TECHNOLOGIE, PRODUKTY – INFORMACJE FIRMOWE

ENERGY & VISION
Tegoroczna edycja targów Energetab, w których uczestniczymy
już po raz piąty jest dla nas kolejną okazją do zaprezentowania
szerokiemu gronu osób związanych z branżą energetyczną
filozofii działania firmy i naszej wizji współczesnej energetyki. Od początku
funkcjonowania EnerVision dokładamy wszelkich starań, aby spełniać naszą
misję tzn. być godnym zaufania, solidnym i pewnym partnerem w sektorze
energetyki, dostarczającym produkty o najwyższym współczynniku jakości do ceny,
proponującym innowacyjne rozwiązania, które ułatwią naszym Klientom realizować
ich własne cele i osiągać im dużą wartość dodaną. Zdajemy sobie sprawę, że w
dobie rosnącej konkurencji oraz coraz większej presji cenowej nie jest to łatwe
zadanie, ale dzięki energii do działania i wsparciu naszych partnerów, z którymi
połączyła nas podobna wizja prowadzenia biznesu oraz przekonanie, że klient
jest najważniejszy, z satysfakcją realizujemy kolejne projekty w Polsce.

W

spółpraca z uznanymi na
świecie producentami takimi
jak: Mosdorfer (osprzęt dla
linii elektroenergetycznych), Loruenser (osprzęt dla stacji elektroenergetycznych), Sediver (izolatory szklane)
oraz Suzhou Furukawa Power Electric (przewody OPGW) pozwala nam
zaoferować Państwu następujące korzyści:
1. Globalna jakość stanowiąca jeden z kluczowych czynników sukcesu każdej z firm, które reprezentujemy.
Dzięki wykorzystaniu metod zaawansowanego planowania jakości produktu APQP (Advanced Product Quality
Planning) pojawia się ona już w procesie rozwoju produktów. W dalszej
kolejności sprawdzane są materiały,
z których produkowane są oferowane wyroby. Stała kontrola poddostawców, zaawansowane procesy produkcyjne oraz innowacyjna technologia
we wszystkich zakładach produkcyjnych pozwalają zagwarantować spójną i niezmienną na całym świecie jakość osprzętu, izolatorów i przewodów OPGW. Produkty, które oferujemy
spełniają nie tylko wytyczne prawa,
dyrektyw i norm międzynarodowych,
ale są także zgodne z wymaganiami
krajowych specyfikacji technicznych
czy parametrami określonymi dodatkowo przez inwestorów. Aby sprostać
rosnącym wymaganiom klientów nasi
partnerzy wyznaczają sobie najwyższe
standardy działania nie tylko w odnie-
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sieniu do samych produktów, ale także
procedur i systemów zarządzania. Potwierdzeniem tej dbałości o jakość są
nie tylko certyfikaty ISO, ale także certyfikaty Instytutu Energetyki dla przewodów OPGW i osprzętu, czy wreszcie
długa lista referencyjna projektów realizowanych na całym świecie.
2. Niezawodność i bezpieczeństwo.
Żyjemy w czasach, kiedy branża energetyczna i działające w niej podmioty,
ulegają ciągłym przemianom w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań za-

równo pod względem technicznym, jak
i ekonomicznym. Celem nadrzędnym
jest przy tym zapewnienie bezpiecznej
i bezawaryjnej pracy linii oraz poprawa
współczynników niezawodności takich
jak SAIDI (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej
w dostawach energii elektrycznej) czy
SAIFI (wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich w dostawie energii). Gwarantem niezawodności mogą być tylko wyroby najwyższej
jakości poparte doświadczeniem producenta. Mając na uwadze kilkadziesiąt
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lat działalności każdej z firm, które z du- Firmy, które reprezentujemy posiadamą reprezentujemy w Polsce, możemy ją własne działy R&D oraz wewnętrzz całkowitym przekonaniem stwierdzić, ne laboratoria, w których nieustannie
że Mosdorfer, Loruenser, Sediver oraz poszukują nowych materiałów, proSFPOC są niezawodnym partnerem duktów i technologii, które wpłyną na
w energetyce na całym świecie, dostar- poprawę działania oraz niezawodność
czającym wyroby bezpieczne na lata.
i bezpieczeństwo linii i stacji energePrzykładowo, unikalne w skali światowej tycznych. Przykładem może być wspoprocesy projektowania i produkcji Sedi- mniany wyżej ‘Load Transposition Sysver były rozwijane przez ostatnie 60 lat tem’ czy osprzęt skręcany firmy Loruprzy wykorzystaniu doświadczeń zdo- enser, który jest nie tylko prosty i szybki
bytych podczas wieloletniej obserwacji w montażu, ale też gwarantuje wydajny
i ocenie działania milionów dostarczo- i bezpieczny przesył energii poprzez
nych izolatorów oraz rozwojowi nowych nowe lub rozbudowywane stacje.
technologii. Szkło Sediver, które powsta- Osprzęt ten, poprzez wykonanie jak
je w procesie topienia opartym o spe- największej liczby połączeń w jednym
cjalną technologię pieców oraz własne zacisku, pozwala również eliminować
parametry i kontrolę procesu, charakteryzuje się wyjątkową jednorodnością i wysoką czystością, dzięki której ilość kloszy rozbijających
się podczas eksploatacji jest
nieznaczna (< 1/10000 szt./
rok), co pozwala ograniczyć
koszty eksploatacyjne.
Z kolei w liniach, w których
zastosowane zostały długopniowe izolatory porcelanowe możemy mieć do
czynienia ze zjawiskiem pękania izolatorów spowodowanym przez procesy
starzeniowe izolatora, działanie naprężeń termicznych lub sił zewnętrznych.
W przypadku uszkodzenia
jednego z izolatorów porcelanowych długopniowych
w łańcuchu powstają duże,
niekontrolowane siły dynamiczne, które mogą uszkodzić pozostałe izolatory,
a także elementy łańcucha,
a tym samym doprowadzić
do opadnięcia przewodu fazowego i poważnych uszkodzeń, zwłaszcza górnej części słupów. Rozwiązaniem,
które pozwala ograniczyć 220/110 kV BGP-R110kV ANWIL-PSE Azoty Włocławek
ryzyko tego typu uszkodzeń
jest opracowany i opatentowany przez zbędne punkty styku i charakteryzuje
Mosdorfer specjalny osprzęt tzw. Load się bardzo niskim poziomem zakłóceń
Transposition System (system rozprasza- radioelektrycznych.
nia energii), który w przypadku zerwania Innowacje niejednokrotnie powstają
jednego izolatora zapewnia ochronę ca- też w odpowiedzi na potrzeby klienłego łańcucha, a tym samym chroni linię. tów. Przykładem tego jest opracowany
przez Mosdorfer osprzęt wykonany ze
3. Innowacyjność. Stworzenie inno- stali niskotemperaturowej (gwarantująwacyjnych rozwiązań wymaga nie tyl- cej udarność na poziomie 27J w temp.
ko wizjonerskiego myślenia ze stro- -20⁰C, co zapewnia odpowiednią wyny inżynierów i naukowców posia- trzymałość osprzętu w ekstremaldających kompetencje techniczne nie niskich temperaturach), który jest
w zakresie projektowania, ale także ciągłych z powodzeniem stosowany w budowanych liniach wysokich napięć w Europie
i znacznych inwestycji w badania i rozwój.
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(Norwegia, Finlandia, Austria) i Ameryce
Płn (Kanada).
W ostatnim czasie Mosdorfer we
współpracy z producentem z Kanady
wprowadza na rynek europejski kolejną
innowację tj. wysokiej jakości kompozytowe słupy modułowe dla energetyki, które stanowią idealne rozwiązanie
wszędzie tam, gdzie panują trudne warunki środowiskowe (wiatry, sadź) oraz
terenowe do wymiany istniejących czy
montażu nowych słupów. Wśród najważniejszych zalet słupów kompozytowych można wymienić: wysoką wytrzymałość dzięki trwałemu materiałowi kompozytowemu, niewielką wagę
oraz ich modułową budowę, która pozwala na tworzenie różnych kombinacji słupów
oraz ograniczenie kosztów logistycznych. Ponadto są one wolne od
toksycznych konserwantów charakterystycznych
dla słupów drewnianych,
przez co nie wywołują
negatywnego wpływu
na środowisko.
4. Doświadczenie. Każda z reprezentowanych
przez nas firm może się
pochwalić bogatą historią oraz doświadczeniem,
co czyni je strategicznymi
partnerami dla globalnego przemysłu energetycznego, działającym na
wszystkich kontynentach.
Korzenie firmy Mosdorfer siegają, aż 1712 roku,
kiedy Josef Mosdorfer
został właścicielem kuźni ostrzy w Weiz, która
przez kilka następnych
pokoleń wytwarzała produkty głównie dla rolnictwa. Produkcja osprzętu
do napowietrznych linii
energetycznych została
po raz pierwszy uruchomiona w 1949 roku i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W ciągu tych
kilkudziesięciu lat Mosdorfer wraz ze
swoimi klientami zrealizował ponad
1000 projektów na całym świecie, zyskując status globalnego dostawcy dla
energetyki.
Z kolei rodzinna firma Loruenser, która
w 1947 roku zbudowała odlewnię metali lekkich oraz tokarnię i kuźnię wytwarzała początkowo wyroby aluminiowe
przeznaczone głównie dla budownictwa. W krótkim czasie firma wyspecjalizowała się także w produkcji osprzę-
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tu dla przemysłu elektrotechnicznego.
Dziś zaciski i uchwyty Loruensera są instalowane w obiektach stacyjnych na
wszystkich kontynentach, w różnym terenie czy warunkach klimatycznych.
Ponad 60-letnią obecnością na rynku może pochwalić się również Sediver, który w tym czasie zyskał niezrównane doświadczenie w dziedzinie budowy, projektowania, produkcji
oraz badań izolatorów do linii energetycznych wysokich napięć oraz do
kolejowych sieci trakcyjnych, co sprawia, że jest najlepszym partnerem
w dziedzinie zastosowań związanych
z izolacją. Niezbitym tego dowodem są
poniższe liczby:
yy 500 milionów izolatorów ze szkła
hartowanego zainstalowanych
w ponad 150 krajach na liniach do
1000 kV AC
yy 6 milionów izolatorów ze szkła hartowanego zainstalowanych na liniach prądu stałego do 800 kV
yy 5 milionów izolatorów kompozytowych na liniach do 735 kV
yy Milion izolatorów Sedicoat – izolatorów ze szkła hartowanego z powłoką silikonową do zastosowań przy
prądzie stałym oraz zmiennym

EnerVision na targach Energetab 2015

34

Stacja 400/110kV Żarnowiec

Działalność firmy SFPOC (Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co.) rozpoczęła się natomiast w 2002 roku, kiedy
to powołana została spółka joint venture pomiędzy Furukawa Electric Co. Ltd
z Japonii (FEC) i grupą Etern (Yonding)

z Chin. Przeniesiono wówczas produkcję firmy Phillips Fitel Inc. Canada, należącej do Furukawa Electric i dokonano
transferu technologii z FEC. Już wtedy
Furukawa miała 25 lat doświadczeń
w obszarze badań i rozwoju oraz produkcji OPGW. Obecnie produkcja odbywa się w fabryce w Chinach, zgodnie
z wymaganiami ISO 9001 oraz pod ścisłym nadzorem Furukawa Electric z Japonii. Przewody OPGW produkowane
przez SFPOC charakteryzują się wysoką
jakością , czego dowodem są pozytywne wyniki testów przeprowadzonych
zgodnie ze standardami IEEE oraz IEC
w laboratorium Kinectrics Inc. w Kanadzie oraz projekty realizowane na
najbardziej wymagających rynkach
– w Ameryce, Australii, Kanadzie czy
Norwegii.
Czerpiąc z doświadczeń naszych partnerów jednocześnie staramy się systematycznie pogłębiać naszą wiedzę, poprzez aktywne uczestnictwo
w branżowych wydarzeniach takich
jak targi czy konferencje, które są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. W kwietniu br. wspólnie z firmą Sediver zorganizowaliśmy konferencję pt. Doświadczenia projektowe
i eksploatacyjne z izolacją w liniach napowietrznych WN’, w której uczestniczyli przedstawiciele biur projektowych,
firm inwestycyjnych i wykonawczych.
5. Wsparcie techniczne. Bazując na
tak bogatym doświadczeniu naszych
partnerów możemy zaoferować Państwu wsparcie techniczne na każdym
etapie realizacji projektu – począwszy
od projektowania, poprzez uzgodnie-
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nia techniczne aż po nadzór nad dostawami czy montażem na obiektach.
Do Państwa dyspozycji są m.in.
yy MOVE - niezależna jednostka biznesowa firmy Mosdorfer GmbH, z siedzibą
w Weiz/Austria, która łączy kompetencje techniczne w zakresie projektowania produktów, badań laboratoryjnych i terenowych, rozwoju systemów i innowacji, posiadająca nie
tylko doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych inżynierów, ale także odpowiedni sprzęt oraz laboratoria
pozwalające na przeprowadzenie badań mechanicznych i elektrycznych,
yy interdyscyplinarny zespół wykwalifikowanych inżynierów Sediver zajmujących się badaniem i rozwojem
optymalnych rozwiązań w dziedzinie ochrony i izolacji wysokonapięciowej oraz 6 ośrodków badań
i analizy, w tym laboratorium badań
wysokonapięciowych CEB, zlokalizowane w Bazet/Francja z najnowszym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie szeroko zakrojonych programów badawczych oraz
wykonywanie prób na kompletnych
łańcuchach dla sieci do 800 kV.
6. Kompleksowość. Dzięki współpracy z naszymi partnerami możemy klientom w Polsce zaoferować kompleksowe dostawy dla linii i stacji energetycznych, obejmujące m.in.
yy osprzęt Mosdorfer dla linii WN,SN
i nn, w tym:
osprzęt dla
łańcuchów
110, 220 i 400
kV z izolatorami porcelanowymi,
szklanymi

yy

yy
yy

yy

yy

i kompozytowymi, osprzęt dla przewodów OPGW, ADSS, HTLS,
systemy tłumienia drgań (tłumiki,
odstępniki) firmy DAMP – pioniera
w zakresie projektowania i produkcji odstępników tłumiących (dla wiązek dwu, trzy, cztero, sześcio i ośmioprzewodowych dla wszystkich napięć do 800 kV), które od ponad 40
lat pracują skutecznie i bezawaryjnie
w liniach na całym świecie,
słupy kompozytowe RS Poles,
kompleksowe i optymalne rozwiązania Loruenser dla stacji elektroenergetycznych, m.in.
uniwersalny
system zacisków MFC,
osprzęt skręcany, osprzęt
rurowy, przewody i szyny rurowe o długości powyżej 20 metrów, łańcuchy izolatorów dla stacji,
izolatory szklane Sediver o różnych kształtach kloszy
i wytrzymałości mechanicznej do
760 kN dostosowane
do ek sploatacji w różnorodnych warunkach
środowiskowych,
przewody
OPGW firmy
SFPOC (Suzhou Furukawa Power
Optic Cable)
o różnych
konstruk-

cjach (m.in. Centrum, Lux, Dual)
z liczbą włókien oraz parametrami
mechanicznymi i elektrycznymi dopasowanymi do wymagań projektowych.
Referencje w Polsce
Wyżej wymienione korzyści docenione zostały już przez wielu klientów w Polsce, dla których dostarczyliśmy ponad 1000 km przewodów
OPGW, ponad 170 tys. szt. izolatorów szklanych oraz osprzęt dla kilkudziesięciu linii i stacji elektroenergetycznych. Wspólnie z projektantami
i wykonawcami realizowaliśmy projekty dla linii 110 kV w różnych spółkach dystrybucyjnych, a także dla linii
i stacji 220 i 400 kV, w których inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W niniejszym artykule pokazane zostały realizacje tylko wybranych obiektów. Na życzenie dostępna
jest pełna lista referencyjna, do której
z ogromną satysfakcją systematycznie dopisujemy kolejne projekty. Być
może następny będziemy realizować
właśnie z Państwem? Już teraz możemy zapewnić, że dołożymy wszelkich
starań, aby dołączyli Państwo do grona osób zadowolonych ze współpracy
z EnerVision i firmami, które reprezentujemy w Polsce.
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia
naszego stoiska na targach Energetab
2016 (pawilon J, stoisko 26) oraz kontaktu z przedstawicielami firmy.
Zespół Enervision n

Uczestnicy konferencji izolatorowej, Sulejów, IV 2016
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