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Zmiany w normalizacji
dotyczącej ograniczników
przepięć – artykuł na str. 22

Kamery termowizyjne

Większa rozdzielczość za tę samą cenę
FLIR seria Ex
FLIR E4

FLIR E5

FLIR E6

80 x 60 pikseli

120 x 90 pikseli

160 x 120 pikseli

0,15°C

0,10 °C

0,06 °C

Tryby pomiaru

Punkt w
centrum obrazu

Punkt w centrum
obrazu, obszar o
maks./min.

1 Punkt (środek);
1 Prostokątny obszar
(min./maks.); Izoterma
(powyżej/poniżej)

Normalna cena
rynkowa

995 EUR

1695 EUR

2795 EUR

Promocyjna
cena rynkowa

995 EUR

995 EUR

1695 EUR

Jakość obrazu
Widoczne różnice
temperatur

FLIR E60 (bx)
Jakość obrazu

FLIR E50 (bx)

FLIR E60 (bx)

240 x 180 pikseli

320 x 240 pikseli

Widoczne różnice temperatur

< 0,05°C

< 0,05°C

Ładowarka z miejscami na
dwa akumulatory i akumulator
zapasowy

Opcjonalnie

W zestawie

Normalna cena
rynkowa

5995 EUR

8495 EUR

Promocyjna
cena rynkowa

5995 EUR

5995 EUR
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Energetyka&Elektrotechnika

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.
Jestem 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, wiedzyo nowych urządzeniach, technologiach oraz rozwiązaniach dedykowanych inżynierii przemysłowej.

J
Z

ednocześnie chciałabym poinformować o konferencjach, które odbędą się jeszcze w roku 2016
– więcej na str. 34–36.

Energetyka&Elektrotechnika

Szanowni Państwo

apraszam również do zapoznania się z planem konferencyjnym na 2017 rok, który znajdziecie
Państwo na stronie 48. To doskonały moment na zaplanowanie swojej aktywności oraz budżetu pod kątem szkoleniowym i konferencyjnym.

Ż

Z poważaniem
MAGDALENA BURGER
REDAKTOR NACZELNA

prenumerata

S

zanowni Państwo, zachęcamy do prenumeraty magazynu
Energetyka & Elektrotechnika. Periodyk ten , tworzony jest
przy współpracy specjalistów z branży elektrotechnicznej. Pismo
dedykowane jest energetykom, elektrykom, operatorom sieci,
elektromonterom, kadrze ds. inwestycji. Naszą ideą jest, aby magazyn był dla Państwa ciekawą lekturą i inspiracją do nowych,
lepszych rozwiązań. Koszt roczny to tylko 43,20 zł. Możecie Państwo wpłacić na poczcie lub przelewem na konto 03 1140 2004
0000 3102 3480 6705, odbiorca: Wydawnictwo Wag-Tech Hahn
Katarzyna, ul. Główna 12, 47-411 Czerwięcice, z dopiskiem prenumerata.
amówienie można przysłać mailem na adres redakcja@pomiar.
com lub faksem 32 410 48 71. Nasza misją i ambicją jest, aby
magazyn Energetyka & Elektrotechnika stał się Vademecum,
każdej osoby związanej z elektrotechniką i energetyką. Chcemy
także, najnowsze technologie, rozwiązania ze świata energetyki
i elektrotechnik tworzyć i odkrywać razem z Państwem. Zapraszamy do współpracy.
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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
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Enea składa ofertę na Elektrownię Połaniec
Gazowa gra w kreseczki. Czyli fakty i mity o gazoporcie
4/2016
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Firma od dawna używa napędów o zmiennej prędkości Control Techniques. Jednak dawno wprowadzone produkty takie jak Commander
SK i Unidrive SP osiągają kolejny poziom wyeksploatowania, więc
korzyści z unowocześnienia do najnowszej technologii przemysłowych napędów prądu przemiennego Unidrive M były oczywiste.
Napęd Unidrive M jest w stanie całkowicie zastąpić i rozszerzyć funkcjonalność instalacji z napędami Commander SK i Unidrive SP. Oferuje on pełną kompatybilność mechaniczną pod względem wymiarów
i masy, a przy zastępowaniu napędów o montażu powierzchniowym
można wykorzystać istniejące otwory montażowe, dzięki czemu nie
ma potrzeby dodatkowego wiercenia. Ponadto napęd Unidrive M
oferuje tę samą moc i układ przewodów sterujących oraz taką samą
strukturę menu i parametrów. Parametry można przenieść z napędów
Unidrive SP i Commander SK za pomocą oprogramowania Unidrive
M Connect lub przez kartę elektroniczną (tylko Unidrive SP).
Kierownictwo zespołu konserwacyjnego Soffass pod przewodnictwem Giuliano Dinelliego (menedżer ds. konserwacji) oraz Luki Manfrediniego (elektryk) z niecierpliwością oczekiwało na wykorzystanie
dodatkowych korzyści oferowanych przez napęd Unidrive M. Można
to było łatwo i szybko osiągnąć dzięki wielu ważnym funkcjom konstrukcyjnym.
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ASCO Numatics przedstawia nowy
FRL serii 651 o najwyższym
wskaźniku przepływu na rynku
w stosunku do jego wielkości

E

Szczegółowe informacje:
www.asco.com

Korzyści dla producenta chusteczek
płynące z unowocześnienia do
Unidrive M

W

iodący producent chusteczek i papierowych produktów konsumpcyjnych unowocześnił swoje wyposażenie do napędów
Unidrive M firmy Control Techniques.
Soffass SpA z siedzibą w Porcari we Włoszech jest częścią grupy
przedsiębiorstw Sofidel. W ofercie ma wiele produktów, między innymi papier Regina, a także szeroki wybór innych artykułów przeznaczonych na światowy, konsumencki rynek chusteczek papierowych.
Należy do nich papier toaletowy, ręczniki kuchenne, serwetki, obrusy
papierowe, chusteczki do nosa i nawilżane oraz arkusze do zastosowań medycznych i przemysłowych.
4/2016

„Wcześniej używaliśmy napędów Commander SK i Unidrive SP razem
z modułami SM-Applications oraz SM-Safety. Wiedzieliśmy, że te
produkty będą wspierane przez co najmniej 10 kolejnych lat, jednak
uznaliśmy, że pojawia się dobra możliwość wykorzystania zalet Unidrive M” — powiedział Giuliano Dinelli, menedżer ds. konserwacji
i przetwórstwa w Soffass. „W wyniku unowocześnienia używamy teraz
napędów Unidrive M200 do sterowania silników asynchronicznych
w przenośnikach oraz napędów Unidrive M700 w pozostałych zastosowaniach”.
Do najważniejszych miejsc wykorzystania napędów Unidrive M
w Soffass należy wygniatarka, w której arkusze papieru są do siebie
dopasowywane, aby końcowy produkt był grubszy i bardziej miękki.
Napędy kontrolują także pracę stanowisk drukowania oraz nawijania
i rozwijania, które przenoszą materiał do kolejnych etapów procesu.
„Mamy pełne zaufanie do platformy Unidrive M i chcieliśmy unowocześnienia z wielu powodów, szczególnie ze względu na łatwość
programowania, konfiguracji, rozpoczęcia eksploatacji i okablowania”
— powiedział Giuliano Dinelli. „Przypadły nam do gustu również takie
funkcje techniczne jak synchroniczny Ethernet, wbudowany sterownik
AMC oraz wieloprotokołowe złącze enkodera. Ten wieloosiowy system z wieloma elementami sterowania doskonale pasuje do naszych
maszyn przetwórczych w Porcari. W sumie kupiliśmy dotąd około 100
napędów Unidrive M od firmy Emerson”.
Szczegółowe informacje:
www.Emerson.com
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merson zaprezentował nowy FRL serii 651 od firmy ASCO
Numatics. Nowa linia FRL’i, poszerza gamę produktów do przygotowania powietrza o wysokim wskaźniku natężenia przepływu
i obejmuje produkty o rozmiarach portów G 1/8 oraz G 1/4.
"Nowe FRL’e serii 651 wymagają mniej miejsca i są zaprojektowane
tak, aby można je było zmieścić w kompaktowych aplikacjach
i urządzeniach, które wymagają dużego zapotrzebowania na sprężone powietrze", powiedział Enrique Pelayo, European Product
Marketing Manager. "Wraz z najwyższym wskaźnikiem przepływu
dostępnym na rynku w stosunku do ich wielkości, te wszechstronne
produkty przygotowania powietrza idealnie nadają się do zastosowań w przemyśle opakowaniowym oraz pozostałych aplikacjach
w których występuje ograniczona przestrzeń."
Seria 651 może pracować w szerokim zakresie temperatur (sięgających od -40° C, aż do 80° C) co umożliwia ich wykorzystanie
w różnorodnych aplikacjach w szerokim zakresie branż, w tym również w trudnych warunkach środowiskowych. Nowe produkty przygotowania powietrza serii 651 od ASCO Numatics posiadają solidną
konstrukcję i są łatwe w montażu oraz instalacji. Przednie, nisko-profilowe manometry są łatwe do odczytu i cechują się unikalnością
w produktach tego typu dostępnych na rynku
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ACURO AX73 stanowi uzupełnienie
linii absolutnych enkoderów
obrotowych z certyﬁkatem ATEX
oferowanych przez ﬁrmę Hengstler
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H

engstler ACURO AX73 to nowy enkoder optyczny najwyższej
klasy, oferujący takie atrybuty, jak łatwość instalacji, duża precyzja pomiaru i małe wymiary. Ponadto, uzupełnia on szeroką ofertę
produkowanych przez firmę absolutnych enkoderów obrotowych,
zarówno optycznych, jak i magnetycznych z certyfikatem ATEX.
Projektanci maszyn mają teraz niezwykle szeroki wybór komponentów dopuszczonych do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem
Projektując sprzęt mający pracować w strefach zagrożenia wybuchem, należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego enkodera.
Zabezpieczenie przed eksplozją jest tu najważniejszym czynnikiem.
Hengstler ACURO-AX73 uzyskał w tym zakresie certyfikaty ATEX i
IECEx pozwalające na pracę w środowiskach narażonych na występowanie łatwopalnych gazów i pyłów. Jest to zaawansowany enkoder optyczny, oferujący jeszcze więcej zalet przy zastosowaniach
we wciągarkach, dźwigach, wiertarkach i innych urządzeniach wykorzystywanych m.in. w przemyśle wydobywczym, petrochemicznym i spożywczym oraz w lakierniach, młynach itp.
Jedną z głównych zalet AX73 jest sposób jego instalacji, pozwalający na prowadzenie okablowania i montaż enkodera w dwóch oddzielnych krokach. Pozwala to obniżyć koszty i skrócić czas instalacji, ponieważ kable mogą być poprowadzone zawczasu. Czas
serwisowania w przypadku awarii również można znacznie skrócić,
gdyż wystarczy odłączyć enkoder od kabla i zastąpić go nowym.
Ponieważ w wielu platformach wiertniczych wykorzystywane są
ciężkie i nieporęczne kable o długości 40 m lub większej, projekt
AX73 stanowi atrakcyjną propozycję dla klientów chcących obniżyć
całkowity koszt użytkowania (TCO).
Kolejną innowacją ułatwiającą prowadzenie prac serwisowych jest
montaż enkodera przy użyciu jedynie dwóch śrub. Wiele podobnych
enkoderów jest montowanych przy użyciu sześciu, a nawet ośmiu
śrub, które w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia przed koro-

zją znacznie utrudniają demontaż. W modelu AX73 zastosowano
specjalne, opatentowane śruby zabezpieczające przed kurzem,
wodą i korozją.
Cechą charakterystyczną dla ACURO AX73 jest jego samoistna
precyzja pracy. Optyczny system skanowania wytwarza sygnał
sprzężenia zwrotnego o 22-bitowej rozdzielczości, zapewniający
precyzyjną i płynną regulację prędkości obrotowej. Jednak pomimo
dużej dokładności, enkoder cechuje się solidną konstrukcją zapewniającą dużą odporność na udary, wibracje i zewnętrzne pola magnetyczne. Dodatkowo, jego obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia
stopień ochrony IP67. Zakres dopuszczalnych temperatur pracy
wynosi od –40 do +70�C w strefach Ex.
Choć AX73 jest postrzegany jako większy odpowiednik wcześniejszego modelu AX65 zaprezentowanego przez firmę Hengstler
w zeszłym roku, średnica jego obudowy wynosząca 76 mm jest
w dalszym ciągu mniejsza niż w przypadku produktów konkurencyjnych. Jest to dużą zaletą dla projektantów systemów o małych gabarytach. Model AX73 jest już dostępny i może być zamawiany
w wersji z interfejsami SSI, BiSS-B, BiSS-C i Profibus.
Model AX73 stanowi uzupełnienie linii produkowanych przez Hengstler enkoderów absolutnych z wałkiem ACURO-Xproof. W nowych
modelach AX73 i AX65 zastosowano specjalny system montażu.
Dostępne są też enkodery absolutne AX70 i AX71 oraz enkodery
inkrementalne RX70 i RX71 z wbudowanym kablem.
Szczegółowe informacje:
www.hengstler.com

Już dostępny: EPLAN Smart Wiring
„To z pewnością jest łatwe"

Z

apowiedziane na targi Hannover Messe, a obecnie dostępne już
oprogramowanie Eplan Smart Wiring otwiera nowe możliwości
w zakresie okablowania rozdzielnic elektrycznych. System jest łatwy
w obsłudze, ponieważ została w nim zawarta wiedza techniczna
z zakresu rozdzielnic. Pozwala łatwiej prowadzić prace w przypadku
niedoboru personelu, a dodatkowo może być uruchamiany również
na urządzeniach mobilnych. Użytkownicy zyskują możliwość jego
bezpłatnego testowania przez okres do czterech miesięcy.

Oprogramowanie EPLAN Smart Wiring jest dostępne dla klientów od
początku września, otwierając zupełnie nowe perspektywy w zakresie
okablowania rozdzielnic elektrycznych. Jego najważniejszą zaletą jest
prostota systemu: przejrzysty, zoptymalizowany dla ekranów dotykowych interfejs użytkownika został przystosowany do uruchamiania na
urządzeniach mobilnych, dzięki czemu w każdej chwili jest gotowy do
wykorzystania bezpośrednio przy zabudowie szafy sterowniczej.
Ponadto, w systemie została zawarta cała wiedza techniczna związana z tą dziedziną, co pozwoli odciążyć pamięć użytkownika. Dostępne tu instrukcje, krok po kroku prowadzą użytkownika przez cały
proces okablowania, praktycznie eliminując ryzyko popełnienia błędu.
Co równie ważne, do okablowania nie jest potrzebny schemat, co
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Niezawodna praca łożysk baryłkowych
NSK w jednej z największych koparek
wielonaczyniowych (koparkozwałowarek)

Z

astosowanie łożysk baryłkowych firmy NSK w jednej z największych na świecie koparek wielonaczyniowych okazało się
przemyślaną decyzją. Pomimo sześciu lat ciężkiej pracy w kopalni
odkrywkowej Hambuch (Niemcy) należącej do RWE Power, łożyska
nadal są w doskonałej kondycji, nie wymagając uzupełniania środka
smarnego.
Łożyska baryłkowe NSK od sześciu lat doskonale spisują się
w koparce Excavator 290, nie wymagając ponownego smarowania

4/2016

Koncepcja wykorzystania łożysk NSK została zainspirowana koniecznością ograniczenia kosztów konserwacji największych maszyn
w kopalni. Koparka Excavator 290, która ma 240 m długości, 40 m
szerokości, 100 m wysokości oraz waży 14.000 ton, jest użytkowana od końca lat 70 XX wieku. Mając to na uwadze, menedżerowie
RWE Power odpowiedzialni za bębny napędowe przenośników
ustanowili projekt pilotażowy obejmujący zainstalowanie wewnątrz
bębna taśmy nr 2 uszczelnionego, dwurzędowego łożyska baryłkowego NSK z otworem stożkowym.
Uszczelnione, dwurzędowe łożyska baryłkowe z otworem stożkowym
firmy NSK zamontowane w przenośnikach koparki RWE Power
Testowane łożysko mające średnicę zewnętrzną 500 mm przy średnicy wału 300 mm, zostało wymienione w zaplanowanym czasie.
Badanie usuniętego łożyska wykazało, że było ono w doskonałym
stanie pomimo ciągłego, intensywnego użytkowania. To przekonało
RWE Power do zastosowania technologii łożysk baryłkowych NSK,
co zapewniło 6-letnie doskonałe funkcjonowanie produktów NSK bez
konieczności przeprowadzania prac konserwacyjnych.
Tak wysoka wydajność została zapewniona poprzez efektywność uszczelnienia, wysoką jakość
zastosowanego
środka smarnego
oraz materiał - stal
Super-TF (STF) wykorzystaną do produkcji łożyska. Materiał STF to stal nitronawęglana, poddana
specyficznej obróbce cieplnej, która pomaga utrzymać optymalny poziom zawartości
austenitu. Łożyska STF charakteryzują się dwukrotnie dłuższą żywotnością w porównaniu do łożysk wykonanych ze stali standardowych
(w przypadku czystego środka smarnego), natomiast gdy dojdzie do
zanieczyszczenia smaru, okres eksploatacji łożysk STF zwiększa się
nawet 10- krotnie w stosunku do standardowych rozwiązań.
Szczegółowe informacje:
www.nsk.com
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eliminuje konieczność interpretowania często złożonej dokumentacji.
EPLAN Smart Wiring wizualizuje projekt montażu, rozkład podzespołów, połączeń i ścieżek układania kabli na bazie danych z EPLAN Pro
Panel. Ale nawet bez wizualizacji 3D z EPLAN Pro Panel, EPLAN
Smart Wiring może zwiększyć produktywność. Listy punktów sygnałowych i połączeń mogą być przygotowane również dla innych systemów ECAD, wczytane w formacie MS-Excel i przetwarzane
w EPLAN Smart Wiring. Funkcja automatycznego porównywania
projektów i wyszukiwania zmian gwarantuje, że wszystkie zmiany,
które zostały wprowadzone w ostatniej chwili zostaną uwzględnione
na etapie produkcji. Wykaz problemów i błędów oraz raporty statusu
i produkcyjne mogą być wygenerowane po naciśnięciu pojedynczego
przycisku i wysłane jako wiadomość e-mail do inżynierów odpowiedzialnych za planowanie produkcji.
Prostota systemu zapewnia ponadto, że nawet słabiej wykwalifikowany personel może zająć się projektowaniem okablowania. Daje to
firmom możliwość optymalnego skalowania swoich zasobów,
a równocześnie zwiększa efektywność w trakcie całego przepływu
prac.
Firma EPLAN wydała póki co EPLAN Smart Wiring w wersji niemieckiej i angielskiej, ale docelowo ma on być dostępny w 16 dodatkowych wersjach językowych, które będą oferowane począwszy od listopada tego roku. Dodatkowo, firma daje możliwość darmowego
korzystania z oprogramowania w terminie od 1 września 2016 roku
do 31 stycznia 2017 roku z licencją użytkownika ograniczoną do
czterech miesięcy. Dzięki temu zainteresowani klienci będą mogli
przetestować system, a po zakończeniu okresu próbnego zadecydować o jego ewentualnym nabyciu. Prospekty można uzyskać pod
adresem www.eplan.pl/smartwiring bądź lub skontaktować się
z przedstawicielem handlowym firmy EPLAN.
EPLAN Smart Wiring stanowi kolejny logiczny krok w kierunku integracji procesów, począwszy od inżynierii po produkcję. Dane produkcyjne mogą być standaryzowane za pomocą EPLAN Pro Panel, a tym
samym szybko przygotowane i udostępnione do produkcji w EPLAN
Smart Wiring. Zapewnia to większą elastyczność procesu okablowania i wysoką jakość produktu końcowego.
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Każdego dnia koparka “Excavator 290” w kopalni Hambuch wydobywa do 240.000 ton węgla lub - wykorzystując swoje 130-tonowe
czerpaki - usuwa wielkie ilości nadkładu, który jest następnie transportowany na taśmach przenośnika do rozściełarki w górnej sekcji
maszyny. Cztery centralne taśmy przenośnika znajdujące się w tym
miejscu mają ciężkie zadanie do wykonania, nie tylko ze względu na
ilość przesyłanego materiału, ale także na fakt, że działają w trybie
24/7 w agresywnym środowisku pełnym kurzu i wilgoci. Właśnie
w takich warunkach dwa baryłkowe łożyska NSK pomagają operatorowi kopalni zmaksymalizować okres dyspozycyjności koparki
Excavator 290.
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Napędy AC/DC Control Techniques
pomagają w modernizacji dźwigów
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irma ze Stanów Zjednoczonych specjalizująca się w dostawie
pełnych zestawów elektrycznych dla żurawi na platformy wiertnicze wykorzystuje napędy prądu zmiennego i stałego firmy Control
Techniques w ramach przełomowego zamówienia na modernizację
10 żurawi firmy LeTourneau opiewającego na kwotę ponad pół miliona dolarów. Trzy z żurawi zostały już zmodernizowane, pracując
bez przestojów przez pierwsze 18 miesięcy, podczas gdy przed
modernizacją każdego tygodnia, a czasami nawet każdego dnia
zachodziła potrzeba prac konserwacyjnych. Finansowe korzyści dla
operatora platform wiertniczych okazują się znaczące.
Firma JC’s Marine Oilfield Services z siedzibą w League City
w Teksasie została założona w 1992 r. Jej dział Zasilania i Dystrybucji (Power & Distribution) specjalizuje się w szerokiej gamie rozwiązań do sterowania silnikami, które są dostosowywane w celu
dopasowania ich do potrzeb platform, barek i wież wiertniczych oraz
statków dostawczych.
Kiedy klient z Teksasu i Luizjany szukał podwykonawcy systemów
elektrycznych do zmodernizowania systemów napędu 10 żurawi
LeTourneau stosowanych na polach naftowych, firma JC’s Marine
Power & Distribution miała idealne kwalifikacje do zdobycia zamówienia dzięki swoim możliwościom w zakresie zapewnianego wsparcia technicznego oraz systemów prądu stałego i zmiennego. Będąc
od dawna zwolennikiem i użytkownikiem technologii napędowych
firmy Control Techniques, zaproponowała ona zastosowanie dla
podnoszenia i obniżania wysięgnika napędu o zmiennej prędkości
Unidrive SP AC, a dla obrotu wysięgnika i dla wciągnika dwa napędy regeneracyjne DC serii Mentor MP.
„Zapewniane przez Control Techniques doradztwo techniczne to
jeden z ważniejszych argumentów za ich wyborem” — oświadczył John
Constanza, prezes JC's Marine Oilfield Services. „Ich technicy zawsze
rozwiązywali nasze problemy szybko i wszechstronnie, co dużo znaczy
dla firmy takiej jak nasza i zdecydowanie wyróżnia się na tle wszystkich
innych firm, z którymi współpracowaliśmy. W naszych projektach wykorzystujemy wyłącznie napędy Control Techniques, od 75 do 750 kW,
zarówno dla prądu zmiennego, jak i stałego”.
Na platformach wiertniczych ropy i gazu na całym świecie pracuje
aktualnie ponad 1600 żurawi LeTourneau. Mimo iż zostały one
pierwotnie wyposażone w duże agregaty, to nie zapewniają zmiennej
prędkości, co oznacza, że obniżanie ciężkich ładunków jest całkowicie zależne od umiejętności operatora żurawia.
„Zastosowanie napędu o zmiennej prędkości Control Techniques dla
wysięgnika zapewnia pełną kontrolę jego szybkości, tak że ładunki
do 50 ton są powoli i delikatnie opuszczane na ziemię bez uderzenia" — powiedział John Constanza.
System silnika wysięgnika wykorzystuje napęd o zmiennej prędkości
Unidrive SP5402 AC o znamionowej mocy ciągłej 210 amperów,
a dla silnika wciągnika zastosowano napęd Mentor MP420A4R DC
o znamionowej mocy ciągłej 420 amperów. Do napędu silnika ob-

rotu wysięgnika zamontowano Mentor MP210A4R o znamionowej
mocy ciągłej 210 amperów. Wszystkie napędy są celowo zwymiarowane dla dwukrotności normalnie wymaganej mocy. Oznacza to,
że system nigdy nie pracuje z maksymalnym obciążeniem.
„Pracuję z nowym systemem od 12 miesięcy i nie miałem ani jednego problemu" — powiedział Justin Hillard, operator żurawia LeTourneau na platformie Atlantic 7. „Elementy sterujące są przyjazne dla
użytkownika, pracują bardzo płynnie i mają wysoką zmienność
prędkości podnoszenia i obracania wysięgnika oraz wciągania haka.
Uważam, że największą poprawę widać przy wysięgniku. Zmienna
prędkość pozwala na płynne poruszanie nim, co zapewnia stabilność ładunku oraz bezpieczeństwo personelu na pokładzie”.
Justin chwalił również zwiększone bezpieczeństwo zapewniane
przez nowy system: „Żuraw jest też dużo cichszy bez pracujących
agregatów; słychać, co robi i co się dzieje dookoła niego. Zauważyłem również, że jeżeli ktoś znajduje się w miejscu, w którym nie widać haka, to można usłyszeć pracę silnika haka, dzięki czemu wie
się, jak szybko się on przesuwa. Bardzo polecam ten system, jest
bezpieczniejszy, płynniej i ciszej pracuje i zasadniczo nie wymaga
konserwacji”.
David Powers, kolejny operator żurawia LeTourneau na platformie
Atlantic 7, również polubił nowy system sterowania, posiadający
Certyfikat Zgodności Projektu wystawiony przez American Bureau
of Shipping (ABS): „Nowy system zapewnia lepsze parametry eksploatacyjne żurawia i szybciej reaguje. Co ważniejsze, zmiany te
zapewniają dużo bezpieczniejsze środowisko pracy”.
„Hamowanie jest automatyczne, co zwiększa bezpieczeństwo
i odciąża operatora” — dodał John Costanza. „Ponadto niezawodność urządzenia rośnie przez to, że ładunek nie jest gwałtownie
podrywany”.
Inne korzyści odnoszone przez użytkownika końcowego dzięki
technologiom napędów AC oraz DC w ofercie Control Techniques
to powłoka konforemna na płytach drukowanych, zapewniająca
dodatkową ochronę w środowiskach morskich, oraz duży zakres
temperatur pracy.
Projekt modernizacji 10 żurawi LeTourneau będzie trwać do końca
roku 2017
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Uruchomienie nowej usługi EXPRESS
AVAILABILITY dla silników i napędów

F

irmy Control Techniques i Leroy-Somer uruchomiły w Europie
nową usługę, która pozwala na poprawę dostępności produktów
i szybkości dostaw do klientów.Nowa usługa Express Availability
(ekspresowej dostępności) obejmuje szeroką ofertę (od 0,09 do 500
kW) silników, serwomechanizmów, motoreduktorów, napędów, opcji
i akcesoriów, które teraz mogą być wysłane do obiektu klienta bezpośrednio, szybkoi niezawodnie.
Dokładne badania wyraźnie wykazały potrzebę krótkich czasów
realizacji zleceń na napędy i silniki. Większość klientów oczekuje
dostaw w ciągu najwyżej dwóch tygodni, a niektórzy proszą nawet
o krótsze czasy w sytuacjach awaryjnych. Program Express Availability jest doskonale przystosowany do tych potrzeb i stanowi mocne i niezachwiane zobowiązanie do wysyłki naszych produktów
w ciągu od 1 do 10 dni roboczych z opcją ekspresowego transportu w ciągu 24 godzin w Europie w nagłych przypadkach.

Usługa Express Availability pomaga Control Techniques i Leroy-Somer w zapewnieniu klientom ciągłości produkcji przy minimalizacji ich potrzeb z zakresu utrzymywania zapasów i części zamiennych
na miejscu. Krótkie czasy przejrzystej i niezawodnej realizacji wyszczególnione w tabeli Express Availability ułatwiają przedsiębiorstwom ograniczenie swojego zaangażowania sprzętowego i kapitałowego. Usługa jest ogólnie dostępna dla wszystkich klientów, m.in.
OEM, dystrybutorów oraz użytkowników końcowych, i obejmuje
większość standardowych produktów, pakietów, opcji i akcesoriów.
Wszyscy klienci mają za pomocą określonego kodu QR lub URL
bezpośredni dostęp do szczegółowych tabel czasów realizacji
umieszczonych na naszej publicznej witrynie.
Konfigurator, kompleksowe narzędzie do wyboru produktów, również
będzie stopniowo wskazywać czas realizacji przez Express Availability w każdym kroku procesu wyboru produktu. To dynamiczne
narzędzie jest pomocne dla klientów w konfiguracji produktów nie
tylko od strony technicznej, lecz także pod kątem parametrów czasu realizacji. Annabelle Bretaudeau z Control Techniques i Leroy-Somer powiedziała: «Express Availability daje naszym klientom
szybki i łatwy dostęp do bardzo wydajnych i korzystnych technologii
z jednego źródła. Przede wszystkim nasze flagowe pakiety urządzeń
o zmiennej prędkości są dostępne przy znacznie krótszych ramach
czasowych. W usłudze widać nieustające zaangażowanie Control
Techniques i Leroy-Somer, aby wspierać swoich klientów przez
oferowanie możliwości szybkich dostaw dla jak najszerszego zakresu produktów.
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roducent nabiału z Belgii osiąga oszczędności energii co najmniej 18% w swoich procesach chłodzenia dzięki przejściu do
technologii silników z magnesem stałym Dyneo oferowanych przez
Control Techniques i Leroy-Somer. Rozwiązanie, obejmujące również
modułowy napęd wysokiej mocy Powerdrive z oferty Leroy-Somer,
znalazło zastosowanie w przemysłowym systemie chłodzenia mleka
po jego pasteryzacji lub sterylizacji.Firma Inex ma siedzibę w pobliżu
Gandawy i specjalizuje się w produktach takich, jak mleko zwykłe,
czekoladowe, fermentowane, maślanka, jogurt, śmietana i masło.
Została założona w roku 1898 i zajmuje się produkcją oraz pakowaniem produktów świeżych i o długiej przydatności dla dużych europejskich sieci sprzedaży detalicznej oraz na rynek międzynarodowy.
Firma zatrudnia koło 440 osób, a wartość rocznej sprzedaży wynosi około 150 mln euro.
Chłodzenie jest kluczowym elementem w procesie produkcyjnym,
więc optymalna praca i niezawodność mają najwyższe znaczenie.
W ramach niedawnego pakietu inwestycyjnego firma Inex zdecydowała się na zakup czterech nowych przemysłowych systemów
chłodzenia opartych o amoniakalne sprężarki tłokowe Sabroe SMC
106E. W tym czasie firma znała także korzystne raporty o silnikach
ze stałym magnesem i postanowiła zamontować na próbę jeden
egzemplarz. Ostatecznie trzy sprężarki zostały dostarczone ze
standardowymi silnikami asynchronicznymi AC Leroy-Somer IE2 (90
kW), a jedna z silnikiem synchronicznym ze stałym magnesem Leroy-Somer IE4 (105 kW) z gamy Dyneo.
W systemach chłodniczych woda jest chłodzona do 1°C, która
z kolei chłodzi mleko do około 4°C. Instalacja pracuje niemal bez
przerwy, lecz przy zróżnicowanym obciążeniu. Tutaj uwidoczniły się
Korzyści z rozwiązania opartego na silnikach ze stałym magnesem,
ponieważ ich parametry pozwalają na zachowanie niemal niezmiennego obciążenia częściowego w przeciwieństwie do standardowych
silników asynchronicznych, co prowadzi generalnie do ograniczenia
zużycia energii.
Aby sprawdzić teorię w praktyce, eksperci Control Techniques oraz
Leroy-Somer odwiedzili obiekt Inex po zakończeniu instalacji. Stwierdzili, że chłodziarka napędzana silnikiem z magnesem stałym Dyneo
pozwalała na znaczne oszczędności energii.
Za pomocą cyfrowego analizatora energii eksperci zajmujący się
napędami i silnikami wykonali serię pomiarów mocy, porównując
dwa urządzenia chłodnicze pracujące w identycznych warunkach.
Jedno z urządzeń było napędzane synchronicznym silnikiem z magnesem stałym LSRPM280SC-T (105 kW), pracującym z prędkością 1500 obr./min i z napędem Leroy-Somer Powerdrive, a drugie
urządzenie było wyposażone w standardowy silnik asynchroniczny
LSES280MK-T (90 kW), pracujący z prędkością 1487 obr./min
i współpracujący z napędem konkurencyjnej marki.

Stwierdzono osiągnięcie oszczędności energii przy silniku z magnesem
stałym przy wielu różnych profilach obciążenia. W zależności od rodzaju
pomiaru — przy uwzględnieniu liczby tłoków, szybkości, temperatury
parowania i skraplania — wyznaczone oszczędności energii mieściły się
w przedziale 18–21% z uwzględnieniem wszelkich strat pojawiających
się w napędzie i silniku.
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Producent nabiału ogranicza zużycie
energii do chłodzenia o 18-21% dzięki
silnikom z magnesem stałym Dyneo
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Zawór irysowy nie wymaga dużo miejsca.
Dotyczy to zarówno wymiaru w pionie, gdyż są
one wyjątkowo wąskie, jak również dookoła rurociągu.
Jedynym elementem wystającym jest rączka do
obsługi zaworu.

Membrany
Membrany wykonywane są z odpornych mechanicznie i chemicznie elastomerów naturalnych i syntetycznych, tkanin pracujących w wysokich temperaturach i agresywnych środowiskach oraz tkanin pokrywanych elastomerami. Dzięki tak szerokiej gamie materiałów można zawsze dobrać odpowiedni do danej aplikacji.

Wkładki
Do niektórych aplikacji należy stosować wkładki. Są to dodatkowe tuby wkładane wewnątrz
zaworu, zapewniające odporność chemiczną i mechaniczną wewnętrznej
warstwy.

Wykonania sanitarne

Układy naciagania membrany
Po dłuższym czasie użytkowania membrana może się
nieco rozciągnąć. Nie oznacza to konieczności jej wymiany.
Wiele zaworów wyposażonych jest w układ naciągania membrany. Naciąganie można stosować kilka razy, dzięki czemu
znacząco przedłuża się czas jej użytkowania.

Sytuacje awaryjne
Zawory irysowe sprawdzają się w sytuacjach awaryjnych. Sytuacją
taką jest np. dostanie się dużego elementu obcego do proszku.
W przypadku zamknięcia zaworu na takim zanieczyszczeniu, membrana szczelnie owinie się wokół niego, skutecznie blokując wysyp
proszku.

Niskie koszty eksploatacyjne
Jedynymi elementami eksploatacyjnymi są membrany i wkładki. Są
one łatwe do wymiany i niedrogie.

Brak wycieków
Zawory irysowe są bardzo szczelne, dzięki czemu nie następuje niekontrolowany przesyp przy zamkniętym zaworze. Praca
z zaworami irysowymi jest przyjazna dla środowiska i proszek nie jest
„marnowany”.

Delikatne

Bezpieczna obsługa
Dzięki szczelności i sposobie regulacji zaworu
irysowe są bezpieczne dla osób je obsługujących.

Przykładowe aplikacje
Warto wymienić przynajmniej kilka typowych
zastosowań zaworów irysowych.
• zawór irysowy umożliwił dokładne odmierzanie proszku przesypywanego ze stacji rozładunku
big bagów do beczek. Dzięki zastosowaniu zaworu irysowego beczki są zawsze całkowicie wypełnione, a proszek nie jest rozsypywany.
•
wielu klientów używa zaworów irysowych do odmierzania
proszków i granulatów do zbiorników stojących na wadze. Dzięki
opcji „sączenia” proszku, tj. przepływu bardzo małym otworem,
zbiornik jest dokładnie napełniany do
zadanej masy. Zastosowanie wagi z wyjściem sygnałowym i zaworu z napędem elektrycznym umożliwia zautomatyzowanie tej operacji.
• producenci materiałów ściernych stosują zawory
irysowe, gdyż wbrew oczekiwaniom żywotność membrany
oraz możliwość jej łatwej i szybkiej wymiany jest lepszym rozwiązaniem niż częste remonty zaworów typowych.
• regulacja przesypywania proszków niebezpiecznych dla
zdrowia lub wysoce sanitarnych – brak wycieków z i do atmosfery jest niezwykle ważny przy takich aplikacjach.
•
dosypywanie danej porcji w regularnych odstępach czasu, jak np. nakładanie tartego sera żółtego przy
przemysłowej produkcji pizzy.
Jako zastosowania nietypowe można przytoczyć trzy przykłady:
• zawór irysowy z uwagi na delikatność uchwytu i skuteczność jej
używany do podtrzymywania głów psów podczas ekstrakcji zębów,
• dzięki koncentryczności otwarcia i skuteczności uszczelnienia
wokół obiektu zawory irysowe są stosowane do zdejmowania
smaru podczas produkcji kabli,
• zawór irysowy jest bardzo dobrym sposobem na przeprowadzenie
kabli do pomieszczenia czystego – zawór stanowi swego rodzaju
„okno”, które szczelnie zamyka wiązkę kablową, niezależnie od
tego, ile kabli jest poprowadzonych.

mgr inż. Andrzej G. Baciński
POMPY i SYSTEMY Sp. z o.o.
ul. Kolibrów 4, 02-818 Warszawa
tel. 22-5497940, fax 22-5497950
www.pompy.pl

Pomimo skutecznego zamknięcia zawory irysowe są bardzo „delikatne” dla proszków. Jako przykład delikatności działania można podać
przepuszczenie przez te zawory żywych ryb w celu pozyskania ikry.
Zawór powoduje masaż ryb bez ich uszkadzania.
4/2016
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Zawory produkowane są także w wykonaniach dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego. Konstrukcje są łatwe
do mycia i zapewniają najwyższy stopień higieny. Seria zaworów dla przemysłu farmaceutycznego umożliwia ich
szybkie zdjęcie z instalacji bez konieczności używania
narzędzi i umycie zaworu standardowymi metodami
stosowanymi w zakładzie.

Dobre także dla mokrych proszków.
Przy właściwym doborze zaworu i membrany, często mogą one skutecznie zamykać przepływ także proszków zawilgoconych oraz zawiesin.
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„T40HS i QuantumX”

T40HS - precyzyjne wysokoobrotowe
przetworniki momentu o kompaktowej
konstrukcji tarczowej dla prędkości do
45.000obr/min.
T40HS to nowy przetwornik
momentu obrotowego ﬁrmy HBM
przeznaczony do mierzenia
momentu przy wysokich
prędkościach obrotowych
charakteryzujący się wysoką
sztywnością
i wykonany z lekkiego tytanu,
a jednocześnie zapewniający
maksymalną precyzję.
Czy to w sporcie motorowym, czy
w przemyśle lotniczym, badania osiągów wysokoobrotowych silników i napędów odgrywają istotną rolę. Obecnie firma HBM opracowała przetwornik T40HS w postaci ekonomicznej
i zajmującej niewiele miejsca tarczy dla prędkości obrotowych do 45.000obr/min, o bezkontaktowej transmisji sygnałów zapewniającej jednocześnie maksymalną precyzję. Dzięki
kompaktowej konstrukcji tarczy pomiarowej,
T40HS posiada wysoką sztywność skrętną,
która umożliwia pomiary dynamicznych momentów obrotowych. Żadne dodatkowe łożyska nie są wymagane, co eliminuje koniecz-
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ność skomplikowanej obsługi. Kompaktowa
konstrukcja tego momentomierza powoduje,
że przetwornik zajmuje niewiele miejsca, co
ułatwia jego integrację w stanowisku testowym jednocześnie również obniżając koszty
wykonania. Użycie tytanu do wykonania przetwornika skutkuje niskim momentem bezwładności w stosunku do porównywalnej wersji
konwencjonalnej. Dzięki temu zmniejsza się
również moment dynamiczny podczas procesów rozpędzania. Kolejną zaletą użycia tytanu
jest stosunkowo niska masa momentomierza
T40HS, co zmniejsza obciążenie łożysk maszyny napędzającej i wydłuża żywotność całego układu. Przetwornik w tej wersji jest używany w aplikacjach takich jak stanowiska testowe wysokoobrotowych napędów, turbin,
przekładni, regulowanych siłowników i do
monitoringu wydajności całych układów przeniesienia mocy.

QuantumX - MX840B
To uniwersalny wzmacniacz 8-kanałowy o
intrygującej nazwie QuantumX. Każdy z ośmiu
dostępnych w jednym układzie kanałów niezależnie od pozostałych potrafi zidentyfikować

i obsłużyć praktycznie wszystkie obecnie
oferowane na rynku technologie pomiarowe.
W dodatku, zintegrowana technologia „Advanced Plug & Measure” (APM) skraca konfigurację ustawień wzmacniacza w połączeniu
z przetwornikiem pomiarowym do kilku minut.
W warunkach ograniczonej przestrzeni przeznaczonej na instalację, kompaktowa konstrukcja wzmacniacza QuantumX umożliwia
łatwą integrację z pozostałymi elementami
oprzyrządowania pomiarowego.
Wzmacniacz MX840B charakteryzuje się
częstotliwością próbkowania do 40kHz i pasmem do ponad 7kHz. Każde z ośmiu gniazd
umieszczonych na płycie czołowej urządzenia
pozwala na akwizycję danych z 24-bitową
rozdzielczością. Urządzenie jest kompatybilne
z przetwornikami pomiarowymi bazującymi na
różnych technologiach czyli m.in. z: pasywnymi przetwornikami tensometrycznymi lub
indukcyjnymi działającymi w układzie półlub pełnego mostka; aktywnymi przetwornikami generującymi sygnał napięciowy, prądowy, częstotliwościowy, impulsowy, przetwornikami IEPE/ICP; jak również dla przykładu z termoparami i termometrami oporowymi. Na wybranym, jednym z ośmiu złącz
4/2016
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dy i dokumentację w celu pomocy użytkownikowi przy tworzeniu własnej aplikacji.

HBM Test and Measurement
Firma Hottinger Baldwin Messtechnik
GmbH (HBM Test and Measurement) założona w Niemczech w 1950 roku, jest obecnie liderem Technologiczny i rynkowym
w dziedzinie testu i pomiaru Zakres produktów firmy HBM zawiera rozwiązania kompletnego łańcucha pomiarowego, od wirtualnego do fizycznego testowania. Firma
posiada fabryki w Niemczech, Stanach
Zjednoczonych, Chinach i Portugalii i jest
reprezentowana w ponad 80 krajach na
całym świecie.

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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akwizycji danych pomiarowych mogą
również skorzystać z zalet nowych
wzmacniaczy pomiarowych firmy HBM.
Wspomniany powyżej interfejs API dla
najnowszego uniwersalnego wzmacniacza
pomiarowego QuantumX może służyć
użytkownikom układu do programowania
jego funkcji przy tworzeniu ich własnych
zestawów parametrów. Interfejs ten noszący nazwę API umożliwia pełen dostęp do
wszystkich funkcji wzmacniacza QuantumX i stanowi dodatkowy kanał wymiany
informacji w stosunku do oprogramowania
narzędziowego QuantumX Assistant, catman®Easy, catman®AP i LabView.
Interfejs API jest używany z bibliotekami
programistycznymi w technologii .NET lub
COM. Biblioteki umożliwiają programowanie
indywidualnych aplikacji w różnych językach
programowania, dla przykładu w Visual Basic, C++, C# lub Delphi. Biblioteki zawierają
również takie funkcje jak ustanawianie połączeń komunikacyjnych, konfigurowanie kanałów pomiarowych, prowadzenie pomiarów
i czy też kompilację.
Każde z ośmiu uniwersalnych złączy
będących na wyposażeniu standardowym
wzmacniacza QuantumX obsługuje powszechnie stosowane technologie przetworników pomiarowych przy rozdzielczości 24
bitów. Ta cecha w połączeniu z interfejsem
API dostarcza użytkownikowi niezrównaną
elastyczność. API jest łatwy w użyciu i instalowaniu. HBM dostarcza praktyczne przykła-
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wzmacniacza można przekazać do 128 sygnałów w sieci przemysłowej CAN. Dzięki
natychmiastowej komunikacji z układem
identyfikacji TEDS (elektronicznej postaci danych zawartych w karcie katalogowej) następuje automatyczne wykrycie przetwornika
pomiarowego wyposażonego w układ elektroniczny zawierający te dane oraz możliwość
bezzwłocznego rozpoczęcia pomiarów.
Współpraca z przetwornikami nie obsługującymi systemu TEDS odbywa się po ówczesnym samodzielnym skonfigurowaniu łańcucha pomiarowego przy użyciu np. dostarczanej bazy danych przetworników, którą można
również we własnym zakresie rozszerzać.
Możliwość obsługi TEDS jest wspólną cechą
wszystkich członków rodzimy QuantumX.
Liczbę kanałów pomiarowych można
zwiększyć według indywidualnego zapotrzebowania aplikacji poprzez rozbudowę systemu do wielu jednostek QuantumX połączonych ze sobą w technologii Clip. Komunikacja między poszczególnymi jednostkami
odbywa się z pośrednictwem złącza Firewire, natomiast połączenie z komputerem jest
realizowane za pośrednictwem Ethernetu (w
przyszłości również Firewire).
Oprogramowanie CATMAN AP przeznaczone do akwizycji i analizy danych
jest optymalnie dopasowane do nowego
wzmacniacza QuantumX. Dzięki interfejswi
programistycznemu API i zapisanemu
sterownikowi LabVIEW, użytkownicy innych programów przeznaczonych do
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Dariusz Grobel, Wojciech Szkolnikowski

Mikroklimat
stacjonarny i mobilny
Na wstępie
W artykule zamieszczonym w magazynie Pomiar nr
5/2015, opisywaliśmy propozycję, a raczej koncepcję firmy
LAB-EL dotyczącą monitoringu parametrów mikroklimatu,
w jakim transportowane są artykuły farmaceutyczne,
a szczególnie leki. Mobilność owego mikroklimatu stwarza
pewne ograniczenia (np. zasilanie, łączność bezprzewodowa), ale i pewne możliwości rozwoju technicznego systemów monitorowania. Parę dni temu uruchamialiśmy
w pewnej dużej firmie dystrybucyjnej, dwa systemy monitoringu parametrów mikroklimatu. Jeden z nich dotyczył
stacjonarnych magazynów rozrzuconych na obszarze
Rys. 1 Termohigrometr WiFi LB-523
Rys. 2 Termohigrometr LB-524
Polski południowej, drugi natomiast parametrów mikroklimatu w środkach transportu. Oba systemy przesyłały dane za pośredKolejnym krokiem, jaki należy uczynić jest konfiguracja Trans-Loggenictwem telefonii komórkowej, poprzez tzw. serwer „proxy” do aplikara, której dokonuje się na poziomie działającej aplikacji na urządzeniu.
cji LBX zainstalowanej na jednym z komputerów wskazanych przez
Jako pierwszy element konfiguracji, należy podać unikalną nazwę aplikanaszego klienta, jako serwer danych.
cji, która będzie identyfikowalna na poziomie serwera (może to być nazwa
Takie właśnie systemy chcemy Państwu przedstawić w krótkim artywzbogacona o numer rejestracyjny samochodu dostawczego, z którym
kule, a ponieważ jest to nowe rozwiązanie firmy LAB-EL, tym bardziej
aplikacja ma być związana). .Ponieważ samochody dostawcze mogą
zachęcamy wszystkich zainteresowanych do chociażby pobieżnego
mieć różne gabaryty, a właściwie kubaturę przestrzeni załadunkowej,
zapoznania się z jego treścią. Oczekujemy również na wszelkiego rodzadlatego przewidziano w aplikacji Trans-Logger obsługę do czterech
ju uwagi i sugestie, które zawsze cenimy sobie, jako elementy doskonapunktów pomiarowych i tutaj należy wprowadzić liczbę obsługiwanych
lące nasze działania.
przez daną aplikację czujników (termometrów LB-523T/LB-523TD czy
też termohigrometrów LB-523, które mierzą i rejestrują temperaturę
i wilgotność, natomiast aplikacja Trans-Logger obsługuje wyłącznie temO Trans-Loggerze słów kilka
peraturę). Z uwagi na optymalizację zużycia energii w przyrządach poAndroid jak wspomniano w artykule z nr 5/2015, jest systemem
miarowych, głównie w fazie nadawania, ustawia się czas tzw. „budzenia”
operacyjnym z rodziny Linux. Jest on zaprojektowany do obsługi urządzeń
w zakresie 2 – 90 minut, czas rejestracji danych w urządzeniu z aplikacją
mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety i netbooki.
Trans-Logger w zakresie 10 – 90 minut oraz czas próbkowania ustawiaSystem ten zajmuje pozycję najpopularniejszego systemu dla urządzeń
ny w zakresie 1 – 90 minut. Im rzadziej będą odczytywane/ zapisywane
przenośnych, mobilnych na świecie.
dane, tym mniej energii zostanie zużyte na obsługę ich transferu i tym
Firma LAB-EL, śledząca światowe trendy informatyczne, również na
rzadziej trzeba będzie wymieniać baterię zasilającą.
płaszczyźnie Androida opracowała aplikację Trans-Logger do monitorinTermometry LB-523TD posiadają możliwość podłączenia kontaktrogu parametrów mikroklimatu w środkach transportu. Aplikacja Transnowego czujnika otwarcia drzwi. W przypadku występowania w samo-Logger jest możliwa do pobrania w sklepie Google Play. Po jej pobraniu,
chodzie większej liczby drzwi, czujniki ich otwarcia można łączyć szerenależy ją zainstalować na urządzeniu działającym w oparciu o system
gowo, tworząc funkcję logiczną AND. Czas otwarcia drzwi (bez ich
Android (specjalizowany terminal, tablet, smartfon). Przy pierwszym uruidentyfikacji przy większej ich ilości) jest rejestrowany, wyświetlany i prechomieniu, wygenerowany zostaje identyfikator urządzenia tzw. ID, który
zentowany w raporcie.
należy przedyktować telefonicznie pracownikowi Działu Handlowego firmy
LAB-EL, który wygeneruje odpowiedni, indywidualny, przypisany do
Parametry Wi-Fi
urządzenia klucz licencyjny, który z kolei należy wkleić do aplikacji TransTrans-Logger łączy się z przyrządami poprzez lokalną dla danej
-Logger. Od tej pory aplikacja Trans-Logger działa jako program licencjoaplikacji sieć Wi-Fi. Przy współpracy bezpośredniej, a to dotyczy małych
nowany z pełną swą funkcjonalnością.
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Serwer LBX

Rys. 4 Podstawowe okna aplikacji Trans-Logger
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W miejscu docelowym, gdzie przesyłka ma być dostarczona, jej
odbiorca może zażyczyć sobie raportu, z historią parametrów transportu. W przypadkach, gdzie terminal z aplikacją Trans-Logger posiada wbudowaną drukarkę termiczną, sprawa jest prosta – wydruk?
Bardzo proszę. Jeżeli aplikacja Trans-Logger zainstalowana jest na
zwykłym telefonie komórkowym, tablecie, terminalu bez drukarki
można wykorzystać zewnętrzną drukarkę z interfejsem Bluetooth,
która po tzw. „sparowaniu”, wydrukuje odpowiedni raport. W przypadku braku lokalnej drukarki, raport z Trans-Loggera może być wysłany
na wskazany adres e-mailowy, np. na adres poczty e-mail stojącego
obok klienta. Raporty mogą być również generowane na poziomie
serwera LBX, który posiada wszystkie dane, z całego rozproszonego
systemu i rozsyłane pod wskazane adresy.

Krótki opis systemu, który uruchamialiśmy u klienta
Klient posiada około stu środków transportowych (samochodów
dostawczych o rożnej kubaturze) rozwożących towar po całej Europie.
Posiada również w (w chwili uruchamiania) około dziesięciu hurtowni
(punktów dystrybucyjnych). W związku w koniecznością posiadania
tzw. punktu dowodzenia, w pewnym miejscu w południowej Polsce
skonfigurowano serwer LBX. Dane na serwer LBX mają „spływać”,
tak ze środków transportu jak i ze stacjonarnych punktów dystrybucyjnych. W punktach dystrybucyjnych wykorzystane zostały termohigrometry LB-524, umożliwiające przesył danych poprzez sieć komórkową. W systemie wykorzystano koncepcję z LAB-ELowskim
serwerem „Proxy” (docelowo, klient będzie posiadał publiczny
adres IP). Przyrządy LB-524 mają wpisany w procesie konfiguracji
adres „proxy”, tak samo jak i urządzenia Androidowe na których,
zainstalowano aplikację Trans-Logger. Tak więc, dane z systemów
stacjonarnych (LB-524), jak i z Trans-Loggerów (LB-523T/LB-523),
przesyłane są na serwer LBX, gdzie tworzona jest baza danych
z całego systemu.
Serwer LBX może być wyposażony (i tak jest w systemie uruchamianym) w modem GSM do wysyłania SMS-ów, o stanach alarmowych, np. przekroczenie ustawionych progów alarmowych. W przypadku termohigrometrów LB-524 możliwe jest wysłanie SMS-ów na
dowolne cztery numery telefoniczne, przez każdy z przyrządów niezależnie, bez konieczności angażowania serwera. Wydaje się jednak
że centralne sterowanie wysyłaniem SMS-ów jest korzystniejsze,
chociażby ze względu na możliwość automatycznej rejestracji zdarzeń
przez system.

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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W celu archiwizacji i dystrybucji danych, a również nadzorowania ich
właściwego transferu, generowania alarmów i raportów, na jednym
z wybranych przez użytkownika komputerze instalowana jest aplikacja
LBX-serwer. Komputer taki, oprócz oczywistych zabezpieczeń (zasilanie,
dostęp osób postronnych, redundantny zapis bazy danych, itp.), powinien
posiadać podłączenie do sieci informatycznej w miejscu zainstalowania,
a administrator systemu powinien skonfigurować go do współpracy
z siecią poprzez tzw. publiczny adres IP. W przypadkach, kiedy taki wariant nie wchodzi w grę, można uzyskać transfer danych za pośrednictwem tzw. serwera „proxy”.
„Proxy” jest jakby punktem pośredniczącym, którego parametry
(adres i hasło) należy wprowadzić do urządzenia z aplikacją Trans-Logger
oraz jako parametr konfiguracyjny w aplikacji LBX-serwer. W przypadkach, gdzie możliwe jest uzyskanie dla serwera LBX publicznego adresu IP, w miejscach, gdzie wpisywano parametry „proxy”, wpisuje się
publiczny adres IP.

Raportowanie
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samochodów, bez odłączanej naczepy, Trans-Logger staje się serwerem
Wi-Fi, a w przypadku samochodów z odłączaną naczepą, gdzie wymagany jest pośredniczący router zewnętrzny, jest klientem. Parametryzacja łączności Wi-Fi wymaga nadania nazwy sieci tzw. SSID
i hasła. Nazwa powinna być związana z daną aplikacją i ew.
z numerem rejestracyjnym samochodu (może być taka sama jak
wcześniej nadana nazwa aplikacji). Nazwa SSIDi hasło będą
wpisane również do przyrządów LB-523T i/lub LB-523 pracujących
w sieci. W przypadku innej aplikacji, będzie inna nazwa SSID (hasło
może być takie samo).
W przypadku pracy aplikacji
w charakterze serwera Trans-Logger, wymagane są ponadto identyfikatory lokalnej sieci Wi-Fi, czyli stały,
niestawialny przez użytkownika adres IP oraz numer portu. Te parametry mogą być takie same dla wszystkich aplikacji.
Przyrządy pomiarowe LB-523T/
LB-523TD parametryzowane są indywidualnie dla każdej sieci lokalnej Wi-Fi, po podłączeniu do portu USB. Po
Rys. 3 Terminal „Zebra” z Androidem
skonfigurowaniu i uwidocznieniu
i czytnikiem kodów paskowych
w sieci przyrządy mogą być konfigurowane z poziomu serwera LBX.
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Mierniki elektryczne
Firma Testo przedstawia nową serię urządzeń
dedykowanych do pomiarów parametrów
elektrycznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
instalatorów sektora HVAC/R, jako światowy lider
branży pomiarowej, Testo wprowadza do oferty
innowacyjne rozwiązania również do sektora
elektrycznego. Rodzina pięciu urządzeń pomiarowych
pozwala użytkownikowi wykonać swoją pracę
znacznie szybciej i wygodniej niż do tej pory.
Każde z serii urządzeń do pomiarów elektrycznych, wyróżnia się
spośród znanych rozwiązań na rynku przynajmniej jedną unikalną
cechą.
Bezdotykowy detektor napięcia testo 745 charakteryzuje się
zmiennym poziomem czułości, dzięki czemu wykrywa napięcie od
poziomu 12V. Ponadto, poprzez zastosowanie filtra dolnoprzepustowego odporny jest na zakłócenia wysokich częstotliwości. Obudowa
w klasie zabezpieczenia IP67 (pyłoszczelna i wodoodporna) skrywa
w sobie również wbudowaną latarkę LED. Wykrycie napięcia sygnalizowane jest sygnałem akustycznym oraz optycznym. Detektor testo
745 spełnia kategorię bezpieczeństwa CAT IV 600V i CAT III 1000V
Rodzina testerów napięcia testo 750 wyróżnia się wskaźnikiem
diodowym, który jest widoczny z każdej strony urządzenia, dzięki
czemu pozycja samego urządzenia podczas pomiaru nie ma istotnego wpływu na odczyt informacji o wielkości napięcia. Solidna konstrukcja oraz materiały najwyższej jakości dają użytkownikowi gwarancję
bezpieczeństwa podczas wykonywania pomiarów. Producent nie

Detektor napięcia testo 745
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Tester napięcia testo 750

zapomniał o tak istotnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem
jak chociażby pierścienie antypoślizgowe dookoła obudowy testera,
znacznie obniżające ryzyko przypadkowego ześlizgnięcia się dłoni
podczas dokonywania pomiaru. Tester napięcia testo 750 zaprojektowany został w kategorii bezpieczeństwa CAT IV 600V i CAT III 1000V,
spełnia ponadto wymogi normy DIN EN 61243-3:2010 mówiącej
o konieczności wykrycia niebezpiecznego napięcia w przypadku gdy
baterie zasilające tester są rozładowane. W obudowanie o klasie zabezpieczenia IP64 nie zabrakło również latarki LED umożliwiającej
podświetlenie miejsca pomiaru. Tester napięcia testo 750-3 umożliwia
wykonanie pomiarów poziomu napięcia, testu ciągłości obwodu, kierunku wirowania faz, jednobiegunowego wykrycia fazy i testu wyłącznika różnicowoprądowego
Dwa modele z serii testo 755 to w pełni automatyczne testery
napięcia i natężenia (hybryda testera napięcia z amperomierzem cęgowym z otwartymi cęgami), które w zależności od rodzaju rozpoczętego pomiaru, same dobierają mierzony parametr oraz jego zakres.
Brak jakichkolwiek elementów sterujących pracą urządzenia ma
istotny wpływ na trwałość miernika oraz możliwość uszkodzenia mechanicznego, ponadto obudowa wykonana jest w standardzie IP64.
Wbudowana w cęgi pomiarowe latarka LED, umożliwia oświetlenie
miejsca pomiaru. Natomiast duży, podświetlany wyświetlacz LCD
wskazuje następujące parametry: natężenie prądu przemiennego,
napięcie AC i DC, kierunek wirowania faz, test ciągłości obwodu oraz
spełnia funkcję jednobiegunowego wykrywacza fazy. Tak samo jak
w przypadku testerów z serii testo 750, testo 755-2 został również
zaprojektowany w kategorii bezpieczeństwa CAT IV 600V i CAT III
1000V i spełnia normę DIN EN 61243-3:2010.
Automatyczne multimetry cyfrowe testo 760 łamią wszelkie stereotypy dotyczące pomiarów elektrycznych. Nie posiadają znanego

Tester napięcia i natężenia testo 755

Multimetr cyfrowy testo 760
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do tej pory pokrętła wyboru funkcji pomiarowej, natomiast wybór i ustawienie mierzonego parametru następuje po podłączeniu przewodów pomiarowych do odpowiedniego gniazda. Zakres pomiarowy
dobierany jest automatycznie, więc możliwość popełnienia błędu podczas pomiarów jest ograniczona do minimum. Za
wysoką dokładność pomiarów odpowiada funkcja True RMS, natomiast wysoki
stopień zabezpieczenia obudowy IP64
gwarantuje możliwość pracy w trudnych
warunkach. Zakres pomiaru napięcia do
1000 V, zakres częstotliwości do 30 MHz
(w tym funkcja pomiaru współczynnika
wypełnienia sygnału) i pojemności elektrycznej do 60.000 µF oznacza, że multimetr testo 760-3 może być używany
również w zastosowaniach przemysłowych. Zintegrowany filtr dolnoprzepustoAmperomierz cęgowy testo 770
wy pozwala osiągnąć dokładniejsze wyniki pomiarów na instalacjach z zainstalowanymi inwerterami. Dodatkowe akcesoria takie jak adapter do podłączenia termopar lub amperomierz cęgowy umożliwiający pomiar wyższych prądów dopełniają
całość. Tak samo jak pozostałe produkty Testo służące do pomiarów
parametrów elektrycznych, również i multimetry cyfrowe testo 760
spełniają wymagania kategorii bezpieczeństwa CAT IV 600V i CAT III
1000V. Podsumowując, seria multimetrów cyfrowych testo 760 jest
bardzo rozbudowaną i zaawansowaną technologicznie propozycją dla
elektryków, łącząc prostotę obsługi i bezpieczeństwo pomiarów.
Ostatnia seria urządzeń pomiarowych testo 770 to amperomierze
cęgowe z innowacyjnym mechanizmem cable-grabTM. Mechanizm
ten ułatwia chwycenie jednego z przewodów w ciasnym otoczeniu,
gdzie gęsto ułożone przewody utrudniają chwycenie jednego z nich.
Ruchome ramię cęg pomiarowych może być całkowicie wsunięte
w obudowę miernika, dzięki czemu tworzy się hak umożliwiający
chwycenie jednego z przewodów, a następnie zamknięcie ramion cęg
. Oprócz standardowych funkcji pomiarowych takich jak pomiar natężenia i napięcia, pomiar rezystancji i pojemności, test diody oraz ciągłość obwodu, model testo 770-3 posiada także funkcję pomiaru
mocy oraz komunikację Bluetooth ze smartfonem lub tabletem, za
pomocą której istnieje możliwość wykonania dokumentacji pomiarowej
i przesłania jej za pomocą wiadomości e-mail. Ponadto, miernik cęgowy testo 770-3 pozwala na wykonanie kilku wyspecjalizowanych
pomiarów, takich jak pomiar prądu rozruchowego lub prądu jonizacji
w µA. Dodatkowy adapter umożliwia również podłączenie termopar
typu K. Dwuliniowy, podświetlany wyświetlacz LCD pozwala na wywołanie wartości minimalnej lub maksymalnej z danego pomiaru oraz
wartości średniej. Wszystkie amperomierze cęgowe z serii testo 770
posiadają funkcję TrueRMS oraz spełniają kategorię bezpieczeństwa
CAT IV 600V i CAT III 1000V.
Coraz wyższe wymagania praktycznych rozwiązań pomiarowych
sprawiają, że proponowane metody muszą odpowiadać indywidualnym potrzebom użytkowników. Precyzyjna identyfikacja oczekiwań
klientów, jak i bezustanne śledzenie rozwoju nowych technologii są
celami nadrzędnymi Testo. Innowacyjne rozwiązania zastosowane
w przyrządach Testo, służących do pomiarów wielkości elektrycznych
wyróżniają je spośród wielu rozwiązań proponowanych na ryku. Wyznaczają nowe standardy w pomiarach, czyniąc pracę prostszą,
szybszą i bezpieczniejszą.
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Zmiany w normie dotyczącej
beziskiernikowych ograniczników
przepięć prądu przemiennego
powyżej 1 kV
Nowa wersja normy PN-EN 60099-4:2015-01 została wprowadzona przez
Polski Komitet Normalizacyjny w styczniu 2015 roku. Norma wnosi sporo
nowych zapisów i kierunkuje próby na ogranicznikach przepięć w stronę
ich wytrzymałości energetycznej. Ze starej normy zostały usunięte pewne
testy i zastąpione innymi. Nowa norma jak każdy tego typu dokument ma
obowiązywać od 04.08.2017r. Norma zastąpiła jej stare wydanie z 2009r.
PN-EN 60099-4:2009.
1. NOWE PODEJŚCIE
Analizując normę, już na początku,
znajduje się ważna informacja o innym niż
dotychczasowy podziale ograniczników
przepięć. Otóż znikają klasy rozładowania
linii, a w zamian za to norma wprowadza
podział na 6 rodzajów ograniczników, chociaż podział jest utrzymany z/w na wytrzymałości energetyczne poszczególnych typów (patrz tabela 1).

przez ogranicznik lub sekcję ogranicznika
w ciągu 3 minut w trakcie próby regeneracji
termicznej bez spowodowania rozbiegania
termicznego.
Qth [C] – znamionowy ładunek cieplny –
maksymalny właściwy ładunek który ma być
przeniesiony przez ogranicznik lub sekcję
ogranicznika w ciągu 3 minut w trakcie próby
regeneracji termicznej bez spowodowania
rozbiegania termicznego.

2. GŁÓWNE RÓŻNICE POMIĘDZY
NOWĄ A POPRZEDNIĄ WERSJĄ
NORMY DOTYCZĄCE PRÓB TYPU
Jak wykazano w poprzednim rozdziale,
istnieje kilka prób w testach typu, w których
dokonały się znaczące zmiany. Są to:
a) Próba weryfikacji stabilności długotrwałej
pod napięciem trwałej pracy wcześniej
wykonywana w ramach próby działania
pod nazwą próby przyspieszonego starzenia jako procedura określenia podwyższonych napięć znamionowych i podwyższonych napięć trwałej pracy wymaganych
do wykonania próby działania;
b) Powtarzalność przepływu ładunku Qrs
c) Odprowadzanie ciepła przez badaną próbkę
d) Próba działania;
e) Próba charakterystyk napięcia częstotliwości sieciowej ogranicznika w funkcji czasu

Tabela 1. Nowa klasyﬁkacja ograniczników przepięć

Jak widać w powyższej tabeli norma
wprowadza też nowe parametry, są to:
Qrs [C] – powtarzalność przepływu ładunku – maksymalna charakterystyczna zdolność przepływu ładunku w formie pojedynczego lub grupowego przepięcia, który
przepływa przez ogranicznik bez uszkodzenia
mechanicznego ani nieakceptowanej degradacji elektrycznej warystorów.
Wth- znamionowa energia cieplna – maksymalna charakterystyczna energia, wyrażona w kJ/kV Ur, która ma być pochłonięta
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W zakresie prób typu, dwa testy zostały
usunięte:
1. Próba wytrzymałości na udar prostokątny;
2. 2. Pomiar wyładowań niezupełnych (wykorzystuje się obecnie pomiar wnz z prób
wyrobu, które są przeprowadzane na
każdym egzemplarzu ograniczników
przepięć).
W zamieszczonej na kolejnej stronie tabeli 2 zestawiono próby typu obowiązujące
w nowej normie.

wcześniej znana jako procedura sprawdzania charakterystyki napięciowo-czasowej odporności ogranicznika na napięcie
częstotliwości sieciowej;
f) Próba odłączników/wskaźników uszkodzenia ogranicznika.
Ad.a) Próba weryfikacji stabilności długotrwałej pod napięciem trwałej pracy polega na porównaniu strat mocy warystorów
podłączonych pod skorygowane napięcie
trwałej pracy Uct.
4/2016
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Próby wytrzymałości izolacji

Bez zmian

Próba napięcia obniżonego

Zmiana

Prostsza metoda wyznaczania napięciowego poziomu ochrony przy
udarze stromym.

Próba weryﬁkacji stabilności
długotrwałej pod napięciem
trwałej pracy

Znacząca zmiana

Wartość łączeniowego napięcia obniżonego mierzona tylko przy
jednym łączeniowym prądzie udarowym dla ograniczników stacyjnych- dla ograniczników dystrybucyjnych nie ma potrzeby pomiaru.

Powtarzalność przepływu
ładunku Qrs

Nowość

Wcześniej była częścią próby działania. Zostały przedstawione
nowe kryteria przejścia próby.

Odprowadzanie ciepła przez
badaną próbkę

Zmiana

Wcześniej była częścią próby działania. W nowy sposób jest deﬁniowany model cieplny dla ogranicznika i dla badanej sekcji.

Próba działania

Znacząca zmiana

Opis poniżej

Próba charakterystyk napięcia Znacząca zmiana
częstotliwości sieciowej ogranicznika w funkcji czasu

Opis poniżej

Próba odłączników/wskaźników uszkodzenia ogranicznika

Znacząca zmiana

Opis poniżej

Próba zwarciowa

Bez zmian

Próba moment zginającym

Bez zmian

Próby środowiskowe

Bez zmian

Próba szczelności

Bez zmian

Próba napięcia zakłóceń
radiowych

Bez zmian

Próba weryﬁkacji wytrzymałości dielektrycznej wewnętrznych części ogranicznika

Nowość

Próba wewnętrznych części
sterujących

Nowość

Próby zabrudzeniowe

Bez zmian

Próba starzeniowa osłony
polimerowej

Zmiana

Tabela 2. Próby Typu Z Normy PN-EN 60099-4:2015

Dla ograniczników przepięć, których
długość jest mniejsza niż 1 m (z wyjątkiem
ograniczników z przewodzącą, uziemioną
osłoną takich jak ograniczniki GIS, ograniczniki zanurzone w cieczy, odłączalnych
ograniczników przepięć i ograniczników do
stacji końcowych) można przyjąć następująca zależność:

Uct=Uc(1+0,15H)
H - całkowita długość ogranicznika
Uc - maksymalne napięcie trwałej pracy ogranicznika

Rys. 1. Wykres pomiaru strat mocy wydzielonych w warystorach podczas próby przyspieszonego starzenia

Otóż warunkiem zaliczenia próby było:
Mierzy się straty mocy na początku testu
(Pstart) warystory, które wcześniej zostały podgrzane do temperatury 115°C poprzez przyłożenie napięcia odniesienia Uref. Próba trwa
1000 godzin i dokonuje się pomiarów strat
mocy co maksimum 100 godzin, wyznaczając minimalny poziom strat mocy (Pmin)
i końcową wartość Pend.
4/2016

Teraz jest:

PN-EN 60099-4:2009

PN-EN 60099-4:2015

Straty mocy mogły być dowolne,
na podstawie wyników korygowano bądź
nie napięcie trwałej pracy stosowanej
w próbie działania

Żaden wzrost strat mocy nie powinien być
większy niż 1,3 Pmin
Żaden wzrost start mocy (w tym Pend) nie
powinien być większy niż 1,1 Pstart
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Ad.b) W próbie powtarzalność przepływu ładunku Q rs zostało zaprezentowane
inne podejście w porównaniu z próbą
wytrzymałości na udar prostokątny, która
była wymagana w normie PN-EN 600994:2009. W nowej normie dla ograniczników dystrybucyjnych próba wykonywana
jest udarami piorunowymi 8/20 a dla
ograniczników stacyjnych udarami prostokątnymi o czasie trwania od 2 do 4 ms
(długość udaru nie jest związana z klasą
ogranicznika) oraz brany jest pod uwagę
ładunek przepływającego udaru a nie
energia wydzielona w badanej próbce
(dzięki temu łatwiej jest porównywać
ograniczniki mające to samo Uc ale inne
napięcia obniżone). W nowej normie
zmieniła się też procedura próby mianowicie badanych jest 10 próbek –aby
uzyskać pozytywny wynik próby dopuszcza się uszkodzenie jednej próbki.
W przypadku gdy dwie próbki uszkodzą
się to kolejne 10 próbek powinno zostać
przebadane i z tych 10 żadna się nie
może się już uszkodzić. Kolejna nowością
jest to, że do badanej próbki dostarcza się
20 udarów w 10 grupach po 2 udary. Ważnym elementem tej próby jest też to, że
pomiar napięcia referencyjnego przed i po
próbie nie może się różnić o 5% w porównaniu z pomiarem początkowym. Jeżeli ten
warunek zostanie spełniony to oznacza , że
udary (ładunki), które przepłynęły przez
badany obiekt nie spowodowały degradacji
elektrycznej warystorów.
Ad.c) Odprowadzanie ciepła przez badaną próbkę ma znaczenie dla prób,
w których wymagane jest podgrzanie badanego obiektu: w próbie działania oraz TOV.
Ideą próby jest to, żeby badany obiekt
w próbach był tak samo narażany cieplnie
jak najdłuższy moduł z całego typoszeregu
danego typu. W związku z tym podgrzewa
się cały ogranicznik przepięć do temperatury 140°C i rejestruje się jego krzywą
schładzania w ciągu 2 h. Tak samo robi się
z badana sekcją ogranicznika przepięć.
Następnie wyznacza się krzywe względnych spadków w odniesieniu do temperatury otoczenia. Jeżeli krzywa względnych
spadków dla sekcji jest poniżej krzywej dla
ogranicznika to należy podnieść ją o taką
wartość (k), żeby cały jej przebieg był po-

nad przebiegiem dla ogranicznika. Wyznaczoną wartość k mnoży się przez maksymalny przyrost względny temperatury
i uzyskuję się wartość temeratury o jaką
należy zwiększyć temperaturę startową
badanego obiektu by jego model cieplny
był odpowiedni w odniesieniu do całego
ogranicznika. Ta nowa metoda jest prostsza
do wykonania niż było to w normie PN-EN
60099-4:2009, w której było wymaganie
stworzenia takiego modelu cieplnego dla
badanej sekcji, który schładzał się wolniej
niż cały ogranicznik- było to kłopotliwe do
wykonania ze względu na to, że w sekcji
jest dużo mniej warystorów niż w całym
module ogranicznika przepięć, i należało
budować taki model cieplny, którego krzywa schładzania była powyżej krzywej dla
ogranicznika. W nowej normie nie jest aż
tak ważne jak wygląda model cieplny, bo
zawsze można odnieść go cieplnie do całego ogranicznika poprzez przeprowadzenie procedury opisanej powyżej.
Ad.d) W próbie działania, która może
odzwierciedla zachowanie ogranicznika
w eksploatacji zmiany dotyczą kondycjonowania i przebiegu testu. Nowa norma prze-

Rys. 2. Zilustrowany przebieg próby działania dla ograniczników dystrybucyjnych wg nowej normy.

Rys.3. Zilustrowany przebieg próby działania dla ograniczników stacyjnych wg nowej normy. Udary prostokątne mają odzwierciedlać dostarczoną energię Wth.

Klasyfikacja ogranicznika wg znamionowego prądu wyładowczego 8/20 μs

Amplituda udaru granicznego 4/10 μs

20kA i 10kA

100kA

5kA

65kA

2,5 kA

25kA
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widuje kondycjonowanie polegające na
przyłożeniu jednego (ograniczniki dystrybucyjne) lub dwóch udarów granicznych
4/10μs (ograniczniki stacyjne) wg tabeli
poniżej:
Po kondycjonowaniu przebieg próby
obrazuje grafika na rys. nr 2.
Dwa pierwsze udary 8/20 μs dostarczają
ładunek Qth. Podgrzanie badanej próbki
może być wyższe niż 60°C ze względu na
wymaganie aby model cieplny sekcji był
równoważny z modelem cieplnym całego
ogranicznika.
Dla ograniczników stacyjnych wygląda to
trochę inaczej, ponieważ w próbie działania
doprowadza się znamionową energię cieplną
Wth. W tym celu doprowadza się do próbki
długotrwałe impulsy prądowe prostokątne
o czasie od 2ms do 4ms w ciągu 3 minut.
O ilości impulsów decyduje producent.
W aneksie K przedmiotowej normy można
znaleźć przykłady przeliczeń energii Wth na
próbkę sekcji ogranicznika. Po dostarczeniu
energii Wth na badany obiekt podawane jest
napięcie znamionowe na czas 10 s. Po tym
czasie następuje obniżenie napięcia do wartości Uc i przez 30 min jest obserwowane czy

badany ogranicznik osiągnął stabilność termiczną.
Ad.e) Poprzednia wersja normy pozostawiała dowolność w przeprowadzeniu tej
próby. Nowa zaś wymaga tego aby producent opublikował charaktrystykę TOV (Temporary Overvoltage) w odniesieniu do napięcia znamionowego Ur, na podstawie co najmniej 4 sprawdzonych punktów z zakresu:
4/2016
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w obudowach polimerowych, z której usunięto test 5000 godzin i zostawiono tylko próbę
1000-godzinną. Uzupełniono ją próbą na
promieniowanie UV.
Jak widać nowa wersja normy wprowadza wiele zmian. Nie wszystkie zmiany zostały tutaj szczegółowo opisane, autor skupił się
na najważniejszych różnicach. Firma Protektel z Instytutem Elektrotechniki w Warszawie
sukcesywnie prowadzi badania swoich
ograniczników przepięć na zgodność z nową
wersją normy.
Instytut Elektrotechniki wykonuje badania ograniczników przepięć w zakresie prób
izolacji, napięć obniżonych, prób powtarzalności przepływu ładunku, prób działania
i TOV oraz prób zwarciowych.

NI
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Próbę wykonuję się na na 6 obiektach
i potwierdza się 4 punkty charakterystyki ze
wstępnym obciążeniem i 2 punkty bez. Procedura próby wygląda podobnie dla obiektów ze wstępnym obciążeniem jak w próbie
działania: Po podgrzaniu obiektu do temperatury Tstart doprowadzana jest energia Wth,
następnie napięcie o częstotliwości sieciowej
UTOV o odpowiednim czasie trwania. Po tym
obserwowana jest stabilność cieplna przy
napięciu Uc. Dla obiektów bez wstępnego
obciążenia procedura próby różni się tym, że
nie dostarcza się Energii Wth.
Ad. f) Nowa próba odłączników/wskaźników uszkodzenia ogranicznika polega doprowadzeniu ładunku Qrs i energii Wth lub
ładunku Qth. Podobnie jak w poprzedniej

®

Rys. 4. Przebieg próby charakterystyk napięcia częstotliwości sieciowej ogranicznika w funkcji czasu.

A

R

wersji należy określić charakterystykę czasowo-prądową dla trzech wartości prądu
20A, 200A i 800A. Dodano także testy dotyczące wytrzymałości na moment gnący,
skręcający i naprężenie wzdłużne. Dodatkowo dołożone próby temperaturowe w cyklach i próbę szczelności na zjawisko pompowania.
Przekonstruowano także próbę starzenia
klimatycznego dla ograniczników przepięć

OG

0,1s, 1s, 10s, 100s i 1000s. Charakterystyka
ta obrazuje wytrzymałość ogranicznika na
chwilowe przepięcia o częstotliwości sieciowej
przy wstępnym obciążeniu i bez. Mówi ile
czasu może ogranicznik przepięć wytrzymać
pod podwyższonym napięciem sieci. Jest to
bardzo użyteczna informacja, zwłaszcza dla
projektantów, którzy muszą uwzględnić pracę
i parametry ograniczników w stanach awaryjnych sieci, np. przy doziemieniu jednej z faz.
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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 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 prze-

twornic częstotliwości w dedykowanych
pomieszczeniach lub specjalnych wentylowanych szafach elektrycznych. 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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BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU
SCADA – GDZIE SIĘ ZACZYNA?
Każdy system jest tak bezpieczny jak jego najsłabsze ogniowo.
Ta stara prawda dotyczy również systemów automatyki,
których nieodłącznym i kluczowym elementem są urządzenia
pomiarowo-sterujące – obszar ciągle w wielu miejscach uważany
za bezpieczny ale czy tak jest naprawdę?
W latach 60-tych zaczęto stosować
w automatyce układy regulacji wspierane
przez nowoczesne teorie sterowania oraz
zaprzęgnięto do tego techniki komputerowe.
Przez dziesiątki lat światy automatyki (OT)
oraz informatyki (IT) istniały równolegle,
z tendencją przenoszenia rozwiązań informatycznych do automatyki. Świat informatyki od
początku swego istnienia broni się przez
różnego rodzaju atakami, awariami systemów
czy sprzętu. W świecie automatyki, ze względu na izolację tych systemów od świata ze-

wnętrznego – takiej potrzeby nie było. Ochrona systemów automatyki ograniczała się
przede wszystkim do zapewnienia bezpiecznych fizycznych warunków eksploatacji oraz
redundancji krytycznych elementów systemu.
Nie stosowano mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji, szyfrowania itd. Bo nie było
takiej potrzeby.
Integracja systemów IT rozpoczęła się
w latach osiemdziesiątych, w świecie OT ten
etap przypada na ostatnie dziesięciolecie.
Bezpieczeństwem systemów IT (po epoce

wirusów przenoszonych na dyskietkach) na
poważnie zajęto się w drugiej połowie lat
dziewięćdziesiątych. Bezpieczeństwo OT to
gorący temat ostatnich miesięcy. Mamy zatem do czynienia z ok. 15-letnim opóźnieniem
w zastosowaniu mechanizmów ochrony.
Problem jednak w tym, że świat OT nie
może być dalej tak opóźniony, ponieważ
w procesie integracji systemów OT zostały
wykorzystane istotne składowe systemów IT,
wnosząc do świata OT wraz z wszystkimi
dobrodziejstwami, również wszystkie zagrożenia. Chodzi tu przede wszystkim o zagrożenia sieciowe i podatności systemów operacyjnych.
Patrząc na wyzwanie jakie stanowi bezpieczeństwo procesów sterowanych komputerowo Mikronika powołała zespół ekspertów,
przed którymi postawiła cel opracowania
bezpiecznego systemu SCADA, który nie

Rys. 1. System SCADA w podziale na poziomy
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Co to znaczy bezpieczna SCADA?
Każdy łańcuch jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo. Jednak zabezpieczenie
SCADA to nie pojedynczy łańcuch z ogniwami. Ochrona systemu SCADA, ze względu na
jego złożoną architekturę wymaga podejścia
wielowarstwowego. Przełamanie jednej warstwy nie powinno przekładać się na kontrolowany proces. I po to buduje się zabezpieczenia na wielu warstwach. Inaczej mówiąc
w zabezpieczeniu systemów SCADA tych
łańcuchów jest wiele. Dlatego każde zagadnienie które może spowodować naruszenie
bezpieczeństwa systemu trzeba wziąć na
warsztat i przeanalizować.
Zacznijmy, nie przez przypadek, od
poziomu automatyki pomiarowo-sterującej
i w tym artykule na nim się zatrzymamy.
Kwestie separacji sieci SCADA poruszane są od dawna, jednak stosowane rozwiązania nie gwarantują takiego poziomu bezpieczeństwa, aby w sieci SCADA, mechanizmy
bezpieczeństwa na poziomie automatyki można było odłożyć na półkę. Dlatego praktycznie
bezbronne dotąd sterowniki muszą umieć
obronić się same. Przed czym? Ponieważ są to
komputery, to przed wszystkimi zagrożeniami,
jakie mogą spotkać właśnie komputery.
4/2016

Podstawą w projektowaniu bezpieczeństwa komputerów jest ich architektura. I na
tym etapie przewidziane zostały takie kwestie jak separacja części funkcjonalnej
sterownika od część administracyjnej, ale
też zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, zabezpieczenie komunikacji, monitorowanie pracy urządzenia i inne mechanizmy, o których jeszcze powiemy w dalszej
części.
Powstał więc pomysł na bezpieczny
sterownik. Trzeba było zatem przygotować
projekt techniczny i dopiąć szczegóły implementacyjne.
Po co się narażać?
To pytanie retoryczne, ale przekłada się
na bardzo konkretne działania. Otóż
w każdym urządzeniu zainstalowane powinny być te i tylko te usługi i komponenty,
które są potrzebne. Ponieważ w sterownikach RTU najczęściej wykorzystuje się systemy klasy UNIX, trzeba z nich usunąć
wszystkie zbędne elementy, które zajmują
niepotrzebnie zasoby, ale też powodują niepotrzebne zagrożenia związane np. z lukami
w tych usługach, które mogą zostać ujawnione w przyszłości. Cały ten proces nazywa się hardeningiem systemu.
Komunikacja
Rozpatrując aspekt zabezpieczenia
komunikacji na linii RTU – SCADA trzeba
wziąć pod uwagę wszystkie trzy atrybuty
bezpieczeństwa informacji zdefiniowane w
międzynarodowym standardzie ISO 27001.
Poufność, która w ochronie tajemnicy jest
najbardziej istotna, w systemach SCADA

Gdzie to schować?
Urządzenia obsługujące obiekty lokalizowane w terenie narażone są na kradzież
czy manipulację przez niepowołane osoby.
Dlatego trzeba zadbać o to, aby wrażliwe
dane przechowywane w urządzeniu były
bezpieczne nawet w sytuacji ewentualnej
kradzieży.
Dlatego, do przechowywania wrażliwych danych (klucze, certyfikaty, dane
konfiguracyjne), sterownik zastał wyposażony w specjalną partycję, która nie tylko
jest szyfrowana, ale dostęp do zapisanych
na niej informacji wymaga spełnienia określonych procedur bezpieczeństwa.
Kto i co może?
Na zawsze żegnamy czasy, w których
jeden użytkownik z uprawnieniami administratora jest używany do wszystkiego
i wszystkie procesy są uruchamiane w jego
kontekście. Podział użytkowników wynika
ściśle z zadań jakie są do nich przypisane.
Inne uprawnienia ma operator, inne obserwator, inne inżynier automatyki odpowiedzialny za konfigurację, a jeszcze inne administrator logów. Takie podejście nazywane jest Role Based Access Control (RBAC)
i zalecane jest przez standard IEC 62351-8.
Zastanówmy się jednak nad jeszcze
jedną kwestią – jak zarządzać użytkownikami, hasłami, uprawnieniami w sytuacji, gdy
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tylko przystawał by do specyfiki dzisiejszych
uwarunkowań, ale także pozwolił spokojnie
patrzeć w przyszłość, przynajmniej w perspektywie kilku lat.
Prace zostały podzielone na cztery poziomy, które z jednej strony wzajemnie od siebie
zależą i ze sobą współpracują, ale ze względu na swoją specyfikę, wymagają dziedzinowego podejścia.
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Rys. 2. Wielowarstwowa struktura bezpieczeństwa (Defence in Depth)

wydaje się być mniej istotna od dostępności i integralności, ponieważ ujawnienie
treści komunikacji ma zwykle mniej poważne skutki niż zmiana treści komunikatów lub
zatrzymanie transmisji. Sam sterownik jest
przygotowany do pracy w dwóch niezależnych sieciach GSM oraz posiada lokalny
port komunikacyjny. Dla zabezpieczenia
integralności i poufności komunikacji wykorzystywane są mechanizmy szyfrujące
oparte o infrastrukturę klucza publicznego
(ang. Public Key Infrastructure (PKI)). Komunikacja jest zabezpieczana zgodnie z taktyką
obrony w głąb (ang. defence in depth).
Kanał zabezpieczony jednym mechanizmem może być wewnątrz zabezpieczany
kolejnym. Ilustrację tej taktyki można zobaczyć na rysunku.
Warto dodać, że dobór protokołów, algorytmów i długości kluczy oparty został
o rekomendacje The European Union
Agency for Network and Information Security (ENISA), która na podstawie badań
wzrostu mocy obliczeniowych i siły algorytmów przewiduje czas, w którym mogą one
przestać być bezpieczne. W ramach PKI
zaimplementowane zostały również wszystkie mechanizmy dotyczące weryfikacji statusu certyfikatów w oparciu o Online Certificate Status Protocol (OCSP).
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mamy w sieci kilkaset lub kilka tysięcy
urządzeń. Jak obsłużyć przypadek, gdy
pracownik mający dostęp do tych urządzeń odchodzi z pracy lub ujawnione zostało jego hasło. Aby rozwiązać ten problem zaimplementowane zostały mechanizmy centralnego uwierzytelniania oparte
o serwer RADIUS lub TACACS.
Ślad w systemie
Logowanie zdarzeń w systemie umożliwia nie tylko analizę powłamaniową czy
po wystąpieniu awarii. Sterownik ma też
możliwość eksportu logów w protokole
syslog, na zewnętrzny serwer gdzie te
dane mogą być poddawane dalszej obróbce. Jeśli chodzi o rejestrowane zdarzenia,
to oprócz działań użytkowników, logowane
mogą być zmiana wartości lub stanów,
Zmiana/pobranie konfiguracji, wymiana
firmware, dodanie, usunięcie, zmiana parametrów konta użytkownika, fakt przeglądania logów, zmiana daty i czasu, wykonane
sterowanie, alarmy – czyli praktycznie
wszystkie zdarzenia jakie mogą wystąpić
na sterowniku.
Kto jest kto?
W sieci urządzenia które nawiązują
komunikację muszą mieć pewność, że
rozmawiają z innym uprawnionym urządzeniem. Takie sytuacje występują w przypadku wysyłania pomiarów, wymiany komunikatów sterujących, ale też rekonfiguracji
sterownika czy wymiany firmware. Dlatego
każdy sterownik opuszczający mury Mikroniki posiada wgrany w bezpieczne miejsce
klucz publiczny Mikroniki, serwerów, z którymi wymienia dane oraz własne klucze
prywatne. To pozwala na jednoznaczną
identyfikację stron uczestniczących w komunikacji, ale zapewnia również szyfrowanie komunikacji oraz jej niezaprzeczalność.
Oczywiście dla celów bezpiecznej wymiany
danych każdy klient może wgrać swoje
klucze. Dostępne są też mechanizmy zdalnej bezpiecznej wymiany kluczy, na wypadek kompromitacji któregokolwiek z nich.
Wdrożenie i eksploatacja
Tak przygotowany bezpieczny sterownik trafia do klienta i już na tym etapie, zanim zostanie wpięty do sieci, musi zostać
skonfigurowany. Konfiguracja przebiega
w dwóch podstawowych płaszczyznach
– interfejsu sieciowego oraz logiki pracy
urządzenia.
Ze względu na specyfikę pracy służb
technicznych oraz rozległość geograficzną
obiektów, sterownik został tak zaprojektowany, aby mógł współpracować z serwerem konfiguracji (DM – Device Management). Serwer konfiguracji doskonale

30

sprawdza się jeżeli musimy zarządzać
więcej niż kilkoma urządzeniami. Serwer
konfiguracji pozwala na dwie podstawowe
rzeczy – inicjowanie sterownika – tzw. bootstrap oraz zarządzanie konfiguracją.
Pierwsza z tych funkcji pozwala przygotować konfigurację sterownika bez fizycznego dysponowania urządzeniem. Planując
instalację urządzenia na określonym obiekcie, możemy przygotować dla niego paczkę konfiguracyjną, która zostanie pobrana
przy pierwszym uruchomieniu sterownika
w danej sieci. Druga funkcja serwera DM
pozwala na zdalne równoległe zarządzanie
konfiguracją i firmware urządzeń RTU z
monitorowaniem statusu ich wdrożenia.
Dzięki temu możemy zaplanować aktualizację na określony czas – najbardziej dogodny z punktu widzenia prowadzenia ruchu i wykonać równoległą aktualizację na
dowolnej liczbie urządzeń.
Aktualizacje firmware
Jedną z istotnych właściwości nowych
sterowników jest możliwość szybkiego ale
przy tym bezpiecznego wprowadzenia
aktualizacji oprogramowania. Dotychczas
firmware sterownika wymieniany był maksymalnie kilka razy w całym cyklu jego życia, a często taka operacja nie była wykonywana wcale. Jeżeli jednak sterownik ma
umieć się obronić przed cyberzagrożeniami, to nie można go pozostawić z oprogramowaniem posiadającym ujawnione słabości. Dlatego w Mikronice pracuje specjalny
zespół, który bada bezpieczeństwo produkowanych urządzeń i stale monitoruje informacje, jakie dotyczą używanych komponentów.
Każda słabość, która zostanie zakwalifikowana jako krytyczna, uruchamia proces zabezpieczenia, który działa w dwóch wątkach.
Pierwszy inicjuje współpracę z klientami –
użytkownikami podatnego rozwiązania,
gdzie wypracowywane jest podejście do
czasu załatania luki. W skrajnym przypadku może to oznaczać konieczność wprowadzenia dodatkowych czasowych separacji dla systemu SCADA. Bezpieczeństwo
jest tu zwykle priorytetem, ale ostateczne
decyzje podejmuje klient.
Drugi wątek zajmuje się przygotowaniem poprawki bezpieczeństwa. Poprawka
po opracowaniu i przetestowaniu jest

udostępniana klientom, którzy za pośrednictwem serwera DM instalują ją na sterownikach. Podobnie działa proces aktualizacji firmware, a cały proces jest zabezpieczony przez PKI.
Każdy pakiet firmware jest podpisywany kluczem Mikroniki i dodatkowo zabezpieczony hasłem. W ten sposób serwer
DM ma pewność, że pakiet jest kompletny,
niezmieniony i pochodzi z zaufanego źródła. Każda próba ingerencji w firmware
spowoduje odrzucenie takiego pakietu.
Podobnie działa to w sterowniku. Każdy
pakiet (wcześniej podpisany przez Mikronikę) wysyłany do sterownika jest podpisywany kluczem serwera DM. Cała komunikacja między sterownikiem a serwerem DM
jest szyfrowana. Sterownik jest w stanie
wykryć każdą próbę ingerencji w taki pakiet
i go odrzucić. Użycie PKI wyklucza również
wczytanie do sterownika, konfiguracji przeznaczonej dla innego sterownika, co dotychczas niejednokrotnie powodowało
problemy a nawet awarie.
Podsumowanie
Zapewnienie ciągłości dostaw energii
i paliw stanowi krytyczny element dla bezpieczeństwa społecznego oraz funkcjonowania gospodarki. W tym zakresie, na
operatorach infrastruktury ciąży ogromna
odpowiedzialność za ewentualne skutki
błędów i uchybień, które mogą tą ciągłość
dostaw zakłócić.
Dlatego system, od którego zależy
bezpieczeństwo dostaw, musi być bezpieczny w każdym swoim punkcie. Każde
ogniwo, każdy element, każda warstwa
systemu SCADA musi zapewnić, że utrzyma ciężar spoczywających na nim zagrożeń. Architekci systemów SCADA muszą
pamiętać o tym, aby dobrać poszczególne
komponenty w sposób zapewniający spójną i kompletną ochronę.
Sterownik opisywany w tym artykule
przeszedł szereg audytów i testów bezpieczeństwa przeprowadzonych m.in. przez
firmy takie jak Blue Energy, ENCS czy Applied Risk.
Autor artykułu:
Tomasz Szała,
Ekspert ds. bezpieczeństwa w Mikronice.
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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

45 Szkolenie Techniczne
„Oszczędne i Innowacyjne
Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu
i Diagnostyce oraz Modernizacje
w Obiektach Przemysłowych”
W dniach 7-8 września 2016 odbyło się kolejne
już szkolenie organizowane przez magazyn
UTRZYMANIE RUCHU I DIAGNOSTYKA pod tytułem
„Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu
Ruchu i Diagnostyce oraz Modernizacje w Obiektach
Przemysłowych.” Szkolenie miało miejsce
w Łysomicach k. Torunia w hotelu Rubbens&Monet
W charakterze słuchaczy brało udział około 70 uczestników –
przedstawiciele niemalże każdej gałęzi przemysłu. Na sali wykładowej
można było spotkać m.in.:
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A., Betasoap Sp. z o.o., Polsero Sp. z o.o., Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Bakalland
S.A., LabMatic Sp. z o.o., Ferrero Polska Sp. z o.o., Elana-Energetyka
Sp. z o.o., NS Automatyka i wielu innych.

Energetyka&Elektrotechnika
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Patronami Honorowymi Szkolenia zostali: Grupa Adamed Pharma
S.A. oraz Bahlsen Polska Sp. z o. Prelekcji przedstawicieli obu firm
mogliśmy wysłuchać pierwszego dnia szkolenia.

Po zakończonym szkoleniu został rozstrzygnięty konkurs na
najciekawszą prelekcję. Poniżej przedstawiamy jego wyniki:
– I miejsce: Nord Napędy Sp. z o.o.
– II miejsce: Omron Electronics Sp. z o.o.
– III miejsce: Kamery IR oraz Turck Sp. z o.o.
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: Omron Electronics Sp. z o.o.
– II miejsce: Newell Poland S.A.
– III miejsce: Aniro Sp. z o.o.
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 20-21 październik
i będzie to szkolenie pt. „Nowości, Innowacje w Eksploatacji Urządzeń w Sektorach o Podwyższonej Wilgotności oraz w Strefach
Zagrożonych Wybuchem.” Sympozjum odbędzie się w Hucisku k.
Zawiercia w hotelu Orle Gniazdo. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do udziału!
Sara Wieder
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Podczas obrad została poruszona bardzo szeroka problematyka
dotycząca efektywności i oszczędności, bezpieczeństwa oraz rozwiązań w utrzymaniu ruchu. 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:
Turck Sp. z o.o., Nord Napędy Sp. z o.o., Socomec Sp. z o.o.,
InterCars S.A., Kamery IR, Heico Poland Sp. z o.o., Astat
Sp. z o.o., Pompy i Systemy, Omron Elekctronics Sp. z o.o oraz
wielu innych.

wydarzenia
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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 ORLE GNIAZDO, w Hucisku K. Zawiercia (woj. śląskie)
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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– 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

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

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
4/2016
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– 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
– Systemy bezpiecznego zatrzymania –
szybkie i skuteczne zatrzymanie maszyny
w odniesieniu do stref zagrożenia jako
ważny element bezpieczeństwa aplikacji

Energetyka&Elektrotechnika

– 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 informatycznej 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

Energetyka&Elektrotechnika
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47 SZKOLENIE TECHNICZNE
„Ciągłość w Procesach Produkcyjnych.
Bezpieczeństwo, Oszczędne
Technologie i Redukcja Kosztów”
29-30 listopada 2016, Hotel Mercure, Racławice
Redakcja magazynu techniczno-informacyjnego
Pomiar, Automatyka i Elektronika ma przyjemność
zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 47 Szkoleniu
Technicznym „Ciągłość w Procesach Produkcyjnych.
Bezpieczeństwo, Oszczędne Technologie
i Redukcja Kosztów”
Przygotowaliśmy dla Państwa szerokie spektrum tematyczne
obejmujące kompleksowe usługi oraz nowe aplikacje dla sektora
produkcyjnego. Podczas trwania szkolenia każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat świadczący o udziale w warsztatach.
W szkoleniu weźmie udział ok. 120 uczestników.
Szkolenie skierowane jest do:
• głównych automatyków
• szefów oraz pracowników AKPiA;
• szefów i pracowników działów technicznych;
• głównych inżynierów
• dyrektorów ds. technicznych i inwestycyjnych;
• kierowników utrzymania ruchu;
• szefów i pracowników działów utrzymania ruchu, elektryków
• szefów i pracowników działów produkcji,
• pracowników działów kontroli jakości;
• dyrektorów ds. technicznych i inwestycyjnych,
pracowników działów technologicznych.

• systemy informatyczne w inżynierii
• utrzymanie ruchu i urządzeń
• bezpieczeństwo pracy
• logistyka i dostawy
Osoby kontaktowe:
Magdalena Burger - 505-139-335
Ryszard Hahn - 501-223-613
Zapraszamy do udziału !

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
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Słoneczne targi
energetyczne
ENERGETAB 2016
Informacja o międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB
2016, których 29. edycja odbyła się w dniach od 13-15 września na
terenach ekspozycyjnych ZIAD Bielsko-Biała SA.
Na zakończonych 15 września 2016 r.
międzynarodowych targach energetycznych
ENERGETAB 2016 swoje najnowsze produkty zaprezentowało 750 wystawców z 22
krajów Europy i Azji. Ekspozycje targowe
zajęły prawie 4 ha urokliwie położonego terenu u stóp Dębowca i Szyndzielni.
Licząc na wzrost inwestycji i robót modernizacyjnych w energetyce, wystawcy
starali się na tych największych w tej branży
w Europie Środkowej targach pokazać swoje najnowocześniejsze maszyny, urządzenia,
aparaty czy technologie, 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 gustowne oprawy, cała gama specjalistycznych pojazdów, podnośników i narzędzi oraz wiele innych wyrobów czy oferowanych usług. Praktycznie, prawie na każdym stoisku można było dostrzec ciekawe,
innowacyjne rozwiązania - niektóre zrozumiałe być może tylko dla wąskiej grupy specjalistów. Nie brakowało też urządzeń i systemów wspomagających produkcję energii
z OZE, mimo pewnego wyhamowania tych
inwestycji w tym roku.
Targom towarzyszyły konferencje i seminaria oraz kilkanaście prezentacji firmowych
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a także wiele mniej formalnych spotkań wystawców z ich kontrahentami, w tym z licznie
reprezentowanymi przedstawicielami największych inwestorów i wykonawców budów
energetycznych.
Wysokim poziomem merytorycznym odznaczały się Warsztaty zorganizowane przez
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału
Energii Elektrycznej, na których zostały omówione zagadnienia monitorowania i ocen stanu
technicznego stacji transformatorowych SN/nn
i rozdzielnic WN, automatycznej lokalizacji
uszkodzeń w sieciach SN oraz automatyzacji
przełączeń w tych sieciach.
Podobnie jak to miało miejsce w ubiegłym
roku, konferencję zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne na tematy
związane z technologiami Smart Grid. Jeden
z paneli zorganizowała Agencja Czech Trade,
starającą się o wzmocnienie kooperacyjnych
związków polskich i czeskich producentów.
Swoją obecność zaznaczyło też Stowarzyszenie Elektryków Polskich starając się utworzyć
radę współpracy firm przemysłu elektrotechnicznego i energetyki.
Spośród 55 innowacyjnych produktów
zgłoszonych do konkursu „na wyróżniający się
produkt prezentowany na targach”, komisja
konkursowa Pucharem Ministra Energii wyróżniła „system automatyzacji FDIR w oparciu
o reklozer THO-RC27 zgłoszony przez firmę
ZPUE S.A./ Grupa Koronea. Nagrodą Prezydenta Bielska-Białej w postaci rzeźby „energetyczny człowiek” autorstwa artysty Bronisława
Krzysztofa wyróżniono oprawy oświetleniowe
CUDDLE z dedykowanymi wysięgnikami produkowane przez Zakład Produkcji Sprzętu
Oświetleniowego "ROSA".

Natomiast statuetkę „Lwa” Fundacji im.
Kazimierza Szpotańskiego nagrodzono „równoległy filtr aktywny wyższych harmonicznych (APF-100) zgłoszony przez firmę
ELSTA ELEKTRONIKA z Wieliczki.
Jak zwykle, dużym zainteresowaniem
cieszyło się stoisko Strategicznego Partnera
targów - TAURON Dystrybucji S.A., na którym w tym roku zachęcano do korzystania
z pojazdów elektrycznych. Biorąc udział
w organizowanym tam konkursie można
nawet było wygrać przejażdżkę elektrycznym
samochodem osobowym. Mówiąc o elektrycznych pojazdach warto wspomnieć, iż
firma ELECTRUM z Białegostoku na targach
przekazała miastu Bielsko-Biała stację ładowania elektrycznych samochodów.
Sporym zainteresowanie wśród zwiedzających cieszył się konkurs multimedialny –
zorganizowany po raz pierwszy na targach.
Wystawcy, którzy zdecydowali się być sponsorami cennych nagród wykorzystali go jako
dodatkowe narzędzie marketingowe podczas prezentacji swojej oferty na targach.
Około 1,5 tys. zwiedzających zalogowało się
ze swojego smartfona do specjalnej sieci wifi
i wzięło udział w konkursie. Natomiast tych,
którzy dobrze oraz szybko odpowiedzieli na
niełatwe pytania zaskoczyła wysoka wartość
nagród, bo były to na przykład: smartwatch,
złoty zegarek, tablet, elektroniczne czytniki
dokumentów, itp. Zainteresowanie z jakim
wśród zwiedzających targi spotkały się konkursy multimedialne z pewnością zwróci uwagę
wystawców przyszłorocznych targów ENERGETAB na tę nową i atrakcyjną formę promowania swojej firmy i jej nowości produktowych.
Dziękując wszystkim uczestnikom za tak
liczny udział w bardzo udanych tegorocznych
targach ich organizator targów - ZIAD Bielsko-Biała zaprasza wystawców jak i zwiedzających do udziału w kolejnej – tym razem
jubileuszowej, bo 30 edycji targów ENERGETAB w dniach od 12-14 września 2017 r.
Więcej informacji o targach ENERGETAB 2016, w tym pełny wykaz produktów
i firm wyróżnionych przez komisję konkursową oraz galeria zdjęć, są dostępne na stronie
www.energetab.pl.
ZIAD Bielsko-Biała SA
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1. Statuetkę – „Lwa” Fundacji im. Kazimierza Szpotańskiego
za produkt: Równoległy Filtr Aktywny Wyższych Harmonicznych
(APF-100)
zgłoszony przez firmę: ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A.
2. Puchar Ministra Energii
za produkt: System automatyzacji FDIR w oparciu o reklozer THO-RC27
zgłoszony przez firmę: ZPUE S.A./ GRUPA KORONEA
3. Puchar Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii
Elektrycznej
za produkt: Złącza kablowe SN z automatyką przywracania zasilania
w sieci pierścieniowej i kratowej
zgłoszony przez firmę: ORMAZABAL POLSKA Sp. z o.o.

5. Złoty Medal Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
za produkt: Stacja cyfrowa oparta o IEC61850/GOOSE
zgłoszony przez firmę: Schneider Electric Energy Poland Sp. z o. o.
6. Złoty Medale 29. Międzynarodowych Energetycznych
Targów Bielskich ENERGETAB 2016
za produkt: Analizator jakości zasilania PQM-711
zgłoszony przez firmę: SONEL S.A.
7. Srebrny Medale 29. Międzynarodowych Energetycznych
Targów Bielskich ENERGETAB 2016
za produkt: Moduł MSU-103 Systemu MASTER 100
zgłoszony przez firmę: Instytut Automatyki Systemów Energetycznych
Sp. z o.o.

12. Statuetka Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego
za produkt: Watucab - system instalacji kabli elektroenergetycznych
zgłoszony przez firmę: Arinet Sp. z o. o.
13. Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich
produkt: Ex-BEL_SCO
zgłoszony przez firmę: APATOR ELKOMTECH SA
Wyróżnienia Honorowe
29. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich
ENERGETAB 2016:
1. za produkt: Hamownik F120.AF.75.2 - DEG-II-GPS
zgłoszony przez firmę: AMIN POWER ENERGY
2. za produkt: Technologia srebrzenia termicznego SilverCon
zgłoszony przez firmę: HELIOENERGIA Sp. z o.o.
3. za produkt: Typoszereg produktów LED dla hal produkcyjno-magazynowych
zgłoszony przez firmę: LED COMPANY s.c.
4. za produkt: HSC 85-36KV - zestaw do przecinania kabli pod napięciem
zgłoszony przez firmę: Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z
o.o.
5. za produkt: Zimno kurczliwy osprzęt kablowy na napięcia do 145
kV: głowice kompozytowe serii TS 145-II oraz mufy kablowe serii SS/
SC 145-II
zgłoszony przez firmę: 3M POLAND Sp. z o.o.

8. Brązowy Medale 29. Międzynarodowych Energetycznych
Targów Bielskich ENERGETAB 2016
za produkt: Rękawice ochronne elektroizolacyjne ELSEC
zgłoszony przez firmę: SECURA B.C. Sp. z o.o.

6. za produkt: Zestaw narzędzi elektro-hydraulicznych „Next Generation"
zgłoszony przez firmę: KLAUKE POLSKA Sp. z o.o.

9. Złoty Medal PGE Energia Odnawialna S.A.
za produkt: Zestaw pomiarowy do sprawdzania klasy dokładności
przekładników napięciowych od 0,5 kV do 220 kV, zgłoszony przez
firmę: PHU "OLTEST POLSKA" Janusz Czajkowski.

7. za produkt: Zestaw: stanowisko do obróbki szyn prądowych SH
300 z agregatem hydraulicznym AH 100
zgłoszony przez firmę: Zakłady Metalowe ERKO R.Pętlak spółka
jawna Bracia Pętlak

10. Puchar Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
za produkt: Modułowy magazyn energii elektrycznej
zgłoszony przez firmę: MY-SOFT Sp. z o.o.

Puchar redakcji miesięcznika Energetyka za najciekawszą
prezentację targową stoiska
dla firmy: JEAN MUELLER POLSKA Sp. z o.o.
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4. Nagroda Prezydenta Miasta Bielska –Białej „Energetyczny
Człowiek”
za produkt: Oprawy oświetleniowe CUDDLE z dedykowanymi wysięgnikami
zgłoszony przez firmę: Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego
"ROSA" Stanisław Rosa

11. Statuetka „ZłotyVolt” Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki
za produkt: Obudowa metalowa z powłoką izolacyjną do rozdzielnic
elektrycznych w II klasie ochronności, zgłoszony przez firmę:
EDWARD BIEL Producent Rozdzielnic Elektrycznych

Energetyka&Elektrotechnika

Wykaz wyróżnień w Konkursie na
„szczególnie wyróżniający się produkt”
29. Międzynarodowych Energetycznych
Targów Bielskich ENERGETAB 2016

Emisje pod kontrolą –
Elektrownia Pomorzany
z kolejną inwestycją
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała umowę na
kolejną inwestycję w Elektrowni Pomorzany. Tym razem kontrakt obejmuje
budowę instalacji odazotowania spalin w ramach trwającego „Programu
inwestycyjnego Elektrowni Pomorzany”. Wcześniej podpisana została
umowa na budowę instalacji odsiarczania spalin.
Dzięki programowi poprawi się jakość powietrza w Szczecinie,
a elektrownia będzie mogła pracować kolejne 20 lat.
PGE GiEK oraz konsorcjum firm w składzie ERBUD SA (lider konsorcjum) i YARA
Enviromental Technologies GmbH, podpisały
5 października w Bełchatowie umowę na budowę instalacji katalitycznego odazotowania
spalin dla dwóch kotłów w Elektrowni Pomorzany. Kontrakt obejmuje również modernizację
podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin
i obrotowych podgrzewaczy powietrza. Wartość kontraktu to 63,9 mln zł netto. Prace powinny zakończyć się w IV kwartale 2018 roku.
Dzięki inwestycji emisja tlenków azotu z elektrowni zmniejszy się ponad trzykrotnie.
Inwestycja realizowana dla dwóch kotłów
jest częścią „Programu inwestycyjnego Elektrowni Pomorzany”. Przypomnijmy, że w sierpniu PGE GiEK zawarła kontrakt na budowę
w tamtejszej elektrowni instalacji odsiarczania
spalin. Dzięki tym inwestycjom kotły Benson
OP-206 nr A i B w Elektrowni Pomorzany
spełniać będą standardy emisyjne wynikające
z Dyrektywy IED oraz przyszłych konkluzji BAT/

BREF. Jednocześnie realizacja tego programu
zapewni utrzymanie emisji tlenków siarki na
poziomie poniżej 130 mg/Nm3, tlenków azotu
poniżej 150mg/Nm3 oraz pyłu na poziomie
mniejszym niż 10 mg/Nm³. – To kolejna inwestycja, której realizacja przyczyni się do zmniejszenia emisji w Elektrowni Pomorzany, a tym
samym poprawi jakość powietrza w Szczecinie
– podkreśla Sławomir Zawada, prezes zarządu
PGE GiEK.
Całkowite nakłady inwestycyjne zaplanowane w ramach Programu w latach 2016–
2019 to ponad 200 mln zło netto. - Inwestycje
wykonane w ramach tych środków nie tylko
wpłyną na poprawę jakości powietrza w rejonie
szczecińskim, ale także pozwolą na utrzymanie
racjonalnych cen ciepła oraz wydłużą zdolności
eksploatacyjne elektrowni co najmniej do 2039
roku – podkreśla Radosław Rasała, wiceprezes
zarządu ds. finansowych PGE GiEK. Dzięki
nowym inwestycjom elektrownia, która jest
jednym z podstawowych producentów ciepła

dla miasta Szczecina, będzie mogła pracować
przez kolejne 20 lat.
– Inwestycje pozwolą w pełni wykorzystać
potencjał Elektrowni Pomorzany – podkreśla
Paweł Warda, dyrektor Zespołu Elektrowni
Dolna Odra, oddziału spółki PGE GiEK. I dodaje, że w Zespole Elektrowni Dolna Odra już od
lat dziewięćdziesiątych realizowane są działania prowadzące do zmniejszenia wpływu
emisji elektrowni na środowisko. Programy
modernizacyjne i dostosowawcze uwzględniały m.in. redukcję emisji pyłu, tlenków azotu
i dwutlenku siarki. Dlatego obecnie wszystkie
jednostki wytwórcze wyposażone są w urządzenia ograniczające ich oddziaływanie na
środowisko. W poszczególnych elektrowniach
ZEDO stosowane są instalacje odpylania spalin, czyli elektrofiltry trzystrefowe o średniej
osiągalnej skuteczności ok. 99,5 proc., elektrofiltry czterostrefowe o średniej osiągalnej skuteczności ok. 99,7 proc. oraz odpylacze
o średniej osiągalnej skuteczności ok. 83,5
proc. Każda z elektrowni wchodzących w skład
Zespołu Elektrowni Dolna Odra wyposażona
jest również w automatyczny system pomiarów
emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
Niedawno w Elektrowni Dolna Odra zakończona została, trwająca trzy lata, budowa instalacji redukcji tlenków azotu dla bloków 5–8.
Realizowane inwestycje mają na celu utrzymanie przez PGE GiEK pozycji lidera w wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby KSE oraz
ciepła dla Szczecina i Gryfina. Proekologiczne
działania prowadzone przez PGE GiEK
w ostatnich latach sprawiły, że elektrownie
i elektrociepłownie spółki ograniczyły emisje
tlenków siarki o 87 proc., tlenków azotu o 50
proc. i emisje pyłów o 98 proc.
Źródło i fot.: PGE GiEK

Energetyka&Elektrotechnika

aktualności
branżowe
aktualności branżowe

Energetyka&Elektrotechnika

42

4/2016

Energetyka&Elektrotechnika

Energetyczny
przegląd tygodnia.
Tym razem w środku tygodnia.

Ostatni tydzień września jest zwykle typowy i cechuje się dużą ilością
konferencji, spotkań i prezentacji, oraz swoistym oczekiwaniem na
październik, kiedy to zostaną ogłoszone plany, zmiany i strategie. Myślę,
że podświadomie związane jest to ze studentami – właśnie skończyła się
sesja poprawkowa i ostatnie wypady przedłużonych, studenckich wakacji
i zaraz zacznie się semestr…
tycznych i nie dopuścić do zwiększenia średniej, globalnej temperatury powyżej 1,5oC. Taka
niejasna deklaracja rozumiana jest zupełnie
inaczej w zachodniej i wschodniej Europie
(unijnej). Lobbystyczne ośrodki zielonej energii
bezpośrednio przekładają 1,5oC na jeszcze
większe ograniczenie redukcji emisji CO2,
tymczasem u nas z chęcią widzimy to w węglu
(tylko w bardziej sprawnych nowych elektrowniach) i w zielonych polskich lasach. Październik to czas końcowego starcia tych dwóch
sposobów myślenia. Wydaje się więc, że Polska wysyła sygnały, które mówią, że owszem
podpiszemy, ale po swojemu czyli za gwarancje dla utrzymania węgla.
Czekamy na zaostrzenie kursu w restrukturyzacji kopalń. Skończyły się wakacje i niestety kończą się pomocowe pieniądze z energetyki. Uratowanie PGG przed bankructwem
poprzez zmianę nazwy, odcięcie starych strat
i wrzucenie nowego dofinansowania pozwoliło

Źródło: http://konradswirski.blog.tt.com.pl/

Enea składa ofertę na
Elektrownię Połaniec
30 września 2016 r. Enea złożyła ofertę na zakup 100 proc. spółki ENGIE
Energia Polska, właściciela elektrowni Połaniec. Dążenie do przejęcia tych
aktywów wzmocni pozycję Grupy na rynku wytwórców energii.
Wpisuje się także w przyjętą właśnie Strategię Rozwoju Grupy
Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku.
Oferta została złożona w sposób określony
w procesie, zainicjowanym przez ENGIE, właściciela ENGIE Energia Polska, który rozważa
sprzedaż 100 proc. akcji tej spółki.
- Jesteśmy optymalnym inwestorem dla
ENGIE. Nasze największe aktywo wytwórcze,
Elektrownia Kozienice, to zakład o podobnych
parametrach technicznych i istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego w Polsce. LW Bogdanka, która od
roku jest częścią Grupy Enea, to również dostawca węgla do Elektrowni Połaniec. Daje to
nam wiele możliwości uzyskania synergii oraz
dalszą poprawę efektywności wytwarzania
4/2016

energii w oparciu o własny surowiec. Jednym
z naszych kluczowych celów strategicznych
jest wzrost sprzedaży energii elektrycznej,
który będziemy chcieli realizować w oparciu
o własne źródła energii – powiedział prezes
Enei, Mirosław Kowalik.
ENGIE Energia Polska to w tej chwili piąty
największy producent energii w Polsce. Z elektrownią w Połańcu o mocy ok 1,9 GW, firma
odpowiada za 5 proc. produkcji energii w kraju.
- W przyjętej strategii zakładamy dalszy
rozwój i wzmacnianie pozycji Enei na rynku
m.in. poprzez zwiększenie naszych konwencjonalnych mocy wytwórczych. Umożliwi nam

to lepsze zabezpieczenie zakładanego wzrostu
wolumenu sprzedaży energii do Klientów końcowych. Jest to jeden z fundamentów do dalszego budowania zrównoważonego potencjału rozwojowego Grupy w obszarach wydobycia
i wytwarzania. Propozycja wejścia do Grupy
elektrowni w Połańcu jest więc elementem
umacniania pozycji naszej firmy, jako jednego
z wiodących wytwórców energii elektrycznej
w kraju oraz jako niezawodnego dostawcy
energii dla naszych Klientów – dodał prezes
Enei, Mirosław Kowalik.
Grupa Enea to jeden z liderów polskiego
rynku elektroenergetycznego. Zarządza pełnym łańcuchem wartości: od węgla w kopalni
po gniazdko w domu Klienta. Odpowiada za
bezpieczne dostawy energii dla 2,5 mln Klientów.
Źródło i fot.: Enea
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Czekamy na nowe regulacje i rynek
mocy. O nowych zmianach i koncepcjach Ministerstwo Energii mówiło od dawna. Potrzebne
są zarówno modyfikacje ustawy „odległościowej”
(przynajmniej w jakikolwiek sposób pomagając
zbudować wiatraki tam, gdzie wszyscy się na to
się zgadzają), mówi się wiele o klastrach energetycznych (których nikt jeszcze nie widział), a cały
sektor klasycznego wytwarzania czeka na rynek
mocy. We wszystkich obszarach „trwają intensywne prace”. Być może właśnie październik to
będzie czas, kiedy zobaczymy wszystkie wyniki
i w obszarach, w których należało coś zmodyfikować lub coś wprowadzić, nagle pojawią się
wszystkie oczekiwane rozwiązania. Bo jak nie
w październiku to kiedy ?
Czekamy na ratyfikacje paryskiego porozumienia klimatycznego… ale „po polsku”. Zbliża się też przesilenie związane ze złożeniem
końcowych podpisów nad COP 21 z Paryża.
Tam zadeklarowaliśmy się bronić zmian klima-

na bezproblemowe wakacje, ale ekonomia jest
bezlitosna. Straty (pomimo nieznacznego
wzrostu cen węgla na rynkach światowych –
już 60$ za tonę) są większe niż zakładane,
przebąkuje się o zmianach biznesplanów. Jasne jest, że utrzymanie wszystkich kopalń,
dotychczasowego zatrudnienia i poziomu wydobycia jest niemożliwe. Nie ma też i więcej
pieniędzy – energetyka po przyjęciu górniczych
strat jest na granicy dopuszczalnych wskaźników
zadłużania i to wszystko wskazuje na to, że program restrukturyzacji musi być prawdziwą restrukturyzacją, a nie dosypywaniem pieniędzy. Bo
jak nie w tym październiku to kiedy ?
Czekamy na zmiany w ogóle. Zapowiadana restrukturyzacja rządu, zmiana niektórych
ośrodków decyzyjnych i likwidacja Ministerstwa
Skarbu sprawiają cały rynek energetyczny
podświadomie myśli o zmianach. Zgodnie
z teorią zarządzania każda zmiana jest dobra,
zgodnie z praktyką- niektóre zmiany są lepsze
od innych. Tak więc październik ma przynieść
podobno konsolidację systemu zarządzania
gospodarką, nowa strategię energetyczną,
nowe scenariusze rozwojowe i nowe zmiany
w spółkach.W końcu październik jest tak samo
dobry na takie zmiany jak każdy inny miesiąc.
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Czy mamy energetyczną
„ciszę przed burzą?”
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Gazowa gra w kreseczki.
Czyli fakty i mity o gazoporcie.
Kiedy chodziłem do podstawówki, a było to długo przed erą smartfonową,
na nudnych lekcjach „ratowaliśmy się” niezbyt wyraﬁnowanymi grami,
do których niezbędne były jedynie kartka z zeszytu w kratkę i długopis.
Kratki miały jeden plus, mianowicie umożliwiały rozwój intelektualny
poprzez cały zestaw gier w „kreseczki” – na zmianę stawiało się krótką
albo długą linię, aby przeciwnika otoczyć albo w innych wersjach –
przedrzeć się z jednej strony na drugą.
Okazuje się, że kreseczki były chyba ulubioną grą wszystkich gazowych decydentów całego świata – dzisiejszy układ rynku to skomplikowany rysunek gdzie linie gazowych rurociągów łączą rogi planszy i granice krajów, krzyżują się w kluczowych punktach, a czasami otaczają kraje i regiony celowo nie łącząc się ze
sobą. Od położenia kreseczek zależą ceny
i wolumeny dostaw, pozycje negocjacyjne
mocarstw przy stole z zielonym suknem i ból
głowy traderów gazu. Można więc własne
dzieci pocieszać – dorosłe życie wcale się tak
bardzo nie różni od problemów szkolnych.
Gazoport- informacje podstawowe.
Decyzja o budowie zapadła w maju 2006
roku – oddanie komercyjne do normalnej eksploatacji następuje właśnie teraz, więc całkowity czas budowy od decyzji to 10 lat.
Możliwości importowe LNG przez gazoport
to 5 mld m3 rocznie, możliwie opcjonalnie rozbudowa do 7,5 mld m3 (warto jednak wyciągać
wnioski z czasu budowy – dziś wielkie projekty
infrastrukturalne zwykle są opóźnione, wiec
rozbudowa wymaga decyzji, czasu i pieniędzy).
Roczne zużycie gazu w Polsce to ok.
16 mld m3, z czego 3,5-4 mld m3 to produkcja
własna, 9 mld m3 importowane jest z Rosji,
dodatkowy „nierosyjski” import to w praktyce
gaz rosyjski, ale dostarczany „z innej strony”.
Kontrakt długoterminowy na dostawy gazu
rosyjskiego został zawarty do 2022, jego formuła cenowa jest niejawna i zależna prawdopodobnie od cen ropy naftowej, jest to jeden
z najdroższych gazów w Europie.
Kontrakt na dostawę gazu skroplonego
(Katar) ok. 1,5 mld m3 rocznie, cena w momencie podpisania była wyższa niż gaz rosyjski, był
renegocjowany (cenowo). Obecne światowe
ceny gazu są w trendzie spadkowym, zarówno
z uwagi na rewolucję gazu łukowego, jak również globalny trend niskich cen surowców od
2010 oraz duży rozwój rynku spotowego
(możliwość zawierania krótkoterminowych lub
jednorazowych transakcji) gdzie ceny są niższe
zwykle nawet o 30% jak i dynamiczny rozwój
rynku LNG (coraz więcej eksporterów i ofert).
Jednocześnie trudno jest przewidzieć progno-
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zę długoterminową i w następnej dekadzie
ceny mogą być dalej niskie albo zupełnie odwrotnie dynamicznie wzrastać.
Zużycie gazu w Polsce przez ostatnie lata
pozostawało na stabilnym poziomie 15-16 mld
m3. Ewentualne zmiany silnie zależą od energetyki i możliwych zmian w strukturze wytwarzania na przykład- budowie nowych elektrowni gazowych. W dużym przybliżeniu 1000 MW
elektrowni gazowo-parowej to ok. 1 mld m3
konsumpcji gazu rocznie. Obecnie kończone
i uruchamiane są nowe, duże instalacje (Włocławek 463 MW- końcowe wprowadzenie do
ruchu, Stalowa Wola – 450 MW – tu katastrofa
w inwestycji z uwagi na problem wykonawcy i
co najmniej 2 letnie opóźnienie, Płock 596 MW
– w budowie, EC Siekierki 250 MW – faza
przetargowa i kilka projektów w fazach planowania). Jeśli rozważać, że na serio Polska ma
wypełnić zobowiązania ETS – europejskie cele
zmniejszenia emisji CO2 do 2030 roku to na
dziś jedyną szansą jest jeszcze szersze wprowadzanie gazu do energetyki (elektrownie gazowo- parowe są o połowe mniej emisyjne niż
węglowe). Hipotetycznie można się spodziewać wtedy (2030) co najmniej 6-8 tys. MW
w energetyce zawodowej oraz dużej konwersji

elektrociepłowni miejskich, a więc nawet do 10
mld m3 więcej w zużyciu gazu w energetyce.
Gazowe kreseczki dzisiaj i w przyszłości.
Globalny układ europejskich rurociągów
i trzy główne kierunki dostaw na dzisiaj to Rosja, złoża na Morzu Północnym i północna
Afryka. A zależności od układów rurociągów,
długoterminowa struktura dostaw oparta jest
na kierunku głównego rurociągu i dynamicznym rynku Europy zachodniej, gdzie krzyżują
się wszystkie nitki.
Strategiczny ruchem (i problemem)
Nordstream było połączenie przez Bałtyk na
linii Rosja- Niemcy w pierwszym gazociągu
(Nordstream I) co zmniejszyło znaczenie tzw.
Jamalu (gazociągu przechodzącego przez
Polskę) ograniczając go w najbardziej skrajnej wersji do wewnętrznego gazociągu zaopatrującego tyko nasz kraj. Jamal ma
przepustowość max ok. 33 mld m3, miał
mieć bliźniaczą nitkę zastąpioną finalnie
przez Nordstream I 27 mld m3. W nowej
wersji dodatkowej nitki Nordstream II przepustowość osiąga 55 mld m3 i przez odpowiednie dodatkowe odcink w Niemczech, może
ograniczać konieczność wykorzystania także
połączeń tranzytowych przez Ukrainę, Słowację i Czechy (nomen omen ten gazociąg
nazywa się Braterstwo), sprowadzając rolę
dotychczasowych połączeń do zasilania lokalnych rynków lub gazociągów rezerwowych. Łączny eksport rosyjskiego gazu do
Europy to ok 100 mld m3 rocznie.
Jakie są alternatywne możliwości „odblokowywania” rynków i innych struktur dostaw
poprzez bałtyckie terminale LNG oraz połączenia przez kierunek północny? A więc
mamy- Gazoport Świnoujście (5 mld m3)
oraz terminale nadbałtyckie (1-3 mld m3)
i ewentualne koncepcje tworzenia połączenia
z nimi (raczej koncepcyjne na dziś) oraz for-

Źródło: http://serbianna.com/analysis/archives/929
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Źródło: http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,19290928,zamieszanie-dyplomatyczne-europa-srodkowa-przeciw-nowej-rurze.html

(bez alternatywnych negocjacji) przełączymy
się na dostawy norweskie lub inne – od razu
dostaniemy też i cenę, która będzie wysoka.

Gazoport Świnoujście zwiększa nasze
bezpieczeństwo energetyczne – FAKT.
Możliwość negocjowania kontraktów zakupowych zależy od możliwości zapewnienia
alternatywnych dostaw. To czysta biznesowa
gra w „odłącz” albo „połącz” i jeśli nie ma możliwości, nawet hipotetycznego, kupna gazu
gdzie indziej, jego cena od razu idzie w górę.

Gazoport w Świnoujściu pozwoli na
obniżenie ceny jaką płacimy za gaz.
NA DZIŚ MIT, JUTRO PEWNIE FAKT.
Dzisiejszy kontrakt katarski podpisywany był w „górce cenowej” i nawet wyżej niż
kontrakt na gaz z Rosji. Nawet przy renegocjacji cenowej jest wciąż wyżej niż potencjalne transakcje spotowe na rynku. Na
dziś nie przynosi więc bezpośrednio korzyści cenowej dla PGNiG (a więc i możliwości znaczących obniżek dla klientów końcowych) spadająca właśnie lekko taryfa dla
odbiorców detalicznych to globalny wpływ
renegocjacji cenowych – Rosja , Katar, ale
aktualny potencjał rynku jest jeszcze niższy. Obsługa gazoportu też kosztuje,
a przy obecnym wykorzystaniu 1,3-1,5 mld
m3 rocznie (wobec możliwych 5) obciąży
wyłącznie PGNiG i koszt ten będzie musiał
być jakoś przeniesiony na końcowych
klientów. Gazoport daje więc raczej możli-

Gazoport w Świnoujściu pozwoli na
całkowitą rezygnację z importu rosyjskiego gazu – RACZEJ MIT.
Nawet przy dalszej rozbudowie wciąż
pewna ilość gazu może być kupowana od
Rosjan (abstrahując, że do 2022 mamy
długoterminowy kontrakt i obligatoryjny odbiór). Patrząc też w przyszłość i potencjalne
zwiększenie ilości zużywanego gazu przez
energetykę- podstawowa rola gazoportu to
raczej niezwiększanie ilości rosyjskiego gazu
importowanego albo przede wszystkim nacisk cenowy na lepsze warunki kontraktowe.
Należy tez pamiętać o tym, że czy gaz ze
wschodu czy z zachodu obowiązuje zasada
– nie ma nic za darmo. Jeśli bezwarunkowo

Źródło: http://neftegaz.ru/digest/view/64 (opublikowany na rosyjskich portalach zaraz po spotkaniach rządowych Polska-Dania,
każda ze stron pilnie śledzi opcje połączeń

Gazoport Świnoujście – fakty i mity.

4/2016

Patrząc na możliwe zwiększenie zużycia
gazu (energetyka), gazoport jest pierwszym
i niezbędnym kawałkiem w układance. Dalej
są kolejne negocjacje, międzynarodowe
umowy – np. europejskie regulacje
i zabezpieczenia, że operatorzy linii przesyłowych nie mogą być jednocześnie sprzedawcami – co z Nordstream idzie słabo, oraz
planowanie i realizacja kolejnych połączeń
gazowych rurociągów. Bo gra w kreseczki…
nie ma końca.
Źródło: http://konradswirski.blog.tt.com.pl/
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sowana ponownie idea połączenia korytarza
północnego – przejścia gazociągu pomiędzy
Polską, a złożami Morza Północnego. Tu do
rozwiązania (ułożenia ?) dwa kawałki kreseczki – tzw. Baltic Pipe – Polska- Dania (ale
to dopiero pierwsza cześć interkonektora) i
następnie konieczność powrotu do idei
Skanled – norweskiego rurociągu od złóż
gazu do Danii (pomysł był na etapie podpisów 2007 i zarzucony 2009). Studia wykonywalności prawdopodobnie były do opracowania w tym roku, potencjalne przepustowości
Baltic Pipe były planowane na 1-3-5 mld m3,
Skalnet na 7 mld m3.

Gazoport w Świnoujściu pozwoli na
sprzedaż gazu innym krajom regionu –
RACZEJ MIT.
Patrząc na strukturę zużycia i wielkość
możliwych dostaw, jego rola będzie raczej
ograniczana do dostaw na rynek krajowy.
Może stanowić pewna alternatywę i presję
cenową na dostawy do krajów środkowej
Europy, ale gaz rosyjski dalej będzie pewnie
tańszy. Natomiast może spełniać rolę alternatywnej opcji w negocjacjach i zabezpieczenia od ograniczania dostaw. Co prawda
Rosjanie w komentarzach widzą rolę Baltic
Pipe jako pomostu do sprzedaży świnoujskiego gazu do Danii, ale to też raczej możliwości hipotetyczne.
Gazoport w Świnoujściu rozwiązuje nasze
długoterminowe problemy
z gazem – TROCHĘ FAKT, ALE NIE
CAŁKOWICIE.
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wości długoterminowe – odblokowanie alternatywnych połączeń importowych (na
część wymaganego importu) i możliwość
lepszej negocjacji w przyszłości. Wymaga
za to dobrych traderów, którzy umieją się
poruszać w skomplikowanej układance
światowych, gazowych układów i negocjować optymalne kontrakty (zarówno spot jak
i długoterminowe) i gazoport jest dopiero
pierwszym krokiem dającym szansę na skuteczne negocjacje.
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wydawnictwo

WAGTECH
prasa

internet

szkolenia

konsultacje
diagnostyczne

Kompleksowa diagnostyka w przemyśle

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

Potencjalne korzyści to:
•
•
•
•
•
•
•

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

Zapewniamy:
•
•
•
•

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

Metoda badań diagnostycznych
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Wibroakustyka

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

•
•
•
•

silniki
przekładnie
wentylatory
sprężarki

Badanie osiowości sprzęgieł
i przekładni pasowych.
(Korekcja ustawień)

• pompy
• wentylatory
• Sprężarki

Analizy olejowe.

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

Termowizja

• szafy sterownicze
• pulpity sterownicze
• rozdzielnie

Ultrasonograﬁa

•
•
•
•

Pomiar przepływu powietrza

• przewody wentylacyjne
• instalacje odpylania

Badania endoskopowe

• inspekcja przewodów rurowych
• inspekcja miejsc trudnodostępnych

wydawnictwo
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Maszyny objęte badaniami

WAGTECH

przewody parowe
odwadniacze
zawory odcinające i regulacyjne
detekcja nieszczelności instalacji pneumatycznej

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

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

Kontakt: Katarzyna Hahn
pomiar.com
katarzyna.hahn@4/2016
tel. kom.: 512 038 040

.

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

Termin

48 SZKOLENIE TECHNICZNE
"Efektywność w Automatyce,
Systemach Pomiarowych oraz
Bezpieczeństwo i oszczędność"

16-17 lutego 2017 r

Hotel Dębowiec, Bielsko-Biała
woj. śląskie

30-31 marca 2017 r

Hotel Mercure,
Racławice
woj. małopolskie

26-27 kwietnia 2017 r

Hotel Delicjusz,
Stęszew
woj. wielkopolskie

22-23 czerwca 2017 r

Hotel Górski,
Łódź,
woj. łódźkie

7-8 września 2017 r

Hotel Górski,
Łódź,
woj. łódźkie

19-20 października 2017 r

Hotel Grand,
Częstochowa,
woj. śląskie

30 Listopada -1 grudnia 2017 r

Hotel Chata Karczowiska,
Karczowiska,
woj. dolnośląskie

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

50 SZKOLENIE TECHNICZNE
„Oszczędne i Innowacyjne
Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu
i Diagnostyce oraz Modernizacje
w Obiektach Przemysłowych”

51 SZKOLENIE TECHNICZNE
FOODTECH

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

52 SZKOLENIE TECHNICZNE
WODKAN-EKOTECH

„Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń w Inżynierii WodnoŚciekowej. Najnowsze Technologie
i Diagnostyka Urządzeń”

53 SZKOLENIE TECHNICZNE
„ Automatyzacja Procesów
Produkcyjnych Maszyn
i Urządzeń. Niezawodność,
Oszczędne Rozwiązania”

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

Miejsce

