzętem.
“Dodanie obsługi protokołu PROFINET do dostępnych już wcześniej
w ACSI protokołów EtherNet/IP i Modbus-TCP daje producentom
OEM elastyczność wynikającą z możliwości współpracy z kontrolerami PLC różnych dostawców przy równoczesnej standaryzacji projektu mechanicznego i siłownika,” powiedział Aaron Dietrich, dyrektor
działu marketingu z Tolomatic. “Do tego, dobre osiągi w połączeniu
ze stopniem ochrony IP65 czynią ACSI doskonałym wyborem
w wielu aplikacjach, w których producent OEM jest w stanie wykorzystać elastyczność wyboru protokołu i sterowania.”
Jako zintegrowany serwomotor i napęd, ACSI zapewnia oszczędność
miejsca. Nie zajmuje dużo przestrzeni w szafie sterowniczej, dzięki
czemu nadaje się idealnie do modernizacji maszyn oraz jako zamiennik cylindrów pneumatycznych. Dostępny w konfiguracji liniowej
i obrotowej, ACSI może być łatwo konfigurowany do jednostek używanych przez użytkownika.
Kontroler ACSI uzyskał certyfikat PI North America (organizacji rządowej PROFINET) zapewniający zgodność ze standardem PROFINET
v2.33. Może być implementowany w sieciach czasu rzeczywistego
jako urządzenie I/O. Dostępny plik GSDML oraz archiwum bloków
danych i bloków funkcyjnych do najnowszych sterowników PLC firmy
Siemens ułatwia konfigurację i zapewnia bardzo szybkie wdrożenie
w systemach sterujących PROFINET.
Dostępny w dwóch rozmiarach (NEMA 23 i 34) na zakres momentu
obrotowego do 1,35 N-m (12 in-lbs), ACSI zawiera standardowe
złącza M12, charakteryzuje się stopniem ochrony IP65 oraz został
wyposażony w port USB do programowania i podwójny port Ethernet
z diodami sygnalizacyjnymi LED ułatwiającymi rozwiązywanie problemów z komunikacją. Wszystkie modele ACSI zawierają cyfrowe linie
I/O 24 VDC (4 wejścia/2 wyjścia) i analogowe linie I/O 0…10
VDC/4…20 mA (1 wejście/1 wyjście) do współpracy z rozproszonymi
czujnikami i układami logicznymi współpracującymi z siecią. Podwójny port Ethernet z wbudowanym switchem zarządzanym pozwala na
łączenie łańcuchowe wielu modułów ACSI, bez pogorszenia wydajności sieci.

Energetyka&Elektrotechnika

kowo, dostępne są termopary wysokotemperaturowe z włókna
szklanego o zakresie pomiarowym do 500°C. Różne opcje mocowania pozwalają na umieszczanie ich na wszystkich magnetycznych
i niemagnetycznych produktach o wszystkich kształtach i rozmiarach.
Małe sondy powierzchniowe charakteryzują się bardzo krótkim czasem odpowiedzi, dzięki czemu nadają się idealnie do monitorowania
temperatury drobnych elementów, plastików i puszek. Sondy z uchwytem zaciskowym clamp-on mierzą temperaturę powierzchni i powietrza oraz mogą być używane uniwersalnie do pomiaru temperatury

Energetyka&Elektrotechnika

energetykaelektrotechnika.com
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MCS10 - wieloosiowy
przetwornik siły i momentu.
Firma HBM wprowadziła do sprzedaży wieloosiowy przetwornik
siły i momentu o nazwie MCS10 poszerzający jej ofertę w zakresie
możliwości pomiaru tych wielkości mechanicznych. MCS10 to przetwornik
w wymiarze 3D – dający możliwość jednoczesnego pomiaru siły i
momentu w trzech różnych osiach (x,y i z).
Jest wykonywany w dwóch wersjach : pierwszej przeznaczonej
do pomiaru wielu sił wzdłuż trzech osi (Fx, Fy, Fz,) i w drugiej wersji
umożliwiającej ponadto pomiar momentu działającego wzdłuż tych trzech
osi (Mx, My, Mz,). Tym samym przetwornik MCS10 dostarcza rzeczywisty,
trójwymiarowy obraz twojego badania i ponadto osiąga wyjątkowe niskie
wartości błędów wynikających z wpływu poszczególnych kanałów na
siebie, które występują w tego typu przetwornikach wieloosiowych.
sów pomiarowych do 100kN/2kNm. MCS10
minimalizuje efekty wpływu poszczególnych
kanałów pomiarowych na siebie, zwykle
występujących w wieloosiowych czujnikach od samego początku. To wspomniane niepożądane i nieodłączne zjawisko
wpływu poszczególnych kanałów pomiarowych na siebie, występujące, gdy jedna
oś czujnika jest poddana pojedynczemu
obciążeniu, a niektóre inne osie nie zostało zminimalizowane dzięki specjalnej kon-

strukcji przetwornika. Dodatkowe obliczenia umożliwiają na zwiększenie osiągów
przetwornika. Precyzja i dokładność to
główne cechy tego przetwornika firmy
HBM. Ponadto czujnik cechuje się pełną
przejrzystością w odniesieniu do swoich
danych technicznych – wystarczy spojrzeć
na kartę katalogowa przetwornika MCS10.
Oferujemy bogactwo możliwości konfiguracyjnych przetwornika MCS10 by umożliwić użytkownikowi perfekcyjne dopasowanie do jego aplikacji w zależności od
tego, czy wymaga pomiaru jednej lub
sześciu składowych. Dostępne są również rozwiązania tworzone wg wymagań
klienta.
MCS10 posiada wbudowany układ
TEDS tj. elektronicznej karty danych przetwornika. To oznacza, że czujnik jest automatycznie identyfikowany przez wzmacniacz pomiarowy (jak np. układy firmy
HBM: PMX, QuantumX, digiCLIP) i jest
dzięki temu bezpośrednio gotowy do użycia. HBM dostarcza macierz kompensacji
dla matematycznych obliczeń każdego
przetwornika w celu zminimalizowania
nieodłącznych efektów wpływu poszczególnych kanałów pomiarowych na siebie,
które mogłyby zniekształcić wynik pomiaru. Wzmacniacze PMX i QuantumX umożliwiają automatyczną, wirtualną kompensację obliczeniową. To może zredukować
wpływ kanałów na siebie o współczynnik
3 do 5.

urządzenie pomiarowe
urządzenie
pomiarowe

W odróżnieniu od rozwiązań przetworników wieloosiowych szytych na miarę,
MCS10 jest standardowym produktem
firmy HBM dostarczającym wszystkie zalety związane z jego seryjną produkcją –
takie jak określony czas dostawy, parametry techniczne gwarantowane przez wnikliwe testy i sprawdzenia, jak również korzystne parametry ekonomiczne wynikające z ilości produkowanych przetworników.
Przetworniki MCS10 są dostępne dla zakre-

Energetyka&Elektrotechnika

Typowymi zastosowaniami przetwornika
MCS10 są:
– Monitoring procesów montażu samolotu
– Badanie sił w maszynach wiercących
tunelowo
– Testowanie opon i wyważarek
– Pomiary w kanałach falowych
– Pomiary na stanowiskach testowych np.
sił tarcia i osiowych
– Testowanie konstrukcji w aplikacjach
przybrzeżnych i systemach ogniw słonecznych
– Robotyka

Energetyka&Elektrotechnika

urządzenie
pomiarowe
urządzenie pomiarowe

Energetyka&Elektrotechnika

ul. Krauthofera 16
60-203 Poznań
tel./fax" 61 662 56 66
tel. Kom. 501 607 400
info@hbm.com.pl
www.hbm.com.pl
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Kto potrzebuje precyzyjny pomiar temperatury?

Jak mierzymy i co mierzymy
Do pomiaru temperatury wykorzystywany jest termorezystor
Pt100 lub Pt1000, umieszczony w odpowiedniej osłonie (do
wyboru są różne opcje wykonania). Czujnik temperatury podłączany jest do modułu precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT. Moduł LB-499-PT może być zainstalowany
w koncentratorze LB-480, który daje możliwość wbudowania do
3 takich modułów lub w rejestratorze danych LB-490 (stacja meteoro- Pl'Z? olr.nilł par ap
logiczna) w którym jest możliwość
wbudowania do 6 takich modułów.
~ 856 · 1
Moduł LB-499-PT dokonuje precy~ 8',6 -2
zyjnego pomiaru rezystancji czujnika, a następnie automatycznie
C 856~3
przelicza wartość zmierzonej rezystancji na temperaturę wykorzystując współczynniki równania Callen• 856-5
dar-van Dusen'a zgodnie z normą
PN-EN 60751 („Czujniki platynowe
~ P,'W,,peł ~· .......
przemysłowych termometrów rezy~ biuilv
stancyjnych i platynowe czujniki
lM(l6MJIA •
temperatury”). W celu lepszego
dopasowania czujnika do modułu
pomiarowego, w obudowie złącza
czujnika umieszczona jest pamięć
EEPROM, w której zapisywane są
dane kalibracyjne tego właśnie
1 Q'.l t6: liB 119 i;!
czujnika. Kalibracja modułu precy-

Na rys. 1 przedstawiono okno program LBX, na którym
w pozycji M2 zainstalowano moduł LB-499PT, którego pomiar
rezystancji oraz wyliczoną wartość temperatury widać na samym dole rysunku.

Kilka szczegółów
Moduł precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT
wykorzystuje złącze żeńskie DB-9 do dołączenia czteroprzewodowo zewnętrznego czujnika oraz do dołączenia EEPROM-u z danymi kalibracyjnymi czujnika. Wszystkie wejścia są
zabezpieczone przed przeciążeniami, jednak nie
zwalnia to z konieczności przestrzegania zasad
18 b "L
ochrony ESD. W koncentratorze LB-480 można
zainstalować jednocześnie od 1 do 3 modułów
10 9 ·c
precyzyjnego jednokanałowego termometru LB499-PT, tworząc w ten sposób dodatkowo (pozostaje jeszcze 8 standardowych wejść pomiaro€14 ,,6
wych dla czujników z interfejsem S-300) 1, 2 albo
h, , lt (',...,..i,: •
3 kanałowy precyzyjny termometr. W rejestratorze
danych LB-490 można zainstalować dodatkowo
L,, ,, ; ~ •......
(pozostaje jeszcze 16 standardowych wejść po1aG·c
miarowych dla czujników z interfejsem S-300) od
1 do 6 modułów precyzyjnego jednokanałowego
termometru LB-499-PT, tworząc w ten sposób od
1 do 6 kanałowy precyzyjny termometr.
W pamięci koncentratora LB-480 lub rejestratora
LB-490 są zapisywane wyniki zmierzonej rezystancji i wyliczonej temperatury maksymalnie
z częstotliwością 1 sps (pomiar na sekundę).
Wyniki mogą być uśredniane w okresie od 1 do
Pvł4c~. o,:;
10 sekund. Wyniki pomiarów mogą być wysyłane
z termometru do zewnętrznych systemów z wyRys. 1 Okno pomiarowe w programie LBX
korzystaniem wszystkich mechanizmów dostęp-

,...,....-.:
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Rozdzielczość
pomiaru
temperatury
Zakres mierzonych
temperatur

Tryb 1: 0,001°C, szum <±1 mK (uśrednianie 10 sec)
Tryb 2: 0,01°C, szum <±3 mK (uśrednianie 10 sec)

Zakres mierzonych
rezystancji

0,000Ω… 1000,000Ω
0,00Ω … 10000,00Ω*

Niepewność
pomiaru
temperatury
Prąd pomiarowy

c)

Złącze wejściowe
Moc pobierana
Zakres temperatur

d)
Rys 2. a). rejestrator LB-490; b). koncentartor LB-480 z trzema czujnikami temperatury
Pt100; c). okienko pomiarowe koncentratora LB-480; d). moduł termometru precyzyjnego LB-499PT

nych w przyrządach LB-480 lub LB-490 (Ethernet, USB, GSM/
GPRS, RS-232/RS-485, Bluetooth). Termometr współpracuje
z programem SCADA LBX, który zapewnia archiwizację, wizualizację i sygnalizację przekroczenia zadanych wartości progów
alarmowych.

-200°C … +850°C, zależne od specyfikacji zewnętrznego czujnika temperatury

≤0,02°C w zakresie 0°C … 100°C,
±0,0004*(T-50°C) poza (ograniczona dodatkowo klasą
zastosowanego zewnętrznego czujnika temperatury)
1 mA ±3 % dla czujników Pt-100
0,1 mA ±3 % dla czujników Pt-1000*
DB9F
0,6 W (maksymalnie)
przechowywanie: -10°C ... +60°C
użytkowanie: 10°C ... 40°C, bez kondensacji

I na koniec
Na zakończenie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej
strony internetowej, gdzie znajdziecie Państwo oprócz danych
technicznych przyrządów oferowanych przez firmę LAB-EL, wiele
porad praktycznych oraz odniesień do wymagań prawnych i normatywnych. Poniżej umieszczone sa linki adekwatne do poruszanych w niniejszym aktykule zagadnień.
http://www.label.pl/po/lb499-pt.html
http://www.label.pl/po/rek480.html
http://www.label.pl/po/rek490.html
http://www.label.pl/po/lb480-wejscia-pomiarowe.html#pt1000

LAI-I

Zastosowanie
Zastosowania moduł precyzyjnego jednokanałowego termometru
LB-499-PT obejmują:
– laboratoryjne pomiary temperatury;
– wzorcowanie termometrów;
– kontrola działania termostatów;
– układy automatyki i zdalnych pomiarów

LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Sp. J.
ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły
tel.: 22 753 61 30
fax: 22 753 61 35
e-mail: Info@label.pl
www.label.pl
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zyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT, polega na wywzorcowaniu jego układu pomiaro-
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Rys. 3 Schemat poglądowy systemu opartego o przyrządy LB-480 i LB-490
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Pomiary temperatury stanowią największą spośród wszystkich
wielkości fizycznych liczbę pomiarów, dokonywanych przez
człowieka w kontrolowanych przez niego procesach badawczyc
i przemysłowych. Wiele procesów mikrobiologicznych czy chemicznych, wymaga pomiaru wartości temperatury z rozdzielczoscia
0,01 lub nawet 0,001oC. W niektórych procesach ważny jest nie
tyle pomiar temperatury, ile jej zmian w funkcji np. czasu, na poziomie bardzo małych przyrostów, co w rezultacie ma dać obraz
zmian zachodzących w tychże procesach. Precyzyjne termometry
po ich wywzorcowaniu w laboratoriach akredytowanych, mogą
stanowić lokalne wzorce robocze, wykorzystywane do sprawdzania
innych, mniej precyzyjnych przyrządów. Tak więc, precyzyjny co do
rozdzielczości i dokładności (niepewności) pomiar temperatury, jest
ze wszech miar potrzebny.

wego znanym precyzyjnym rezystorem wzorcowym (np. 100,000
Ω) oraz na wpisaniu współczynników kalibracji czujnika do pamięci nieulotnej EEPROM. Temperaturę oblicza się:
– dla zakresu temperatur –200oC do 0oC - wg wzoru:
R t = R 0 [1+At+Bt 2 +C(t-100 o C)t 3 ];
– dla zakresu temperatur 0 o C do 850 o C – wg wzoru:
R t =R 0 (1+At+Bt 2 ),
		
gdzie: t - temperatura mierzona, Rt - rezystancja w temperaturze mierzonej, R0 = 100,000 Ω (rezystancja odniesienia
w temperaturze 0oC) oraz współczynniki kalibracji wg normy
PN-EN 60751 wynoszące: A = 3,908x10-3, B = -5,775 x 10-7,
C = -4,183 x 10-12 lub na podstawie danych uzyskanych od
producenta czujnika lub też uzyskane w laboratorium wzorcującym dla wzorcowanego zakresu temperatury.

b)

I••••

•Pomiar temperatury? A może bardziej precyzyjnie?
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•Przyczyny szybkiego uszkodzenia łożysk
Jan Marek Lipiński, Artur Woźniak – Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT S.A.

tocznych w silnikach elektrycznych
Powszechnie wiadomo, że na niezawodną pracę
i dużą trwałość łożysk tocznych ważny wpływ ma
prawidłowy montaż i właściwa obsługa polegająca
na dosmarowywaniu odpowiednim gatunkiem
smaru pozbawionym zanieczyszczeń, usuwaniem
nadmiaru zużytego smaru, okresową wymianą
całości smaru z łożysk na nowy.

Główną przyczyną parcia osiowego jest zastosowanie niewłaściwych sprzęgieł. W przypadku znacznych odległości między łożyskami
oporowymi silnika i maszyny napędzanej sprzęgło powinno zapewnić
kompensację przesunięć osiowych wskutek wydłużeń cieplnych
wałów. Dotyczy to również silników pracujących na wolnym powietrzu z uwagi na duże różnice temperatury otoczenia. Najlepiej
spełniają ten warunek np. sprzęgła zębate, które zapewniają swobodny przesuw końcówek napędowych wałów nawet w granicach
+/- 3 mm. Poniżej przedstawiony jest rysunek przekroju takiego sprzęgła.

Na poniższej fotografii pokazany jest przykład gdzie użytkownik
dosmarowywał łożysko, lecz nie usuwał nadmiaru zużytego smaru.

Diagnostyka łożysk prowadzona właściwymi metodami lub system
automatycznego wyłączania silnika przy przekroczeniu odpowiednich
progów nastaw (co będzie opisane w dalszej części artykułu) pozwalają na uniknięcie rozległych uszkodzeń silnika z powodu uszkodzenia
łożyska. Naprawa wtedy ogranicza się jedynie do wymiany łożyska na
nowe. Oczywistym jest, że należy również usunąć przyczynę awarii.
W przypadku braku monitoringu łożysk i systemu zabezpieczeń
degradacja łożyska może doprowadzić do jego zatarcia. Wtedy zwykle
dochodzi do zniszczenia całego węzła łożyskowego. Uszkodzone
zostają pokrywki i piasta tarczy łożyskowej, odrzutnik smaru i labirynty oraz co najgorsze wał silnika. Uszkodzenie wału najczęściej wyma-

ga wykonania całego nowego wirnika. Często dochodzi także do
zatarcia wirnika o stojan. Wtedy konieczne jest wykonanie nowego
stojana uzwojonego. W tej sytuacji staje się wątpliwym opłacalność
naprawy i w wielu przypadkach trzeba wykonać nowy silnik. Przypadek takiego zatarcia łożyska jest pokazany na poniższych fotografiach.
Na zatartym kompletnie zniszczonym łożysku wyraźnie widać, że
przyczyną awarii było bardzo silne parcie osiowe na łożysko kulkowe.

~....,-------.

Parcie osiowe oddziaływuje wzajemnie na łożyska oporowe
silnika i maszyny napędzanej. Maszyny napędzane (najczęściej
pompy, wentylatory, sprężarki) mają łożyska oporowe przystosowane do przenoszenia znacznych sił osiowych jakie działają
na wirnik wewnątrz maszyny. Przeważnie są to łożyska kulkowe
skośne, które mogą przenosić wielokrotnie większe siły osiowe
w stosunku do zwykłych łożysk kulkowych zamontowanych
w silniku. Dlatego uszkodzeniu ulega łożysko silnika.
Ad.2. Niszczące działanie prądów łożyskowych objawia się najwyraźniej na bieżniach łożysk kulkowych najczęściej w postaci charakterystycznych prążków jak na poniższej fotografii.

Na poniższej fotografii wyraźnie widoczny jest asymetryczny spowodowany parciem osiowym ślad nacisku kulek na bieżnię. Duże
naciski poskutkowały już uszkodzeniami bieżni łożyska.

Ad. 1. Do ustalenia osiowego wałów silników najczęściej stosowane są łożyska kulkowe, które nie są przystosowane do przenoszenia dużych sił osiowych. Z uwagi na konstrukcję łożyska siły
osiowe powodują wielokrotnie większe naciski kulek na bieżnie
łożyska co obrazowo jest przedstawione na poniższym szkicu
W celu zabezpieczenia łożysk przed przepływem prądów łożyskowych w silnikach elektrycznych stosuje się łożyska izolowane lub
specjalną konstrukcję tarczy łożyskowej zapewniającej izolację elektryczną między tarczą, a komorą łożyskową (piastą tarczy) co pokazane jest na poniższym rysunku.

'
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Jednak najszybsza degradacja łożysk tocznych w silnikach
elektrycznych spowodowana jest głównie dwoma następującymi
przyczynami:
1. Nadmiernym parciem osiowym na wał silnika.
2. Przepływem prądów łożyskowych.

Energetyka&Elektrotechnika

Na poniższej fotografii widać asymetryczny ślad współpracy
kulek z bieżnią łożyska. Duża asymetria jest spowodowana
parciem osiowym na łożysko.

Energetyka&Elektrotechnika
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Wykres nr 1

Wykres nr 3

Jak widać na wykresie nr 1 skuteczna prędkość drgań nie przekraczała RMS 0,74 mm/s przy dopuszczalnej normą 4,5 mm/s.
Również pomiar widma prędkości drgań nie wskazywał na uszkodzenie łożyska, ponieważ amplitudy pików widma były niewielkie,
a ich częstotliwości nie pokrywały się z częstotliwościami charakterystycznymi dla uszkodzenia poszczególnych elementów (koszyk,
bieżnia zewnętrzna, element toczny, bieżnia wewnętrzna) zamontowanego łożyska 6324MC3 FAG (wykres nr 2).
Dopiero pomiar widma (wykres nr 3) obwiedni przyspieszenia
drgań wykazał uszkodzenie łożyska. Częstotliwości pików widma
pokrywały się z charakterystycznymi dla uszkodzeń bieżni zewnętrznej
i wewnętrznej łożyska. Bardzo duża ich amplituda (powyżej 15 m/s2)
kwalifikowała łożysko do natychmiastowej wymiany na nowe. Dopuszczalną amplitudę 0-P pików obwiedni przyspieszenia drgań pokrywających się z częstotliwościami charakterystycznymi uszkodzenia elementów łożyska przyjmuje w granicach do 1 m/s2.

Również szerokopasmowy w przedziale do 40000 Hz pomiar
przyspieszenia drgań Zero-Peak (wykres nr 4) potwierdził uszkodzenie łożyska. (530 m/s2 przy dopuszczalnej 75 m/s 2 dla prędkości obrotowej 1500 obr./min.).
Pomiary drugiego łożyska strony przeciwnapędowej również
wykazały jego uszkodzenie i konieczność wymiany na nowe. Łożyska zostały uszkodzone przepływem prądów łożyskowych.
Przyczyną było zwarcie na rurce smarowniczej strony przeciw napędowej, które zostało usunięte.
Przedstawione powyżej wyniki pomiarów potwierdzają, że pomiary tylko samej prędkości drgań nie dają żadnego obrazu
o stanie łożysk we wczesnej fazie ich degradacji, natomiast pokazują czy prawidłowe jest wyważenie wirnika silnika, sprzęgnięcie
z maszyną napędzaną i posadowienie silnika na stanowisku pracy
(o wpływie posadowienia przedstawia inny artykuł autorów p.t.
”Wpływ posadowienia na wielkość drgań silników elektrycznych).
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Zdarza się również, że parcie osiowe i przepływ prądów
łożyskowych występują jednocześnie. Wówczas degradacja
łożysk jest bardzo szybka.
Niekiedy wystarczy kilka tygodni do kompletnego zniszczenia. Na fotografiach (po prawej
i w następnej kolumnie) wyraźnie
widoczna duża asymetria odcisków na bieżni dowodzi silnego
parcia osiowego, a charakterystyczne prążki świadczą o przepływie prądów łożyskowych
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W pokazanych powyżej przypadkach gdzie nie doszło jeszcze do
zatarcia łożysk, uniknięcie groźnych awarii i bardzo dużych kosztów
napraw silników zostało osiągnięte dzięki diagnostyce pracy łożysk
prowadzonej odpowiednimi metodami. Coraz powszechniej na komorach łożyskowych silników montowane są czujniki mierzące skuteczną prędkość drgań RMS w mm/s. co pozwala na ocenę czy poziom
drgań nie przekracza wymagań normy. Jednak pomiar jedynie prędkości drgań nie daje oceny pracy i stanu łożysk co zostanie przedstawione na poniższym przykładzie.
Prędkość drgań silnika na komorach łożyskowych była niewielka,
kilkukrotnie mniejsza od dopuszczalnej normą, jednak użytkownik
w oparciu o pomiary SPM sygnalizował niewłaściwą pracę łożysk.
Diagności EMIT wykonali pomiary silnika na stanowisku pracy miernikiem VIBXpert II f-my Pruftechnik. Poniżej są zamieszczone pomiary
na komorze łożyskowej silnika od strony napędowej.
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Na fotografii obok pokazany
jest przypadek zwarcia zbiornika
zużytego smaru do osłony przez
nie założenie specjalnej podkładki izolacyjnej pod śrubę
mocującą zbiornik do osłony po
usunięciu zużytego smaru ze
zbiornika.
Dla wyeliminowania powyższych błędów obsługi zastosowano dwuczęściowe odizolowane od siebie zbiorniki zużytego
smaru i rurki smarownicze z dodatkową izolacją uniemożliwiającą zwarcie do osłony.
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Prawidłowa ocena stanu łożysk wymaga szerokopasmowego
pomiaru przyspieszenia drgań w granicach do 40 kHz i pomiarów
widma obwiedni przyspieszenia drgań w granicach do 1 kHz. Ocena na podstawie widma wymaga znajomości typu i producenta
łożyska oraz pomiaru prędkości obrotowej silnika. Oczywiście jest
to jedna z lepszych, z wielu innych metod diagnostyki łożysk tocznych. Drugą dość powszechnie stosowaną jest metoda pomiaru
impulsów uderzeniowych SPM. Do metod opierających się o trend
zmian należy również dość prosty pomiar współczynnika szczytu
będący stosunkiem wartości szczytowej 0-p przyspieszenia drgań
do wartości skutecznej RMS w danym przedziale częstotliwości.
Dla łożysk w dobrym stanie wartość tego bezwymiarowego współczynnika wynosi ok. 3. Wzrost wartości do 10-15 wskazuje na
pogorszenie się stanu łożyska i konieczność jego wymiany na
nowe.
W przypadku braku diagnostyki łożysk może dojść do zatarcia
łożyska i bardzo dużych zniszczeń silnika jak w przypadku przedstawionym na stronie 17.
Natomiast w przypadku braku diagnostyki, jeżeli na komorach
łożyskowych silnika są zamontowane czujniki drgań mierzące
skuteczną prędkość drgań w systemie ciągłym on-line to najpewniejszym systemem zabezpieczenia silnika przed rozległymi zniszczeniami wskutek zatarcia łożyska jest automatyczne wyłączenie
silnika po przekroczeniu nastawionego progu prędkości drgań. Dla
uniknięcia niepotrzebnych wyłączeń próg powinien mieć wartość
ok. 2-3 krotnie większą od wartości drgań występujących podczas
normalnej pracy silnika na stanowisku pracy. Początek zacierania
łożyska następuje po skasowaniu luzu miedzy elementami tocznymi a bieżniami do wartości ujemnych. Przejście z toczenia w tarcie
elementów tocznych po bieżniach skutkuje szarpnięciem i chwilowym nagłym wzrostem drgań (kilku lub nawet kilkunastokrotnym).
Automatyczne wyłączenie zabezpiecza silnik przed rozległymi
zniszczeniami. Wystarczy wymienić na nowe jedynie samo łożysko
i usunąć przyczynę awarii. Przypadki takich zabezpieczeń oraz ich
brak i skutki zostały obszernie przedstawione w innym artykule
autorów p.t. „Zabezpieczenie drganiowe łożyskowań silników elektrycznych”. maj 2015 r.

www.cantonigroup.pl
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Dla przerwania obwodu prądów łożyskowych wystarczy zastosować izolowane łożysko, lub izolowaną tarczę łożyskową tylko od
strony przeciwnapędowej silnika (dla silników trakcyjnych z obu stron).
Powyższe rozwiązanie jest obligatoryjnie stosowane szczególnie
w silnikach przeznaczonych do zasilania z przemienników częstotliwości z powodu zwiększonego narażenia łożysk silnika na działanie
prądów łożyskowych.
W eksploatacji silników problem uszkodzenia łożysk prądami łożyskowymi wynika głównie z błędów obsługi i dotyczy silników z izolowaną tarczą łożyskową. Zwarcie izolacji tarczy następuje przez rurkę
smarowniczą, lub zbiornik zużytego smaru, które są mocowane do
piasty komory łożyskowej i fabrycznie odizolowane od tarczy i osłony
wentylatora zewnętrznego silnika. Na poniższej fotografii przedstawiony jest przypadek zwarcia rurki do osłony poprzez wykręcenie kalamitki i wkręcenie przez obsługę dorobionej końcówki ułatwiającej
dosmarowywanie. Silnik był zasilany z przemiennika częstotliwości.
Nastąpiło uszkodzenie łożysk prądami łożyskowymi.
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Termowizja w wersji Smart
– nowa seria kamer termowizyjnych
testo 865/868/871/872
W grudniu 2016 roku firma Testo SE&Co.KGaA
wprowadziła na rynek nową generację kamer
termowizyjnych: testo 865, testo 868, testo 871, testo
872. Kamery te stanowią odpowiedź na wciąż rosnące
zapotrzebowanie rynku termowizyjnego w ostatnich
latach. Wśród dostępnych modeli znalazły się zarówno
kamery dedykowane do podstawowych audytów
budowlanych i elektrycznych z zakresem pomiarowym
do 280°C i detektorem 160x120 pix (testo 865), jak też
do działów Utrzymania Ruchu z szerokim zakresem
pomiarowym do 650°C, detektorem 320x240 pix
i czułością <60mK (testo 872).

pomiarowych, określania liniowego profilu temperatury czy dodawanie komentarzy do zdjęć termowizyjnych. Co więcej aplikacja
umożliwia również bezpośrednią transmisję zdjęć termowizyjnych
z kamery do Twojego smartfona/tableta, dzięki czemu może on
służyć jako dodatkowy wyświetlacz. Aplikacja dostępna jest do
kamer testo 868, 871, 872.
Współpraca z termohigrometrem testo 605i i multimetrem
testo 770-3
Kolejną zaletą kamer termowizyjnych z serii testo 871/872
jest możliwość bezprzewodowego połączenia z termohigrometrem testo 605i oraz amperomierzem cęgowym testo 770-3.

Z funkcją testo ScaleAssist

O->))

temperatury (np. tła) są filtrowane i usunięte z otrzymanego obrazu termowizyjnego. Wartości te będą widoczne tylko w sytuacji,
jeżeli faktycznie wystąpią na badanym obiekcie. Umożliwia to
porównanie obrazów, w przypadku zmiany warunków otoczenia,
co może mieć istotne znaczenie podczas analizy obrazów „przed
i po”.
testo ε-Assist
Przy przeprowadzaniu precyzyjnych pomiarów termowizyjnych
niezbędne jest właściwe ustawienie emisyjności (ε) mierzonego
materiału oraz temperatury odbitej. Dotychczas, był to proces
skomplikowany, a w odniesieniu do temperatury odbitej – bardzo
nieprecyzyjny. Dzięki funkcji testo ε-Assist sytuacja zmieniła się
diametralnie: wystarczy nakleić na obiekcie pomiarowym dostarczony wraz z kamerą jeden z markerów. Za pomocą zintegrowa-
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Profesjonalne oprogramowanie IRSoft.
Znaczącym argumentem wybijającym firmę SE&Co.KGaA
ponad konkurencję jest oprogramowanie IRSoft. Program ten
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SuperResolution – rozdzielczość obrazu termowizyjnego nawet
do 640x480 pikseli !!!
Technologia ta pozwala na dwukrotne poprawienie rozdzielczości
wszystkich kamer Testo, również tych już eksploatowanych. Wykorzystując SuperResolution w kamerze testo 872 o standardowej
rozdzielczości detektora 320x240 pikseli, otrzymujemy na finalnym zdjęciu termowizyjnym 640x480 pikseli. Firmware urządzenia
wykorzystuje obrazy powstające w kamerze na skutek naturalnych ruchów ręki podtrzymującej kamerę. W ciągu 0.5 s kamera
rejestruje równocześnie 5 zdjęć o standardowej rozdzielczości
i poprzez wykorzystanie odpowiedniego logarytmu zdjęcia zapisywane zostają już w podwyższonej rozdzielczości.
testo ScaleAssist
Z funkcją testo ScaleAssist prawidłowa ocena wad konstrukcyjnych budynków oraz mostków cieplnych jest łatwiejsza niż
kiedykolwiek. Kamera automatycznie ustawi właściwą skalę dla
obrazu termowizyjnego w odniesieniu do warunków panujących
wewnątrz i na zewnątrz budynku. Niepożądane, skrajne wartości
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nego aparatu cyfrowego, kamera termowizyjna rozpozna naklejony marker i automatycznie ustawi właściwą emisyjność i temperaturę odbitą (RTC). Funkcja dostępna jest wyłącznie do kamer
testo 868, 871, 872.

Co więcej – co kilka miesięcy Testo SE&Co.KGaA wprowadza
i udostępnia do użytku swoim klientom aktualizację oprogramowania. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas lat sprzedaży,
nasz program charakteryzuje znacząca przejrzystość, intuicyjna
i prosta obsługa, jak też bardzo rozbudowane menu. Do dyspozycji użytkownika przekazujemy w pełni funkcjonalny program,
bez potrzeby dokupowani dodatkowych bardziej rozbudowanych
wersji. By wypróbować program – nic prostszego, na naszej stronie www.testo.com.pl udostępniliśmy do pobrania najnowsza
wersję programu, pozostaje tylko pobrać go na swój komputer…

Transfer danych pomiarowych z obu mierników następuje za
pomocą Bluetooth. Pozwala to na szybką i łatwą identyfikację
miejsc zagrożonych występowaniem zawilgoceń i pleśni, a także
określenie pod jakim obciążeniem działa szafa sterownicza.
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www.testo.com.pl

w wersji Smart

Tann~a

Co wyróżnia nową generację kamery
termowizyjne TESTO?

łączy w sobie niezwykle prostą i intuicyjną obsługę, rozbudowany
interfejs i szeroką funkcjonalność dzięki czemu zaspokaja oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
Co umożliwia?
- wyszczególnienie dowolnej ilości punktów na zapisanym zdjęciu, w tym również Coldspot/Hotspot
- wykonanie histogramu i 5 linii profilu
- nakładanie obrazu termowizyjnego na obraz rzeczywisty
- możliwość wprowadzania emisyjności i odbić dla całego zdjęcia, wybranej powierzchni i punktu
- ręczna regulacja skali, limitów, izotermy
- wykonanie raportu (10 pomocniczych formatów z możliwością
edycji)
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Aplikacja mobilna testo Thermography App
Bezpłatna aplikacja testo Thermography App dostępna na iOS
i Androida, umożliwia użytkownikowi przygotowanie i wysłanie e-mailem kompaktowych raportów pomiarowych. Dodatkowo oferuje
praktyczne narzędzia do szybkiej
analizy w miejscu pomiaru - np.
wstawianie dodatkowych punktów
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Co więcej już w standardzie do każdej z oferowanych kamer
producent dołączył nowatorską technologię SuperResolution
pozwalającą na dwukrotne zwiększenie rozdzielczości finalnego
zdjęcia termograficznego nawet do 640x480 pikseli. Dzięki temu
nawet minimalne anomalie temperaturowe występujące w trudnodostępnych lub niebezpiecznych strefach instalacji przemysłowych mogą zostać precyzyjnie wychwycone z bezpiecznej odległości.

Bez funkcji testo ScaleAssist
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Redakcjii naszego czasopisma udzielił wywiadu
Prezes Zarządu firmy Protektel Sp. z o. o. - Pan Dariusz Stempiń.

Czy mógłby Pan przybliżyć swoją
karierę zawodową?
Początki mojej kariery miały miejsce
jeszcze w czasach studenckich, gdzie
współpracowałem z bydgoską firmą Taurus-Technic. Zajmowałem się tam, najpierw pomiarami i instalacją baterii kondensatorów, a później niektórymi działaniami marketingowymi. Po ukończeniu studiów w 1996r. zostałem zatrudniony
w Zakładach Wytwórczych Aparatów Wysokiego Napięcia ZWAR S.A. w Przasnyszu. Zostałem konstruktorem ograniczników przepięć. Po dwóch latach pracy na
tym stanowisku, gdzie pozyskałem wiedzę
techniczną odnośnie produktów do ochrony przeciwprzepięciowej, zostałem awans o w a n y n a k i e ro w n i k a m a r k e t i n g u
i sprzedaży. Był to okres, kiedy koncern
ABB zakupił udziały w firmie ZWAR i został
właścicielem spółki. Przez kolejne niecałe
2 lata pracowałem na tym stanowisku
zdobywając doświadczenie rynkowe. To
był dla mnie bardzo intensywny okres
pracy. Wiele się wtedy nauczyłem.
Jak doszło do powstania firmy Protektel? Jakie były pierwsze produkty
oferowane przez firmę?
Po niecałym roku rozłąki z branżą
elektryczną, powróciłem do niej pracując
w firmie ETI Polam z Pułtuska. Narastała
jednakże we mnie duża chęć spróbowania
czegoś o własnych siłach i na własny
rachunek. Prowadziłem wtedy, a nawet
wcześniej samodzielnie projekty o dużej
wartości. Zapytałem sam siebie, dlaczego miałbym tego nie robić tylko dla siebie. Po roku pracy w Pułtusku wiedziałem,
że nadszedł czas na taką decyzję. Był to
początek lat 2000-cznych, a ja miałem 32
lata. Polska miała wejść do struktur Unii
Europejskiej. Pojawiały się nowe możliwości dla przedsiębiorców i zdecydowałem
się. Początkowo firma nazywała się Marketing Serwis i była to kontynuacja mojej
działalności doradczej. Pierwszymi produktami, które miałem w swoim portfolio
były ograniczniki przepięć oraz przekładniki średniego i wysokiego napięcia. Obie
grupy produktowe pochodziły z Hiszpanii
z firm, kolejno: Inael i Arteche. Pierwszym
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własnym wyrobem był licznik zadziałań do
ograniczników przepięć typu ProCounter,
który produkujemy do dziś w wielu wersjach i mutacjach od 2003r.
Jaki jest obecnie asortyment produktów firmy i jaki krąg odbiorców jest dla
Państwa najbardziej interesujący?
Głównym asortymentem firmy są ograniczniki przepięć średnich i wysokich napięć pod wspólną nazwą PROXAR. Są to
rozwiązania do sieci prądu stałego
i zmiennego od 1kV do 220kV. Posiadamy
dużą różnorodność modeli dla zastosowań
wnętrzowych i napowietrznych. Zakres
parametrów i wytrzymałości energetycznych jest też dość spory, ale wciąż pracujemy nad nowymi wersjami. Drugą ważną
grupą produktową są przekładniki prądowe i napięciowe oraz kombinowane, które
kupujemy i dystrybuujemy z hiszpańskiej
firmy Arteche. Są to wyroby przenaczone,
podobnie jak ograniczniki do instalacji
napowietrznych i wnętrzowych w bardzo
szerokim zakresie napięć od niskich aż do
800kV. Ostatnią grupa produktów, są także pochodzące z Hiszpanii z Arteche,
komponenty do sieci Smart Grids (sensory i łącza komunikacyjne) oraz przekaźniki.
Z punktu widzenia rynku najbardziej interesują nas następujące segmenty rynku:
spółki dystrybucyjne i przesył energii, wykonawcy i firmy budowlane budujące
obiekty energetyczne, przemysł (w tym
wydobywczy), producenci innych urządzeń elektrycznych (np. rozdzielnic) oraz
segment wytwarzania (elektrownie i kogeneracja). Współpracujemy tez bardzo
chętnie z biurami projektów. Po za tym
ważnym sektorem są dla nas przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej (tramwaje) oraz
PKP i producenci taboru tramwajowego i
kolejowego. Ostatnim segmentem są OZE
i firmy działające na tym rynku.
Protektel jest właściwie typowo polską
firmą. Jak ocenia Pan produkty firmy
na tle firm z Europy zachodniej?
Nasze produkty są na podobnym poziomie technicznym w porównaniu z firmami zachodnimi. Nierzadko mamy lepsze

parametry. Nie mamy kompleksów. Działamy śmiało w eksporcie często konkurując
z największymi firmami z naszego segmentu. Nasze konstrukcje są przemyślane
i zaprojektowane, aby wycisnąć maksymalne parametry przy jednoczesnej dyscyplinie kosztowej. Używane technologie są
takie same jak u największych producentów. Co więcej, nasze ograniczniki przepięć charakteryzują się innowacyjną konstrukcją wewnętrzną, która jest opatentowana. Jedyną nasza bolączką jest fakt, że
nie posiadamy pełnej rodziny ograniczników przepięć, ale pracujemy nad tym,
żeby braki w programie produkcji jak najszybciej uzupełnić.
Moje poprzednie pytanie miało też
drugie dno. Albowiem wiem, iż poza
produkcją dystrybuujecie też Państwo
produkty firmy Arteche z Hiszpanii.
Jak doszło do nawiązania współpracy
z firmą pochodzącą z dość hermetycznego regionu dla przeciętnego Polaka?
Dla mnie osobiście, nim zaczęłam
współpracować z Państwem, Kraj
Basków kojarzył mi się głównie z piłką
nożną oraz z gonitwą byków w Osasunie...
Od razu widać, że jest Pani fanką piłki
nożnej. Osasuna to klub piłkarski z Pampelony i pewnie o te miasto Pani chodziło.
Baskowie nie są hermetyczni, to życzliwy
i pogodnie nastawiony naród. Z uwagi na
tradycję i bardzo duży potencjał firma poszukiwała przedstawiciela na polski rynek.
Przedtem sporadycznie współpracowali
z Polską, a ich poprzedni przedstawiciel
zbankrutował. Będąc w branży od 1996
roku miałem i mam spore kontakty w branży. Dzięki tym kontaktom znaleźli mnie
w 2002 roku i zaproponowali współpracę.
Już wtedy współpracowałem z hiszpańską
firmą Inael, więc miałem dobre referencje.
Po dość trudnych pierwszych latach, udało się przekonać dużych klientów do wypróbowania i zakupów komponentów
z Arteche, które okazały się bardzo solidne
i niezawodne. Baskowie przypominają
w swojej solidności trochę Niemców. To
tacy Niemcy z Hiszpanii. Przede wszystkim najważniejszy dla nich jest jak najwyż4/2017
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szy poziom techniczny i jakość. Sam Kraj
Basków jest bardzo interesujący i nieco
odmienny od reszty Hiszpanii, poprzez
odrębność językową i kulturową. Największym miastem Baskonii jest Bilbao, ale
stolicą Vitoria. Warte odwiedzenia są także
wspomniana Pampelona, San Sebastian,
który przypomina nieco riwierę francuską,
a także Guernica, gdzie dokonano bombardowania tej wioski podczas wojny domowej 1936-1939 i znajduje się tam muzeum. Warto zaznaczyć, że pewna część
Kraju Basków leży także po stronie francuskiej.
Czy planujecie Państwo nawiązać
współpracę z innymi firmami zachodnimi?
W strategii naszej firmy nie mamy
wpisanego scenariusza pozyskiwania kolejnych przedstawicielstw, jeśli o to chodzi.
Koncentrujemy się na naszym głównym
biznesie, czyli na ogranicznikach przepięć.
Współpraca z innymi firmami zachodnimi
jest interesująca ze względu na pozyskiwanie klientów w eksporcie. Mamy już
kontrahentów z tamtej strony, są to duże,
solidne marki, które realizują duże projekty.
Próbujemy nadal i będziemy kontynuować.
Natomiast co do współpracy na rynku
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polskim, to jesteśmy otwarci na propozycje, natomiast sami nie szukamy nikogo na
siłę.
Jakie formy promocji stosujecie
Państwo, by powiększyć jeszcze grono
odbiorców?
Nie będziemy oryginalni jeśli powiem,
że stosujemy wypróbowane praktyki
w zakresie marketingu bezpośredniego.
Zatem stawiamy na bliski kontakt z klientami, który nawiązujemy i utrzymujemy
poprzez udział w targach branżowych,
seminariach i konferencjach oraz wizyty.
Dodatkowo mamy swój fanpage na facebooku i oczywiście interaktywną stronę
internetową. Posiadamy przewagi konkurencyjne w postaci krótkich terminów dostaw ograniczników, długie czasy gwarancji. Nie boimy się i zapewniamy wysoką
jakość naszych produktów. Na uwagę zasługuje też nasza atrakcyjność cenowa
i skrojona pod potrzeby klientów elastyczność w zakresie warunków handlowych.
To wszystko sprawia, że jesteśmy firmą
dobrze postrzeganą na rynku i znaczącym
graczem w swoim zakresie. Odpowiedni
poziom obsługi klientów realizujemy poprzez siatkę przedstawicielstw w Polsce
i zagranicą.
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47-400Racibórz
ul.Rudzka4S/1A
tel.324149226

I ostatnie pytanie, mianowicie jakie jest
Pańskie hobby, sposób na spędzanie
wolnego czasu?
Ostatnio nie miałem zbyt wiele czasu
na hobby, ale bardzo lubię podróżować
z rodziną, zwiedzać nowe miejsca. Uprawiam w miarę możliwości sport, konkretnie
bieganie i sztukę samoobrony Krav Maga.
Czasami wybieramy się z rodziną na żagle,
gram także w zespole rockowym na perkusji. Bardzo dziękuję za wywiad, miło się
z Panią gawędziło.

PROTEKTEL sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 92 06-300 Przasnysz
tel. +48 29 752 57 84
e-mail: protektel@protektel.pl
www.protektel.pl.
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Utrzymanie
Ruchu
& Diagnostyka
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Jubileuszowe targi energetyczne
ENERGETAB 2017 za nami
Informacja o międzynarodowych targach
energetycznych ENERGETAB 2017, których
jubileuszowa 30. edycja odbyła się w dniach od
12-14 września na terenach ekspozycyjnych ZIAD
Bielsko-Biała SA.

służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii
elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania
i użytkowania.
Gama prezentowanych urządzeń i aparatów była bardzo
szeroka: stacje transformatorowe, rozdzielnice, wyłączniki,
przekładniki, kable i przewody, odnawialne źródła energii,
aparaty i systemy pomiarowe, systemy automatyki, przesyłania i obróbki informacji, urządzenia UPS, agregaty prądotwórcze i napędy, słupy linii nN, SN a nawet 110 kV, źródła
światła wykorzystujące technologię LED oraz efektywne ich
oprawy, cała gama specjalistycznych pojazdów, podnośników i narzędzi oraz wiele innych wyrobów czy oferowanych
usług. Nie brakowało też urządzeń i systemów wspomagających produkcję energii z OZE czy innowacyjnych magazynów energii.
Oprócz wyżej wspomnianej konferencji targom towarzyszyły też inne konferencje czy seminaria organizowane przez
izby czy stowarzyszenia branżowe oraz prezentacje firmowe.
Aktualne zagadnienia, jak systemy AMI, magazynowanie
energii czy możliwości zastosowania transformatorów SN/
nN z podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów zostały
omówione podczas „warsztatów” przeznaczonych dla operatorów sieci dystrybucyjnych, tradycyjnie organizowanych
przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii
Elektrycznej.

Energetyka&Elektrotechnika

Natomiast Stowarzyszenie Elektryków Polskich wykorzystało targi dla zorganizowania spotkań swoich kilku komitetów naukowo-technicznych oraz uroczystego posiedzenia
Rady Naukowej i Redakcji miesięcznika Energetyka dla
uczczenia 70-lecia tego wydawnictwa.
Spośród 59 innowacyjnych produktów zgłoszonych do
konkursu „na wyróżniający się produkt prezentowany na
targach”, komisja konkursowa Pucharem Ministra Energii
wyróżniła rozdzielnicę OPTIMA-24 produkcji ELEKTROBUDOWA SA. Nagrodą Prezydenta Bielska-Białej w postaci
rzeźby „energetyczny człowiek” autorstwa artysty Bronisława Krzysztofa wyróżniono system „Exta Life Inteligentny
Dom” firmy ZAMEL. Natomiast statuetkę „Złotego Lwa”
Fundacji im. Kazimierza Szpotańskiego nagrodzono technologię budowy linii blokowej 400 kV firmy ELBUD Katowice,
która na targach świętowała swoje 70-lecie. Złotym Medalem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. wyróżniono
natomiast „system kontroli i lokalizacji doziemień KDZ-3”
spółki ZPrAE z Siemianowic Śl.
Uroczystość wręczania wyróżnień targowych uświetniła
Polska Izba Przemysłu Targowego, która wykorzystała tę
okazję do wręczenia Honorowych Tytułów „Ambasadora
Targów 2016” Panu Jackowi Krywultowi - Prezydentowi
Bielska-Białej i Károly Nagy – wieloletniemu dyrektorowi
CENTREX, Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych w Budapeszcie.
Wiodącym tematem na stoisku TAURON Dystrybucji S.A.
– Strategicznego Partnera targów było w tym roku efektywne energetycznie oświetlenie – istotne zagadnienie nie tylko
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dla licznie odwiedzających targi samorządowców miast
i gmin, zainteresowanych obniżeniem kosztów energii elektrycznej jak i eksploatacji oświetlenia ulicznego.
Sporym zainteresowanie cieszył się konkurs multimedialny – zorganizowany po raz drugi na targach. Kilkudziesięciu
ze zwiedzających, którzy wykazali się dużą wiedzą o niektórych produktach i Wystawcach, wyjechało z targów z cennymi nagrodami.
Z okazji jubileuszowej edycji targów ich organizator –
ZIAD Bielsko-Biała SA wyróżnił kilka firm – długoletnich
wystawców, obchodzących właśnie na targach swoje jubileusze a Janusz Kisiel – Prezes ZIAD podziękował wszystkim, którzy na przestrzeni lat przyczynili się do rozwoju tych
targów. Natomiast Jacek Krywult - Prezydent Bielska-Białej
podziękował p. Ryszardowi Migdalskiemu - długoletniemu
dyrektorowi targów ENERGETAB za wielki wkład w ich rozwój, wręczając okazałą rzeźbę „Drzewo energii” bielskiej
artystki Lidii Sztwiertni.
Dziękując wszystkim uczestnikom za tak liczny udział
w udanych tegorocznych targach ZIAD Bielsko-Biała zaprasza wystawców jak i zwiedzających do udziału w kolejnej
– już 31. edycji targów ENERGETAB w dniach od 11-13
września 2018 r.

Więcej informacji o targach ENERGETAB 2017, w tym
pełny wykaz produktów i firm wyróżnionych przez komisję
konkursową oraz galeria zdjęć, są dostępne na stronie www.
energetab.pl.
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Na zakończonych 14 września 2017 r. międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB 2017 swoje
najnowsze produkty zaprezentowało 709 wystawców z 23
krajów Europy i Azji a także Egiptu. Była to jubileuszowa, bo
30-ta edycja tych targów, które wśród europejskich targów
branży energetyki i elektrotechniki zajmują bardzo ważną
pozycję – nie tylko ze względu na wielkość targów ale też
i ze względu na wielkość polskiego rynku inwestycyjnego
w tej branży. Zresztą temat perspektyw inwestycyjnych
w polskiej infrastrukturze sieciowej był tematem wiodącej
konferencji towarzyszącej targom, w której o potrzebach jak i
kierunkach rozwoju zarówno sieci przesyłowych jak i dystrybucyjnych debatowali najważniejsi inwestorzy na tym rynku –
przedstawiciele PSE SA oraz TAURON Dystrybucji SA.
Nie dziwi zatem, że wystawcy starali się na tych targach,
zajmujących około 4 ha urokliwie położonego terenu u stóp
Dębowca i Szyndzielni, starali się pokazać swoje najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty czy technologie,
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53 szkolenie techniczne Automa-Tech
Relacja z konferencji.
W dniach 19-20 października 2017 odbyło się 53
szkolenie techniczne Automa-Tech organizowane
przez magazyn Pomiar, Automatyka i Elektronika pt:
„Automatyzacja Procesów Produkcyjnych Maszyn
i Urządzeń. Niezawodność i Oszczędne
Rozwiązania.” Spotkanie odbyło się w Pałacu
Łazienki II w Ciechocinku.

Partnerem szkolenia została firma Rittal Sp. z o.o. Prelekcji
przedstawicieli firmy mogliśmy wysłuchać I dnia spotkania.
Patronem Merytorycznym szkolenia został Instytut Doskonalenia Produkcji IDP
Gospodarzem Honorowym została firma Woma Solution.
Przedstawiciel – Wojtek Mączyński przeprowadził praktyczne
warsztaty z utrzymania ruchu, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem.

Energetyka&Elektrotechnika
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Podczas obrad została poruszona bardzo szeroka problematyka dotycząca efektywności, bezpieczeństwa oraz innowacyj-

nych rozwiązań dla branży. Liczne prelekcje wypełniające dwa dni
szkolenia były bez wątpienia cennym źródłem wiedzy dla uczestników sympozjum.
W roli wystawców oraz prelegentów wystąpili przedstawiciele takich firm jak:
Rittal Sp. z o.o. , Lenze Polska Sp. z o.o., Kamery IR, Turck
SP. z o.o. , KUKA Roboter, Inntec, Zakłady Kablowe Bitner,
Omron Electronics Sp. z o.o., Phoenix Contact i wielu innych
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W szkoleniu wzięło udział ponad 130 uczestników! W charakterze słuchaczy brało udział ponad 70 osób z zakładów z całej
Polski. Na sali wykładowej można było spotkać m.in.: Zakłady
Tłuszczowe Kruszwica S.A., Orlen Serwis S.A., Kopalnia Soli
Kłodawa S.A., Cembrit Production S.A, PCC Rokita, PGNiG Termika S.A., Ciech Soda Polska S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
w Toruniu, Bakalland Delecta Services Sp. z o.o., Grupa Inco
S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Kooperol Sp. z o.o., PGE Energia
Odnawialna S.A., Arcelor Mittal Poland S.A. i wielu innych.

e e
cj zn
ta c
ul sty
ns o
ko agn
di

wydarzenia
branżowe
wydarzenia branżowe

Energetyka&Elektrotechnika

Energetyka&Elektrotechnika

Energetyka&Elektrotechnika

wydarzenia
branżowe
wydarzenia branżowe

Bus I N Es SW

p

Drugiego dnia szkolenia po zakończonych wykładach wszyscy uczestnicy wypełnili ankiety. Jednym z pytań konkursowych
było pytanie dotyczące najlepszej prelekcji przeprowadzonej
podczas spotkania.
Poniżej przedstawiamy wyniki rostrzygniętego konkursu:
– I miejsce - 10 min prelekcji GRATIS! Omron Electronics Sp. z o.o.
– II miejsce – Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o.
– III miejsce – Kamery IR oraz Apator Control Sp. z o.o.
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Wszystkim prelegentom gratulujemy ciekawych i merytorycznych prelekcji, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udzielenie
odpowiedzi w ankietach!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do
udziału w kolejnych szkoleniach przewidzianych w 2017 oraz
2018 roku!
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54 szkolenie techniczne
MAINTENANCE-TECH - zapowiedź

-

Mam przyjemność zaprosić Państwa na 54
szkolenie techniczne MAINTENANCE-TECH
„Ciągłość w Procesach Produkcyjnych,
Bezpieczeństwo, Oszczędne Technologie
i Redukcja Kosztów”. Spotkanie odbędzie się
30-1 listopada/grudnia 2017 w Legnicy
w hotelu Sękowskim
Drugiego dnia szkolenia odbędzie się wycieczka do KGHM
Polska Miedź S.A.
W ramach zwiedzania zakładu możliwe będzie poznanie
etapów procesu technologicznego O/ZWR, którego efektem jest
otrzymanie koncentratu miedzi z dostarczanego przez kopalnie
urobku.

Zapewniamy dojazd w obie strony! Udział w wycieczce mogą
wziąć wszyscy chętni.
Ogólne zagadnienia:
• Usprawnienia w procesach produkcyjnych
• W poszukiwaniu redukcji kosztów
• Nowoczesne Rozwiązania dotyczące monitorowania i diagnostyki w procesach produkcyjnych
• Sterowanie procesami produkcyjnymi
• Roboty przemysłowe i manipulatory
• Systemy wizualizacji produkcji
• Systemy informatyczne w inżynierii
• Utrzymanie ruchu i urządzeń
• Bezpieczeństwo pracy
• Logistyka i dostawy

Energetyka&Elektrotechnika
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W czasie szkolenia dowiesz się :
• Jaką strategię niezawodnościową dobrać do rozwoju maszyn
i profilu produkcji w Twojej firmie ? Jak zebrać dane, które są
niezbędne do opracowania kompletnej strategii prewencji?
• W jaki sposób zdefiniować wskaźniki KPI na potrzeby Twojej
organizacji, aby śledzenie ich dało Ci prawdziwy obraz sytuacji
w Twoim dziale UR
• Jak zadbać o stronę bezpieczeństwa?
• O co musisz zadbać , aby maksymalizować wskaźniki OEE
w Twojej firmie?
• Jak zorganizować pracę ludzi począwszy od operatorów maszyn, po brygadzistów i profesjonalne służby UR, aby Twój
dział pracował jak dobrze naoliwiona maszyna?
• Które narzędzia lub moduły CMMS faktycznie sprawdzają się
w bieżącej kontroli pracy maszyn i pracowników UR?
• Jak ograniczyć straty energii w Twoim zakładzie?
• Jak zorganizować magazyn części zamiennych, aby zapewnić
szybką dostępność i przejrzystość stanów magazynowych?
• Służby utrzymania ruchu często postrzegane są jak koszt
produkcyjny. Jak przekonać zarząd o potrzebie inwestycji
w nowoczesne rozwiązania IT, mobilną diagnostykę, nowoczesne systemy energetyczne?
Praktyczne warsztaty z utrzymania ruchu. Prowadzący: Wojciech Mączyński (WoMa Solution)

Redukcja kosztów UR przy pomocy narzędzi analitycznych
• Jaki jest odpowiedni poziom kosztów UR?
• Struktura budżetu UR
• Wykorzystanie wskaźników efektywności kosztowej do określania wielkości budżetu
• W jaki sposób redukować koszty ur przy pomocy najprostszych narzędzi analitycznych?
• Wykorzystanie Sita Glenday'a w procesie optymalizacji kosztów ur
• Studium przypadku
Patronem merytorycznym została firma Volvo Sp.z o.o.
Przedstawiciel firmy - Szymon Jakubowski wygłosi prelekcję
na temat: „Wyprzedzić awarię- Na przykładzie Volvo Polska
DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?
• 16-letnie doświadczenie
• Profesjonalizm
• Precyzyjnie dobrane zagadnienia
• Kładziemy nacisk na merytorykę, rozwój oraz nowości
w branży
• Liczne promocje
• Dowiesz się , jak skutecznie kontrolować efektywność działu
utrzymania ruchu, aby w sposób strategiczny zapewnić
firmie realizację najwyższych standartów produkcji.
• Przekonasz się jak wieloma danymi dysponują działy utrzymania ruchu i jak bez żadnych dodatkowych inwestycji
wykorzystać je , żeby poprawić parametry pracy maszyn
i ludzi
• Niepowtarzalna atmosfera towarzysząca przy każdym spotkaniu ułatwia nawiązywanie nowych relacji
• Na naszych spotkaniach gościliśmy ponad 9 000 uczestników!

Zapraszamy do kontaktu!
GSM - 505-139-335
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Oferujemy Państwu nasza wiedze i doświadczenie, oparte o nowoczesne technologie.
Jesteśmy specjalistami w zakresie:

SYNDIS - kompleksowy system nadzoru, doradztwa i sterowania
FDIR Detekcja zwarć, izolacja i przywrócenie zasilania - modul programowy
w systemie DMS SCADA SYNDIS RV
SYNDIS ENERGIA - system bilansowania i zarzadzania mediami energetycznymi
SYNDIS ES - system monitoringu transformatorów, dlawików, wylaczników
Zoptwnllnły.
SYNDIS PQ - ocena
jakościwenergii
lndyw1dualne
ro1wrązanra
zależności od potrzeb
SYNDIS
RV
AQUA
system
sterowania odwodnieniem w kopalniach
sprzętu dlagnostyc:znego
Dobór odpowledntego
SYNDIS SO-5
- system automatyki
stacji
technlc:znej
SZkolenra
dl.adragnostów
oraz kadry

Audyt dzratań dlagnostycznych
Urzadzenia stacyjne ( np. sterowniki, rejestratory, automatyki SZR/PPZ, zabezpieczenia,
przetworniki, sygnalizacja centralna, stanowiska operatorskie (HMI))
Urzadzenia na potrzeby automatyzacji sieci i stacji SN/nn
Sterowniki laczników slupowych z funkcja sygnalizacji zwarć oraz zabezpieczenia

Opinie

Energetyka&Elektrotechnika

Urzadzenia transmisji danych (np. konwertery, multipleksery, modemy, routery)

o nas

Urzadzenia do szerokopasmowej transmisji PLC (BPL) dla sieci SN i nn

12-14 września 2017

Hala A, stoisko 48
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Oferujemy Państwu nasza wiedze i doświadczenie, oparte o nowoczesne technologie.
Jesteśmy specjalistami w zakresie:

SYNDIS - kompleksowy system nadzoru, doradztwa i sterowania
FDIR Detekcja zwarć, izolacja i przywrócenie zasilania - modul programowy
w systemie DMS SCADA SYNDIS RV
SYNDIS ENERGIA - system bilansowania i zarzadzania mediami energetycznymi
SYNDIS ES - system monitoringu transformatorów, dlawików, wylaczników
SYNDIS PQ - ocena jakości energii
SYNDIS RV AQUA - system sterowania odwodnieniem w kopalniach
SYNDIS SO-5 - system automatyki stacji
Urzadzenia stacyjne ( np. sterowniki, rejestratory, automatyki SZR/PPZ, zabezpieczenia,
przetworniki, sygnalizacja centralna, stanowiska operatorskie (HMI))
Urzadzenia na potrzeby automatyzacji sieci i stacji SN/nn
Sterowniki laczników slupowych z funkcja sygnalizacji zwarć oraz zabezpieczenia

Energetyka&Elektrotechnika

Urzadzenia transmisji danych (np. konwertery, multipleksery, modemy, routery)
Urzadzenia do szerokopasmowej transmisji PLC (BPL) dla sieci SN i nn

12-14 września 2017

Hala A, stoisko 48
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OferujemyPaństwu naszą wiedzę i doświadczenie, oparte o nowoczesnetechnologie.
specjalistamiw zakresie:

Jesteśmy
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•
•
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SYNDIS - kompleksowy system nadzoru, doradztwa i sterowania
FDIR Detekcja zwarć, izolacja i przywrócenie zasilania - moduł programowy
w systemie DMS SCADA SYNDIS RV
SYNDIS ENERGIA - system bilansowania i zarządzania mediami energetycznymi
SYNDIS ES - system monitoringu transformatorów, dławików, wyłączników
SYNDIS PQ - ocena jakości energii
SYNDIS RV AQUA - system sterowania odwodnieniem w kopalniach
SYNDIS 50-5 - system automatyki stacji
Systemy ochrony obiektów
Systemy monitoringu infrastruktury IT
Urządzenia stacyjne ( np. sterowniki, rejestratory, automatyki SZR/PPZ, zabezpieczenia,
przetworniki, sygnalizacja centralna, stanowiska operatorskie (HMI))
Urządzenia na potrzeby automatyzacji sieci i stacji SN/nn
Sterowniki łączników słupowych z funkcją sygnalizacji zwarć oraz zabezpieczenia
Urządzenia do systemów bilansowania i rozliczania energii
Specjalizowane urządzenia pomiarowo - sterujące
Urządzenia transmisji danych (np. konwertery, multipleksery, modemy, routery)
Panele wielomonitorowe LCD,terminale operatorskie i podzespoły wizualizacji danych
Urzijdzenia do szerokopasmowej transmisji PLC (BPL) dla sieci SN i nn

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach

ENERGETICS
14-16 listo ada 2017
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SZKOLENIA TECHNICZNE 2018
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.

55 szkolenie techniczne AUTOMA-TECH

15-16 lutego 2018
Hotel Dębowiec
Bielsko-Biała
woj. Śląskie

56 szkolenie techniczne WODKAN-TECH

15-16 marca 2018
Hotel Górski
Polichno
woj. Łódzkie

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

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

57 szkolenie techniczne MAINTENANCE-TECH
"Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu
i Diagnostyce oraz Modernizacje w Obiektach Przemysłowych"

58 szkolenie techniczne FOOD-TECH
"Oszczędność i Efektywność w Utrzymaniu Ruchu. Modernizacje
Obiektów Przemysłowych w Przemyśle Spożywczym. Nowe Technologie.
Bezpieczny Produkt"

19-20 kwietnia 2018
Hotel Delicjusz
Stęszew
woj. Wielkopolski

14-15 czerwca 2018
Hotel Górski
Polichno
woj. Łódzkie

59 szkolenie techniczne PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

6-7 września 2018
Hotel Orle Gniazdo
"Nowoczesne Rozwiązania Wykorzystywane w Przemyśle Wydobywczym.
Eksploatacja, Unikanie Awarii, Modernizacje i Redukcja Kosztów Utrzymania Ruchu" Hucisko
woj. Śląskie

60 szkolenie techniczne ENERGY-TECH

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

61 szkolenie techniczne AUTOMA-TECH

"Automatyzacja Procesów Produkcyjnych Maszyn i Urządzeń.
Niezawodność, Oszczędne Rozwiązania"

62 szkolenie techniczne MAINTENANCE-TECH
"Ciągłość w Procesach Produkcyjnych, Bezpieczeństwo,
Oszczędne Technologie i Redukcja Kosztówć"

4-5 października 2018
Hotel Dębowiec
Bielsko-Biała
woj. Śląskie
8-9 listopada 2018
Pałac Łazienki II
Ciechocinek
woj. Kujawsko-Pomorskie

6-7 grudnia 2018
Hotel Chata Karczowiska
Karczowiska
woj. Dolnośląskie

