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P rzy modernizacji systemu i zwią-
zanym z nią wyborze rozwiązań 
oświetleniowych niezbędna jest 

znajomość przepisów i zaleceń dotyczą-
cych parametrów oświetlenia w konkret-
nych zastosowaniach.

Normy i przepisy unijne 
Na terenie Unii Europejskiej obowią-
zuje kilka aktów prawnych regulujących 
wymogi wobec sprzętu oświetleniowego. 

Jest to podyktowane realizacją polityki 
klimatyczno-energetycznej, której celem 
jest m.in. ograniczenie emisji gazów cie-
plarnianych oraz zwiększenie efektywno-
ści energetycznej. Wśród najważniejszych 
dokumentów należy wymienić:
 →  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
245/2009 z dnia 18 marca 2009 
r. w sprawie wykonania dyrektywy 
2005/32/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do wymogów doty-
czących ekoprojektu dla lamp fluorescen-
cyjnych bez wbudowanego statecznika, 
dla lamp wyładowczych dużej intensyw-
ności, a także dla stateczników i opraw 
oświetleniowych służących do zasilania 
takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 
2000/55/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady (Dz.U. UE L 76 z 24.3.2009 r., 
s. 17–44);
 →  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 
347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 
r. zmieniające rozporządzenie Komi-
sji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
lamp fluorescencyjnych bez wbudowa-
nego statecznika, lamp wyładowczych 
dużej intensywności oraz stateczników 
i opraw oświetleniowych służących do 

Aleksandra Solarewicz

W kierunku energooszczędności 

Modernizacja systemu 

oświetleniowego
Jednym ze sposobów optymalizacji kosztów energii w zakładzie 
przemysłowym jest ograniczenie zużycia lub lepsze wykorzystanie 
mocy pobieranej przez urządzenia. Ten cel można osiągnąć m.in. 
dzięki modernizacji systemu oświetleniowego – zastosowaniu 
właściwie dobranych i energooszczędnych rozwiązań.
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zasilania takich lamp (Dz.U. UE L 104 
z 24.4.2010 r., s. 20–28);
 →  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/ 
2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w spra-
wie wykonania dyrektywy 2009/125/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla lamp kierunkowych, 
lamp z diodami elektroluminescencyj-
nymi i powiązanego wyposażenia (Dz.U. 
UE L 342 z 14.12.2012 r., s. 1–22);
 →  Rozporządzenie Komisji (UE) 
2015/1428 z dnia 25 sierpnia 2015 r. 
zmieniające 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/ 
2009 w odniesieniu do wymogów doty-
czących ekoprojektu dla bezkierun-
kowych lamp do użytku domowego 
oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 
245/2009 w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla lamp flu-
orescencyjnych bez wbudowanego sta-
tecznika, dla lamp wyładowczych dużej 
intensywności, a także dla stateczni-
ków i opraw oświetleniowych służących 
do zasilania takich lamp, oraz uchyla-
jące dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz rozporządze-
nie Komisji (UE) nr 1194/2012 w odnie-
sieniu do wymogów dotyczących eko-
projektu dla lamp kierunkowych, lamp 
z diodami elektroluminescencyjnymi 
i powiązanego wyposażenia (Dz.U. UE L 
224 z 27.8.2015 r., s. 1–9).
 → Przepisy dotyczące ekoprojektu są obo-
wiązkowe dla prawie wszystkich lamp 
sprzedawanych w UE. Określają one 
wymogi w zakresie efektywności ener-
getycznej oraz inne parametry, takie jak 
żywotność żarówki czy czas nagrzewania. 
Z przepisów tych wyłączone jest oświe-
tlenie awaryjne i lampy przeznaczone do 
szczególnych zastosowań.

Należy zaznaczyć, że od 1 września 
2021 r. przepisy zawarte w rozporzą- 
dzeniach (WE) nr 245/2009 i (UE)  
nr 1194/2012 zostaną uchylone i za- 
stąpione nowymi wymogami dotyczący- 
mi źródeł światła i oddzielnego osprzętu 
sterującego na podstawie rozporządze- 
nia Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 
1 października 2019 r. ustanawiające 
wymogi dotyczące ekoprojektu dla źró- 
deł światła i oddzielnego osprzętu ste- 
rującego na podstawie dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2009/125/
WE (Dz.U. UE L 315 z 5.12.2019 r.,  
s. 209–240).

Normy i przepisy krajowe 
Krajowe przepisy uściślają zarówno 
specyfikację sprzętu, jak i warunki, 
w jakich ma być użytkowany. Są to 
przede wszystkim normy, z których dla 
przemysłu najważniejsze to:
 →  PN-EN 15193-1:2017-08 – „Efektyw-
ność energetyczna budynków. Wymaga-
nia energetyczne dotyczące oświetlenia. 
Część 1: Specyfikacje, Moduł M9”,
 →  PN-EN 1837+A1:2009 – „Bezpieczeń-
stwo maszyn. Integralne oświetlenie 
maszyn”,
 →  PN-EN 12464-1:2012 – „Światło 
i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

Ponadto dobór i eksploatację systemów 
oświetleniowych regulują następujące 
rozporządzenia:
 →  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065) – Roz-

dział 2 „Oświetlenie i nasłonecznienie” 
tego rozporządzenia zawiera wytyczne 
odnośnie warunków, w jakich pomie-
-szczenia przeznaczone do stałego poby- 
tu ludzi i komunikacji mogą być oświe-
tlane światłem dziennym oraz światłem 
sztucznym;
 →  Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
z 2010 r. nr 109, poz. 719, ze zm.) – 
zawiera ono wymóg zapewnienia oświe-
tlenia awaryjnego (ewakuacyjnego 
i zapasowego) w pomieszczeniach i na 
drogach ewakuacyjnych wymienionych 
w przepisach techniczno-budowlanych. 
Określa też czynności zabronione, takie 
jak instalowanie opraw oświetleniowych 
oraz osprzętu instalacji elektrycznych 
(np. wyłączniki, przełączniki, gniazda 
wtyczkowe) bezpośrednio na podłożu 
palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabez-
piecza podłoża przed zapaleniem;

Marcin Rybaczewski, koordynator w firmie Luxmat Investement 

Warunki modernizacji i optymalizacji systemu 

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego, że aby modernizacja była moż-
liwa, obiekt musi mieć sprawną instalację elektryczną. Drugim bardzo ważnym warun-
kiem jest poprzedzenie modernizacji starannie przeprowadzonym audytem. Każda 
praktycznie dziedzina produkcji charakteryzuje się specyficznymi wymaganiami doty-
czącymi oświetlenia, dlatego niezbędny jest audyt, który zbierze wszystkie charaktery-
styczne cechy danej gałęzi produkcji. Zebrane informacje staną się zbiorem wytycznych 
i wymogów dla projektanta oświetlenia, na podstawie których zaprojektuje on opty-
malne i energooszczędne oświetlenie. 

Dobrze dobrane i zaprojektowane oświetlenie musi uwzględniać także występu-
jące w zakładzie szczególne okoliczności. Przykładowo na hali obrabiarek, czyli maszyn 
z elementami wirującymi, oświetlenie nie może wywoływać zjawiska stroboskopo-
wego, które może powodować wypadki. Lampy zaproponowane do takiej instalacji 
oświetleniowej muszą mieć bardzo niski współczynnik tętnienia światła. 

Modernizacja oświetlenia oznacza zawsze zmniejszenie mocy elektrycznej poszcze-
gólnych lamp (opraw), dlatego często nie zachodzi potrzeba przerabiania instalacji. 

Zdarza się, że przy okazji modernizacji dokonywana jest optymalizacja oświetle-
nia. Weźmy przykład instalacji, w której w linii znajduje się 20 opraw wyładowczych 
z dwiema świetlówkami o mocy 36 W. Można je zastąpić, w stosunku 1:1, nowocze-
snymi energooszczędnymi diodami LED o podobnym strumieniu świetlnym. Lepszym 
rozwiązaniem jest jednak zastosowanie mniejszej liczby lamp, np. 15, ale o wyższym 
strumieniu i lepszej skuteczności świetlnej. Taka zmiana będzie wymagała niewielkich 
modyfikacji instalacji elektrycznej (czyli np. dołożenia puszek instalacyjnych w miejscu 
ujętych czy też zlikwidowanych tradycyjnych opraw itp.).
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 → Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 
z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.) 
– Rozdział 2 tego dokumentu – „Oświe-
tlenie” – zawiera podstawowe wymaga-
nia dotyczące oświetlenia miejsc pracy, 
które musi być zgodne z rodzajem wyko-
nywanych prac, ich wymaganą dokład-
nością oraz polskimi normami;
 →  Rozporządzenie Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy na stanowiskach wyposażonych 
w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. 
nr 148, poz. 973) – w myśl tego doku-
mentu, oświetlenie powinno zapewniać 
komfort pracy wzrokowej, a szczególnie:
•  poziom natężenia oświetlenia powinien 

spełniać wymagania określone w pol-
skich normach;

•  należy ograniczyć olśnienie bezpośred-
nie od opraw, okien, przezroczystych 
lub półprzezroczystych ścian albo 
jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz 
olśnienie odbiciowe od ekranu moni-
tora, w szczególności przez stosowa-
nie odpowiednich opraw oświetlenio-
wych, instalowanie żaluzji lub zasłon 
w oknach.

Modernizacja – od czego zacząć?
Modernizacja systemu oświetleniowego 
musi być poprzedzona audytem insta-
lacji (wraz z inwentaryzacją wszystkich 
elementów wchodzących w jej skład 
oraz pomiarami natężenia oświetlenia 
na płaszczyznach roboczych). Dopiero 
na podstawie wyników audytu można 
zaprojektować optymalne, energoosz-
czędne oświetlenie, które będzie speł-
niało wymagania stawiane przez polskie 
normy, a dotyczące m.in.:
 →  poziomu średniego natężenia oświetlenia 
na płaszczyznach roboczych,
 → równomierności oświetlenia, 
 → wskaźnika oddawania barw,
 → ograniczania zjawiska olśnienia.

Wymagania te, których spełnienie decy-
duje nie tylko o komforcie pracy, lecz 
także bezpieczeństwie jej wykonywa-
nia, są różne w zależności od przezna-
czenia pomieszczenia. Np. na stanowi-
skach, na których wykonywane są prace 
wymagające dużej dokładności, zale-
cane jest zastosowanie lamp zapewniają-
cych natężenie oświetlenia na poziomie 

500 lx; przy wymaganej jeszcze więk-
szej dokładności prac wartość tego para-
metru powinna wynosić 750 lx, a nawet 
1000 lx.

Te i inne aspekty, jak chociażby kwe-
stie sterowania oświetleniem (które 
może w istotny sposób wpłynąć na 
energooszczędność systemu), muszą 
być uwzględnione w każdym projekcie 
modernizacji oświetlenia. Taki projekt 
stanowi podstawę rzetelnie przeprowa-
dzonej modernizacji. 

Wymagania w zależności  
od zastosowania
W różnych gałęziach przemysłu bardzo 
często zachodzą szczególne uwarunko-
wania, którym musi sprostać nowocze-
sne energooszczędne oświetlenie. 

Rozwiązania oświetleniowe dla prze-
mysłu muszą przede wszystkim cha-
rakteryzować się odpowiednim stop-
niem ochrony (szczelnością), określa-
nym za pomocą klasyfikacji IP. Pierwsza 
cyfra po literach kodu – IPx0 – ozna-
cza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi 
przed dostępem do niebezpiecznych czę-
ści umieszczonych wewnątrz i równocze-
śnie ochronę przed wnikaniem obcych 
ciał stałych, druga – IP0x – że obudowa 
zapewnia ochronę przed skutkami wni-
kania wody. W większości wypadków 
od takich lamp wymaga się stopnia IP 
powyżej 65. 

Innym parametrem, istotnym np. 
w przemyśle ciężkim, jest stopień 
odporności na uderzenia, oznaczany 
klasyfikacją IK. Oznaczenie składa się 
z liter IK oraz dwóch cyfr w 11-stopnio-
wej skali (od „00” do „10”). 

Zdarza się, że instalacja oświetle-
niowa musi spełniać wymóg odporno-
ści na reakcje chemiczne zachodzące 
w oświetlanej przestrzeni. Przykładowo 
w obiektach hodowli zwierząt lampy 
muszą być odporne na amoniak. Z kolei 
przy produkcji roślinnej lampy muszą 
emitować światło o odpowiednim spek-
trum – należy uwzględnić odpowiednie 
długości i częstotliwość fali elektroma-
gnetycznej, co sprzyja procesom fotobio-
logicznym zachodzącymi w roślinach. 

Lampy stosowane w branży spożyw-
czej powinny być łatwe w utrzyma-
niu czystości. Podobnie jest z oświetle-
niem wykorzystywanym w zakładach 
branży kosmetycznej czy farmaceutycz-
nej. Ponadto do takich aplikacji oraz 
wszędzie tam, gdzie obowiązuje najwyż-

szy reżim sanitarny, przeznaczone są 
lampy bakteriobójcze, emitujące pro-
mieniowanie ultrafioletowe UV-C, które 
usuwa mikroorganizmy z powierzchni 
i powietrza. Z kolei w gałęziach przemy-
słu, w których występują strefy zagroże-
nia wybuchem (strefy Ex), lampy muszą 
być dopuszczone do stosowania w takich 
warunkach (mieć deklarację zgodności 
producenta potwierdzającą wypełnienie 
zasadniczych wymagań dyrektywy ATEX 
– dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 
r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich dotyczących 
urządzeń i systemów ochronnych prze-
znaczonych do użytku w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem (Dz.U. UE L 
100 z 19.4.1994 r., s. 1-29)), a także 
być właściwie dobrane do sklasyfikowa-
nych stref zagrożenia. 

Rodzaje lamp – zalety i wady
W zastosowaniach przemysłowych wyko-
rzystuje się kilka podstawowych rodza-
jów lamp, z których każdy ma swoje 
zalety i wady. I tak lampy żarowe są 
proste w produkcji i dobrze oddają 
barwy, jednak ogromna większość ener-
gii dostarczonej do żarówki tracona jest 
na ciepło. Lampy halogenowe również 
dobrze oddają barwy, a ich żywotność 
jest co najmniej dwukrotnie wyższa od 
żarowych. Wadą jest to, że ze względu 
na konieczność utrzymania właściwej 
temperatury pracy nie powinny być sto-
sowane w układach ze ściemniaczami, 
gdyż może to powodować skrócenie ich 
żywotności, a także ich energochłon-
ność (choć mniejsza niż w przypadku 
żarówek tradycyjnych). Popularne świe-
tlówki (fluorescencyjne źródła świa-
tła) są o wiele mniej podatne na zmianę 
napięcia zasilającego, ale jednocześnie 
wrażliwe na temperatury. Ich wydajność 
maleje powyżej i poniżej optymalnej 
temperatury roboczej (zależnej od typu 
świetlówki). 

Priorytetem jest dziś energoosz-
czędność, dlatego większość producen-
tów zaleca w tej chwili stosowanie diod 
LED. Jeden z nich, firma Ledolux, tak 
charakteryzuje ich zalety:
 →  wysokie natężenie światła, równomierny 
rozkład w halach, magazynach; prawi-
dłowe, niczym niezakłócone pole widze-
nia w miejscu pracy, otaczające przed-
mioty w naturalnej kolorystyce, bez 
zniekształceń;

www.controlengineering.plENERGIA 2021



Wrzesień/Październik 2020 

 →  ochrona przed wnikaniem pyłu, brak efektu „migotania” 
przy zapalaniu;
 →  możliwość podłączenia oświetlenia z nowoczesnymi rozwią-
zaniami do inteligentnego sterowania oświetleniem, dzięki 
czemu menedżerowie zakładów mogą automatycznie dosto-
sowywać oświetlenie w halach i magazynach do charakteru 
pracy czy nawet pory dnia.
Według danych tej firmy wymiana oświetlenia na diody LED 
może ograniczyć zużycie energii o ok. 70%, a inwestycja 
zwróci się po niespełna roku. Lampy przemysłowe LED-owe 
mogą pracować nawet 50 tys. godzin, nie wymagają więc 
tak częstej wymiany i konserwacji jak lampy tradycyjne. Są 
odporne na uszkodzenia, wstrząsy i wibracje, co ogranicza 
koszty wymiany diod. 

Podsumowanie
Dostępność nowych technologii, wiele rodzajów rozwiązań 
i szerokie spektrum ich zastosowania, uwarunkowania doty-
czące samego zakładu oraz potrzeb związanych z oświetle-
niem, a także konieczność spełnienia wymagań przepisów 
i norm, sprawiają, że modernizacja systemu oświetleniowego 
może nie być łatwym zadaniem. Aby uzyskać maksymalne 
korzyści z tej inwestycji, warto zwrócić się po pomoc do firm 
świadczących kompleksowe usługi w tym zakresie. Przepro-
wadzą one klienta przez cały proces modernizacji, począw-
szy od audytu, przez zaproponowanie optymalnych rozwią-
zań, przygotowanie projektu, wykonawstwo, a także pomoc 
w finansowaniu inwestycji.

Aleksandra Solarewicz  
– publicystka, od 1997 r.  

współpracuje z prasą 
branżową. �
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Numer 1 wśród systemów zasilania: 
● największy wybór, do 7 klas cenowych 
● z magazynu, od 1 m, bez kosztów cięcia 
● największe w branży laboratorium testowe 
● gotowy do podłączenia system 
● obliczanie żywotności online
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Micropilot FWR30 – mobilny 

pomiar napełnienia zbiorników, 
gotowy na  rzemysł  .   
 
Pierwsza bezprzewodowa, 
zasilana bateryjnie radarowa 
sonda poziomu jest już dostępna 
w sprzedaży. Zyskaj wiedzę 
o aktualnej lokalizacji oraz 
napełnieniu cieczą każdego 
paletopojemnika, mauzera lub 
kontenera magazynowego. Dane 
są wysyłane do chmury.

Zarządzanie i monitoring poziomu cie-
czy odgrywa ważną rolę w wielu bran-
żach przemysłu. Nawozy płynne, środki che-
miczne lub czyszczące dla przemysłu spo-
żywczego, a także środki upłynniające do 
produkcji betonu to tylko kilka przykładów. 
Nawozy płynne, środki chemiczne lub czysz-
czące dla przemysłu spożywczego, a także 
środki upłynniające do produkcji betonu to 
tylko kilka przykładów. Zwykle do ich prze-
chowywania wykorzystuje się paletopojem-
niki i mauzery. Aby zapewnić ciągłość produk-
cji oraz zapobiec przestojom, ciecze te muszą 
być zawsze dostępne w wystarczających ilo-
ściach. Wraz ze wzrostem liczby zbiorników 
pojawia się wyzwanie skutecznego kontrolo-
wania ich lokalizacji i poziomu napełnienia. 
akt, że często znajdują się one w odległych 

miejscach i są rozproszone geograficznie, nie 
ułatwia tego zadania. W ponad 80  wszyst-
kich zakładów pomiar poziomu odbywa się 
ręcznie. Bardzo często dochodzi do tego, 

To rozwiązanie znacznie upraszcza zarządza-
nie zapasami w aplikacjach stacjonarnych 
i mobilnych. Podobnie jak w przypadku kon-
wencjonalnych urządzeń, pomiar opiera się 
na czasie przelotu mikrofal o częstotliwo-
ści 80 GHz. Są one emitowane przez antenę 
i odbijane od powierzchni przechowywanego 
medium. Czas przelotu odbitego impulsu 
radarowego jest wprost proporcjonalny do 
odległości. Przy znanej geometrii zbiornika 
można łatwo obliczyć poziom płynu. Jednak 
nowy Micropilot WR30 potrafi znacznie wię-
cej. Jako pierwszy na świecie bezprzewodowy 
czujnik radarowy IIoT, łączy w sobie wysokiej 
klasy technologię i przyjazne dla użytkownika 
usługi w jednym, ekonomicznym urządzeniu. 
Dostęp do danych pomiarowych można uzy-
skać w dowolnym czasie i z dowolnego miej-
sca na świecie. Komunikacja jest możliwa 
dzięki zintegrowanej łączności bezprzewodo-
wej GSM/LTE.

Szybki montaż i uruchomienie
Instalacja radaru jest łatwa i może być wyko-
nana w czasie krótszym niż trzy minuty. 
Dzięki zasilaniu bateryjnemu urządze-
nie może pracować w dowolnym miej-
scu nawet przez 10 lat. Oprócz ciągłego 
pomiaru poziomu użytkownik może również 
monitorować lokalizację. Pierwszy, działa-
jący w chmurze, czujnik radarowy dostarcza 
dokładne dane tam, gdzie wcześniej możliwe 
były tylko szacunki. Pomaga optymalizo-
wać procesy logistyczne oraz magazynowe, 
a także zaoszczędzić cenny czas.

arametry techniczne
Zakres pomiarowy sondy Micropilot WR30 
to 15 metrów, a zakres temperatur przecho-
wywanej cieczy wynosi od -20 C do 60 C. Ze 
względu na bezkontaktową metodę pomiaru 
radar może być stosowany tam, gdzie zawo-
dzą inne metody pomiarowe ze względu na 
korozję, właściwości ścierne medium, wysoką 
lepkość lub toksyczność.

Optymalne rozwiązania chmurowe
W zależności od indywidualnych wyma-
gań, użytkownicy mogą wybierać jedną 
z trzech usług. W każdym przypadku dostęp 
do sondy poziomu Micropilot można uzy-
skać za pomocą komputera, tabletu lub 

że braki w zapasach odkrywane są dopiero 
w momencie, gdy zbiornik jest już pusty, 
a proces produkcyjny zostaje zatrzymany. 
Micropilot WR30 rozwiązuje ten problem.

Optymalne zarządzanie 
zawartością zbiorników 
magazynowych
Aby sprostać tym wyzwaniom, 
Endress Hauser opracował innowacyjną 
sondę poziomu, komunikującą się z chmurą. 

smartfonu. Aplikacje Endress Hauser speł-
niają wysokie wymagania w zakresie bez-
pieczeństwa i ochrony danych. Użytkownik 
może wybrać podstawową usługę moni-
toringu napełnienia zbiorników Netilion 
Value, bardziej zaawansowaną Netilion 
Inventory, która pozwala również na reali-
zację zadań z zakresu logistyki oraz posiada 
moduły do prognozowania i zlecania 
dostaw. SupplyCare Hosting to komplek-
sowe rozwiązanie do zarządzania stanami 
magazynowymi surowców, półproduktów 
oraz wyrobów gotowych w zbiornikach, 

które pomaga obniżyć koszty i zwiększyć 
wydajność. Ponadto optymalizuje łańcuch 
dostaw – dzięki indywidualnym rozwiąza-
niom informatycznym do zarządzania zapa-
sami oraz integracji z procesami w przedsię-
biorstwie i systemami ERP.

Więcej informacji na: 
https://eh.digital/3im5HoF
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Hybrydowe układy zasilania: 
jak zdywersyfikować źródła energii
Większość obiektów przemysłowych korzysta ze standardowych 
instalacji zasilania w oparciu o jedno źródło energii. Dostawy prądu 
są realizowane przez lokalny zakład energetyczny, który często 
nalicza dodatkowe opłaty za maksymalny pobór mocy – niezależnie 
od tego, czy przedsiębiorstwo rzeczywiście go osiąga. Jak się przed 
tym bronić? Rozwiązaniem jest inwestycja w hybrydowy układ 
zasilania, bazujący na co najmniej dwóch niezależnych źródłach 
energii. Taka strategia nie tylko przynosi wymierne korzyści ekono-
miczne, lecz także ogranicza ryzyko przerw w dostawach prądu.

M imo coraz większej presji na 
dywersyfikację dostaw, pol-
ski przemysł nadal w większo-

ści zasilany jest z jednego źródła – najczę-
ściej korzysta z lokalnego zakładu ener-
getycznego. Strategia ta zapewnia mu co 
prawda względne bezpieczeństwo ener-
getyczne, ale ma kilka słabych punktów. 
Pierwszym z nich są wysokie koszty zasi-
lania, drugim – ryzyko przestojów spo-
wodowanych przerwami w dostawach 
prądu. Z tego względu do dobrych prak-
tyk należy wyposażanie instalacji kry-
tycznych w układy zasilania gwarantowa-
nego (tzw. UPS-y). To jednak rodzi kolejne 
koszty. A gdyby tak podejść do problemu 
inaczej?

Jedno źródło nie wystarczy
W odpowiedzi na rosnące ceny prądu 
i prognozy znacznych podwyżek w kolej-
nych latach przedsiębiorstwa przemy-
słowe wiele uwagi poświęcają znalezie-
niu sposobu na kontrolowanie i redukcję 
kosztów zużycia energii. Na ogół jednak 
ich strategie zmierzają w stronę zwięk-
szania efektywności energetycznej proce-
sów technologicznych i samej produkcji, 
tak aby ograniczyć ilość energii niezbędną 
do ich realizacji. Temu podejściu trudno 
odmówić logiki, zwłaszcza że przynosi 
także wymierne korzyści dla środowiska 
naturalnego. Problem jednak w tym, że 
każda tego typu optymalizacja ma swoje 
granice: w którymś momencie zakład 

Steve Moore 

Agata Świderska

↖  Hybrydyzacja układów zasilania w zakładach 
przemysłowych może pomóc firmom w kon-
trolowaniu i redukcji wydatków na energię.
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dochodzi do punktu, w którym dalsze 
zwiększanie efektywności energetycznej 
procesów jest niemożliwe. A koszty nadal 
rosną.

W tej sytuacji rozwiązaniem jest uzu-
pełnienie stosowanych dotąd metod 
o strategię umożliwiającą pozyskiwanie 
energii w niższej cenie. A takie możliwo-
ści oferuje właśnie hybrydowy system 
zasilania, tj. układ bazujący na co naj-
mniej dwóch niezależnych źródłach ener-
gii elektrycznej. 

W definicji tej ważne jest słowo „nie-
zależnych”. Układ zasilany z dwóch pod-
stacji lokalnego zakładu energetycznego 
nie może być bowiem uznany za hybry-
dowy, ponieważ w gruncie rzeczy korzy-
sta z tego samego źródła energii, tyle że 
dostarczanej za pomocą dwóch przyłączy. 
Hybrydowym można natomiast nazwać 
system bazujący zarówno na energii sie-
ciowej, jak i np. solarnej, tj. wytwarzanej 
za pomocą zintegrowanych paneli foto-
woltaicznych.

Kompensacja szczytowych  
obciążeń sieci
O ile instalacja fotowoltaiczna umożli-
wia ograniczenie kosztów energii dzięki 
wytwarzaniu jej częściowo we własnym 
zakresie, o tyle w połączeniu z dodatko-
wym magazynem energii (najczęściej aku-
mulatorem) może stanowić dla przed-
siębiorstwa istotne źródło dodatkowego 
zasilania w okresach maksymalnego 
obciążenia sieci. A to z kolei pozwala mu 
częściowo uniezależnić się od dostaw 
energii z zakładu energetycznego i obniżyć 
cenę stosowanej taryfy.

Przyjrzyjmy się bliżej temu zagad- 
nieniu: oczywiste jest, że układ zasila- 

nie tylko za faktycznie zużytą energię, ale 
także za potencjalne maksymalne obciąże-
nie sieci, nawet jeśli jest ono rzadko osią-
gane w praktyce. Opłata ta jest o tyle 
uzasadniona, że dostawca energii musi 
zabezpieczyć odpowiednie moce, aby móc 
dostarczyć energię nawet przy obciążeniu 
szczytowym, niezależnie od częstotliwości 
jego występowania. 

Inwestycja we własny magazyn energii 
w formie akumulatorów pozwala zaosz-
czędzić na obu wydatkach: po pierw-
sze – umożliwia zastąpienie większych 
transformatorów mniejszymi, a po drugie 
– pozwala na ograniczenie maksymalnej 
mocy pobieranej z sieci, a tym samym na 
zmniejszenie opłat z tego tytułu. Zarówno 
transformatory, jak i taryfa są bowiem 
dobierane do średniej mocy pobieranej 
przez odbiorniki. Zaś w sytuacji szczyto-
wego zapotrzebowania na energię jest ona 
dostarczana z akumulatorów.

Co więcej, akumulatory można wyko-
rzystać także do magazynowania energii 
pobieranej z sieci w godzinach, w których 
jej cena jest niższa, i zasilania nią odbior-
ników w zakładzie wówczas, gdy cena 
energii jest wyższa. Generowany w ten 
sposób potencjał oszczędności zależy 
w gruncie rzeczy głównie od pojemności 
samego magazynu energii.

↙  Seria modułów do magazynowania ener-
gii wyposażonych w baterie litowo-jonowe 
zapewnia stały poziom zasilania sieci przy 
wykorzystaniu energii odnawialnej, a także 
ogranicza zapotrzebowanie na moc szczy-
tową z sieci energetycznej.

nia w fabryce musi być zaprojektowany 
tak, aby zagwarantował wystarczającą 
ilość energii elektrycznej również przy 
maksymalnym obciążeniu. Jednak w prak-
tyce maksymalne zapotrzebowanie na 
energię w większości zakładów produkcyj-
nych występuje jedynie okresowo, zazwy-
czaj przez kilka godzin w tygodniu. A to 
oznacza, że transformatory zasilające 
fabrykę przez zdecydowaną większość 
czasu pracują pod obciążeniem znacz-
nie mniejszym od maksymalnego. Są to 
bowiem rozwiązania dużej mocy, mające 
za zadanie poradzić sobie nawet ze szczy-
towym obciążeniem sieci. Ich wydajność 
zakład przypłaca jednak ceną znacznie 
wyższą niż w przypadku układów o niż-
szej mocy.

Więcej płaci także za samą energię 
elektryczną: wiele firm przemysłowych 
korzysta bowiem z taryfy określającej 
„maksymalny pobór mocy”. Oznacza to, 
że zakład energetyczny obciąża odbiorcę 

↘  Akumulatory jonowo-sodowe zawierają 
wodny elektrolit, składający się z siarczanu 
sodu i wody. Gęstością energii oraz czasem 
ładowania i rozładowywania ustępują aku-
mulatorom litowo-jonowym, jednak ich 
zaletą jest to, że są bezpieczne w użytkowa-
niu i przyjazne dla środowiska.
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Poprawa wartości  
współczynnika mocy
Hybrydowe układy zasilania z opcją 
magazynowania energii mogą także znacz-
nie poprawić bezpieczeństwo energe-
tyczne zakładu, i to co najmniej na kilka 
sposobów. Pierwszym jest funkcja kom-
pensacji mocy biernej w zależności od 
zapotrzebowania odbiorników. Akumu-
lator pełni wówczas rolę baterii konden-
satorowej, która w razie potrzeby zasila 
odbiorniki indukcyjne w moc bierną, 
nie generując jednocześnie strat mocy 
w liniach przesyłowych. Zapewnia to 
ich prawidłową pracę przy zachowaniu 
wysokiego współczynnika mocy całego 
zakładu: moc bierna, czyli energia oscylu-
jąca między poszczególnymi elementami 
obwodu, jest bowiem niezbędna do funk-
cjonowania indukcyjnych odbiorników 
elektrycznych, mimo że sama w sobie nie 
jest zamieniana na pracę czy ciepło.

Akumulator sprawdzi się także jako 
magazyn energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych (np. paneli fotowoltaicz-
nych, generatorów wiatrowych) w okre-
sach ich wzmożonej pracy, a także dodat-
kowe źródło zasilania w momentach gor-
szych warunków pogodowych. Dzięki 
temu zakład może utrzymać moc gene-
rowaną przez OZE na stałym poziomie, 
a tym samym w większym stopniu korzy-
stać z energii odnawialnej jako drugiego 

źródła zasilania bez obaw o przerwanie 
ciągłości dostaw prądu.

Co więcej, akumulator można wyko-
rzystać także jako zasilacz UPS, zapewnia-
jący dostawy energii w przypadku awarii 
sieci energetycznej. Niekiedy układ hybry-
dowy może nawet całkowicie wyelimino-
wać konieczność korzystania z UPS-ów, 
zastępując je w funkcji zasilaczy awaryj-
nych dla odbiorników krytycznych lub 
instalacji wrażliwych na parametry napię-
cia zasilającego.

Dobór magazynu energii
Hybrydowy układ zasilania składa się 
z trzech podstawowych elementów: 
dodatkowego źródła energii, akumula-
torowego systemu magazynowania oraz 
falowników umożliwiających przekształ-
cenie prądu stałego z akumulatora i/lub 
OZE w prąd zmienny do zasilania prze-
mysłowej sieci energetycznej.

Przyjrzyjmy się najpierw kwestii 
doboru akumulatora: popularyzacja syste-
mów magazynowania energii w ostatnich 
latach sprawiła, że dziś są one powszech-
nie dostępne zarówno w wersji dla obiek-
tów mieszkalnych, jak i przemysłowych. 
Te ostatnie, pracujące najczęściej w tech-
nologii litowo-jonowej, umożliwiają pre-
cyzyjny dobór pojemności do potrzeb 
danego zakładu. Przykładowo, seria 

modułów do magazynowania energii ESM 
firmy ABB obejmuje wiele produktów 
z możliwością niemal dowolnego zesta-
wiania w zespoły o zadanej pojemności. 
Wyposażone w baterie litowo-jonowe, 
zapewniają stały poziom zasilania sieci 
przy korzystaniu z energii odnawialnej, 
a także ograniczają zapotrzebowanie na 
moc szczytową z sieci energetycznej.

Mimo że technologia litowo-jonowa 
zdecydowanie zdominowała segment 
magazynowania energii, na rynku nie 
brak także alternatywnych konstrukcji, 
takich jak modułowe akumulatory GRE-
ENROCK w technologii jonowo-sodo-
wej (słonej wody), przeznaczone do gro-
madzenia energii fotowoltaicznej, także 
w sieciach przemysłowych. Dystrybu-
owane przez firmę Eco-Prius systemy 
zawierają wodny elektrolit, składający 
się z siarczanu sodu i wody. Technolo-
gia ich wytwarzania została opracowana 
jeszcze w latach 70. i 80. XX w., a więc 
mniej więcej w tym samym czasie co aku-
mulatory litowo-jonowe. Ponieważ jednak 
ustępuje im gęstością energii (co prze-
kłada się na większe rozmiary akumula-
tora) oraz czasem ładowania i rozłado-
wywania, do dziś pozostała mało rozpo-
znawalna. A szkoda, bo jest przyjazna dla 
środowiska (wszystkie materiały są nie-
toksyczne), bezpieczna w użytkowaniu 
(nie może się zapalić ani eksplodować), 
a dodatkowo nie wymaga zabiegów kon-
serwacyjnych.

Na jeszcze inny ciekawy pomysł zwią-
zany z magazynowaniem energii wpadła 

Od produkcji  

do sprzedaży energii

Hybrydowe układy zasilania czę-
sto dostarczają więcej energii, niż 
wynosi aktualne zapotrzebowanie 
zakładu. W tej sytuacji nadmiarową 
energię z baterii, paneli fotowolta-
icznych czy innych własnych źródeł 
można zwrócić do sieci. Zakład ener-
getyczny zobowiązany jest do zapłaty 
przedsiębiorstwu za odebraną ener-
gię. Jest to kolejny skuteczny sposób 
obniżenia jej kosztów.

↙  Przechowywanie 
energii jako usługa: 
oferowany na wyna-
jem modułowy 
magazyn energii 
o mocy 1 MW, zabu-
dowany w kontene-
rze o długości 6 m. 
System składa się 
z zestawu akumula-
torów litowo-jono-
wych, falowników 
oraz układu HVAC.
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firma Aggreko: od ubiegłego roku produ-
cent oferuje usługę wynajmu mobilnego, 
modułowego magazynu energii Y.Cube 
o mocy 1 MW. Moduł umieszczony jest 
w kontenerze o długości 6 m i składa się 
z systemu akumulatorów litowo-jono-
wych, falowników, układu HVAC oraz 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. Całość 
jest obsługiwana przez nowoczesne opro-
gramowanie i dostępna w ramach umowy 
„przechowywanie energii jako usługa”.

Przetwornica: konwencjonalna 
czy specjalna?
Poza akumulatorem niezbędnym ele-
mentem hybrydowych układów zasila-
nia są falowniki (przetwornice), które 
umożliwiają przetwarzanie prądu sta-
łego wytwarzanego przez akumulator 
i niektóre instalacje energii odnawialnej 
w prąd zmienny, na którym bazuje więk-
szość sieci przemysłowych. Urządzenia 
te w przemyśle są też powszechnie wyko-
rzystywane do regulacji prędkości obroto-
wej silników elektrycznych przez zmianę 
częstotliwości impulsów elektrycznych. 
Przetwarzają wówczas napięcie zmienne 
z sieci w napięcie stałe, a następnie 
ponownie w napięcie zmienne o regulo-
wanej częstotliwości. Owa regulacja czę-
stotliwości przydaje się także w przy-
padku zasilania energią odnawialną 
z OZE lub akumulatora, gdyż umożli-
wia dokładną synchronizację częstotli-
wości napięcia z częstotliwością pracy 
sieci elektroenergetycznej. Najważniej-
szą cechą inwerterów wykorzystywanych 
w hybrydowych układach zasilania jest 
dwukierunkowość: mogą one zarówno 
pobierać energię z akumulatora czy OZE, 
jak i z sieci – w celu doładowania baterii.

Mimo że pełnią inną funkcję niż 
w przypadku regulacji prędkości obroto- 
wej silników, falowniki stosowane w hy- 
brydowych systemach zasilania cechują 
się często niemal identyczną konstrukcją. 
Różnią się natomiast oprogramowaniem, 
dostosowanym do pełnionej funkcji.

Przykładem mogą być przetwornice 
z serii VACON NXP firmy Danfoss, opra-
cowane specjalnie z myślą o hybrydo-
wych układach zasilania. Urządzenia 
mogą być podłączane do akumulatorów 
i superkondensatorów, a także do ogniw 
paliwowych i paneli słonecznych. Ich 
zaletą jest szeroki zakres napięć wejścio-
wych, umożliwiający dostosowanie napię-

cia źródła do wspólnego systemu magi-
strali prądu przemiennego. Układ może 
być chłodzony powietrzem lub cieczą, 
a jego modułowa budowa umożliwia two-
rzenie rozbudowanych zestawów urzą-
dzeń, a tym samym redukcję zajmowa-
nej przestrzeni. Modele przystosowane 
do pracy w trudnych warunkach zostały 
dodatkowo wyposażone w wytrzymałą 
obudowę o stopniu ochrony IP54.

Podobne rozwiązania, zwane potocz-
nie falownikami hybrydowymi, mają 
w swojej ofercie także inni producenci, 
w tym ABB czy Fronius. Ten ostatni 
do zastosowań przemysłowych oferuje 
zestawy Power Package, składające się 
z trzech komponentów: falowników, urzą-
dzenia sterującego Fronius AC Combiner 
oraz konfekcjonowanych kabli. Rozwiąza-
nie zostało stworzone specjalnie z myślą 
o obsłudze instalacji fotowoltaicznych 
oraz magazynowaniu pobieranej z nich 
energii.

Podsumowanie
Należy mieć świadomość, że fakt, iż 
większość komponentów stosowanych 
w hybrydowych układach zasilania zalicza 
się do standardowych produktów dostęp-
nych na rynku, nie oznacza, że budowa 
efektywnego systemu hybrydowego jest 
prosta. Aby odpowiednio dobrać i zain-
stalować układ zasilania, wymagane jest 
posiadanie sporej wiedzy. Dlatego najle-
piej skorzystać z doświadczenia zewnętrz-
nego dostawcy technologii, który dora-
dzi, zaprojektuje i uruchomi sieć. Hybry-
dowe układy zasilania radykalnie różnią 
się bowiem od tradycyjnych. Mogą ogra-
niczyć koszty funkcjonowania zakładu 
i zmniejszyć jego wpływ na środowisko 
– inwerterów sterujących silnikamipod 
warunkiem jednak, że zostały odpowied-
nio zaprojektowane i wdrożone.

Steve Moore jest kierownikiem sprzedaży 
rozwiązań w firmie Danfoss Drives.  
 
Agata Świderska jest autorką tekstów i tłu-
maczką języka niemieckiego, specjalizu-
jącą się w szeroko pojętej tematyce prze-
mysłowej. Na rynku prasy specjalistycznej 
aktywnie działa od 2015 r. �

↙  Inwertery, które 
mogą być podłą-
czane do akumula-
torów i superkon-
densatorów, a także 
ogniw paliwowych 
i paneli słonecznych. 
Dzięki szerokiemu 
zakresowi napięć 
wejściowych umożli-
wiają dostosowanie 
napięcia źródła do 
wspólnego systemu 
magistrali prądu 
przemiennego.
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Inwestycja we własny 
magazyn energii pozwala 

na ograniczenie maksy-

malnej mocy pobieranej 

z sieci, a tym samym  

na zmniejszenie opłat 
z tego tytułu.
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O graniczenie zużycia energii oraz 
redukcja emisji gazów cieplar-
nianych stają się jednym z prio-

rytetów w przemyśle wytwórczym. Nie-
zależnie od panującej obecnie pandemii 
i przewidywanego globalnego spowolnie-
nia gospodarczego priorytetem pozostaje 
sztandarowa inicjatywa Komisji Europej-
skiej, tzw. Europejski Zielony Ład, któ-
rej celem jest przekształcenie UE w spra-
wiedliwe i dobrze prosperujące społe-
czeństwo z nowoczesną, ekologiczną 
i konkurencyjną gospodarką. Menedżero-
wie przedsiębiorstw odnoszących sukcesy 
na rynku wiedzą, że muszą teraz podej-
mować decyzje inwestycyjne, pozwalające 
na zachowanie rentowności w perspek-
tywie średnioterminowej. Na przemyśle 
spoczywa bowiem odpowiedzialność za 
obniżenie emisji dwutlenku węgla zgod-
nie ze wspomnianą strategią, zakładającą 
osiągnięcie przez UE neutralności klima-
tycznej do 2050 r., z celem pośrednim, 
jakim jest ograniczenie emisji o 55% do 
2030 r.

Za najbardziej skuteczne europej-
skie narzędzie polityki na rzecz oszczę-
dzania energii, obligujące do projektowa-
nia przyjaznych dla środowiska produk-
tów w całym cyklu ich życia, uznawana 

jest dyrektywa 2009/125/WE w spra-
wie ekoprojektu. Określa ona minimalne 
wymagania w zakresie efektywności ener-
getycznej dla wielu produktów, w tym 
sprężarek. Grupa produktowa sprężarek 
(ENER LOT 31) została zidentyfikowana 
jako priorytetowa w pierwszej iteracji 
planu prac dotyczącego ekoprojektu (lata 
2009–2011) i wiele wskazuje na to, że 
zostanie ponownie uwzględniona w planie 
prac na lata 2020–2024.

Wszystko to służy skupieniu uwagi 
branży (w tym branży sprężonego powie-
trza) na innowacjach w celu sprostania 
zapotrzebowaniu przemysłu produkcyj-
nego na nowe sposoby dostarczania wyso-
kiej jakości sprężonego powietrza. Na 
rynek wchodzą nowe technologie, pozwa-
lające na uzyskanie wyższej efektywno-
ści energetycznej, a jednocześnie obniże-
nie kosztów.

Czystość sprężonego powietrza
Sprężone powietrze jest w zakładzie pro-
dukcyjnym jednym z głównych mediów. 
Brak jego dostępności powoduje zatrzy-
manie produkcji, podobnie jak brak zasi-
lania. Jednak w branżach takich jak 
produkcja farmaceutyczna i technika 
laboratoryjna, przemysł spożywczy, elek-
troniczny czy produkcja opakowań, brak 
wysokiej jakości powietrza spełniają-
cego wymogi norm ISO 8573-1:2010 
oraz ISO 8573-7:2003 może powodować 
ryzyko zanieczyszczenia produktu, a przez 
to konieczność jego wycofania i wprowa-
dzenia zakazu sprzedaży, a tym samym 
zaszkodzić reputacji producenta.

W celu zapewnienia zerowej tolerancji 
na zanieczyszczenia zaleca się zastosowa-
nie sprężarek bezolejowych. Urządzenia 
te sprężają powietrze w komorze bezole-
jowej, która jest dobrze uszczelniona, aby 
uniknąć zanieczyszczenia.

David De Pril

Bezolejowe sprężone powietrze, 
czyli oszczędność energii i niższe koszty
Uzyskanie bezolejowego sprężonego powietrza jest szczególnie 
ważne w takich zastosowaniach, jak produkcja farmaceutyczna 
i technika laboratoryjna, przemysł spożywczy, elektroniczny czy 
produkcja opakowań, ponieważ w tych właśnie branżach jakość 
sprężonego powietrza ma bezpośredni wpływ na jakość produktu 
końcowego. A ponieważ ten ostatni czynnik ma coraz większe 
znaczenie dla odbiorców, zapotrzebowanie na sprężarki bezolejowe 
stale rośnie. Jednocześnie firmy produkcyjne wykorzystujące 
w swojej działalności sprężarki powietrza oczekują obniżenia  
zużycia energii oraz kosztów posiadania tych urządzeń. 
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Jeszcze kilka lat temu firmy stosowały 
sprężarki z wtryskiem oleju z filtracją, 
spełniające normy jakości oleju klasy 1, 
co oznacza, że w powietrzu nie może być 
więcej niż 0,01 mg/m3 pozostałości oleju. 
Aby zapewnić, że do układu nie dostanie 
się olej resztkowy, cząstki stałe lub pary, 
zastosowano dodatkowe osuszacze powie-
trza i filtry o stopniowej gradacji w celu 
dalszego oczyszczenia powietrza.

Obecnie w tzw. zastosowaniach wrażli-
wych wykorzystywane są bezolejowe sprę-
żarki powietrza, które dostarczają powie-
trze klasy 0 według normy ISO: 8573-
2:2007. Jednak do niedawna kompresory 
te były drogie i były używane głównie 
przez duże firmy oraz te, które eksporto-
wały swoje produkty na rynki o surowych 
standardach. 

Sprężarki bezolejowe  
z wtryskiem wody 
Wymogi oceny zgodności oraz normy do- 
tyczące jakości skłaniają producentów 
sprężarek do rozwoju produktów oraz za- 
pewniania najwyższych standardów czy-
stości sprężonego powietrza. Bardzo czę-
sto jednak dążenie do czystości sprężo-
nego powietrza prowadzi do skrajności. 
Mowa tu np. o instalowaniu wielu filtrów 
zamiast jednego, co zwiększa złożoność 
urządzenia i zużycie energii, a to wymaga 
zwiększenia czynności konserwacyjnych 
oraz podwyższa związane z nimi koszty.

Wysoce wydajną alternatywą dla tra-
dycyjnych bezolejowych dwustopniowych 
sprężarek śrubowych są stosowane od 
kilku lat sprężarki bezolejowe z wtryskiem 
wody. Dostarczają one sprężone powietrze 

klasy 0, przy znacznie prostszej, jedno-
stopniowej konstrukcji, w której chłodze-
nie i uszczelnienie elementu sprężającego 
jest realizowane poprzez wtrysk wody.  
W rezultacie sprężarka i element spręża-
jący pracują ze znacznie mniejszą pręd-
kością niż konwencjonalna sprężarka śru-
bowa, co przekłada się na większą nieza-
wodność, mniejsze zużycie podzespołów, 
a dzięki temu mniej prac konserwacyj-
nych i wyższą efektywność energetyczną.

Jest tylko jedno „ale”. Większość bez-
olejowych sprężarek z wtryskiem wody 
jest wyposażona filtry odwróconej osmozy 
(reverse osmosis – RO) na linii wlotu 
wody, specjalne materiały rotorów i zło-
żone układy łożysk. Systemy te okazały 
się kosztowne i podatne na awarie.

Sprężarki bezolejowe o mniejszej 
złożoności 
Rozwiązaniem opisanego problemu są 
urządzenia, które cechują się:

 →  konstrukcją zamkniętego obiegu wody 
o mniejszej złożoności,

 →  brakiem specjalnych łożysk lub materia-
łów nietypowych,

 →  brakiem potrzeby stosowania czułych sys-
temów RO.

↗ Rys. 1. Sposób działania układów sprężonego powietrza, wytwarzających powietrze klasy 0 – porównanie urządzeń.
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W branżach takich jak 
produkcja farmaceu-

tyczna, technika labora-

toryjna, przemysł elektro-

niczny i spożywczy, brak 
powietrza spełniającego 
wymogi norm ISO może 
powodować ryzyko zanie-

czyszczenia produktu, 

a przez to konieczność 
jego wycofania i wprowa-

dzenia zakazu sprzedaży.
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W tym układzie zamkniętym ryzyko zanie-
czyszczenia jest jeszcze bardziej ograni-
czone. Woda samoczynnie się uzupełnia, 
następuje płukanie i czyszczenie wnętrza 
sprężarki. Ponadto kompresor odprowa-

dza kondensat, co nie wymaga żadnej 
dodatkowej obróbki (ze względu na jego 
jakość na poziomie wody pitnej). Ponadto 
oprócz czystej wody i wolniejszej pracy 
sprężarki układ o zamkniętym obiegu 
może polegać na standardowych, bardziej 
ekonomicznych łożyskach stosowanych 
w tradycyjnych sprężarkach smarowa-
nych olejem, co dodatkowo zmniejsza zło-
żoność i koszty.

Jest to więc innowacyjna i znacznie 
bardziej niezawodna konstrukcja. W przy-
padku produkcji wrażliwej na jakość, 
w której awarie oznaczają znaczne straty 
i w której podstawowe znaczenie mają 
obniżone koszty energii i konserwacji, 
zalety tego rozwiązania są oczywiste.

Całkowity koszt posiadania (total 
cost of ownership – TCO) tej nowej sprę-
żarki z wtryskiem wody jest znacznie niż-
szy (>8%) w porównaniu z tradycyjnymi 
dwustopniowymi bezolejowymi sprężar-

Chłodnica 
końcowa

Wentylator

Wylot 
sprężonego 
powietrza

Separator 
wilgoci

Zawór 
minimalnego 
ciśnienia

Wkład 
separatora 
wody

Zbiornik 
separatora wody
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wody
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wlotu 
powietrza

Wlotowy 
filtr powietrza

Silnik

Zawór 
wlotowy

Zawór 
odcinający wody

Filtr 
wody

Linia powrotu 
skroplin

Zawór zwrotny 
na wylocie

Stopień śrubowy

Separator 
wilgoci

Powietrze otoczenia

Sprężone powietrze

Woda chłodząca – strona zimna

Woda chłodząca – strona gorąca

Olej smarujący – strona zimna

Olej smarujący – strona gorąca

Sprężone powietrze – strona gorąca

Sprężone mokre powietrze

↖  Rys. 2. Przykład konstrukcji układu o za- 
mkniętym obiegu wody i niskiej złożoności.

kami śrubowymi dzięki zmniejszonemu 
zużyciu energii i prostszej konstrukcji oraz 
łatwiejszej konserwacji. W porównaniu 
z rozwiązaniami z wtryskiem oleju sys-
temy te są jeszcze bardziej interesujące, 
ponieważ uzdatnianie w dalszej części 
procesu jest mniej obciążone.

Podsumowanie
Zalety najnowszych sprężarek bezolejo-
wych z wtryskiem wody, takie jak pro-
stota, wydajność i niskie wymagania kon-
serwacyjne, mogą pomóc firmom pro-
dukcyjnym w uzyskaniu bezolejowego 
sprężonego powietrza, które spełnia naj-
bardziej rygorystyczne normy, a jednocze-
śnie zwiększyć maksymalny czas sprawno-
ści urządzeń. Wszystko to przekłada się na 
niższe zużycie energii i mniejsze koszty.

David De Pril jest dyrektorem ds. zarzą-
dzania produktem i marketingu w fir-
mie ELGi Europe. Ma ponad 22-let-
nie doświadczenie w branży sprężonego 
powietrza. � 
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Zalety najnowszych sprę-

żarek bezolejowych 
z wtryskiem wody, takie 

jak prostota czy wydaj-

ność, mogą pomóc fir-
mom w uzyskaniu tań-

szego bezolejowego sprę-

żonego powietrza, które 
spełnia najbardziej rygo-

rystyczne normy.
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Chcesz oszczędzać energię w swojej fabryce  
lub w magazynie?

Wszystko, co musisz wiedzieć, znajdziesz na stronie:

www.inteligentnybudynek.eu
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J ak mówi Paweł Dziewiszewski, Pro-
duct Manager w firmie ASTAT Logi-
styka, w której osprzęt do szaf sta- 

      nowi większą część oferty, jeśli chodzi 
o wyposażenie szaf, to jest ono związane 
z wentylacją i klimatyzacją, ogrzewaniem, 
regulacją i oświetleniem.

Wentylacja i klimatyzacja
Jak twierdzi Paweł Dziewiszewski, przy 
doborze wentylacji ważne są takie dane, 
jak: wymiary szafy/obudowy, rodzaj apli-
kacji (umiejscowienie na zewnątrz lub 
wewnątrz budynku, informacje o stop-
niu zapylenia otoczenia, temperaturach 
otoczenia i wymaganej temperaturze we 
wnętrzu szafy), suma strat ciepła (liczba, 
rodzaj i moc urządzeń, które będą genero-
wać ciepło wewnątrz szafy – przeważnie 
głównymi generatorami ciepła są falow-
niki, zasilacze, transformatory). Doboru 
urządzenia można dokonać samemu, 
z pomocą kalkulatorów producentów, 
takich jak Watt-a-Calculator! firmy Alfa 
Electric. 

W ofercie rynkowej wentylato-
rów warto zwrócić uwagę na serię ATV 
firmy Alfa Electric. Jej główne zalety to: 
łatwość montażu (zatrzaskowy) i kon-
serwacji (grill na zawiasach umożliwia-
jący szybką wymianę filtra), a także pro-
sta zmiana kierunku przepływu powietrza 
(ten sam wentylator można zamontować 
jako nawiewny lub wyciągowy). Kupu-
jąc wentylator, trzeba pamiętać o dodat-
kowej kratce z filtrem – niezależnie od 
tego, czy będzie pracował jako nawiewny, 
czy wyciągowy. Należy zapewnić cyrku-
lację powietrza, umieszczając kratkę wlo-
tową/wylotową po przeciwległej stronie 
obudowy.

Innym przykładem jest asortyment 
firmy STOLTRONIC – oferuje ona wypo-
sażenie do szaf sterowniczych i racko-
wych niemieckiego producenta, firmy 
Elmeko. Jeśli chodzi o chłodzenie, w ofer-
cie ma klimatyzatory kompresorowe oraz 
moduły Peltiera o zakresie mocy chłod-
niczej od 0,1 kW do 10 kW oraz klasie 
szczelności od IP34 do IP67.

Bohdan Szafrański

Osprzęt szaf  
elektrycznych i sterowniczych
Użytkownicy przywiązują obecnie dużą wagę do szerokiego wyboru 
dostępnego osprzętu i możliwości rozbudowy zainstalowanych 
w szafach elementów. Doceniają oni możliwość łatwej rozbudowy 
i modułowe rozwiązania. Chętnie sięgają po kompleksowe 
zestawy produktów do szaf, w skład których wchodzą elementy do 
wprowadzania przewodów, przepusty kablowe, różnego rodzaju 
przyłącza, systemy ochrony kabli, koryta grzebieniowe itp.

↙  Klimatyzatory kom-
presorowe – mogą 
być zamontowane 
całkowicie wewnątrz 
lub na zewnątrz 
szaf sterowniczych; 
mogą być też czę-
ściowo zabudo-
wane.
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do montażu wewnątrz szafy. Zakres mocy 
urządzeń to 320–2600 W. Warto nadmie-
nić, że urządzenie bez filtrów powietrza 
ma konstrukcję eliminującą możliwość 
osadzania zanieczyszczeń, co praktycznie 
eliminuje potrzebę konserwacji.

Jako ochronę przed przegrzewaniem 
się szaf sterowniczych firma Pneuma 
poleca systemy chłodzenia EXAIR. Urzą-
dzenia zasilane są sprężonym powietrzem 
i nie mają silnika elektrycznego, który 
mógłby się zatrzeć. Nie mają też rucho-
mych części, które mogłyby się zepsuć, 
żadnych filtrów ani rur do czyszczenia 
i czynnika chłodniczego, mogącego spo-
wodować wyciek. Jak podaje firma, insta-
lacja trwa kilka minut, a jeśli zasili się je 
czystym, wolnym od wilgoci powietrzem, 
będą działać prawie bezobsługowo. Nie 
ma potrzeby stosowania części zamien-
nych innych niż elementy filtracyjne w fil-
trach sieciowych sprężonego powietrza.

Ogrzewanie
Podobnie jak przy chłodzeniu, w przy-
padku ogrzewania istotne są wymiary 
i rodzaj aplikacji (i wynikająca z niej 
wymagana minimalna temperatura oto-
czenia). Moc grzejnika należy dobierać 
tak, jakby był on jedynym źródłem ciepła 
w szafie – w ten sposób unika się powsta-
wania kondensatu, np. podczas zimowych 
przestojów linii. 

Warto zwrócić uwagę na takie roz-
wiązania, jak choćby grzejnik o grubo-
ści 8 mm firmy Stego. Jest on szczególnie 
polecany do obudów o wysokiej gęstości 
zamontowanych aparatów, w których nie 
zmieściłyby się standardowe ogrzewacze. 
Może być używany jako ogrzewacz kon-
wekcyjny lub kontaktowy i jest przezna-
czony do pracy ciągłej. Ciekawym rozwią-
zaniem jest także miniaturowa dmuchawa 
grzewcza (o mocy do 400 W) w obudo-
wie o wymiarach 88×66×97 mm firmy 
Alfa Electric.

Firma Stoltronic ma w ofercie grzałki 
aktywne i pasywne o mocy od 10 W do 
1000 W z montażem częściowo bądź cał-
kowicie wewnętrznym. Przykładem z serii 
SM są samoregulujące elementy grzejne 
PTC o mocy od 10 W do 45 W. Ich cechy 
charakterystyczne to: zoptymalizowany 
profil o zwiększonej mocy grzewczej i niż-

Rynek

W 2018 r. światowy rynek obudów 
i szaf elektrycznych został wyceniony 
przez analityków z Grupy IMARC na 
6,2 mld dolarów. Jednym z głównych 
czynników napędzających jego roz-
wój jest rosnący trend automatyzacji 
w przemyśle. Dlatego Grupa IMARC 
spodziewa się, że do 2024 r. osiągnie 
on wartość 8,7 mld dolarów. 

Wśród głównych światowych 
graczy na tym rynku wymienia się 
takie firmy, jak: ABB, Siemens, GE, 
Mitsubishi Electric, Toshiba, Rittal, 
Eaton, Omron, Nitto Kogyo, Schne-
ider, Delvalle, Electroalfa, EIC Solu-
tions, WesTech, Wieland, Chuan Yi 
Automation, Ebara Densan, Lian-
Cheng Group, STEP, Shimge Pump 
Group, Bao-Ling Electric, Sunl East 
Technology, Dongan Electric, Huasn, 
Huasheng Electrical Equipment 
i Zhong Yang. 

W Polsce działa wielu produ-
centów obudów do urządzeń elek-
trycznych przeznaczonych do użytku 
w przemyśle, w tym część funkcjo-
nuje lokalnie.

Źr
ód

ło
: P

ne
um

a

Źródło: Stoltro
nic

↙  Wysokie tempe-
ratury mogą być 
przyczyną uszko-
dzeń elektroniki, 
która kontroluje 
maszyny, skutku-
jąc błędnymi odczy-
tami lub wyłącze-
niami. Chłodzenie 
szafy elektrycznej 
może wyeliminować 
te problemy.

↖  Moduły chłodzące na bazie ogniwa Peltiera 
– urządzenia mogą pracować w dowolnym 
położeniu, również mobilnie. Oprócz dużej 
odporności na warunki środowiskowe są 
odporne na wibracje czy ruchy rotacyjne.

W doborze i dostawach urządzeń kli-
matycznych do szaf elektrycznych i tele-
komunikacyjnych specjalizuje się firma 
DACPOL. W zakresie klimatyzatorów 
i wymienników ciepła oferuje m.in. urzą-
dzenia firmy Seifert. Klimatyzatory są 
produkowane w wielu wersjach z fil-
trem i bez filtra, do montażu na ścianie 
szafy lub na dachu i w wersji panelowej 

www.controlengineering.pl
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szej temperaturze powierzchniowej, 
łatwiejszy montaż i podłączanie – moż-
liwe bez użycia narzędzi, a także moco-
wanie z klipsem do szyny montażowej 
i podłączanie zaciskiem sprężynowym. 
Dostępne napięcia to 12–24 V DC lub 
110–240 V AC.

Inny producent – firma Rittal – dostar-
cza np. grzałki do szaf sterowniczych słu-
żące do regulacji względnej wilgotno-
ści powietrza, które pozwalają uniknąć 
przekraczania punktu rosy i kondensa-
cji w szafie sterowniczej, a tym samym 
powstania szkód spowodowanych korozją 
lub zwarciem elektrycznym. Firma zaleca 
zastosowanie termostatu do dokładnej 
regulacji temperatury w szafie sterowni-
czej, a w celu uniknięcia powstawania 
kondensatu na podzespołach – regulowa-
nie ogrzewania za pomocą higrostatu. Jak 
informuje w swoich materiałach, w więk-
szych szafach sterowniczych równomierny 
rozkład ciepła osiąga się najlepiej dzięki 
zainstalowaniu większej liczby grzałek 
o mniejszej mocy.

Jeśli chodzi o firmę DACPOL, najczę-
ściej proponowane przez nią elementy 
grzejne są zbudowane z termistorów PTC, 
które ze względu na swoją charaktery-
stykę zależną od temperatury zewnętrznej 
zapewniają samoregulację mocy cieplnej 
układu. W zakresie elementów grzejnych 
firma poleca także usługi związane z pro-
jektowaniem i dostawą specjalnych roz-
wiązań do konkretnych urządzeń.

Osuszanie
Na rynku dostępne są też produkty osu-
szające do szaf sterowniczych do mon-

tażu w różnych pozycjach oraz możli-
wość wyboru odwilżacza z dodatkową 
pompką. Aby zapewnić odpowiednie 
odprowadzanie wilgoci z szaf sterowni-
czych, firma Stoltronic zaleca instalację 
odwilżacza powietrza. Podczas funkcjono-
wania urządzenia ciepłe i wilgotne powie-
trze z komory kierowane jest na zimną 
powierzchnię odwilżacza. Wilgoć osadza 
się na niej, co pozwala zebrać i usunąć 
kondensat. Urządzenie może być monto-
wane częściowo wewnątrz lub całkowicie 
wewnątrz obudowy. 

Aby zwiększyć wydajność osuszania 
w warunkach wilgotnych, firma zaleca 
zainstalować modele z dodatkową pompą 
zwiększającą wydajność odwilżacza.

Regulacja
Jeśli chodzi o elementy związane z regula-
cją, to zdaniem Pawła Dziewiszewskiego 

warto zwracać uwagę na maksymalną 
obciążalność termostatu/regulatora, 
zwłaszcza gdy chcemy kontrolować pracę 
grzejnika na napięcie stałe (duża moc przy 
niskim napięciu pracy skutkuje dużymi 
wartościami prądu). Nie należy zapomi-
nać o istnieniu urządzeń „2 w 1”, czyli 
np. termostatach podwójnych (do grzania 
i chłodzenia lub chłodzenia i sygnalizacji) 
czy higrotermach, które oszczędzają miej-
sce na szynie montażowej.

Firma Weidmüller oferuje jednostki 
sterujące do regulowania temperatury 
i wilgotności za pomocą termostatów 
i higrostatów. Termostat THSA to kom-
paktowe standardowe rozwiązanie do ste-
rowania nagrzewnicą i wentylatorem. 
Zapewnia ochronę systemów grzewczych 
i pomaga oszczędzać energię. Natomiast 
podwójny termostat THSA jest kompak-
towym rozwiązaniem do jednoczesnego 
przełączania dwóch urządzeń w różnych 
zakresach temperatur. Urządzenie Humi-
distat HYSA można wykorzystywać do 
kontroli wilgotności i ochrony przed kon-
densacją, szczególnie w środowiskach 
o wysokiej wilgotności.

↙  Ogrzewacz płaski – jego ultracienka konstruk-
cja sprawia, że szczególnie nadaje się do obu-
dów o wysokiej gęstości zamontowanych 
aparatów, w których standardowe ogrzewa-
cze nie zmieściłyby się.

Źródło: STEGO Elektrotechnik
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←  Przykład grzałki aktywnej: element grzewczy 
PTC z wentylatorem, o mocy grzewczej  
650 W i napięciu 230 V AC, mający dwa 
obiegi grzewcze z różnymi konfiguracjami 
obwodów.
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→  Higrostat z zabezpieczeniem naciągu – włą-
cza grzanie lub chłodzenie po przekroczeniu 
nastawionej wilgotności względnej w szafie 
sterowniczej.

→  Termostat – regulator 
temperatury, polecany 
szczególnie do wyste-
rowania wentylato-
rów, grzałek i wymienni-
ków ciepła, ale również 
jako nadajnik sygnału do 
monitorowania tempe-
ratury we wnętrzu szafy 
sterowniczej.

ENERGIA 2021
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Oświetlenie
Dobre oświetlenie poprawia bezpieczeń-
stwo i komfort osób montujących, eks-
ploatujących i konserwujących szafy ste-
rownicze. Nie bez znaczenia jest też ener-
gooszczędność rozwiązań. Coraz częściej 
inspektorzy zwracają więc uwagę na 
korzyści z zastosowania oświetlenia LED-
-owego zamiast wciąż bardzo popularnych 
lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 
a zwłaszcza tradycyjnych żarówek. 

Przy doborze oświetlenia warto wziąć 
pod uwagę nie tylko wielkość szafy i jej 
umiejscowienie (oświetlenie otoczenia), 
ale także sposób montażu (np. mocowa-
nie magnetyczne jest praktyczne, ale nie 
nadaje się do obudów tworzywowych czy 
większości stali nierdzewnych) czy obec-
ność dodatkowego gniazda serwisowego. 

W ofercie firmy ASTAT Logistyka znaj-
dują się lampy fluorescencyjne oraz LED-
-owe, z montażem śrubowym, klipsowym 
lub magnetycznym, bez dodatkowego 
wyłącznika, z przełącznikiem I-O lub czuj-
nikiem ruchu, z gniazdem serwisowym 
lub bez, o różnych długościach i mocy 
(a co za tym idzie – jasności). Niektóre 
modele umożliwiają dodatkowo łączenie 
wielu lamp w jeden łańcuch.

Firma Phoenix Contact, która oferuje 
bogaty zestaw produktów do wyposażenia 
szaf sterowniczych, ma w ofercie lampy 
PLD z diodami LED do oświetlenia wnę-
trza. Włączanie i wyłączanie światła może 
się odbywać np. za pośrednictwem zin-
tegrowanego czujnika ruchu. Jak podaje 

producent, żywotność diod LED to 50 
tys. godzin (wartość L70), co eliminuje 
konieczność wymiany oświetlenia.

Prowadzenie przewodów
Niedocenianym elementem osprzętu szaf 
sterowniczych są systemy prowadzenia 
kabli i przewodów. Dobrze zaprojekto-
wane i wykonane prowadzenie przewo-
dów ułatwia serwisowanie. 

Phoenix Contact oferuje system pro-
wadzenia kabli CGS. Jest to wybór koryt 
grzebieniowych, umożliwiający elastyczne 
układanie przewodów w szafie sterowni-
czej. Montaż ułatwiają zęby wyłamywane 
bez użycia narzędzi. Natomiast węże 
ochronne służą do doprowadzania kabli 
i przewodów do szafy sterowniczej. 

Na rynku dostępny jest bogaty wybór 
złączek elektroinstalacyjnych, przepustów 
kablowych oraz wyposażenia do prowa-
dzenia i znakowania przewodów.

Programy ułatwiające wybór
Zróżnicowane potrzeby i budowa szaf 
sterowniczych mogą utrudniać dobór 
osprzętu, dlatego wielu producentów udo-
stępnia programy, które ułatwiają ten pro-
ces. Poza wspomnianym już Watt-a-Cal-
culator! firmy Alfa Electric przykładem 
jest oprogramowanie Weidmüller Sizing 
Software (WSS) – narzędzie do planowa-
nia, które podpowiada dobór komponen-

tów do systemu zarządzania temperaturą 
wewnątrz szafy sterowniczej. Korzysta-
jąc z tego narzędzia, można zaprojekto-
wać system dostosowany do konkretnych 
potrzeb, unikając np. niepotrzebnego jego 
przewymiarowania. 

Inny przykład to cyfrowy asystent 
firmy Schneider Electric – Digital Rules, 
który pomaga zdefiniować zakres obu-
dów, kompatybilnych akcesoriów i roz-
wiązań do zarządzania temperaturą. 
Oprogramowanie automatycznie wyświe-
tla listę kompatybilnych akcesoriów i uła-
twia znalezienie odpowiedniego rozwiąza-
nia termicznego. 

Podsumowanie
Klienci z branży przemysłowej poszukują 
dziś rozwiązań kompleksowych. Rosną też 
wymagania w stosunku do zakresu tem-
peratur, w jakich mogą pracować szafy 
elektryczne i sterownicze, oraz wydajności 
zainstalowanego w nich chłodzenia. Jed-
nocześnie ciągle wzbogaca się oferta ryn-
kowa, w której zorientowaniu się pomaga 
oferowane przez producentów oprogramo-
wanie. Stanowi ono wsparcie w wyborze 
rozwiązań dostosowanych do indywidual-
nych potrzeb.

Bohdan Szafrański jest od początku lat 90. 
związany z branżą informatyczną. Ukoń-
czył studia podyplomowe z zakresu infor-
matyki i telekomunikacji na Politechnice 
Warszawskiej. Zajmował się zagadnie-
niami normalizacyjnymi w Polskim Komi-
tecie Normalizacyjnym. Publicysta, dzien-
nikarz. Obecnie publikuje m.in. w prasie 
specjalistycznej skierowanej do odbiorców 
z branży automatyki przemysłowej. �
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↗  Odwilżacz działający z bezobsługową techno-
logią Peltiera. Chroni przed korozją, do jakiej 
dochodzi pod wpływem kondensacji wilgoci.

↗  Wskaźnik i regulator temperatury – do mon-
tażu w drzwiach lub ścianie szafy sterowniczej

www.controlengineering.pl



— 
Cyfrowa technologia EZLink
To łatwe uruchomienie i zaawansowana diagnostyka 
sond pH, mętności i rozpuszczonego tlenu

ABB jako jeden z światowych liderów produkujących aparaturę kontrolno-pomiarową  
i analitykę z dumą prezentuje nową rodzinę przetworników analitycznych i sond   
do pomiaru pH, rozpuszczonego tlenu oraz mętności wykorzystujących cyfrową  
technologię EZLink. Dzięki cyfrowej komunikacji pomiędzy sondą a przetwornikiem 
uruchomienie jest proste jak włożenie wtyczki do kontaktu a zaawansowana   
diagnostyka pozwala na szybkie wykrycie usterki oraz wymianę sondy dopiero wtedy, 
kiedy jest to konieczne.
Dowiedz się więcej na www.abb.pl/pomiary
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