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SITRANS LR250 s PVDF anteno
Meritev nivoja tekočin v agresivnih aplikacijah
SITRANS LR250 s PVDF anteno je nov 2-žični, 25 GHz pulzni radarski merilnik
nivoja za spremljanje meritev nivoja tekočin do razdalje 10 m. Primeren je za
merjenje nivoja zelo jedkih ali agresivnih snovi, ki jih najdemo v kemični in farmacevtski industriji, ima pa tudi FDA certifikat za prehrambeno industrijo in SIL2
varnostni certifikat.
Primeren je za merjenje tekočin z dielektrično konstanto večjo dk>3, procesno
temperaturo od -40 do +80 °C in do 5 barov tlaka. Odlikuje ga tudi kratka minimalna razdalja merjenja nivoja medija od antene, ki znaša le 50 mm. Radarski merilnik nivoja vsebuje grafični uporabniški vmesnik za lažje parametriranje kot za diagnosticiranje napak in ogled echo profilov v primeru nepravilnega merjenja nivoja.
Parametrira se ga lahko z ročnim programerjem ali s standardnim PC-jem s programskim orodjem SIMATIC PDM preko HART protokola, podpira pa tudi AMS
in PACTware.
http://www.siemens.com/lr250

SITRANS LR250
s
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Spoštovani,
Novo leto je vedno priložnost za nov začetek. No, uspešni in podjetni ne
iščejo priložnosti, ampak jih ustvarjajo. Ustvarite tudi vi svojo priložnost in se udeležite strokovnih dogodkov in sejmov, ki bodo v letošnjem letu kreirali priložnosti! Iščete zaposlitev, poslovnega partnerja,
financiranje projekta, inovacije, ki jo želite spraviti v proizvodnjo ali
morda le kupca?
Sejem LOS 2012 je pred vrati, sejem InTehnika se bo odvijal novembra
skupaj s sejmom inovacij. To so tudi vaše priložnosti.
Naše geslo je: Moderne tehnologije, Sodobni pristopi, Učinkovite rešitve.
Prav to geslo je tudi geslo letošnjega prvega sejma industrijske tehnike
- InTehnika. In revija Avtomatika bo odsevala moto v svojih vsebinah,
ki jih bomo ustvarjali skupaj z vami.
Veselimo se uspešnega sodelovanja z vami!

Dragan Selan
Odgovorni urednik
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Tisk:
PREMIERE D.O.O., Medvode
Cena 4,17 €, za celoletno naročnino priznavamo 10% popust, poštnina za SLO
in DDV sta vključena v ceno, naklada
1.500 izvodov. Vse pravice pridržane.
Ponatis celote ali posameznih delov je
dovoljen samo z dovoljenjem založnika
in vedno z navedbo vira. Nepodpisane
fotografije so iz fotoarhiva uredništva
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letno, julija in avgusta ne izide.
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Naročilnico izrežite in izpolnite z zahtevanimi podatki.
Dopisnico brez znamke vrzite v poštni nabiralnik...

Naročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.com
Podjetje/pravna oseba/:
Kontaktna oseba:
Ime:
Priimek:
Ulica:
Številka in ime pošte:
Tel.:
Ident. št. za DDV:
E-mail:
Domača stran podjetja:


POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S
št.
FAX:

Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA na naš naslov. Celoletno naročnino v višini 41.70 €/kpl* za
izvodov bomo
poravnali v 8. dneh po prejemu ponudbe.

Podpis:

M.P.

Izjavljamo, da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!
* kpl je 11 zaporednih številk!
Vse cene vsebujejo DDV!
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STROKOVNJAKI SVETUJEJO
VIŠJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA

mag. Marijan Vidmar, INEA d.o.o.
Stegne 11, 1000 Ljubljana
e-pošta: marijan.vidmar@inea.si
Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom. Dvonivojske in trinivojske aplikaKomunikacijski protocije
koli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
lahko pošljete po elektronski pošti ali pa poklite po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

Branko
, ing., SINABIT d.o.o., tel.
01 56-36-300, branko.nikolic@sinabit.si

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identifikacijo, mobilno
tehnologijo
kode, RFID in uvajanje sistemov v
proizvodnjo.

Svetuje na
uporabe: PLC in DCS krmiin
procelniških sistemov v
sih; recepturni sistemi po standardu ISA S8801; OPC tehnologije za prenos podatkov na višje nivoje vodenja in v MES; izvedba, kvalifikacije in dokumentiranje programskih rešitev po
standardih za farmacevtsko industrijo (GAMP).

Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
ales.habic@spica.si

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

Damijan Jager, univ. dipl.
Tipteh d.o.o.
tel.: 01/200-51-50
e-pošta: damijan.jager @tipteh.si
Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi varnostnih elementov kot so svetlobne zavese, svet"muting" sistemi, dvoro
vklopi,
lobne
izklopi v sili in varnostna stikala, senzorika.
šanje po e-pošti.

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV

mag. Aleš
, Špica International d.o.o.,
tel. (01) 5680 884

dr. Saša Sokoli , univ. dipl.
direktor
marketinga in prodaje, Metronik d.o.o., tel.
01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si

Je vrhunski strokovnjak na
niškega vida in direktor mednarodno priznanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in invida (tudi
tegraciji sistemov
termovizije) v industrijske procese.

Je specialist za sisteme za upravljanje in nadzor (SCADA sistemi - programska oprema).
lahko vsak torek med 10. in 12. uro
ali pošljete vprašanje po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV
Janez Kokalj,
ELSING d.o.o., tel. 01/562-60-44
splet: www.elsing.si
e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja projektov v Robotina d.o.o.

direktor

Tel: 05 689 20 24
E-pošta: ivan.morano@robotina.si
Svetuje glede uporabe
mehkih zagonov,
vojev.

Svetuje pri
in krmiljenju asinhronskih
elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale
nizkonapetostne stikalne opreme.

regulatorjev,
motorjev, meritev ni-

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV

Janez
univ. dipl.
Elsyst d.o.o.,
tel. 01/83-10-425. splet: www.elsyst.si
Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroinstalacij (EIB instalacije) v vseh fazah od projektiranja do izvedbe.
Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek
med 8. in 10. uro.

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

G.
je specialist z bogatimi izkušnjami z
izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije.
ga lahko vsak torek med 10. in 12.
uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

Svetuje s
uporabe induktivnih, kapacitivnih in opto senzorjev za uporabo v avtomga
atizaciji industrijskih procesov. Pokli
lahko na telefon: 03 - 89 83 713. E-pošta:
fbselektronik@siol.net

ENERGIJSKO VARČNE ZGRADBE
Marjan Strnad, univ. dipl.
el., vodja oddinteligentne in prijazne
elka Energijsko
zgradbe v Robotina d.o.o.
Tel. 040 191 441 ali
e-mail: marjan.strnad@robotina.si

Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja podatkov
v proizvodnji, posredovanju podatkov v poslovne informacijske sisteme in pri posredovanju
podatkov za krmiljenje proizvodnje iz poslovnega informacijskega sistema v proizvodnjo
ter pri avtomatizaciji strojev in naprav.

ga lahko na telefon ali pošljete e-mail.

e-mail: fbselektronik@ siol.net

ga lahko na telefon 01-750-85-10
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

Maks Tuta, univ. dipl. ing., Sinabit d.o.o.
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@sinabit.si, splet: www.sinabit.si

Svetuje na
varovanja in
s svetlobnimi zavesami varnostnega nivoja 4 in varnostnega nivoja 2.

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si.

Svetuje s
uporabe servo pogonov, frepretvornikov in pozicijskih krmilnik
kov.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE

Damijan Smonkar, dipl. ing. el., FBS ELEKTRONIK d.o.o.
tel. 03/89-83-700 ali e-pošta:
fbselektronik@siol.net

Alojz Vipavc, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-712 ali

Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec,
tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si
Splet: www.ps-log.si

dlje
ukvarja z vodenjem industrijSe
procesov. Svetoval
skih zveznih in
vam bo s
regulacij vsak ponedeljek od
11. do 12. ure na telefonu: 01/513-81-91,
041/694-742 ali pošljete vprašanje po e-pošti.

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE

mag. Janez
, univ. dipl.
teh. direktor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00,

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

mag. David
, direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
e-pošta: david.cuk@inea.

NADZORNI SISTEMI - SCADA

dr. Francelj
, FDS Research, Computer
Vision Group, tel. 01/589-75-81,
splet: www.fdsresearch.si
e-pošta: francelj.trdic@fdsresearch.com.

Svetuje glede pravilne izbire, vgradnje in zagona sistemov
toplotnih
in
kolektorjev.

ELEKTROMOTORNI POGONI
Slavko Senica, univ. dipl. ing. el.,
Sistemi IN ES d.o.o., tel: 07 81 62 070,
e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si

Svetuje pri
in izvedbi avtomatizacij na
krmiljenih in reguliranih elektromotorskih pogonov poljubnih izvedb.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI•SISTEMI
Vito Koprivnikar, ing,
direktor
SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta:
vito.koprivnikar@silon.si
g. Koprivnikar je specialist za
izvedbo odprtih sistemov avtomatizacije
zgradb in procesov.

in

Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali po
elektronski pošti.

INTELIGENTNI SISTEMI ZA ZGRADBE
Goran
d.i.e., Robotina d.o.o.
vodja programa avtomatizacije stavb
Tel: 05 689 20 28, goran.kocjancic@robotina.si
Svetuje pri projektiranju inteligentnih sistemov
za upravljanje in nadzor sodobnih zgradb
(GSM nadzor, WEB nadzor, daljinsko upravljanje, HVAC sistemi, razsvetljava, kontrola
pristopa, ...).

REGULACIJSKI VENTILI IN ARMATURA
Anton Zupan, univ. dipl. ing., vodja prodaje
procesnih in parnih armatur v GIA-S d.o.o.
Tel: 01 7865 301, e-mail: industrija@gia.si
Svetuje pri izbiri izvršilnih
oz.regulacijskih ventilov z ali brez
energije za Vaš kemijski proces, energetsko aplikacijo, kmiljenje pare ali preprost ogrevnosistem. Na podlagi dolgoletnih izkušenj s profesionalnimi armaturami
lahko pomaga z ustrezno strojno rešitvijo.

oglas
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RAZISKAVE IN RAZVOJ - PREIZKUS TOPLOTNEGA ŠOKA

Komore za preizkus toplotnega šok

Pripravil: Branko Badrljica, AVTOMATIKA, info: www.weiss.info

P

ogoji okolja imajo znaten vpliv na delovanje in zanesljivost elektronskih komponent, naprav in sistemov. Mednarodni standardi in testne specifikacije definirajo performanse za standardne aplikacije.

Šok test
Glavni namen testov toplotnega
šoka je ugotoviti:
• ali hipne temperaturne spremembe vplivajo na dolgotrajno delovanje naprave pod testom
• ali je varno delovanje testirane
naprave garantirano tudi po nenadni spremembi temperature
Poleg tega lahko na ta način izzovemo zgodnjo odpoved sistema, ne da
bi dosegli pri tem meje mehanske ali
termične obremenitve konstrukcije.
Pričakovano življenjsko dobo testnih
vzorcev lahko napovemo po izvedbi
nekaj sto do nekaj tisoč termičnih ciklov.

Testna komora je sestavljena iz dveh
neodvisno krmiljenih komor, ene
vroče in druge mrzle, ki sta posta108/2012
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RAZISKAVE IN RAZVOJ - PREIZKUS TOPLOTNEGA ŠOKA

vljeni ena nad drugo. Toplotni šok
dosežemo s hitrim pomikom vzorcev
iz ene komore v drugo s pomočjo
lifta. Ti so tako izpostavljeni toplotnemu šoku skozi hitro spremembo
temperature okolja.
Z nastavitvijo temperatur in števila ciklov določamo zahtevnost preizkusa.

Sistem ustreza naslednjim zahtevam:
• DIN40 046, stran 14, test Na, čas
transporta < 10s
• IEC-60068-2-14, test Na, čas
transporta <10s
• BS 2011
• MIL-STD 810E, metoda 503
• MIL-STD 202F, metoda 107 G
• MIL-STD 883 E, metoda 1010.7
severity level A, B, C, D, F
• JESD22-A101-A

CONTROLPAD*

Podrobnosti preizkusa so določene v
raznih standardih. Te zajemajo:
• temperaturo vroče komore
• temperaturo mrzle komore
• čas bivanja v vroči komori
• čas bivanja v mrzli komori
• čas transporta med komorama
• število ciklov

Preizkusni prostor z vzorci

Značilnosti
• prostornina 60 L
• pokončna postavitev komor omogoča hiter in varen preizkus
• temperature vroče komore od +50
°C do +220 °C
• temperature mrzle komore od - 80
°C do +70 °C
• čas prehoda med komorama manj
kot 10s

8

Zaščitna rešetka ( snemljiva)

• več kot 1000 ciklov je možno
opraviti brez odstranjevanja
nabranega ledu s pomočjo
vdelanega sistema prostorske

108/2012

•
•
•
•
•
•

kompenzacije in tako zagotoviti
neprekeninjeno delovanje
tiho delovanje, samo 58 dB(A)
zasnova, pripravljena na takojšnjo
uporabo („plug-in“)
postavitev komponent, ki je
prijazna vzdrževanju
vhodni port s premerom 80mm
dovoljena obremenitev dvigala 20
kg
12-colski TFT barvni LCD zaslon
na dotik in programje SIMCONTROL za udobno in enostavno
upravljanje

Standardna oprema:
• okno v vroči coni
• ultra lahke police in vodila
• dvigalo postavljeno v položaju za
nalaganje
• vhodna odprtina premera 80mm
• sistem za kompenzacijo volumna
zagotavlja dolgotrajno delovanje
• zračno hlajena enota za zamrzovanje
• hermetično zaprti sistemi za hlajenja brez CFCjev
• 12“ TFT LCD zaslon, občutljiv na
dotik
• CONTROLPAD za indikacijo dejanjskih vrednosti
• 32-bitni sistem za nadzor in krmiljenje SIMPAC
• programje SIMCONTROL za enostavno upravljanje
• vmesniki RS-232/USB/Ethernet
• digitalni I/O, 24V 4 prosto dostopni vhodi in izhodi brez lastnih potencialov

RAZISKAVE IN RAZVOJ - PREIZKUSNE KOMORE

• neodvisno nastavljiva temperaturna omejitev Tmin/Tmax za toplo in
hladno cono
• kontakte brez prenosa potencialov za izklapljanje enot pod testom
• nastavljivi programski temperaturni limiter Tmin/Tmax
• svetlobna signalizacija
• števec ciklov, kompteno število ciklov, preostali čas
• števec ur delovanja
• nadzor temperature skozi senzor v
nosilcu ali senzorja v conah
• odleditveni cikli proženi avtomatično ali nastavljivo
• nastavljivi čas mirovanja
• standardi že prednastavljeni in
enostavno izbirljivi: MIL-STD 883
E, metoda 1101.7 severity level A,
B,C,D,F
• mobilna verzija
• kalibracija dveh temperaturnih
vrednosti
• ohišje iz plošče galvaniziranega
jekla, prekrito s praškastim nanosom
• testni prostor, dvigalo in vstavitvene košare iz nerjavečega jekla

Model

Krmiljenje skozi odprto zanko

Teža cca. 800 kg

Priloženo programje SIMCONTROL in
12-colski TFT LCD občutljiv na dotik
omogočata učinkovit in udoben nadzor procesa. Priloženi so tudi simulacijski programi na trdem disku, lahko
pa jim dostopamo tudi skozi Ethernet ali USB ključek.
Nadzor izvajamo skozi 32-bitni sistem
I/O SIMPAC. Nastavljene in izmrejen
vrednosti so prikazane grafično.
Na voljo so naslednje metode:
 delo samo ene komore
 normalno delovanje
 časovno optimizirano delovanje
 energijsko učinkovito delo
Priloženi „šok editor“ nam omogoča
enostavno nastavljanje testnih pogojev.

Opcije
•
•
•

analogni I/O pretvorniki
temperaturno merjenje na testirancu
razširjeni temperaturni obseg
250 °C

TS60

Prostornina testne košare

cca. 60 l

mere testne košare
višina
širina
globina

370 mm
380 mm
430 mm

dimenzije testnega prostora
višina
širina
globina brez LCD zaslona
globina z LCD zaslonom

1,895 mm (2,330 mm*)
875 mm
1,970 mm
2,210 mm

Temperaturno območje (glej delovno področje)
vroča komora
mrzla komora
temperaturna deviacija skozi čas
temperaturna homogenost**
Calibrated values
cold chamber
hot chamber
čas prehoda med vročo in mrzlo komoro
največja teža merjenca

+50 … +220 Â°C
–80 … +70 Â°C
±0.3 … ±1.0 K
±0.5 … ±2.0 K
–40 °C
+125 °C
<10s
20 kg

Hladilna komora
električni priključek

zračno hlajena
3/N/PE AC 400 V ±10 % 50 Hz

deklarirana moč
nivo zvočnega pritiska, merjen na višini
1,60 m v pogojih prostega polja na razdalji 1m
od sprednje strani sistema

<58 dB(A)

Teža cca. 800 kg

* višina inštalirane sobe, potrebna za normalno delo komore
** glede na korigirano točko vrednosti v temperaturnem obsegu -65°C do +200°C
Tehnične spremembe so možne.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

žične mrežice in vstavljive police
dodatna vstavitvena odprtina
premera 80 mm
priklop za inertizacijski CN2 komprimirani zračni sušilnik ali za
komprimirani zrak
šok hlajenje s tekočim dušikom
vodno hlajena hladilna naprava
posebne napetosti
WD ali DKD kalibracije
vmesnik RS-232 <--> IEEE 488
vmesnik RS-422/485
programje SIMPATI za delo preko
mreže

nem usposabljanju uporabnikov, za
morebitna vprašanja pa je na voljo
spletna pomoč.
SIMPATI* je integriran v mrežno okolje tako, da uporabnik potrebuje na
svojem računalniku le spletni brkljalnik brez namenske programske opreme.

Nadzorovani pogoji okolja
preko SIMPATI*
Za doseganje visokih kakovostnih
standardov je potrebna ocena in dokumentacija in integracija testnih rezultatov.
Programje SIMPATI* nam omogoča
povezavo do 99 testnih sistemov z
osebnim računalnikom. Intiutivno
okolje odpravlja potrebo po oseb108/2012

Poleg normalnih sporočil na zaslonu
in vnosov v dnevniško datoteko ( „log
file“) lahko na programje generira
tudi elektronsko pošto in jo pošlje na
različne naslove. Prejemniki so lahko
tako računalniki v pisarni, v nadzornem centru ali mobilni telefoni.
SIMPATI* uporablja obstoječe stre-
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RAZISKAVE IN RAZVOJ - PREIZKUS TOPLOTNEGA ŠOKA

zvoja, zagotavljanja kakovosti in proizvodnje.
Weiss Umwelttechnik ponuja kot
eden vodilnih svetovnih proizvajalcev simulacijskih sistemov celoten
spekter testne opreme; od ekonomičnih serij do „walk-in“ sistemov in
procesno integriranih sistemov, narejenih po specifikaciji naročnika.

Varnostni krmilnik
Za 140 varnostnih vhodov

Novi varnostni krmilniki serij MSI100 in MSI200 lahko z le nekaj kliki
programsko koordinirajo 20 varnostnih vhodov in 4 izhode.
izbor certiﬁciranih funkcijskih blokov
možnost razširitve do 140 varnostnih vhodov s pomočjo modulov MSI-EM
enostavna povezava v industrijske področne mreže
Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 21, SI – 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 200 51 50, Fax.: +386 (0)1 200 51 51
e-pošta: info@tipteh.si, http://www.tipteh.si

www.leuze.com

Visoko učinkovita podpora po prodaji zagotavlja varnost naročnika in visoko operativno varnost sistemov
samih.
Desetletja izkušenj na različnih aplikacijski področjih in intenzivna izmenjava informacij s strankami po svetu
garantirata dobro sodelovanje.
Če cenite „know-how“, podporo in
celovito varnost, se obrnite na Weiss
Umwelt-technik.

žnike elektronske pošte in podpira
SMTP protokol.
Na razpolago je razpon produktov z
volumni od 34 litrov do 2160 litrov in
delovnim obsegom -75°C do +180°C
ter relativne vlažnosti od 10% do
98%.
Poleg tega je na voljo izčrpen nabor
preizkušenih testnih sistemov za simulacijo učinkov vremena, toplotnih
šokov, korozije in dolgotrajnega testiranja za potrebe raziskovanja, ra-
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Nadaljnje informacije, tehnični uradiv Nemčiji, podizvajalci in agencije
po svetu lahko najdete na spletnem
naslovu: www.weiss.info.
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Podpisan dogovor o sodelovanju med
Obrtno podjetniško zbornico Slovenije
in Kemijskim inštitutom v Ljubljani
Info: Obvestilo za medije (OZS)

O

brtno podjetniška zbornica Slovenije je danes podpisala dogovor o sodelovanju s Kemijskim inš tutom v Ljubljani. Za Obrtno podjetniško zbornico sta dogovor podpisala, generalni sekretar Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, g. Dušan Krajnik in predsednik odbora za
znanost in tehnologijo pri OZS g. Janez Škrlec. S strani Kemijskega inš tuta sta dogovor podpisala
direktor, prof. dr. Janko Jamnik in pomočnik direktorja g. Aljoša Trtnik.
znanj in tehnologij v sodobno obrt
in podjetništvo, še
zlasti pa prenos
znanja v mala in
mikro podjetja.

Direktor Kemijskega inštituta
prof. dr. Janko Jamnik

Dogovor o sodelovanju zajema
poslovno in strokovno sodelovanje za področja organiziranja strokovnih seminarjev, tehnoloških in
nanotehnoloških dnevov, konferenc, delavnic, forumov in skupno
sodelovanje na različnih sejmih,
ter skupno načrtovanje projektov
zanimivih predvsem za moderno
in sodobno obrt ter podjetništvo.
Dogovor zajema tudi področje sodelovanja v domačih in mednarodnih projektih, sodelovanje na področju eksperimentalne znanosti,
nudenje pomoči pri prenosu novih

Dogovor o sodelovanju med podpisnikoma bo pomenil tudi večjo po vezanost gospodarstva in znanosti, še zlasti pa
strokovno pomoč
pri razvoju in uporabi novih tehGeneralni sekretar OZS, Dušan Krajnik
nologij s ciljem
uspešnejšega rapodročju bio in nanotehnologij,
zvoja novih izdelkov in storitev z
energetike ter okoljskih tehnologij.
višjo dodano vrednostjo. Obrtno
Obrtno podjetniška zbornica Slopodjetniška zbornica Slovenije je s
venije je sicer v zadnjih letih naKemijskim inštitutom zelo dobro
pravila velik korak naprej v povesodelovala že zadnji dve leti, dozovanju gospodarstva in znanosti,
govor o sodelovanju pa je doslej
še zlasti ji to dobro uspeva z odbopodpisala le z Institutom Jožef
rom za znanost in tehnologijo, ki
Stefan, Fakulteto za elektrotehnideluje v okviru OZS že nekaj več
ko, računalništvo in informatiko,
kot pet let.
Univerze v Mariboru in Fakulteto
za elektrotehniko, Univerze v LjuPodpisani dogovor med Obrtno
bljani.
podjetniško zbornico Slovenije in
Kemijski inštitutom v Ljubljani,
Podpis dogovora Obrtno podjetniške zbornice Slovenije s Kemijskim
pa je brez dvoma potrditev, da je
inštitutom v Ljubljani je izjemno
OZS postala napredna, razvojno
pomemben še zlasti za razvoj
naravna inštitucija in da je še kako
in uporabo novih materialov in
zainteresirana za vedno večjo pospoznavanje novih tehnoloških
vezanost z akademsko in znanprocesov ter osvajanja znanja na
stveno sfero.
108/2012
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Zaključno poročilo odbora za znanost in
tehnologijo s sejma IFAM-Intronika 2012
Poročilo pripravil, Janez Škrlec
Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS

O

dbor za znanost in tehnologijo, ki ga vodi Janez Škrlec pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije se je celovito predstavil na mednarodnem sejmu IFAM-Intronika 2012 v Celju. Sejem
je potekal na Celjskem sejmišču od 25.1. do 27.1. 2012. Sejem IFAM-Intronika združuje dva
sejma, ki zajemata področje avtoma ke, robo ke, mehatronike in profesionalne elektronike. Na
sejmu se je predstavilo skupaj 124 razstavljalcev od tega 63 direktno in 61 preko zastopanih podje j. Iz Slovenije je bilo 44 razstavljalcev, 19 pa iz tujine.

Institut Jožef Stefan se je predstavil na vidnem mestu, še posebej sta bila predstavljena, odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko ter odsek za elektronsko keramiko K5. Predstavljen pa je bil tudi Center odličnosti NAMASTE

V okviru OZS so se predstavili še: Sekcija elektronikov in mehatronikov, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru, Kemijski
inštitut v Ljubljani, ter dve inovativni obrtno podjetniški podjetji s področja profesionalne elektronike, AIK –Kravanja
Igor s.p in AudioLogs – Milenko Glavica s.p. Predstavljene so bile najsodobnejše tehnologije iz področja avtomatike,
robotike, mehatronike in profesionalne elektronike.

IFAM-Intronika 2012 je bil dobro obiskan. IJS se je predstavil z različnimi eksponati, video gradivom in plakati

Razstavni prostor so obiskali številni predstavniki fakultet, inštitutov, industrije, zastopniki za tuja podjetja, podjetniki, študentje, dijaki, raziskovalci, inženirji iz industrije, projektanti, tehnologi, predstavniki raziskovalnih inštitucij,
tako iz gospodarstva kot akademsko znanstvene sfere.
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Na sliki razstavnega prostora OZS so: skrajno desno prof. dr. Karel Jezernik,
sekretarka Valentina Papež, prof. dr. Boris Tovornik in predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Janez Škrlec

Cilj sejemske predstavitve
Obrtno podjetniška zbornica se je na sejmu predstavila kot resna, odgovorna
in napredna inštitucija, zavedajoč se, da je prihodnost izjemno povezana z
avtomatiko, robotiko, mehatroniko in tudi elektroniko. Na sejmu so bile predstavljene aktivnosti, ki jih OZS z odborom za znanost in tehnologijo že počne
v dobro obrtnikov in podjetnikov. Predstavljene so bile
povsem nove tehnologije za
različna področja, predstavljen pa je bil tudi novi poklic
inženirja bionike, pri katerem je OZS sodelovala v času
nastajanja.
Partnerski podjetji Obrtno podjetniške
zbornice Slovenije, Miel Elektronika –
Omron in PS iz Logatca

108/2012
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DAS - STROKOVNA EKSKURZIJA V KRKO

Ekskurzija in občni zbor
Društva avtomatikov Slovenije 2011
Avtor:
dr. Gorazd Karer, tajnik Društva avtomatikov Slovenije
Fotografije: Milan Rotovnik

D

ruštvo avtomatikov Slovenije je nepolitična, prostovoljna in strokovna organizacija, ki povezuje
člane, ki se ukvarjajo z avtomatiko. V njej se lahko srečujejo, sodelujejo in delajo vsi, ki se na tak
ali drugačen način ukvarjajo s tehnologijo vodenja tehničnih sistemov in procesov, problematiko
avtomatizacije, informatizacije in robotizacije strojev, naprav, procesov, proizvodnje itd. Društvo ima svoj
formalni sedež na Fakulteti za elektrotehniko – Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, kjer je
zaposlen tudi trenutni predsednik društva izr. prof. dr. Sašo Blažič.

Udeleženci strokovne ekskurzije Društva avtomatikov Slovenije pred podjetjem Krka

Članstvo društva je z vidika organizacij, iz katerih prihajajo posamezni člani, zelo heterogeno. Med člani najdemo
strokovnjake, iz različnih podjetij uporabnikov avtomatizacije, iz inženirskih podjetij, ki ponujajo storitve in opremo na tem področju, iz državne uprave in tudi raziskovalce in profesorje z inštitutov ter univerz.
Društvo avtomatikov Slovenije je včlanjeno v Mednarodno federacijo za avtomatsko vodenje (International Federation of Automatic Control – IFAC). Združenje IFAC
trenutno povezuje 49 držav članic. Društvo avtomatikov
Slovenije vsako leto za svoje člane organizira strokovno
ekskurzijo. V okviru ekskurzije se izpelje tudi društveni
občni zbor, na katerem se pregleda dosedanje delovanje
društva, podajo pripombe nanj in predlogi za izboljšave.
Prav tako se člani pogovorijo o načrtih in idejah za delovanje društva v prihodnosti.
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Tudi v letu 2011 se Društvo avtomatikov Slovenije ni izneverilo tradiciji. V petek, 2. 12. 2011, smo si v Novem mestu ogledali podjetje Krka, predaval pa nam je tudi mag.
Janez Žmuc iz podjetja Metronik. Večina udeležencev
strokovne ekskurzije, ki jih je bilo letos več kot štirideset,
se je v Novo mesto pripeljala z društvenim avtobusom,
ki je prvo skupino članov pobral v Mariboru, preostanek
pa v Ljubljani. S člani društva, ki so se odločili za lastni
prevoz, smo se dobili pred upravno stavbo podjetja Krka
v Novem mestu, kjer se je začel strokovni del ekskurzije.
Po krepčilni jutranji kavi so nam predstavniki podjetja
Krka v konferenčni dvorani podjetja predvajali krajši film,
v katerem smo izvedeli marsikaj o podjetju, o razvoju tukajšnje farmacevtske dejavnosti, njenih začetkih, širitvi
in današnjem stanju. Poleg tega je bilo v filmu nazorno
predstavljeno delovanje Krkine nove tovarne za proizvo-
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rem smo izpeljali 19. občni zbor Društva avtomatikov Slovenije. Začeli
smo z izvolitvijo organov občnega
zbora, nato pa smo prebrali sklepe in
potrdili zapisnik 18. občnega zbora
Društva avtomatikov Slovenije.
Predsednik društva je poročal o delu
društva v letih 2010 in 2011, potem pa sta bili predstavljeni finančno poročilo in poročilo nadzornega
odbora. Sledila je predstavitev plana
dejavnosti društva in finančnega
načrta za leto 2012. Zapisnik 19.
občnega zbora Društva avtomatikov Slovenije lahko najdete na naslovu http://www.drustvo-das.si/
Obcni_zbor/2011/StrokovnaEkskurzija2011.pdf.
Predavanje mag. Janeza Žmuca s podjetja Metronik

dnjo zdravil v trdni obliki Notol, ki
smo si jo kasneje tudi v živo ogledali.
V drugem delu obiska so nas gostitelji peljali na ogled najsodobnejše in
– kar je za nas še posebej zanimivo
– v veliki meri avtomatizirane tovarne Notol. Nova tovarna, ki deluje od
leta 2002, predstavlja za Krko velik
korak v smeri povečanja proizvodnih
zmogljivosti, racionalizacije skladiščnih zmogljivosti in avtomatizacije
proizvodnih in transportnih procesov. Proizvodni procesi se odvijajo v
zaprtih sistemih, kar zagotavlja visoko stopnjo zaščite in varnosti izdelkov ter zaposlenih.
Po ogledu smo se udeleženci strokovne ekskurzije peljali v bližnjo

Gornjo Težko Vodo, kjer nam je mag.
Janez Žmuc s podjetja Metronik pripravil zanimivo predavanje, v katerem
je pobliže osvetlil
nekatere projekte
avtomatizacije v
farmacevtski industriji, pri katerih je
podjetje sodelovalo
ter izpostavil specifične težave in rešitve, ki se pojavljajo
pri tovrstnih projektih.
Po predavanju smo
si privoščili delovno kosilo, ob kate-

Po zaključku občnega zbora smo
člani izkoristili priložnost za prijetno
druženje in klepet s kolegi o strokov-

nih in manj strokovnih temah, kar
pa je tudi glavni namen vsakoletne
strokovne ekskurzije, ki jo organizira
Društvo avtomatikov Slovenije. Prijetno vzdušje se je nadaljevalo tudi na
avtobusu med popoldanskim vračanjem domov in mislim, da se vsi udeleženci strinjamo, da je tudi letošnja
strokovna ekskurzija uspela.
V imenu Društva avtomatikov Slovenije se zahvaljujemo podjetjema
Krka in Metronik, ki sta omogočili
izvedbo strokovne ekskurzije in 19.
občnega zbora Društva avtomatikov
Slovenije v letu 2011.

Delovno predsedstvo 19. občnega zbora Društva avtomatikov Slovenije
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Več o Društvu avtomatikov Slovenije, strokovni ekskurziji in občnem
zboru lahko najdete na društvenem
spletišču na naslovu http://www.
drustvo-das.si/.
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ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR

IZOBRAŽEVANJE S PODROýJA
MOýNOSTNE ELEKTROTEHNIKE
IN SODOBNIH ELEKTRIýNIH
INŠTALACIJ

NAMEN

KOTIZACIJA

Izobraževanje s podroþja moþnostne elektrotehnike
in sodobnih elektriþnih inštalacij, 33. KOTNIKOVI
DNEVI, je namenjeno strokovnjakom elektroenergetike s podroþja vzdrževanja, projektiranja,
investicijske dejavnosti, predavateljem strokovnih
šol in zainteresirani javnosti.
Letos bomo predstavili novosti s podroþja alternativnih virov elektriþne energije in njihovo vkljuþevanje v
elektroenergetske sisteme, nove standarde SIST na
podroþju elektriþnih instalacij in njihovo uporabo v
praksi, problematiko, izkušnje, pomanjkljivosti pri
uporabi obstojeþih veljavnih standardov, predstavitev velikih tehnoloških projektov in novosti s podroþja elektriþnih instalacij, uþinkovito rabo inteligentnih
elektriþnih instalacij, dosedanje izkušnje investitorjev, uporabo in vpliv led razsvetljave na elektriþne
instalacije, delo pod napetostjo na nizkonapetostnih
instalacijah in vzdrževanje, ekologijo na podroþju
elektroenergetike ter vplive na okolje.
V avli hotela bo prikaz proizvodnih programov s
podroþja elektriþnih inštalacij, merilnih inštrumentov
in opreme za elektroenergetske naprave.
Povzetki referatov so objavljeni na spletni strani

http://www.ed-mb.si/
STROKOVNA PRIPRAVA
mag. Marjan ZORMAN, univ. dipl. inž. el.
GSM: 041/647 733
PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA
Drago ýERNOGA
Telefon: 059 121 870; Fax: 059 121 871;
GSM: 040 836 961
Aleksander OBRECHT
GSM: 041 672508

Kotizacija znaša 250,00 EUR + 20 % DDV na
udeleženca, za izvedbo izobraževanja in gradivo.
Znesek nakažite na naš transakcijski raþun.
Raþun prejmete po izvedenem izobraževanju.
GRADIVO
Zbornik povzetkov in CD prejmejo udeleženci na
izobraževanju.
ROK PRIJAVE
Do 10. marca 2012
PRIJAVE
Po pošti: ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR
Glavni trg 17b, 2000 Maribor
po faksu: 059 121 871
e-mail: kotnikovidnevi@ed-mb.si;
prijava-obrazec: www.ed-mb.si
ORGANIZATOR
ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR
Glavni trg 17b, 2000 Maribor
Indetifikacijska številka: SI31299245
Davþni zavezanec: DA
TTR: SI 56 0417-3000-0733-805 - Nova KBM
REZERVACIJA HOTELA
ZDRAVILIŠýE RADENCI - služba rezervacij do 10. marca 2012.
Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci
Telefon: 02/ 520 27 20
Fax:
02/520 27 23
e-mail: terme@zdravilišþe-radenci.s
prijava-obrazec: www.ed-mb.si

RADENCI - HOTEL RADIN

PROGRAM
ýETRTEK 22.03. 2012

16.15 - 16.30 ODMOR
PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA

09.30 - ZAýETEK POSVETOVANJA
10.00 - 13.30
PREDSTAVITEV REFERATOV

ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR

1. Janez Zrnec, Boštjan Lipuš
PROBLEMATIKA
UPORABE
OBSTOJEýIH
VELJAVNIH
STANDARDOV, PRAVILNIKOV
TER NOVIH VODIL PRI KONTROLI IN
TESTIRANJU
ELEKTRONSKIH
ŠTEVCEV
ELEKTRIýNE ENERGIJE.

7. mag. Darko Koritnik
PRILAGODITEV MOýNOSTNEGA LABORATORIJA
ICEM-TC NOVIM ZAHTEVAM NA TRŽIŠýU
8. Franci Milhar, Šreþka Žlajpah
KOMPAKTIRANJE DALJNOVODOV

20.00 DRUŽABNI VEýER S PLESOM

2. mag. Mitja Koprivšek

PETEK 23.03. 2012

TREND RAZVOJA ODKLOPNIKOV IN STIKAL ZA
ZAŠýITO PROTI POJAVU ELEKTRIýNEGA
OBLOKA

11.15 - 11.30 ODMOR
PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA
3. Marko Kotnik
ZAŠýITA ELEKTRIýNIH INŠTALACIJ PRED
NAPETOSTNIMI IN ELEKTROMAGNETNIMI
MOTNJAMI
4.

09.30 - 13.00
PREDSTAVITEV REFERATOV
9. mag. Damjan Seme, mag. Viktor Lovrenþiþ,
Matjaž Lušin, Dušan Vižintin
ODPRTA VPRAŠANJA PRI VZDRŽEVANJU SONýNIH
ELEKTRARN S STALIŠýA VARNEGA DELA IN
GAŠENJA POŽARA

mag. Boris Žitnik, Dean Ogrizek

NOVOSTI S PODROýJA ZAŠýITE PRED
DELOVANJEM
STRELE
IN
PRED
PRENAPETOSTMI

10. mag. Dejan Matvoz, dr. Miloš Maksiü
VPLIV JALOVE MOýI RAZPRŠENIH
DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE

15.15 - 18.00
PREDSTAVITEV REFERATOV
5. mag. Viktor Lovrenþiþ, Matjaž Lušin,
mag. Damjan Seme
ZAKONODAJNI
OKVIRJI
IZOBRAŽEVANJA
IN USPOSABLJANJA UPRAVLJAVCEV IN
VZDRŽEVALCEV SONýNIH ELEKTRARN
6. Arpad Gaal
UVAJANJE DPN V ELEKTRODISTRIBUCIJI

NA

10.30 - 10.45 ODMOR

13.00 - 15.15 KOSILO
PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA

VIROV

PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA
11. mag. Dejan Matvoz
PRIMER OBRAVNAVE MOTENJ PO VODNIKU PRED
PRIKLJUýITVIJO
RAZPRŠENEGA
VIRA
V
DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
12. dr. Gregor ýerne, dr. Zoran Marinšek, Mitja Bizjak
ZAHTEVE PRI UPORABI PRILAGAJANJA ODJEMA IN
RAZPRŠENE PROIZVODNJE

13.00 ZAKLJUýEK POSVETOVANJA

RADENCI - HOTEL RADIN

ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR
POVZETKI REFERATOV
1. Janez Zrnec, Boštjan Lipuš

Namreþ, prehod toka skozi niþlo ima velik pomeni pri ugasnitvi
izmeniþnega obloka. Enosmerni oblok je s tega stališþa bistveno
nevarnejši.

PROBLEMATIKA UPORABE OBSTOJEýIH VELJAVNIH
STANDARDOV, PRAVILNIKOV TER NOVIH VODIL PRI KONTROLI IN TESTIRANJU ELEKTRONSKIH ŠTEVCEV ELEKTRIýNE ENERGIJE.

Priþujoþi prispevek podaja pregled stanja razvoja nove generacije zašþitnih naprav, s poudarkom na pregledu tehniþnih principov
zaznavanja obloka, na stanju standardizacije ter z oceno dejanskih aplikacij na podroþju uporabe obloþnih zašþitnih stikal.
Referat bo obsegal široko razlago podroþja kontrole in testiranj Dodaten poudarek bo usmerjen na obloþna loþilna stikala za
elektronskih števcev elektriþne energije z uporabo obstojeþih in fotonapetostne sisteme.
novih standardov, pravilnikov in vodil. Jasno je, da na podroþju
števcev za merjenje elektriþne energije prihaja do velikih tehnoloških sprememb. Lahko reþemo, da je števec elektriþne energije 3. Marko Kotnik
prerasel samo in zgolj merjenje elektriþne energije. Novi
»pametni« števci so sestavljeni iz veþ razliþnih naprav, ki omo- ZAŠýITA ELEKTRIýNIH INŠTALACIJ PRED NAPETOSTNIMI
goþajo vrsto novih funkcij. Vendar lahko trdimo, da vsi standardi, IN ELEKTROMAGNETNIMI MOTNJAMI
ki zadevajo to podroþje ne sledijo tehnološkim spremembam. Za naþrtovanje varne inštalacije je potrebno upoštevati zahteve
Zaradi tega se je v zadnjem obdobju na omenjenem podroþju v za varnost. Med zahteve za varno in zanesljivo delovanje elektriokviru evropskih in svetovnih inštitucij zaþelo odvijati v smeri þnih inštalacij sodijo tudi ukrepi pred napetostnimi nihanji, elekspreminjana doloþenih dokumentov. Zato bomo v prvem delu tromagnetnimi motnjami, prenapetostmi atmosferskega izvora in
referata predstavili nekatere spremembe na tem podroþju. Ome- zaradi stikalnih manipulacij in tudi zašþita pred podnapetostmi.
nili bomo vodilo OIML, priporoþila WELMEC, delovanje tehnološ- Za naštete probleme podaja zašþitne ukrepe standard IEC
kega komiteja TC 13,… Nadalje se bomo osredotoþili na dobro 60364-4-44. Dokument podaja rešitve za naslednje dogodke:
prakso iz tujine na podroþju statistiþnega vzorþenja števcev, SAT
in SIT testiranj ter prevzemnih kontrol novih števcev. V nekaterih x okvara med visokonapetostnim sistemom in zemljo v transformatorski postaji, þe ta napaja nizkonapetostno inštalacijo;
državah EU (Nizozemska, Skandinavija, Švica,…) merilni laboratoriji (KEMA) že opravljajo doloþena testiranja na števcih elektriþne energije. Za zakljuþek bomo predstavili nekaj metod in rezul- x nizkonapetostno inštalacijo;
tatov testiranj in meritev v Merilnem laboratoriju Elektroservisi, ki x prekinitvi napajalnega nevtralnega vodnika v nizkonapetostsledijo novim vodilom, pravilnikom in postopkom.
nem sistemu;
2. mag. Mitja Koprivšek
TREND RAZVOJA ODKLOPNIKOV IN STIKAL ZA ZAŠýITO
PROTI POJAVU ELEKTRIýNEGA OBLOKA
Pojav elektriþnega obloka je v veliki veþini primerov posledica
napake v elektriþni inštalaciji. V elektriþnih inštalacijah so že vrsto
let znani naþini za odpravo napak pri kratkem stiku ali preobremenitvi elektriþne inštalacije. Elektriþne varovalke, instalacijski
odklopniki, zašþitne naprave na diferenþni tok, moþnostni odklopniki in druge zašþitne naprave so vsem dobro znani izdelki, ki
prepreþujejo škodo ob pojavu napake v inštalaciji. Kljub znanim
dejstvom in uspešni zašþiti, ki jo omenjene zašþitne naprave dandanes nudijo v elektriþnih inštalacijah, obstajajo t.i. »sive« cone,
kjer obiþajna zašþita ne zadošþa.
To se dogaja v primerih, ko se napaka zgodi na takšnem mestu
in v takšnem obsegu, ki jo sedanje zašþitne naprave veþ ne zaznajo. Pogost primer je na primer, stik med faznim in nevtralnim
vodnikom, kjer se pogosto lahko zgodi, da je upornost na mestu
okvare tako velika, da dejanski tok ne preseže toka proženja
zašþitne naprave. Kljub temu pa se pojavi elektriþni oblok, ki lahko povzroþi veliko škodo. V takšnem primeru problema ne rešuje
niti zašþitna narava na diferenþni tok, saj ta tok sploh ne obstaja.
Naslednji problem je prekinitev faznega vodnika na nekem šibkem mestu, kjer lahko prav tako pride do pojava obloka, pa ga ne
zazna niti nadtokovna niti diferenþna zašþitna naprava. Posledica
je seveda lahko usodna za inštalacijo.
Poleg navedenega se je z uporabo obnovljivih virov elektriþne
energije poveþala uporaba enosmernega toka in napetosti, predvsem v fotonapetostnih sistemih, kjer se uporabljajo þedalje višje
napetosti. To dejstvo vodi k pogostemu pojavu obloka, ki pa ima
v primerjavi z izmeniþnim tokom še eno neprijetno lastnost.

x kratkem stiku med linijskim in nevtralnim vodnikom;
x nakljuþnem stiku linijskega vodnika z zemljo v nizkonapetostnem sistemu IT;

x prehodne prenapetosti atmosferskega izvora, ki se prenašajo
po distribucijskem napajalnem sistemu.

4. mag. Boris Žitnik, Dean Ogrizek
NOVOSTI S PODROýJA ZAŠýITE PRED DELOVANJEM
STRELE IN PRED PRENAPETOSTMI
Pojav strele in prenapetosti spremlja življenje na Zemlji najverjetneje že od vsega zaþetka njenega obstoja. Ne glede na to, da se
princip delovanja od samega zaþetka pa do danes ni spremenil
to ne pomeni, da je podobno s poznavanjem tega pojava, ki kaže
zelo stohastiþno in nepredvidljivo naravo. Ravno nasprotno od
spoznanj Benjamina Franklina, pa do danes je bilo mnogo narejenega in raziskanega v procesu posameznih faz atmosferskih
razelektritev in tudi njihovih uþinkov. Soþasno s procesom razkrivanja skrivnosti strele so se posodabljali tudi zakonska doloþila,
in priporoþila stroke k þim boljšem obvladovanju pojava z namenom zašþititi življenje živih bitij in tudi premoženja. Sodoben þas
prinaša moþan razvoj novih tehnologij, ki so bistveno bolj obþutljive na atmosferske razelektritve in njihove uþinke. V smeri obvladovanja tovrstne problematika je v svetu precej novosti, ki bodo
predstavljene v referatu.
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pomeni doloþeno prednost pred t.i. klasiþnim brez napetostnim
izvajanjem del na naših napravah. Jedro referata bo ena praktiþ5. mag. Viktor Lovrenþiþ, Matjaž Lušin, mag. Damjan Seme
na naloga, kjer bom predstavil, na kakšen naþin smo se dela
ZAKONODAJNI OKVIRJI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJAN- lotili, kje so pasti in kaj smo se nauþili ob uvajanju DPN. Kot zakljuþek pa bom prikazal nekaj primerov, kjer DPN tudi izvajamo.
JA UPRAVLJAVCEV IN VZDRŽEVALCEV SONýNIH
ELEKTRARN
V referatu je predstavljena zakonodaja oziroma predpisi, ki zahtevajo za upravljanje in vzdrževanje sonþnih elektrarn dodatno
usposabljanje strokovnjakov, strokovnih oseb elektrotehniške
stroke, z zahtevano izobrazbo in delovno dobo, kar je treba periodiþno preverjati odvisno od predpisa. Zahtevano je usposabljanje za upravljavce malih elektrarn, preglednike elektriþnih inštalacij
in vzdrževalce elektriþnih inštalacij. Izobraževanje in usposabljanje elektriþarjev, monterjev ali vzdrževalcev doloþa slovenska
zakonodaja. Osnovna izobrazba za elektriþarje je omogoþena z
rednim izobraževanjem (srednje in visokošolsko) ali z rednim
poklicnim izobraževanjem (srednje, višješolsko in nacionalna
poklicna kvalifikacija). Aktivnosti upravljanja, vzdrževanja in potrebnih posegov v sisteme elektriþnih inštalacij so izvedljive in
dovoljene ustrezno usposobljenemu osebju. Upravljavec energetskih naprav oziroma upravljavec malih elektrarn mora biti usposobljen v skladu z zahtevami Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav najmanj na pet let. Pravilnika, Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektriþne inštalacije v stavbah, Pravilnik o zašþiti stavb pred
delovanjem strele, pripadajoþe tehniþne smernice TSG-N-0022009 [12] ter TSG-N-003-2009 doloþata, da smejo naloge, povezane s pregledi elektriþnih inštalacij in sistemov zašþite pred strelo, opravljati le posamezniki s pridobljenim ustreznim potrdilom o
usposobljenosti za pregledovanje elektriþnih inštalacij v skladu s
predpisi. Potrdilo o usposobljenost se obnavlja na pet let. Podroþna zakonodaja, varnosti in zdravja pri delu, zahteva obdobno
usposabljanje in preizkus znanja za elektriþarje v skladu s predpisi najmanj na dve leti. V zadnjem þasu se odpira zelo aktualna
problematika vzdrževanja elektriþnih inštalacij oziroma sonþnih
elektrarn z metodo dela pod napetostjo. Glede na to, da je varna
meja enosmerne napetosti za vzdrževalce, UDC=120 V, je potrebno nujno usposobiti izvajalce vzdrževanja sonþnih elektrarn za
metodo dela pod napetostjo. Nekaterih vzdrževalnih del, na primer zamenjave okvarjenega fotonapetostnega modula, namreþ
ni mogoþe izvesti drugaþe kot pod napetostjo. V primeru požara
na objektu z namešþeno sonþno elektrarno se pojavlja tudi vprašanje uþinkovitega predvsem pa varnega gašenja oz. usposobljenosti profesionalnih in prostovoljnih gasilcev s stališþa varnosti
pri gašenju pred nevarnostjo elektriþnega toka.

7. mag. Darko Koritnik
PRILAGODITEV MOýNOSTNEGA LABORATORIJA ICEM-TC
NOVIM ZAHTEVAM NA TRŽIŠýU
Sonþne elektrarne niso le celice in razsmerniki temveþ še množica zašþitnih naprav, ki bi naj šþitili same naprave in okolico v
primeru okvare. Med njimi so najpomembnejše taljive varovalke,
prenapetostne zašþite, stikala, naprave za detekcijo obloka itd.
Zašþitne naprave, ki so narejene za izmeniþne tokokroge v enosmernih tokokrogih praviloma ne delujejo pravilno. Zato so se in
se še vedno intenzivno pripravljajo standardi za te naprave.
Novi standardi pomenijo tudi novosti v preskuševališþih. Te novosti se pa tudi hitro spreminjajo in s tem preskusne zahteve, kar je
problematiþno za preskuševališþa. V tem negotovem þasu smo
se v razliþnih preskuševališþih razliþno odzvali. Nekatera preskuševališþa so þakala oz. še þakajo, da obdobje »otroških bolezni«
standardov mine. Nekatera preskuševališþa pa se sproti prilagajajo zahtevam razvijajoþih standardov. To je poslovna odloþitev
posameznega preskuševališþa.
V elektroenergetskem laboratoriju ICEM-TC smo se odloþili, da
se bomo sproti prilagajali spremembam. Dopolnjevali smo opremo in merilne postopke glede na informacije, ki smo jih dobili od
strank, in þlanov mednarodnih tehniþnih odborov, ki pripravljajo
standarde. Vendar veþinoma nismo šli v velike investicije, dokler
nismo zagotovo vedeli kakšne bodo konþne zahteve standarda.
V ICEM-TC smo to negotovo prehodno obdobje premostili z
improviziranimi rešitvami, ki omogoþajo preskuse v skladu z zahtevami standarda in niso zahtevale velikih finanþnih vložkov.
Vendar so te rešitve þasovno in delovno potratne. Glede na stanje standardov, trende njihovega razvoja in pa zahteve trga smo
se odloþili, da zaþnemo z generalno prenovo preskuševališþa.
V tem prispevku so predstavljene rešitve s katerimi smo v ICEMTC sproti prilagajali preskuševališþe. Opisane so zaþasne rešitve, ki smo jih razvili v þasu priprav standardov in trajne rešitve, ki
so delno že aktivne oz so še v pripravi.

6. Arpad Gaal

8. Franci Milhar, Šreþka Žlajpah

UVAJANJE DPN V ELEKTRODISTRIBUCIJI

KOMPAKTIRANJE DALJNOVODOV

V letu 2011 smo v Elektro Maribor d.d. uvedli delo pod napetostjo
na nizki napetosti. Kot kratica DPN, ki pomeni »Delo pod napetostjo«, že sama pove, da v energetiki ne gre za nov pojem, ampak
za neki novi pristop k bolj strokovni uresniþitvi vizije in poslanstva
našega distribucijskega podjetja. Prednosti uvajanja dela pod
napetostjo so sicer težko merljiva podroþja, vendar je skupek
vseh veþje zadovoljstvo odjemalcev. To, da ni potrebe po dodatnih obvešþanjih o izpadih, da je poslediþno veþja usposobljenost
zaposlenih, naj bi bilo manjše število nesreþ pri delu, da to delo
zahteva obvladovanje najnovejših tehnologij, na koncu botruje
veþanju ugleda oz. veljave našega distribucijskega podjetja.

Kompaktiranje daljnovodov je ena od možnosti, za lažje umešþanje v prostor. Omogoþa namreþ gradnjo oziroma rekonstrukcijo
daljnovodov z manjšimi dimenzijami trase in samih elementov
daljnovoda. Nekatere tehniþne rešitve kompaktiranja pa je mogoþe uporabiti tudi pri gradnji klasiþnih daljnovodov.

Predstavili bomo možnosti uporabe kompaktiranih vodov v praksi: dvig napetostnega nivoja, poveþanje števila sistemov. Osredotoþili se bomo na mehanski del kompaktiranja VN daljnovodov
(temelji, konstrukcija ter mehanske lastnosti izolatorjev). Poudarek bo na praktiþnih primerjavah med razliþnimi koncepti daljnovodov (klasiþen na predalþnih konstrukcijah, ter kompaktiran ali
V referatu bom na kratko opisal problematiko praktiþnega uvajan- klasiþen na poligonalnih stebrih).
ja DPN v našem distribucijskem podjetju. Prikazal bom nekaj
praktiþnih postopkov, kjer smo v distribuciji spoznali, da DPN res
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x Primerjava med gabariti tipiþnih predalþnih stebrov in poligonalnih stebrov (grafiþna predstavitev, približne teže, dimenzije 11. mag. Dejan Matvoz
temeljev), za daljnovode od 20 kV do 400 kV
PRIMER OBRAVNAVE MOTENJ PO VODNIKU PRED PRIKx Primerjava med predalþnim in poligonalnim stebrom za tipiLJUýITVIJO RAZPRŠENEGA VIRA V DISTRIBUCIJSKO
þen 110 in 20 kV daljnovod za konkreten objekt, ki smo ga
OMREŽJE
projektirali.
Pri vkljuþevanju razpršenih virov v distribucijsko omrežje je v
Prikazali bomo tehniþne, ekonomske in þasovne primerjave, z
skladu z navodilom SONDO za veþje enote potrebna tudi presoja
vidika terminskega planiranja gradnje in izklopov pri rekonstrukci- vira v smislu motenj po vodniku. Referat na nekaj praktiþnih prijah DV, ter prednosti uporabe poligonalnih stebrov. V grobem
merih prikazuje obravnavo razliþnih vrst razpršenih virov pri vkljubomo odgovorili na vprašanje, kakšno je razmerje med ceno kla- þitvi v omrežje glede na najbolj znaþilne motnje po vodniku. Na
siþnega daljnovoda in daljnovoda na poligonalnih stebrih.
osnovi dejanskega stanja kakovosti napetosti v omrežju (meritve)
Zakljuþili bomo s kratko predstavitvijo praktiþnih izkušenj pri mon- je predstavljen postopek analize razpršenega vira in postavitev
morebitnih omejitev za vkljuþitev v omrežje.
taži zasnove prvega kompaktnega voda v Sloveniji.

9. mag. Damjan Seme, mag. Viktor Lovrenþiþ, Matjaž Lušin,
Dušan Vižintin

12. dr. Gregor ýerne, dr. Zoran Marinšek, Mitja Bizjak

ZAHTEVE PRI UPORABI PRILAGAJANJA ODJEMA IN RAZPRODPRTA VPRAŠANJA PRI VZDRŽEVANJU SONýNIH ELEK- ŠENE PROIZVODNJE
TRARN S STALIŠýA VARNEGA DELA IN GAŠENJA POŽARA
Intenziven razvoj sistemov za prilagajanje odjema in razpršene
Investicija v sonþno elektrarno, velja kot naložba z nizkim dejav- proizvodnje v okviru razliþnih nacionalnih in mednarodnih progranikom ekonomskega tveganja ter za predvidljivo naložbo. Ob mov traja skoraj že desetletje in izoblikovalo se je že nekaj znarednem vzdrževanju in nadzoru delovanja sonþne elektrarne, ki þilnosti, ki so nujne za uþinkovito vpeljevanje takšnih sistemov v
je potrebno za njeno stabilno delovanje, so lahko napake in okva- prakso.
re ter odstopanja v zgradbi in poslediþno izkoristku, ugotovljene
in odpravljene še v garancijskem roku. ýe so razlike izkoristkov Podroþja in problemi, s katerimi se sreþuje ta element pametnih
prevelike od garantiranih, se mora dober gospodar (lastnik, upra- omrežij, obsega zelo širok nabor kot so tehniþne zahteve pri konvljalec, vzdrževalec), pravoþasno vprašati, kakšni so nujni ukrepi þnem odjemalcu, zahteve uporabnika sistema, rešitve v IT tehnoza odpravo odstopanj. Ob navedenih dejstvih je potrebno najprej logiji pri protokolu komuniciranja, pravne in ekonomske ovire pri
opraviti vizualni pregled objekta, kar predstavlja izhodišþe za vpeljavi sistemov v bilanþno shemo elektro energetskega sistenadaljnje posege (elektriþne meritve, zamenjava okvarjene opre- ma, pa konþno tudi socioloških problemov pri sprejemanju in
me,…) ter aktivnosti za odpravo napak in nepravilnega delovan- uporabi sistema s strani konþnih uporabnikov - rezidentov.
ja, obravnavane sonþne elektrarne. Aktivnosti na podroþju vzdr- Na primerih razvojnega projekta Mirabel, v katerega je bilo podževanja in upravljanja so dovoljene le ustrezno usposobljenemu jetje INEA intenzivno vkljuþeno v zadnjem þasu, in produkta
osebju, skladno z zakonodajo, ki ureja to podroþje. V prispevku, Kibernet prispevek osvetljuje omenjena vprašanja in opisuje konbo na praktiþnih primerih predstavljeno, pod kakšnimi pogoji in kretne rešitve.
kje se lahko posega v elektriþni sistem sonþne elektrarne med
obratovanjem, z metodo dela pod napetostjo, s primeri uporabljenih ukrepov na realnem objektu. Zavedati se je potrebno, da se
pri vzdrževanju sonþnih elektrarn ne moremo izogniti nevarnosti,
zaradi udara elektriþnega toka, ter nevarnostim pri gašenju eventualnega požara, v katerem je udeležena sonþna elektrarna. Zato
je potrebno opozoriti elektriþarje, na toþke v katerih se enostavno
ni mogoþe izogniti nevarnosti udara, elektriþnega toka. Prav tako
pa je potrebno opozoriti tudi profesionalne in prostovoljne gasilce
ter druge udeležene, ki bodo gasili požar na sonþni elektrarni na
nevarnost elektriþnega udara.
10. mag. Dejan Matvoz, dr. Miloš Maksiü
VPLIV JALOVE MOýI RAZPRŠENIH VIROV NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
V okviru navodil SONDO so bila lani sprejeta Navodila za prikljuþevanje razpršenih virov do 10 MW v distribucijsko omrežje. Ena
izmed novosti, ki jih prinašajo ta Navodila je tudi zahteva po
regulaciji jalove moþi razpršenega vira. V referatu bodo predstavljene osnove za tak naþin regulacije. Analizirana bo tudi primerjava vpliva slovenske regulacije jalove moþi z naþini regulacije jalove moþi, ki jih zahtevajo nekateri evropski operaterji distribucijskih omrežij za SN in NN omrežje. Predstavljena bodo tudi izhodišþa za modifikacijo obstojeþega naþina regulacije jalove moþi
razpršenih virov.

STROJEGRADNJA - VARNOST STROJA

Izračun varnostnih funkcij
– nič lažjega
Uredil: Miro Vargek, univ.dipl.inž.el., SMM d.o.o. - Vir: Pilz GmbH & Co. KG.

N

ismo vsi matematični geniji. Zaradi tega se želi kompleksen izračun varnostnih funkcij po EN ISO 13849-1 oziroma EN/IEC
62061 kolikor se le da poenostaviti. Tako je podjetje Pilz svoje
programsko orodje PAScal, s katerim lahko verificiramo funkcionalno
varnost strojev, ponovno izboljšalo. Nova verzija 1.5.0 nudi še večjo
praktičnost s pomočjo izboljšanih knjižnic, v katerih so shranjene varnostno tehnične karakteristike za vse Pilz produkte.

Nova verzija obenem omogoča uvoz
knjižnic ostalih proizvajalcev v Sistema formatu, podobnem programskem
orodju podjetja IFA (inštitut za varstvo
pri delu nemškega zakonskega nezgodnega zavarovanja).
S to lastnostjo je PAScal za uporabo enostaven, hiter in obenem neodvisen od
proizvajalcev. Knjižnice v PAScalu lahko
avtomatično posodobimo preko spleta.
Da bi bili oblikovalci strojev optimalno
podprti, smo prilagodili interno strukturo podatkov programa PAScal. Tako
lahko vnesemo za vsako komponento
več zapisov glede na različne obratovalne režime. Delitev na vnose v različne
knjižnice s tem odpade. Z zapisi, ki so
odvisni od verzije, lahko vnašamo komponente katerih podatki o zmožnosti
variirajo znotraj življenskega ciklusa.
Nadalje lahko samo za namen dokumentacije integriramo komponente s
splošno izključitvijo napak. Nenazadnje
lahko komponente s potrebnimi podatki shranimo v odvisnosti od EN ISO
13849-1 ali EN/IEC 62061.

Izkazano v praksi

Različne lastnosti in funkcije podpirajo hitro
delo. PAScala se v večji meri uporablja grafično zaradi česar je delo z njim intuitivno
in enostavno. Avtomatična kontrola zagotavlja, da so tudi pri zaključenih projektih upoštevane morebitne spremembe v knjižničnih vpisih ali posodobitev knjižnic. Običajno
zelo obsežno poročilo zgleda pri PAScalu
kompaktno in pregledno. Za velik komfort
pri uporabi, nudi Safety Calculator PAScal
šest jezikov, ki segajo celo do nivoja knjižnic. Za vprašanja s strani uporabnika je Pilz
s pripradajočo podporo vedno na razpolago.

Računanje brez razbijanja glave

V odvisnosti od uporabljenih komponent
Safety Calculator PAScal preračuna dosežen PL (Performance Level) oziroma SIL
(Safety Integrity Level) varnostnih funkcij
strojev in naprav. Rezultat se nato verificira z zahtevanim PL po EN ISO 13849-1
oziroma SIL po EN/IEC 62061. Na podlagi
grafičnega prikaza rezultata je jasno razvidno na katerih mestih in kako dobro je
možno doseči zahtevan varnostni nivo (s
katerimi komponentami) oziroma kje so
potrebne izboljšave.
108/2012
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Beckhoff EL3692: dvokanalni modul
za merjenje upornosti
Informacije: Bogdan Rojc, BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

EL3692 DELUJE V MODULARNEM
SISTEMU ETHERCAT, KI GA ODLIKUJE
ODLIČNO RAZMERJE CENA/ZMOGLJIVOST

Š

tevilnim vhodno-izhodnim modulom, ki jih ponuja podjetje Beckhoﬀ se je
pridružil še en: modul za merjenje upornos . Tako si podjetje Beckhoﬀ še
učvršča položaj v vrhu ponudnikov vhodno izhodnih modulov.

Analogni vhodni modul EL3692 omogoča meritve upornosti z visoko preciznostjo na širokem območju med
10 mΩ in 10 MΩ in omogoča 2 ali 4 žični priklop. Izbira merilnega območja je lahko avtomatska ali ročna
preko krmilnika. Vhodni del in procesni del modula sta
galvansko izolirana (izolacijska napetost do 1500V), kar
omogoča potencialno prost priklop merjencev znotraj
območja izolacijske napetosti. Status modula lahko razberemo preko LED diode na modulu. Napake v delovanju, kot je na primer prekinjena žica, so tudi vidne na
LED diodah.
EL3692 je izdelan za modularne sisteme s hitrim vodilom EtherCAT, ki ga odlikuje visoka zmogljivost ter
prijaznost uporabniku. Izredno širok nabor vhodno izhodnih modulov za sistem EtherCAT, ki jih ponuja podjetje Beckhoff v kombinaciji z embedded in PC krmilniki/
računalniki omogoča optimalne rešitve in predstavlja
odlično razmerje cena/zmogljivost na številnih področjih uporabe.
Več podatkov o novem modulu dobite na www.beckhoff.si
ali pri podjetju Beckhoff Avtomatizacija d.o.o.
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TEHNIČNI PODATKI
Število vhodov

2

Napajanje modula

preko E-bus

Način priklopa

2 ali 4-žično

Notranja upornost

> 100 MΩ

Frekvenca vhodnega
filtra

100 Hz

Indikacija prekinjene
povezave

DA

Čas pretvorbe

10…400 ms

Merilna območja

10 mΩ, 1 Ω, 10 Ω, 100 Ω,
1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ,
1 MΩ, 10 MΩ

Resolucija

24-bitna

Izolacijska napetost

1500 V
(E-bus/vhodni del)

Temperaturno
območje

0…+55 °C

EL3692 OMOGOČA MERITVE UPORNOSTI NA ŠIROKEM OBMOČJU MED 10 mΩ IN 10 MΩ

108/2012
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Štiri komponente, en sistem:
New Automation Technology.
Pogonska tehnika
Servo pogoni
Servo motorji

IPC
Industrijski računalniki
Embedded računalniki
Matične plošče

V/I
EtherCAT moduli
V/I moduli, IP 20
V/I moduli, IP 67

www.beckhoff.si
Pod sloganom 'New automation Technology' podjetje Beckhoff ponuja opremo, ki lahko deluje
samostojno ali pa je integrirana v druge sisteme. Industrijski računalniki, PC in 'klasični' krmilniki,
modularni V/I sistemi in pogonska tehnika pokrivajo številna področja uporabe. Prisotnost podjetja
Beckhoff v več kot 70-ih državah zagotavlja dobro podporo.
IPC
V/I
Pogonska tehnika
Avtomatizacija

Avtomatizacija
Programska oprema za PLC
Programska oprema za NC/CNC
Varnostna tehnologija

Sejmi Ljubljana Trade fairs
Mednarodni industrijski sejem tehnike 2012

InTehnika
Mednarodni industrijski sejem tehnike
Spoštovani,
po nekaj letni odsotnosti velikih tehničnih dogodkov, v osrednjem slovenskem prostoru, se je družba Gospodarsko razstavišče d.o.o., kot najvplivnejši organizator v regiji, odločila, da bo pristopila k organizaciji in
izvedbi nove tehnološko - industrijsko naravnane sejemske prireditve.
Nova sejemska prireditev InTehnika bo potekala na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani med:
27. do 29. november 2012
Zakaj nova prireditev?
Obstoja niz razlogov, ki po našem prepričanju potrjujejo smiselnost takšne odločitve. Razlog številka ena
je prav gotovo ta, da industriji, v najširšem smislu te besede, ponudimo priložnost poslovne prodornosti in
promocije, gospodarstvu pa pospešek skozi razvoj novih tržnih niš, ki se stkejo na srečanjih pri izmenjavi
znanj in izkušenj zbranih ob sejemski prireditvi.
Kje in kdo prireditev organizira?
Že pred nekaj leti je družba Gospodarsko razstavišče d.o.o. preuredila, obnovila in razširila kapacitete
razstavnih dvoran v nekdanji Slovenijales. Nekaterim dvoranam je dodala novo funkcionalnost. S tem so
postale zelo primerne za izvedbo kongresov, ob sejemskih dejavnosti, seminarjev, predavanj in posvetov.
Komu je InTehnika namenjena?
Naše osnovno vodilo je povezati področja in komplementarne vsebine, ki jih označuje zelo širok pojem
tehnike in s katerim imenujemo človekovo iznajdljivost in potrebo po neprestani izboljšavi in kreiranju
novih proizvodov in novih storitev. Tehniko tu razumemo kot modus vivendi preživetja, dejavnost, brez
katere si obstoja človeške civilizacije, v industrijsko razvitem svetu in v informacijski družbi ne moremo
več zamisliti. Zato je namenjena vam, ki se z njo, na tak ali drugačen način ukvarjate, ste z njo povezani
in od nje, v nekem smislu, tudi odvisni. Prepričani smo, da boste razstavljavci na sejemski prireditvi InTehnika našli poslovne priložnosti, ki jih odraža njen razširjeni naziv: mednarodni industrijski sejem tehnike,
oziroma, »international exhibition of industrial technology«. Strokovni obiskovalci boste našli nove partnerje, in utrdili stike z obstoječimi. Širša publika pa bo našla novosti predstavljene na razstavnem delu in
na izobraževalnem procesu, ki bo potekal hkrati s posvetovanji med strokovnjaki in prenosom znanj po
načelu multidisciplinarnosti.
Vsebina in program InTehnike
Trikrat tri plus dve, je formula, ki označuje enajst vsebinskih razstavnih sklopov. Preko inteligentnih materialov in sodobnih tehnologij, strojegradnje in robotov, industrijske in procesne elektronike, avtomatizacije,
z nepogrešljivo podporo informacijsko komunikacijskih tehnologij, do virov energije v inteligentnih zgradbah in naseljih, želimo popeljati obiskovalce InTehnike. Zato vas, spoštovani razstavljavci vabimo, da se
nam pridružite, in preučite našo cenovno ugodno ponudbo razstavnega prostora. Z vašim hitrim odzivom,
bomo lahko skupaj z vami, pripravili kvalitetno sejemsko prireditev, ki jo Slovenija zasluži.

Vodja projektov,
Rastko Aleš

Direktor družbe,
mag. Iztok Bricl
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PRIJAVA
Sejem :
Termin sejma:
Roki prijave:

InTehnika 2012
27. - 29. november 2012

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.
Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
1001 Lj ubljana, p.p. 3517
ID št. za DDV: SI87878879
tel.: +386/01/300 26 31
fax: +386/01/300 26 49
http: //www.gr-sejem.si
e-pošta: intehnika@gr-sejem.si

InTehnika
Mednarodni industrijski sejem tehnike

FIRST-MINUTE PRIJAVA do 31.12.2011
PREDPRIJAVA do 30.4.2012
REDNA PRIJAVA do 30.6.2012

1/ Podatki o razstavljavcu

Polni naziv razstavljavca

Poštna številka in kraj

Ulica, hišna številka

Telefon

Telefaks

Elektronska pošta

Internet domača stran

Kraj in enota banke

Transakcijski račun

Direktor (ime in priimek)

Kontaktna oseba (ime in priimek)

Elektronska pošta kontaktne osebe

Telefon kontaktne osebe

Identifikacijska številka podjetja (za DDV)

Davčni zavezanec (obkroži)

Klasifikacija razstavljavca (obkrožite)

proizvajalec

uvoznik

DA

trgovec

NE
založba

društvo

drugo

2/ Tekst za obvezni vpis v katalog:
A) Razstavni program (naštejte razstavne predmete - največ 30 besed):

B) Razstavni program po dejavnostih (izpolnite po priloženem “razstavnem programu po dejavnostih”):

Imenujte podjetja, ki jih na sejmu uradno zastopate:
Podjetje

Kraj

Država

Razstavni predmeti

Novosti, ki jih boste predstavili na prireditvi:

3/ Naročamo notranji neopremljen prostor:
____________ m2 prostora v nizu (1 stranica odprta)

6/ Cene:
1 m2 notranjega prostora v nizu (1 stranica odprta)

____________ m2 kotnega prostora (2 stranici odprti)

1 m2 notranjega kotnega prostora (2 stranici odprti)

____________ m2 čelnega prostora oz. otočnega prostora
(3 ali 4 stranice odprte)

1 m2 notranjega čelnega prostora oz. otočnega prostora
(3 ali 4 stranice odprte)

4/ Naročamo: ____________ m2 zunanjega prostora

70 EUR
75 EUR
110 EUR

1 m2 zunanjega prostora

5/ Naročamo: ____________ kom poslovnih kuponov
(za vnovčen kupon vam zaračunamo 5,50 EUR)
V montažni dvorani priznamo 5% popust na razstavni prostor.

35 EUR

Obvezni vpis v katalog

115 EUR

Prijavnina na sejem
Ekološko nadomestilo

115 EUR
2 EUR/ m2

V cenah ni vključen DDV, ki bo obračunan v skladu z določili ZDDV-1, ki ga plača razstavljavec. Prireditelj si pridružuje pravico do popravka cen z uporabo
klavzule »vpliva spremenjenih okoliščin«, katere na dan formiranja cen ni mogel predvideti (112. člen OZ-a).
7/ Potrjujemo na hrbtni strani te prijave navedene pogoje razstavljanja in jih nepreklicno in izključno priznavamo in sprememamo kot vsebino prijave.
Naročilnica in dodatek k prijavi - tehnični priključki in oprema razstavnega prostora postane dodatek k tej prijavi in njen sestavni del, ko jo prireditelj prejme
potrjeno s strani razstavljalca.
8/ Prosimo, da prijavo izpolnete čitljivo in en podpisan in žigosan izvod vrnete na naslov: Gospodarsko razstavišče d.o.o. Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.
Kraj in datum:

Žig:

Podpis:

Sejmi Ljubljana Trade fairs
Mednarodni industrijski sejem tehnike 2012

NAROČILNICA IN DODATEK K PRIJAVI – TEHNIČNI
PRIKLJUČKI IN OPREMA RAZSTAVNEGA PROSTORA
Sejem :
Termin sejma:
Roki prijave:

InTehnika

InTehnika 2012
27. - 29. november 2012

Mednarodni industrijski sejem tehnike

PRIJAVA do 30.6.2012

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.
Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
1001 Lj ubljana, p.p. 3517
ID št. za DDV: SI87878879
tel.: +386/01/300 26 31
fax: +386/01/300 26 49
http: //www.gr-sejem.si
e-pošta: intehnika@gr-sejem.si

1/ Podatki o razstavljavcu

Polni naziv razstavljavca

Poštna številka in kraj

Ulica, hišna številka

Telefon

Telefaks

Elektronska pošta

Internet domača stran

Kraj in enota banke

Transakcijski račun

Direktor (ime in priimek)

Kontaktna oseba (ime in priimek)

Elektronska pošta kontaktne osebe

Telefon kontaktne osebe

Identifikacijska številka podjetja (za DDV)

Davčni zavezanec (obkroži)

Električni priključek (dovod do razstavnega prostora/priklop na euro konektor)
1,5kW, 220V/10A
85,00 EUR / kos _______ kos
3kW, 220V/16A
105,00 EUR / kos _______ kos
5kW, 220/380V/3x10A
115,00 EUR / kos _______ kos
5-10kW, 220/380V/3x16A
125,00 EUR / kos _______ kos
10-15kW,220/380V/3x20A
140,00 EUR / kos _______ kos
15-20kW,220/380V/3x25A
165,00 EUR / kos _______ kos
20-30kW,220/380V/3x25A
210,00 EUR / kos _______ kos
30-40kW,220/380V
250,00 EUR / kos _______ kos

Nočni tok (za hladilne naprave) - vpišite moč kW
______________________________(75 % osnovne cene) ____________ kos
Za priključke nad 3 kW je obvezna namestitev ustrezne razdelilne elektro
omare (zagotovi jo razstavljavec sam ali pa jo naroči pri GR).

DA

NE

Priključek za vodo in oprema kuhinje
Priključek za vodo - prvi
65,00 EUR / kos
Priključek za vodo - dodatni
45,00 EUR / kos
Pomivalno korito
27,50 EUR / kos
Bojler 10 l
16,50 EUR / kos
Hladilnik 120 I
49,50 EUR / kos
Mini kuhinja
98,50 EUR / kos
(hladilnik, pomivalno korito, bojler, kuhalnik)

_______ kos
_______ kos
_______ kos
_______ kos
_______ kos
_______ kos

Telefonski priključek
Direktna linija
105,00 EUR / kos _______ kos
Internetna linija
150,00 EUR / kos _______ kos
Najem telefonskega aparata je vključen v ceno.
Telefonski impulzi niso vključeni v ceno. Obračunajo se ob koncu
sejma po ceniku Telekoma Slovenije glede na dejansko porabo.

Podatki o izvajalcu električne instalacije znotraj razstavnega prostora – postavljavcu (naziv podjetja in odgovorna oseba)

Ureditev razstavnega prostora (standardna oprema R8-belo) - PROSIMO, OZNAČITE NAROČENO
I. 25 EUR / m2 - ureditev vsebuje: talno oblogo Heuga, predelne stene (v=250cm), pult 100 x 50cm (1kos)
II. 30 EUR / m2)- ureditev vsebuje: poleg opreme, vključene v različici I., ureditev vsebuje še opremo po normativu (glej zadnjo stran)
III. ___________ EUR/m2 - ureditev po posebnih zahtevah, glede na posamezno ponudbo
Posamični elementi opreme:
Količina

Element
Talna obloga – Heuga
Predelna stena
Vrata, navadna
Pult 100 x 50 cm
Podest 100 x 50 cm
Vitrina, nizka 100 x 50 cm
Vitrina, visoka 100 x 50 cm

Enota
m2
tm
kos
kos
kos
kos
kos

EUR
4,30
21,00
27,50
22,00
24,00
39,50
69,00

Količina

Element
Stol, oblazinjen črn
Stol, usnjen siv
Stol, barski
Barska miza
Miza, 80 x 80 cm
Miza, okrogla, premer 80 cm
Miza, 140 x 80 cm

Enota
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

EUR
7,50
11,00
10,00
13,50
13,50
13,50
13,50

Za naročilo samostojnih ali dodatnih elementov opreme, ki tu niso navedeni (podesti, pulti, vitrine...), ali za celovito ponudbo načrtovanja in izvedbe opreme
vašega sejemskega prostora po meri, se obrnite na vodstvo sejemske prireditve.
V cenah ni vključen DDV, ki bo obračunan v skladu z določili ZDDV-1 in ga plača razstavljavec. Prireditelj si pridružuje pravico do popravka cen z uporabo
klavzule »vpliva spremenjenih okoliščin«, katere na dan formiranja cen ni mogel predvideti (112. člen OZ-a).
Potrjujemo storitvene pogoje s hrbtne strani te naročilnice in jih nepreklicno priznavamo in sprejemamo kot vsebino prijave.
Prosimo vas, da vse rubrike izpolnite pravilno, v skladu z zakonom o DDV.
Kraj in datum:

Žig:

Podpis:
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RAZSTAVNI PROGRAM PO DEJAVNOSTIH
Vašo sejemsko ponudbo predstavite prilagojeno interesu obiskovalcev . Če za vašo ponudbo ni ustreznega opisa vas prosimo, da navedete vašo predstavitev v vsebinskem sklopu 01-10 z dodatnim opisom do pet besed.
01 Sodobne tehnologije in inteligentni materiali
01-1 Nanotehnologija
01-2 Nanokompoziti in materiali
01-3 Mikroelektronika
01-4 Aktivne komponente
01-5 Diskretne komponente
02 Industrijska elektronika in procesna tehnika
02 -1 Avtomatizacija
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02 - 3 Močnos
Močnostna elektronika
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EKSPRESS NOVICE - NOVI POKLICI

Bionika je posnemanje narave in implementacija naravnih procesov v tehniko

Bionika in novi poklic inženir bionike
Avtor:

Janez Škrlec, inženir mehatronike
Predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS in
Član Sveta za znanost in tehnologijo RS

S

lovenija je dobila nov, ambiciozen poklic, imenovan inženir bionike, poklic prihodnosti in poklic za
prihodnost. Da bi lahko prepoznali bistvo tega pomembnega poklica, moramo predstaviti bioniko, kot
vedo. Izjemni tehnološki razvoj je v drugi polovici prejšnjega stoletja ustvaril novo vedo, ki se imenuje
bionika. Ta veda danes dobiva vedno večji pomen in si zanesljivo razširja meje, ki jih je zabrisal človeški
tehnični in tehnološki razvoj.

Bionika je veda, ki posnema naravo in
išče rešitve v izgradnji sistemov in naprav, ki so najbolj podobni tistim rešitvam, ki nam jih ponuja narava sama.
Posnemanje narave na način, ki ga danes poznamo pod pojmom bionika se je
začelo takrat, ko so mnogi znanstveni laboratoriji začeli sistematično spremljati
konstrukcijske rešitve narave in jih uvajati v tehnične procese. Danes poznamo
teoretično, tehnično oz. tehnološko in
biološko bioniko.

skovalnih procesih.
Da bi si lažje ustvarili predstavo o pomembnosti bionike
navedimo primer,
da je energetska
bilanca računalnika v primerjavi z
energetsko učinkovitostjo človeka
stotisočkrat slabša.
Nobenega dvoma
ni, da bo bionika
imela izjemno pomembno vlogo pri snovanju računalniških rešitev v prihodnosti. V primerjavi z
naravnimi so tehnični izdelki in procesi
največkrat izjemno potratni, neučinkoviti in tudi premalo varni in problematični
pri procesu razgradnje. Za njihovo izdelavo porabimo preveč surovin, preveč
energije in premočno obremenjujemo
okolje.

Bionika nam lahko ponudi povsem nove
rešitve na številnih področjih, ki jih narava zna tako enkratno rešiti, brez velikih
škodljivih vplivov na okolje. Boljše bomo
poznali bioniko, več bomo našli rešitev
in odgovorov na zapletena vprašanja. Če
primerjamo rešitve v naravnih bioloških
sistemih in jih primerjamo z tistimi, ki jih
ustvarja človek, je prav, da se ob tem zamislimo, ali morebiti s svojim početjem
ne ustvarjamo nekega drugega nenaravnega sveta.

Če smo odkriti, si moramo priznati, da si
je tehnika vseskozi prizadevala delovati v
dobro človeštva, vsaj v večini primerov,
bionika pa v to vključuje tudi naravo, kar
je zelo pomembno. Inovacije v naravi
ponazarjajo pot k boljšim in racionalnejšim rešitvam, tudi takšnim, ki jih z obstoječo tehniko nismo sposobni izdelati.
Če bomo bioniko prepoznali kot rešilno
vedo za našo prihodnost, bodo bionični
izdelki narejeni s kar najmanjšo porabo
materiala ter energije, kar bo veljalo tudi
za celotni življenjski cikel izdelka v nasprotju s številnimi tehničnimi izdelki, ki
jih poznamo danes.

Z dobrim opazovanjem narave, bomo
začeli sistematično spreminjati konstrukcijske rešitve in v svoje tehnološke
izdelke in procese bomo z pridom uvajali
naravne rešitve, ki nam bodo prinesle
energetsko varčnost, velik prihranek v
materialih in velik prihranek truda v razi-

Cilj bionike je, da bi bil izdelek po uporabi
razgradljiv in bi se vrnil v naravni proces
kroženja snovi. Mnogi se bodo vprašali,
zakaj bionika ni že danes bolj prisotna
v našem življenju in ustvarjanju? Vzrok
lahko najdemo v dejstvu, da se je tehnika razvija predvsem zase in strokovnjaki
108/2012

različnih tehničnih ved največkrat tudi
pomislili niso, da bi se lahko zgledovali po naravi. Danes lahko rečemo, da je
bionika interdisciplinarna veda, ki se
sistematično ukvarja z tehnično uporabo konstrukcij in procesov po zgledu
narave, ter seveda biologijo povezuje z
različnimi področji tehnike, matematike,
fizike, elektronike, mehatronike, biomehatronike, arhitekture in tudi ekonomije.
Za celovitejšo dojemanje bionike je potrebno poudariti, da se ta veda ukvarja
tudi z inteligentno protetiko in vsadki,
ter drugimi izjemno pomembnimi področji.
Bionika je danes veda, ki lahko bistveno izboljša naše življenje, moramo jo
le bolje spoznati, ji dati priložnost, da
izkoristimo izkušnje iz bogate zakladnice narave. Šolski center Ptuj je skupaj
s partnerji sprejel izjemni izziv in razvil
profil poklica in poklicni standard in novi
višješolski študijski program bionika, ki
ga je v mesecu novembru 2011potrdil
Strokovni svet RS.
Zasluga, da je Slovenija dobila povsem
novi in obetaven poklic, gre ŠC Ptuj, Centru za poklicno izobraževanje RS, Obrtno
podjetniški zbornici Slovenije in številnim naprednim podjetjem, ki so v procesu nastajanja poklica sodelovali. Seveda
se bo ta poklicni program razvijal naprej
v visokošolskega in univerzitetnega.
Strokovnjaki bionike bodo v prihodnosti
vedno bolj iskani, saj bodo združevali pomembna znanja iz biologije in različnih
tehničnih ved.
Bioniki bodo snovalci učinkovitih tehnoloških rešitev ob podpori tistih znanj, ki
nam jih ponuja narava. Dobri poznavalci
bionike verjamejo, da bodo najboljše rešitve za človeštvo prišle takrat, ko bomo
znali živeti v sozvočju z naravo.
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PCS7 V8.0
Informacije: Simon Čretnik, Siemens d.o.o.

Eden vodilnih sistemov za vodenje SIMATIC PCS 7 je s številnimi novimi funkcijami in
izboljšavami izšel v verziji 8.0. Opisanih je nekaj ključnih novosti.
Siemens je prvi, ki za procesno avtomatizacijo omogoča redundantni PROFINET in redundantno ring topologijo. Mogoča je tudi mešana arhitektura torej PROFINET in PROFIBUS hkrati. S pomočjo razširjene arhitekture po meri se lahko
optimizira vire, zviša produktivnost hkrati pa je zagotovljena kompatibilnost s PROFIBUS DP/PA.

Slika 1 - PROFINET in PROFIBUS v PCS 7

30

Slika 2 - PROFINET in PROFIBUS v redundantnem sistemu PCS 7
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PCS7 AS mEC RTX je kompaktni PCS7 sistem z AS, OS, ES v eni napravi. Zelo primerno za male aplikacije saj centralizirani vhodi/izhodi omogočajo nizko ceno strojne opreme, hkrati pa je omogočen dosleden inženiring s PCS7 ES.

Slika 3 - Avtomatizacijski sistemi - AS

Inovativni visoko razpoložljivi H sistemi z redundanco na PROFINET-u CPU 412-5H PN/DP, CPU 414-5H PN/DP, CPU 4165H PN/DP, CPU 417-5H PN/DP
Process Hisotrian je polno integriran dolgoročni arhivski sistem, kjer je mogoče skalabilno in centralizirano shranjevanje procesnih podatkov iz multiprojektov v realnem času brez potrebe po dodatnem inženiringu - arhiviranje vseh
PCS7 runtime podatkov na enem mestu. Nov sistem sporočil osnovan na Microsoftu omogoča hiter dostop do arhivskih podatkov in kreiranje poročil. Optimizacija proizvodnje in delavnih sredstev je mogoča v realnem času.

Slika 4 - Process historian

PDM V8.0 z nadgrajenim konceptom upravljanja v modernem dizajnu vsebuje nov upravljavec integracij naprav (DIM),
nov prikazovalnik krivulj, ter obnovljene uvozne/izvozne funkcije. Omenjene izboljšave prinašajo enostavno upravljanje, udobno menjavo ali nadgradnjo naprav, skrajšane zagonske čase in enostavno kreacijo dokumentacije in statistike.

108/2012
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APL – napredne procesne knjižnice s številnimi izboljšavami na področju videza in uporabnosti z dodanimi Motor Managment Starter in Compact Drives, APC ter mehaničimi napravami (črpalkami). Boljši pregled procesa in več fleksibilnosti v zvezi z OS dizajnom. Enostavna integracija Simoncode pro in Sinamics/Micromaster. Integrirana procesna optimizacija ekonomične točke obratovanja ter pomembnejših mehanskih procesnih naprav (črpalke).

Slika 5 - APL (advanced process libraries)

Novi podprti operacijski sistemi Windows 7 Ultimate (32 in 64 bitni) in Windows server 2008 R2 (32 in 64 bitni). Zaščita investicije s podporo tudi starejših operacijskih sistemov. Thin client rešitev omogoča popolno podporo za upravljanje na daljavo tudi preko interneta.

Slika 6 - Operaterske postaje
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Integriran inženiring – COMOS in PCS 7. Konfiguracije in strukture se prenašajo kot objekti med COMOS in SIMATIC PCS 7. Hitreje od planiranja do trga.
Omogočeno je do 30 odstotkov prihrankov pri inženiringu avtomatizacije.
Poenostavljeni koraki inženiringa in procesov.

Slika 7 - COMOS

Nov licenčni koncept z ločitvijo produktnih in PO licenc. Licence se seštevajo!
Nove RT licence 100 PO, 1000 PO, 5000 PO. Možen prenos licenc preko interneta. Optimizacija cena s popolno prilagoditvijo. Enostavna razširitev in kalkulacija nadgradenj.

Slika 8 - Nov licenčni koncept

Telecontrol – dizajn hierarhičnih sistemskih konfiguracij (npr. cevovod: črpalne postaje + osrednji nadzorni center). Tehnološki inženiring z ranžirno funkcijo (standardna funkcija + ranžirni blok  SINAUT). Učinkovitejša kontrola
procesov in boljši pregled objektov. Zmanjšanje časa potrebnega za inženiring, testiranje in vzdrževanje z uporabo vnaprej testiranih funkcij.
PCS 7 PowerControl z implementacijo protokola IEC 61850 in integracijo odklopnikov (LV in MV) npr. SIPROTEC naprave (Intelligent Electrical Device).
108/2012
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Nadaljnje povečanje stopnje integracije. Zaščita investicije s standardizacijo. Razširitev odgovornosti operaterjev
– odklopniki. Osnova za aplikacije pri obnovljivih virih
energije (vodna, vetrna).

Slika 9 - Telecontrol, power control

Route Control – grafično iskanje poti (optimizirani algoritem), podpora trdnim snovem, novo licenciranje s seštevanjem licenc. Offline presoja poti (za odkrivanje »neželjenih« kombinacij). Procesna optimizacija v zvezi s
transportom trdnih snovi. Optimizacija cene glede na velikost projekta.

Slika 10 - Route control

Več informacij je na voljo na:
http://www.automation.siemens.com/mcms/processcontrol-systems
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Že zopet SmartWire-DT?

Da.

Avtor: Igor Jug, produktni vodja, Kolektor Synatec, d. o. o., igor.jug@kolektor.com

V

tokratnem članku vam predstavljamo novos , ki so na voljo
pri inova vnem sistemu krmilnega ožičenja SmartWire-DT
podjetja Eaton. Nov komunikacijski vmesnik (gateway) omogoča povezljivost na še večje število krmilnikov, tudi na krmilnike
proizvajalcev, ki do sedaj niso bili podpr . Upravljalni paneli XV100 z integriranim vmesnikom SmartWire-DT so nova možnost za
strojegraditelje. Novi povezovalni moduli SmartWire-DT za elektronska motorska zaščitna s kala PKE, pa omogočajo izkoriščanje
vseh prednos , ki jih ponuja PKE, tudi če PKE uporabljamo brez
kontaktorja.

XV-100 z integriranim SmartWire-DT masterjem
Funkcija krmilnika integrirana v upravljalni panel je bila pri kupcih dobro sprejeta in
se vedno bolj uporablja. Zalo pozitiven pa je tudi odziv uporabnikov na nov sistem
krmilnega ožičenja SmartWire-DT. Za povezavo omenjenih sistemov smo do sedaj
potrebovali komunikacijski vmesnik – gateway (CANopen ali Profibus DP). Eaton
sedaj ponuja elegantno in učinkovito rešitev: SmartWire-DT master integriran v
upravljani panel XV-100.
Integriran SmartWire-DT master ima enake tehnične lastnosti, kot predhodni SmartWire-DT komunikacijski vmesniki. Na njega lahko priključimo do 99 SmartWire-DT
elementov, in sicer brez omejitev, ki jih imamo pri povezavi preko področnih vodil
(CANopen in Profibus DP). Na ta način lahko sedaj krmilno-signalne elemente,
motorske zaganjalnike in druge SmartWire-DT elemente priključimo direktno na

Slika 1 – XV-100 z integriranim SmartWire-DT masterjem
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upravljalni panel, brez vmesnih povezav. Tak način povezave je tudi cenovno bolj ugoden kot povezava preko klasičnega komunikacijskega vmesnika.
Na voljo so upravljani paneli standardnih velikosti: 3,5˝ , 5,7˝ in 7˝. Zraven
SmartWire-DT master vmesnika imajo
vsi paneli tudi ethernet vmesnik. Paneli večji od 3,5˝ pa imajo tudi RS485 in
CANopen ali Profibus DP komunikacijski vmesnik. To pomeni, da se lahko istočasno povežemo tudi preko teh procesnih vodil.
Kot pri vseh upravljalnih panelih serije xSystem, se tudi pri panelih serije
XV102 vizualizacija programira s programsko opremo Galileo ali xSoft-Codesys-2, ki se uporablja tudi za programiranje krmiljenja. xSoft-Codesys-2
bazira na CoDeSys in omogoča programiranje skladno z IEC61131-3.
SmartWire-DT komunikacijski
vmesnik Ethernet/IP, Modbus/
TCP
Nov komunikacijski vmesnik EU5CSWD-EIP-MODTCP omogoča povezavo med elementi SmartWire-DT in
EtherNet/IP ali Modbus TCP masterjem. Na en komunikacijski vmesnik
lahko priključimo 99 SmartWire-DT
elementov. Količina podatkov, ki jih
prenašamo ne sme preseči 1000
bytov (vsota vhodnih in izhodnih
bytov). Razporeditev vhodni in izhodnih bytov je različna, odvisno od
tega kateri protokol uporabljamo. Če
maksimalno dovoljeno količino prenešenih podatkov primerjamo z maksimalno količino podatkov, ki jih
lahko prenašamo iz Profibus DP komunikacijskega vmesnika za SmartWire-DT, ugotovimo, da lahko preko
etherneta prenašamo dvakrat več
podatkov.
EU5C-SWD-EIP-MODTCP ima integrirano 10/100Mbit/s ethernet mrežno
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Če je izbran protokol EtherNet/IP, so podatki v obliki, ki je kompatibilna s programskim okoljem RSLogix 5000. Če je
izbran protokol Modbus/TCP, so podatki
v takšni strukturi, da to ustreza specifikaciji za Modbus/TCP.
PKE-SWD SmartWire-DT modul
Motorska zaščitna stikala z elektronskim
sprožnikom PKE ponujajo številne možnosti, ki jih lahko v celoti izkoristimo
samo če PKE povežemo na SmartWireDT. Kombinacija PKE in SmartWire-DT
omogoča nenehen nadzor podatkov iz
motorja (tok, termična slika, vzrok izpada motorja, nastavitve, ...) in njihov
prenos na nadzorni sistem. Za to ne potrebujemo dodatne drage opreme. Do
sedaj je bilo to možno samo, če je bil
k motorskemu zaščitnemu stikalu prigrajen tudi kontaktor, na katerega smo
vgradili natični modul PKE-SWD-DIL.

Slika 3 – Kompaktni zaganjalniki in
motorska zaščitna stikala PKE povezani na SW-DT

stikalo z dvema ethernet mrežnima
vmesnikoma. IP-naslov modula lahko
nastavimo na različne načine: direktno
na modulu, iz DHCP serverja, s pomočjo SWD-Assist, ... Način metode naslavljanja modula je odvisen od pozicije
DIP-stikal na modulu.
Modul ima integriran tudi servisni
vmesnik (RS232), ki ima enako funkcionalnost, kot pri ostalih SmartWire-DT
komunikacijskih vmesnikih (CANopen,
Profibus DP). Poleg tega omogoča še
nastavitev IP-naslova, izbiro želenega protokola (tovarniška nastavitev je
EtherNet/IP), nastavitev SmartWire-DT
parametrov in nastavitev parametrov
posameznih SmartWire-DT modulov.
Vse omenjene nastavitve se naredijo s
pomočjo programa SWD-Assist verzija
1.4, ki omogoča tudi izvoz konfiguracije EU5C-SWD-EIP-MODTCP modula.
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Nov funkcijski element PKE-SWD, se
uporablja v kombinaciji s motorskimi
zaščitnimi stikali PKE12/32/65. Element PKE-SWD se pritrdi direktno na
PKE-XTUA zaščitni modul motorskega
zaščitnega stikala PKE. To nam omogoča, da lahko PKE elektronska motorska
zaščitna stikala priključimo na SmartWire-DT, tudi če na motorskem zaščitnem stikalu PKE nimamo prigrajenega
kontaktorja. Npr. Če z enim zaščitnim
stikalom varujemo več naprav ali ko ne
uporabljamo kompaktnih zaganjalnikov, ampak ločeno motorsko zaščitno
stikalo PKE in kontaktor.

Slika 2 – Nov ethernet SW-DT komunikacijski vmesnik
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Vse opisane nove module podpira zadnja verzija konfiguracijskega programa SWD-Assist 1.40, ki je brezplačno
na voljo na Eatnovi spletni strani.

E-MOBILNOST - POGONSKI SISTEM ZA HIBRIDNO VOZILO

Kombiniran
hranilnik
energije za
električna
vozila
Avtor:

Marijan Španer, marijan.spaner@uni-mb.si
Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko - Univerza v Mariboru

Combined energy storage system for electric vehicles
In the paper a design proces of electric energy storage system for electric
vehicle is presented. The storage system is composed of Lithium-polymer
batteries and supercapacitors unit. This paper describes the supercapacitor
power unit operation principle, selection of the components, as well as design procedure and practical realization. Experimental data are shown and
further working plan is laid.

Kratek pregled prispevka
V prispevku je predstavljeno načrtovanje, realizacija in vodenje pogonskega
sistema hibridnega vozila s poudarkom na superkondenzatorjih kot hranilnikih energije.
Laboratorijsko preizkuševališče hibridnih pogonov je bilo zasnovano z namenom razvoja električnega hibridnega pogona za lahko dostavno vozilo. Glede
na težo in kategorijo vozila je zahtevana moč pogona v razredu 4-5 kW, kar je
bilo izhodišče pri izbiri komponent pogona. Zaradi lažjega testiranja agregata
smo se namesto vgradnje v vozilo raje odločili za gradnjo laboratorijskega
preizkuševališča.
Osnova preizkuševališča sta dva pogonska agregata, motor z notranjim izgorevanjem in voden izmenični elektromotorni pogon. Mehansko sta oba
agregata, motor z notranjim izgorevanjem in elektromotor, povezana v paralelno konfiguracijo s seštevanjem navorov. Za obremenjevanje je uporabljen
neodvisno napajan električni servopogon, voden po programu z zakonitostmi
vožnje vozila. Preizkuševališče je bilo nadgrajeno še z dodatnimi komponentami, s tem je omogočeno tudi testiranje posameznih komponent hibridnih
pogonov.
Poudarek dela je na opisu razvoja sistema za hranjenje električne energije
pri električnem, oziroma hibridnem vozilu, podrobneje je opisan dinamično
108/2012
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visokozmogljiv hranilnik energije s superkondenzatorjem in pripadajočim pretvornikom za povezavo na enosmerno
vodilo električnega pogona.
Z uporabo preizkuševališča je potrjeno bistveno izboljšanje lastnosti akumulatorskega hranilnika energije potem, ko
mu je bila dodana še enota s superkondenzatorjem. Z eksperimentom je potrjena tudi uspešnost vodenja pretoka
energije superkondenzatorja na osnovi stabilizacije (izhodne) napetosti enosmernega vodila.

1 Uvod
Emisije ogljikovega dioksida CO2 v svetovnem merilu so
ocenjene na 8 milijard ton letno, od tega promet prispeva
četrtino izpustov vseh toplogrednih plinov. Vse višje cene
fosilnih goriv in potreba po zmanjšanju izpustov CO2 so
razlogi, da proizvajalci avtomobilov intenzivno iščejo tehnične rešitve za dosego nižje porabe goriva, oziroma višjega izkoristka pogonskih agregatov. Tehnološka rešitev,
ki omogoča čimboljšo izkoriščenost fosilnega goriva je
hibridni pogon, to je kombinacija klasičnega motorja z
notranjim izgorevanjem in električnega pogona. Na trgu
pa se pojavljajo tudi prva vozila s čistim električnim pogonom, ki dosegajo dobre lastnosti, zelo primerljive vozilom s pogonom na fosilna goriva.
V Laboratoriju za robotiko na FERI UM se že dve desetletji ukvarjamo z razvojem električnih vozil (električni
avto, kolo s pomožnim električnim pogonom). Trenutno
v okviru študentskega projekta na študijski smeri mehatronika razvijamo hibridni pogonski agregat za lahko dostavno vozilo.

2 Hranilniki električne energije
Primarni pogonski vir hibridnega vozila je motor z notranjim izgorevanjem, zato ni potrebe, da bi vozilo imelo
velik hranilnik električne energije. Zadošča že energijska
kapaciteta velikostnega razreda največje kinetične energije, ki jo vozilo doseže. Hranilniki, oziroma akumulatorji energije imajo ob regenerativnem zaviranju vlogo
sprejemati kinetično energijo vozila, ki se ob naslednjem
speljevanju ali pospeševanju vozila uporabi za pogon elektromotorja. Glavna zahteva za hranilnik električne energije je sposobnost prejemanja/oddajanja velike moči, a
se pri tem pokažejo nekatere slabosti akumulatorskih baterij. Zaradi relativno velike notranje upornosti tako ne
morejo uspešno sprejeti in oddati velikih količin energije
v kratkem času. Posledica visoko dinamičnega delovanja
je slab energijski izkoristek in skrajšanje življenjske dobe
akumulatorske baterije.

denzatorji priključeni preko dvosmernega močnostnega
pretvornika. Stikalni Buck-Boost pretvornik zagotavlja
dvosmerni prenos energije med superkondenzatorji in
električnim pogonom.

3 Energijske razmere med vožnjo vozila
Obnašanje vozila v smeri gibanja je popolnoma določeno z opisom sil v tej smeri. Pogonski agregat z gonilom
generira vlečno (trakcijsko) silo Ft, ki premika vozilo naprej. Med gibanjem vozila se pojavijo sile upora (kotalni
in aerodinamični upor ter sila premagovanja klanca), ki
nasprotujejo gibanju vozila. Po drugem Newton-ovem
zakonu je pospeševanje vozila določeno z:

dV Ft  Fr

dt
M
kjer je:
V ......... hitrost vozila
Ft ...... skupna pogonska sila vozila
Fr ...... skupna sila upora vozila
M ........ masa vozila
 ......... masni faktor, ki pretvori rotacijske vztrajnosti v
translacijske mase
Opisan matematični model je v obliki blokovne sheme
predstavljen na Sliki 1.

V današnjih tehnološko najsodobnejših hibridnih vozilih
se uporabljajo nikelj-metal hidridne akumulatorske baterije. Zmogljivejših litijevih baterij še ni v masovni uporabi
zaradi še ne povsem dovršene in varnostno preizkušene
tehnologije izdelave ter visoke cene. Zato tudi še v današnjem času akumulatorska baterija ostaja (edina) šibka
točka celotnega električnega sklopa hibridnih in električnih vozil.

Slika 1 - Matematični model za simulacijo vožnje

V nadaljevanju prispevka je opisana uporaba kondenzatorskega hranilnika električne energije. Na enosmerno
vodilo pretvornika električnega pogona so superkon-

Skupni upor vozila med vožnjo je vsota treh komponent:
kotalnega in zračnega (aerodinamičnega) upora ter sile
upora vožnje po klancu:
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F  Fr  Fw  Fg
M

F  m.g. f r 

1
ACd v  vw 2  M g sin 
2

Za potrebe simulacije vožnje je bila narejena hitrostna regulacijska zanka, ki
zagotavlja enake razmere kot so pri vožnji voznika med upravljanjem dejanskega vozila in ob določenem hitrostnem profilu vožnje.

Slika 2 - Simulacijska shema analize vožnje z upoštevanjem
hranjenja energije
Za zagotavljanje zadostne natančnosti sledenja hitrostnemu profilu po voznem ciklu je bil v simulaciji vožnje uporabljen proporcionalni hitrostni regulator (Slika 2). Glede na namembnost vozila je bil uporabljen evropski mestni
vozni cikel ECE-15 (Slika 3).

KAKOVOSTNE
CENOVNO KONKURENČNE
ELEKTRO KOMPONENTE
IZ ZALOGE

Slika 3 - Evropski mestni vozni cikel ECE-15
Ob upoštevanju vseh parametrov vozila, kot so masa, sila upora vožnje, izkoristek posameznih pogonskih prenosnih komponent in pogonskega motorja,
dobimo ocenjeno vrednost navora in moči pogonskega motorja (Slika 4).
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Energijo za pogon vozila pogonski sklop dobiva preko
dvosmernega stikalnega Buck-Boost pretvornika iz superkondenzatorja. ki v odvisnosti od napetosti kondenzatorja z ustreznim tokom polni/prazni kondenzator.
Koristna energija, ki je na razpolago, je odvisna od spremembe stanja energije kondenzatorja v napetostnih mejah pri Umin in Umax, zato je nujno določiti začetne pogoje.
Določimo stanje U(t=0) = 90 V:

Slika 4 - hitrost vozila ter navor in moč pogonskega
sklopa za vožnjo po ECE-15
Izračun velja za vozilo z dvema potnikoma, za pogonski
(električni) motor z izkoristkom 90% in izkoristkom gonila 98%. Kot se vidi iz simulacije, je ocenjena vrednost
maksimalnega navora 25 Nm, moči pa do 5.6 kW. Ti dve
vrednosti sicer presegata dopustno nazivno obremenitev, vendar lahko električni pogonski motor, glede na
dejstvo da gre le za kratkotrajna pospeševanja in zaviranja, prenese zahtevane obremenitve. Ob tem je potrebno zagotoviti ustrezno zaščito motorja, predvsem nadzor
delovne temperature.
Pri hibridnih vozilih, kjer je primarni pogonski vir motor z
notranjim izgorevanjem, je minimalna velikost hranilnika
električne energije v velikostnem razredu največje možne ekvivalentne kinetične energije vozila, to je v primeru vožnje s polno hitrostjo:

Wkin  E c
Wkin

mv 2

2

Ec 

CU 2
2

Velikost hranilnika električne energije je bila določena na
osnovi izvedene simulacije vožnje po voznem ciklu ECE15. Odločili smo se za konservativno merilo, oziroma naj
bo električni hranilnik sposoben sprejeti večjo količino
električne energije in sicer za vožnjo enega celotnega
voznega cikla ECE-15. V simulaciji (Slika 2) je bil dodan
sklop z matematičnim modelom superkondenzatorja, ki
daje/prevzema energijo za delovanje pogonskega elektromotorja.
Glede na dejstvo, da gre za laboratorijsko preizkuševališče hibridnega pogona, je bil kot hranilnik električne
energije lahko uporabljen samo superkondenzator. V poskusu je bilo uporabljenih šest kosov superkondenzatorjev 250 F/16.2 V povezanih v serijo. Skupna vrednost je
42 F / 100 V, kar ustreza količini 200.000 Ws shranjene
energije.
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Slika 5 - Napetost Uc, tok Ic in energija superkondenzatorja (Uc=90V) pri ECE-15
Delovanje hranilnika pri standardnem ciklu vožnje ECE15 prikazuje slika 5. Pri stanju napolnjenosti kondenzatorja na Uc=90 V, je pred začetkom voznega cikla ECE-15
na voljo 170 kWs energije, kar zadošča, da vozilo prevozi
ves vozni cikel. V teku voznega cikla se za vožnjo porabi
okrog 70 kWs energije. Napetost na kondenzatorju ne
pade pod 55 V in posledično tudi tok kondenzatorja ne
preseže limitne vrednosti 100 A.

Slika 6 - Priključitev superkondenzatorja in akumulatorske baterije v hibridni pogon
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4 Dvosmerni pretvornik navzdol-navzgor
Superkondenzator kot hranilnik energije je na enosmerno
napetostno vodilo motorskega pogona zaradi (nelinearno) spreminjajoče se napetosti priključen preko ustreznega stikalnega pretvornika, Slika 6. Pretvornik omogoča
dvosmerni prenos energij, ob tem pa zagotavlja tudi prilagoditev napetostnih nivojev med enosmernim vodilom
in kondenzatorjem v širokem razponu.

V tem napetostnem območju je na voljo 75% celotne električne energije, ki se lahko shrani v kondenzatorju. V teh
mejah je tudi zagotovljeno delovanje Boost pretvornika v
napetostnem razmerju do največ 1:5.

Slika 9 - Izvedba močnostnega stikalnega
pretvornika
Simulacija delovanja sklopa superkondenzatorja v kombinaciji z močnostnim pretvornikom je bila izvedena v
programskem paketu MATLAB/Simulink. Celoten sklop je
bil tudi praktično realiziran. Izvedba močnostnega pretvornika je prikazana na Sliki 9.

Slika 7 - Osnovna shema sklopa močnostnega
stikalnega pretvornika za superkondenzator
Dvosmerni močnostni pretvornik navzdol/navgor je
tipa Buck-Boost. Sestavljeno vezje združuje pretvornika
dveh različnih konfiguracij, sestavljena v en sklop (Slika 7). Sklop uporablja poseben pulznoširinski modulator
(PWM) z dvema izhodoma, s čimer je izvedena tudi funkcija preklopa strukture pretvornika.

Močnostni pretvornik je optimiran za učinkovit prenos
električne energije ob naslednjih pogojih: UDClink=250 V
in USuperC=50 V do 100 V. Izmerjene so bile statične in dinamične karakteristike, lastnosti pa popolnoma ustrezajo
zahtevam. Natančen opis je podan v [4].

Slika 8 - Shema vodenja kondenzatorskega hranilnika
energije
Uporabljena je kaskadna regulacijska shema z notranjo
tokovno in zunanjo regulacijsko zanko količine energije na enosmernem vodilu (Slika 8), [4]. Način vodenja
napetosti enosmernega vodila posredno preko količine
energije zagotavlja delovanje regulatorja v linearnem režimu. Zagotovljena je tudi omejitev napetosti na superkondenzatorju:

Slika 10 - Odziv kondenzatorskega hranilnika
električne energije ob obremenitvi ECE-15
Slika 10 prikazuje delovanje enote hranilnika energije pri
vodenju pogonskega motorja po voznem ciklu ECE-15
(pogoji UDC_link =200 V, UC(t=0) =84 V). Energija iz kondenzatorja zadošča za izvedbo celotnega voznega cikla,
ob tem, da tudi napetost superkondenzatorja ostaja v
predvidenih mejah med 50V in 100V.

50 V ≤ UC ≤ 100 V
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5 Sklep
Zasnovana je bila kombinirana enota (akumulatorska baterija v kombinaciji s superkondenzatorji)
za hranjenje električne energije. S pomočjo simulacije je bila narejena analiza delovanja in dimenzioniranje sklopa kondenzatorskega hranilnika.
Načrtovan in realiziran je bil močnostni dvosmerni Buck-Boost pretvornik, ki omogoča kontroliran
pretok energije med superkondenzatorjem in
enosmernim vodilom močnostnega pretvornika
motorja. Predhodno razviti in simulirani algoritmi
vodenja pretvornika za hranjenje energije v superkondenzatorju so bili uspešno vključeni in preizkušeni tudi na pogonu. Izmerjene statične lastnosti
in izkoristek ter različni dinamični odzivi, tudi z
obremenjevanjem glavnega pogona po standardnem voznem ciklu, so pokazali dobre rezultate in
upravičenost uporabe hranilnika električne energije s superkondenzatorjem.
Za v prihodnje je predvidena še priključitev akumulatorske baterije preko enakega pretvornika, nato
pa z obema sklopoma kot celoto zagotoviti avtonomni vir električne energije za vozilo. S pomočjo
sodobnih nelinearnih algoritmov bo potrebno izvesti še celovit sistem vodenja pretokov energije
med posameznimi enotami. Predvidena je tudi
implementacija nekaterih inovativnih konceptov
vodenja celotnega pogonskega agregata in še posebej hranilnika električne energije v odvisnosti od
planirane poti in nekaterih zunanjih pogojev.
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Control system of large-scale photovoltaic power plants
Talum d.d. company has in years 2009-2011 build on the
old waste disposal the biggest photovoltaic power plants in
Slovenia. On twelve hectare area currently work six photovoltaic plants each of 1MW individual power. In next year’s
we plan to build additional units. Talum engineering group
take the responsibility not only to execute engineering and
construction works of the power plant, but also for operating
and maintenance procedures during complete life cycle. Due
to this reason was developed dedicated control system for
monitoring and control, based on standard SCADA. In system
architecture was introduced many advanced and proven industrial solutions like real time monitoring and calculation
of key performance indicators. Result of development is very
efficient tool for deterministic control and support of maintenance and video surveillance tasks. With this approach we became provider for construction, building, management and
maintenance of large photovoltaic power plant under highest
standards.

Kratek pregled prispevka
Talum d.d. je na revitalizirani deponiji rdečega blata v letih
2009 -2011 postavil največje fotovoltaično polje v Sloveniji. Na dvanajstih hektarjih površine deluje šest fotovoltaičnih
elektrarn, posamezne moči 1MW. Na zemljišču lahko postavimo še več podobnih elektrarn, vendar je zaradi polnih kvot do
leta 2013 gradnja za nedoločen čas ustavljena. V Talumu zraven inženiringa in izgradnje prevzamemo odgovornost tudi
za upravljanje in vzdrževanje elektrarne. Iz tega razloga je bila
pomembna aktivnost razvoj nadzornega sistema, ki omogoča
celovit nadzor in vodenje elektrarne v realnem času ter ana108/2012
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lizo ključnih perfomančnih indikatorjev, ki vplivajo na proizvodnjo električne
energije. V arhitekturo nadzornega sistema so vključene napredne in preizkušene rešitve iz elektroenergetike in industrijske avtomatizacije. Rezultat
razvoja je učinkovito orodje za podporo upravljanja, vzdrževanja in varovanja
fotovoltaičnih elektrarn. S tem smo postali kompetentni ponudnik celovitih
rešitev na področju fotovoltaike, saj izdelamo projektno dokumentacijo, vodimo izgradnjo, uredimo vse upravno tehnične postopke in zagotavljamo upravljanje ter vzdrževanje fotovoltaične elektrarne v skladu z najvišjimi standardi.

1 Uvod
Sončna energija je ena izmed najbolj obetavnih energij prihodnosti. Gradnja
fotovoltaičnih elektrarn je zaradi subvencioniranega odkupa električne energije varna in donosna naložba kapitala. V Talumu smo v zadnjih treh letih
zasnovali in zgradili šest večjih fotovoltaičnih elektrarne posamezne moči
1MW, ki so prikazane na sliki 1. Z vsakoletnim nižanjem odkupne cene proizvedene energije, se veča pritisk na dobavitelje opreme in izvajalce, da znižajo
stroške investicije (CAPEX) ter upravljavce, da vodijo elektrarno z minimalnimi
stroški (OPEX) in maksimalnim izkoristkom. Pri večjih elektrarnah je optimalni
izkoristek možno dosegati le z ustrezno informacijsko podporo, ki vključuje
učinkovit nadzorni sistem.

Slika 1 - Šest fotovoltaičnih elektrarn v Kidričevem, posamezne moči 1MW

2 Topologija fotovoltaičnih elektrarn
Sončna elektrarna je lahko zasnovana na več načinov, ki jih pogojujejo številne okoliščine. Zaradi zagotavljanja visoke razpoložljivosti je bil izbran koncept
elektrarn z distribuiranim solarnim generatorjem in omrežno vodenimi razsmerniki, ki je prikazan na sliki 2.

Slika 2 - Fotovoltaična elektrarna z distribuiranim solarnim generatorjem
108/2012
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Elektrarna je v tem primeru sestavljena iz n solarnih generatorjev SGi. Posamezni solarni generator sestavlja razsmernik R in k panelov, ki so na razsmernik priključeni
v t.i. stringih. Elektrarna je priključena na javno elektro
omrežje preko transformatorske postaje.
Na razpoložljivem zemljišču je prostora za deset fotovoltaičnih elektrarn posamezne moči 1MW. Dve elektrarni
sta priklopljeni na 20kV daljnovod. Za ostale elektrarne
je bil položen kablovod v Talumovo srednjenapetostno
omrežje (slika 3).

dnjo elektrarne vplivajo številni dejavniki. Za upravljavca
je kvalitetno vodenje in vzdrževanje elektrarne sestavljene iz množice elementov, od katerih ima vsak specifičen
vpliv na proizvodnjo izziv, s katerim se ni možno soočiti
brez računalniškega nadzornega sistema. Glavne naloge
nadzornega sistema so naslednje:
a) Centralno vodenje in nadzor vseh elektrarn iz oddaljene lokacije.
b) Detekcija anomalij v delovanju naprav in učinkovito
odpravljanje izpadov.
c) Meritve, izračuni in obdelava ključnih performančnih
indikatorjev.
3.2 Meritve meteoroloških parametrov
Na proizvodnjo elektrarne imajo velik vpliv meteorološke
spremenljivke, predvsem sončno sevanje in temperatura. Za identifikacijo vpliva meteoroloških parametrov na
proizvodnjo električne energije je bila postavljena meteorološka postaja, ki je prikazana na sliki 4. Ima senzorje
sončnega sevanja, temperature zraka, temperature panelov, tlaka, hitrosti in smeri vetra ter vlažnosti.

Slika 3 - Priklop FE v distribucijsko omrežje

3 Koncept nadzornega sistema
3.1 Izhodišča za načrtovanje sistema
Nadzor delovanja fotonapestosnih sistemov je eden od
pogojev za doseganje visokega izkoristka, ker na proizvo-

3.3 Ključni performančni indikatorji
Ključni performančni indikatorji (KPI) so vrednosti, ki izkazujejo učinkovitost celotne elektrarne in posameznih
solarnih generatorjev. S spremljanjem dnevnega, mesečnega in letnega poteka KPI-jev je možno prepoznati anomalije v delovanju, ki so posledica okvar ali sprememb
karakteristik opreme. Trenutno se merijo ali izračunavajo
naslednji KPI-ji:
Za vsak solarni generator (i):
• Proizvedena energija E_SGi
• Teoretična proizvodnja E_SGTi
• Učinkovitost PR_SGi

Merjenje in regulacija
temperature
o Tipala PT 1000 - PVC (105ºC)
o Tipala PT 1000 - SILIKON (180ºC)
o Tipala PT 100 - PVC (105ºC)
o Tipala PT 100 - SILIKON (180ºC)
o Tipala KTY 81 - PVC (105ºC)
o Tipala KTY 81 - SILIKON (150ºC)
o Pretvorniki signalov
o Merilno-regulacijski inštrumenti

Visokotemperaturna tipala
- po naročilu kupca

FBS Elektro nik, d.o.o .
Cesta Františka Foita 10
3320 VELENJE

Tel: 03 – 8983 701
Fax: 03 – 8983 718
Email: fbselektronik@siol.net

Slika 4 - Meteorološka postaja
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Za celotno elektrarno:
• Proizvedena bruto energija E_b
• Proizvedena neto energija E_n
• Lastna poraba energije E_lr
• Teoretična proizvodnja E_T
• Učinkovitost elektrarne PR
• Različne statistične vrednost učinkovitosti solarnih generatorjev
• Trajanje sončnega sevanja t_irron
• Trajanje proizvodnje energije t_on
• Trajanje izpada elektrarne t_off
3.4 Arhitektura nadzornega sistema
Na sliki 5 je prikazana arhitektura informacijske infrastrukture z nadzornim sistemom za vodenje sončnih elektrarn. Nadzorni sistem je s pripadajočimi napravami razdeljen v štiri nivoje. Obsega nadzor solarnih generatorjev, transformatorske postaje, komunikacijskega centra in meteorološke postaje. Koncept
prenosa podatkov je izdelan tako, da ustrezni komunikacijski vmesniki vse naprave, ki so vključene v nadzorni sistem povežejo na skupno ethernet mrežo.

Slika 5 - Arhitektura sistema vodenja FE Kidričevo
Nadzor razsmernikov
Vsaka elektrarna ima med 60 do 96 razsmernikov. Razsmerniki so instalirani
na nosilni konstrukciji solarnih celic. S serijskim vodilom so povezani na komunikator, ki periodično zajema podatke iz razsmernikov in jih nudi odjemalcem na ethernetu. Pri razsmernikih je možno spremljati veliko število različnih
parametrov, vendar je za potrebe vodenja dovolj, da se prenaša trenutna moč,
proizvedena energija, status naprave in status napake. Za prenos podatkov iz
razsmerniških komunikatorjev v SCADO je uporabljen OPC strežnik.
Nadzor transformatorske postaje
Transformatorska postaja (TP) je točka priklopa elektrarne v elektroenergetsko omrežje. Sestavljajo jo nizkonapetostni del z zbirnimi dovodi iz solarnih
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generatorjev, srednje napetostni del s transformatorjem
in sistemom za napajanje elektrarne ali lastna raba. Izbrana stikalna in zaščitna oprema v TP zagotavlja visoko
stopnjo obratovalne varnosti, saj so stikalne omare tovarniško sestavljene in tipsko preizkušene. Osrednji element
nadzora TP je programabilni zaščitni rele ali REF, ki izvaja
funkcije meritev, zaščite in stikalnih manipulacij. REF ter
stikala na dovodih iz solarnih generatorjev imajo vgrajeno serijsko modbus komunikacijo, ki omogoča interakcijo
z nadrejenimi sistemi.

Vmesnik za prenos podatkov iz naprav v TP-jih in meteorološke postaje na SCADO, prikazan na sliki 8 je narejen s standardnim industrijskim krmilnikom po principu
Front-End procesorja. Krmilnik avtonomno komunicira z
napravami v transformatorskih postajah po serijski modbus komunikaciji, hkrati pa omogoča SCADI transparentni dostop do podatkov preko etherneta. Iz naprav v TP se
na krmilnik prenašajo podatki o statusu naprav, delovanju zaščit, vrednosti tokov, napetosti, moči, proizvodnji
in porabi energije. Krmilnik tudi izvede sekvenco daljinskega vklopa ali izklopa elektrarne.

Komunikacijski center
Komunikacijski center je objekt v bližini elektrarn, prikazan na sliki 6, ki ima vlogo komunikacijskega vozlišča med elektrarnami in nadzornim centrom Taluma. V
objektu so optične povezave in oprema za modbus in
ethernet komunikacijo iz posameznih TP. Ethernet mreža je uporabljena tudi za video nadzor objektov, saj se
slika iz nadzornih kamer prenaša v podjetje, ki skrbi za
varovanje objektov. Na sliki 7 je fotografija razdelilcev za
ethernet mrežo.

Slika 6 - Komunikacijski center
Slika 8 - Prenos podatkov TPji-PLC-SCADA
Za vsako TP je na krmilniku predviden individualni modbus komunikacijski kanal s programom, ki upravlja s prenosi podatkov iz perifernih naprav, pravilnim zaporedjem
ukazov ob stikalnih manipulacijah, detekcijo alarmnih
dogodkov, zajema meteorološke podatke in nadzoruje
opremo v komunikacijskem centru.
Ker ima vsaka elektrarna svoj komunikacijski procesor,
je hitrost zajemanja podatkov iz TP neodvisna od števila
elektrarn. Prav tako povečevanje števila elektrarn bistveno ne zmanjšuje hitrosti prenosa podatkov na SCADO.
Zaradi modularne zgradbe podatkovnih struktur in programa v krmilniku, je širitev aplikacije v primeru dodajanja novih elektrarn rutinski postopek.

Slika 7 - Ethernet razdelilci na območju elektrarn
in v Talumu

46

Kritični deli sistema so redundantni. Eden je dvojno napajanje komunikacijskega centra z avtomatskim preklopom vira, drugi pa je pošiljanje SMS sporočil v primeru
kritičnih alarmov iz krmilnika preko komunikacijskega
usmerjevalnika na GSM telefone pooblaščenih oseb. Na
sliki 9 je prikaz razdelilcev za napajanje komunikacijskega
centra in krmilnika z modbus komunikacijskimi vmesniki.
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•
•
•
•
•
•

Alarmiranje po standardni shemi
Meteorološki podatki
Ključnih performančni indikatorji (slika 14)
Časovni potek parametrov (slika 15)
Shranjevanje podatkov v podatkovno bazo
Priprava poročil in prenos na portal za investitorje

Slika 10 - Splošni pregled FE Kidričevo

Slika 9 - Razdelilca za napajanje in krmilnik
Nadzorni sistem
Aplikacija za nadzor delovanja fotovoltaičnih elektrarn
je razvita s standardno SCADO Citec. Podatke zajema iz
dveh virov in sicer krmilnika v komunikacijskem centru,
kjer so podatki o transformatorskih postajah, in iz OPC
serverja, kjer so podatki o razsmernikih. Glavne funkcije
so naslednje:
• Splošni pregled vseh FE elektrarn (slika 10)
• Podrobni pregled posamezne FE (slika 11)
• Stikalne manipulacije – daljinsko vodenje
• Splošna slika razsmernikov (slika 12)
• Podrobna slika razsmernikov (slika 13)

Slika 11 - Prikaz transformatorske postaje
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4 Zaključek
V prispevku je predstavljen koncept in izvedba informacijske infrastrukture z nadzornim sistemom za večje fotovoltaične elektrarne. V arhitekturo so vključene številne
napredne in preizkušene rešitve iz elektroenergetike in
industrijske avtomatizacije. Rezultat razvoja je učinkovito
orodje za podporo upravljanja, vzdrževanja in varovanja
večjih fotovoltaičnih elektrarn.
Velika vrednost nadzornega sistema pa so predvsem podatki o delovanju elektrarn v daljšem časovnem obdobju, ter možnost primerjave med različnimi tipi opreme.
Te informacije so dragocena pomoč pri načrtovanju optimalnih sistemov in uspešnem nastopu na trgu, saj na
podlagi dejstev pridobimo zaupanje investitorjev in bank.

Slika 12 - Splošni prikaz razsmernikov

Razvojno delo pa s tem ni zaključeno, saj bomo sistem
izpopolnjevali na podlagi rezultatov analize podatkov in
izkušenj v daljšem časovnem obdobju. Prav tako pa smo
v zadnjem letu razvili tudi nadzorni sistem za manjše
elektrarne, ki zaokrožuje našo modularno zasnovano ponudbo in omogoča konkurenčni nastop na trgu.
Slika 13 - Podrobni pregled razsmernikov
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Slika 14 - Ključni performančni indikatorji

Slika 15 - Časovni potek parametrov
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STROJEGRADNJA

Idealno pri fleksibilnem načrtovanju strojev in medsebojno povezavo naprav

Flexi Link:

zanesljivo povezovanje varnostnih krmilnikov
Avtor:

David Vidmar - SICK d.o.o.

F

lexi link, nova razširitvena
funkcija SICK-ovega Flexi
So varnostnega krmilnika, omogoča medsebojno povezovanje do š rih Flexi So CPU
enot – kar predstavlja varno rešitev za zahtevnejše aplikacije.
Ko posamezni sklopi in moduli postanejo stroji, se pogosto zahteva da morajo biti posamezne varnostne rešitve
povezane v varno celoto. Fleksi Link
izpolnjuje to funkcijo z možnostjo nastavljanja, preverjanja, parametriranja
in diagnosticiranja do štirih Flexfi Soft
enot preko omrežja. Vse to omogoča
priloženo programsko orodje Flexi Soft
Designer, brez dodatnih stroškov z ožičenjem ali dodatne strojne opreme.
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Varno nastavljanje tudi ob
širitvi proizvodnje
Z modularno zasnovo Flexi Link nudi
izdelovalcem strojev možnost planiranja celotnega razvoja proizvodnje
linije, popolno integracijo v varnostni
del aplikacije, hkrati pa omogoča delovanje samo posameznih sklopov. Posamezni sklopi so lahko integrirani tudi

po dokončanju stroja ali pa so začano
odklopljeni; npr. za namene vzdrževanja. Tak pristop dovoljuje planiranje
projektov vnaprej in kasnejši zagon
108/2012

posameznih delov stroja, oziroma po
odklopu – brez ponovnega nastavljanja
na sami lokaciji.
Pri modularni zasnovi gradnje strojev
je končni zagon celotne linije, ob dodajanju novih delov, odveč saj omogoča vgrajen Flexi Link sistem sprotno
spremljanje in diagnosticiranje. Hitro
vrednotenje in preventivno odkrivanje
napak vodi do povečanja produktivnosti tako pri izdelovalcih strojev kot tudi
pri končnih uporabnikih.
Flexi Link je inovativna rešitev in omogoča varnostnim komponentam, ki so
povezane na Flexi Soft krmilnik izmenjavo varnostnih informacij. Na tak
način dosežemo največjo možno fleksibilnost, še posebej pri kompleksnejših
projektih. Več informacij o Flexi Linku
na www.sens-control.com.

Nadzor področja s TiM300:
Tako majhen, tako enostaven, tako ugoden

Laserski skener za notranjo uporabo TiM300: popoln v detajlih, genialen kot celota
Za optimalno zaščito pri preprečevanju trkov - skener TiM300: visok samo 7,9 cm, nastavljen v petih
minutah in s privlačno ceno. Idealen za zaznavanje ovir pri samodejno vodenih vozilih in prisotnosti v
visoko regalnih skladiščih.
Več informacij na www.sick.com/tim300
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