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Przewody i kable HELUKABEL  
w kopalniach odkrywkowych  
surowców budowlanych
Od kilku lat wzrastają wymagania inwe-

storów w dziedzinie jakości i trwałości in-

stalacji nisko- i wysoko-prądowych. W du-

żej mierze dotyczy to przewodów i kabli.  

HELUKABEL Polska, jako wiodący produ-

cent, z powodzeniem spełnia te oczeki-

wania i proponuje swoim kontrahentom 

asortyment najwyższej jakości. Szczegól-

nym wymaganiom muszą sprostać insta-

lacje stosowane w kopalniach i zakładach 

przetwórczych kruszyw budowlanych. 

Dolnośląskie Surowce Skalne W Piławie 

Górnej są przykładem, który dowodzi nie-

zawodności i jakości przewodów i kabli 

HELUKABEL®. Muszą one sprostać ciężkim 

specyficznym warunkom eksploatacyjnym 

– duże zapylenie, wibracje, ciągle zmienia-

jące się warunki atmosferyczne itp. 

W pierwszej fazie działalności kopalni, 

wbudowane w ziemię linie zasilające zo-

stały zrealizowane za pomocą kabli NYY-J, 
które zapewniają niezakłóconą pracę zain-

stalowanych maszyn i urządzeń (rozdziel-

nice zasilające kruszarki, młyny, taśmocią-

gi, pompy oraz szereg narzędzi ręcznych). 

Nowoczesna kopalnia odkrywkowa to rów-

nież szereg nowoczesnych urządzeń i ma-

szyn, zaopatrzonych w moduły sterujące 

i monitorujące ich działanie, również w for-

mie zdalnej. Wymiana danych i transmisja 

sygnałów w relacji człowiek-maszyna musi 

przebiegać w sposób niezakłócony i być 

pozbawiona błędów. Magistrale komuni-

kacyjne obsługujące przetworniki często-

tliwości, czujniki, łączniki krańcowe, panele 

operatorskie, a przede wszystkim moduły 

bezpieczeństwa mają zapewnić bezawaryj-

ną pracę wszystkich urządzeń nie dopusz-

czając do kosztownych przestojów. Rolę 

łączników w powyższej komunikacji prze-

wodowej doskonale spełniają przewody 

JZ-500 i ich wersje ekranowane FC-CY-JZ 

których wiele setek metrów dostarczonych 

zostało przez HELUKABEL Polska.

Specyfiką kopalni odkrywkowych kruszyw 

budowlanych jest utrudniony dostęp do 

urobku. Surowcem wydobywanym w DSS 

Piława Górna jest sjenit. Budowa krysta-

liczna co prawda nie jest tak gęsta jak 

np. marmur, lecz wyklucza to tradycyjne 

wydobywanie np. za pomocą koparek 

wielonaczyniowych, jak ma to miejsce 

np. w kopalniach odkrywkowych węgla 

brunatnego. W DSS Piława Górna urobek 

zdobywa się m.in. za pomocą kontrolowa-

nych odstrzałów za pomocą materiałów 

wybuchowych. Przed użyciem składowa-

ne są one w chronionych pomieszczeniach, 

w których zastosowano dedykowane prze-

wody iskrobezpieczne OZ-BL i OZ-BL-CY. 

Ich unikalna budowa i przeznaczenie za-

pewniają bezpieczeństwo.

Infrastruktura tego typu kopalni nie może 

się obyć bez urządzeń wspomagających 

produkcję. Należą do nich suwnice, mo-

bilne maszyny do wstępnej obróbki urob-

ku, taśmociągi itp. Specyfika tych maszyn 

wymusza zastosowanie przewodów zasila-

jących, które niejako podążają za danym 

urządzeniem w trakcie pracy. W tym przy-

padku sprawdzają się, dostarczone przez 

HELUKABEL Polska przewódy NSHTÖU. 

Właściwości mechaniczne i specjalna kon-

strukcja umożliwia bezproblemową pracę 

maszyn i urządzeń mobilnych. Szczególne 

zastosowanie można zauważyć w suwni-

cach bramowych. Na konstrukcji suwnicy 

znajduje się bęben, na którym nawinięty 

jest przewód NSHTÖU. Wraz z ruchem 

urządzenia przewód jest odwijany lub zwi-

jany na bęben, a jego wolna część swo-

bodnie spoczywa na podłożu. Odporność 

na naprężenia mechaniczne, wszelkie 

warunki atmosferyczne i promieniowanie 

UV zapewnia wieloletnią i bezproblemową 

pracę suwnicy.

Stosunkowo nową propozycją asorty-

mentową HELUKABEL Polska jest TITANEX 
H07 RN-F. Przewód ten również znalazł 

zastosowanie w Dolnośląskich Surowcach 

Skalnych w Piławie Górnej. Oznaczenie co 

prawda wskazuje na przewód w zwykłej 

izolacji gumowej, lecz w tym przypadku 

jest inaczej. Specjalny elastomer stano-

wiący zewnętrzny płaszcz przewodu spra-

wia, że trwałość, wytrzymałość chemiczna 

i mechaniczna TITANEX H07 RN-F wzra-

sta kilkukrotnie. Nie bez znaczenia jest to 

w przypadku tak specyficznego środowiska 

pracy, jakim jest kopalnia odkrywkowa. Ma 

to też swoje odbicie w ekonomice gene-

rując wymierne oszczędności inwestycyjne.

Podsumowanie.
Trudny rynek i wciąż wzrastające wymaga-

nia zarówno inwestorskie, jak i techniczne 

determinują HELUKABEL Polska do ofero-

wania produktów nadążających za współ-

czesnymi trendami. Przykład Dolnąślą-

skich Surowców Skalnych w Piławie Górnej, 

jako jednej z wielu inwestycji, na których 

są obecne produkty HELUKABEL® jest tego 

najlepszym przykładem. 

 Jacek Rudnicki 

 HELUKABEL Polska Sp. z o.o.



Przewody oraz systemy  
osłonowe HELUKABEL®  

dla procesów automatyzacji  
w górnictwie
Warunki jakie spotykamy w sektorze górniczym należą do jednych 
z najcięższych – odpowiadając na potrzeby tego środowiska pole-
camy rozwiązania oparte na systemie osłon zbrojonych, powleka-
nych czy wykonanych ze stali nierdzewnej. 

Węże ANACONDA SEALTITE®

Szczególne warunki spełniają węże osło-

nowe typu :

 HFX – temp.pracy: -450C/+1050C; kon-

strukcja stalowa cynkowana, powlekana 

poliuretanową izolacją. Bezhalogenowa, 

odporna na promieniowanie UV, oleje, 

zapylenie ciężkie 

 ZHLS – temp.pracy : -250C/+800C; kon-

strukcja stalowa cynkowana, powlekana 

poliofelinową izolacją.  Bezhalogenowa, 

odporna na promieniowanie UV, oleje, 

zapylenie ciężkie 

 SLI – temp.pacy :-1000C /+6000C; kon-

strukcja ze stali nierdzewnej malowana.

Typoszereg występujący w tych produk-

tach to ¼” do 2” – możliwe jest wykonanie 

ponad wymiarowe na indywidualne życze-

nie klienta. Aby zapewnić właściwą ochro-

nę w instalacjach zagrożonych wybuchem, 

zalecamy stosowanie dedykowanych łącz-

ników typu LT wraz z przegrodami prze-

ciwwybuchowymi. 

Parametry jakimi charakteryzują się te 

produkty to:

 LT – temp.pracy:-400C /+1450C, IP 68, 

wykonanie proste, 450, 900. 

(stal nierdzewna 1.4305, AISI 303)

 VS – przegroda o temp.pracy 

-450C/+1050C , spełniająca wymagania 

ATEX:94/9/CE Ex II 2GD i EEx eII/EEx II C 

w wymiarach gwintu M20x1,5  

do M63x1,5

Tak zbudowana instalacja daje pełną 

ochronę w strefach IM2. 

W przypadku braku możliwości ochrony 

przewodów poprzez zastosowanie systemu 

rur osłonowych ANACONDA SEALTITE®,  

np. z powodu zbyt dużej średnicy ochra-

nianych przewodów, w układach zasilania 

bądź sterowania urządzeń w przemyśle 

górniczym należy stosować kable o pod-

wyższonej odporności na uszkodzenia me-

chaniczne. Szczególną uwagę należy zwró-

cić na obciążenia kabli i ich emisję cieplną.

Proponowane przez nas przewody to 
między innymi NSSHÖU oraz TITANEX 
H07RN-F.

NSSHÖU według DIN VDE 0250 cz. 812

• giętka żyła miedziana ocynowana w kla-

sie 5 według DIN VDE 0295

• izolacja żył roboczych, ochronnej oraz 

neutralnej wykonana z mieszanki gumy 

etylenowo – propylenowej, typ mieszan-

ki 3GI3 (EPR) wg DIN VDE 0207 cz. 20

• powłoka wypełniająca ze specjalnej mie-

szanki gumowej, typ mieszanki GM1b wg 

DIN VDE 0207 cz.21

• opona zewnętrzna wykonana ze specjal-

nej mieszanki kauczukowo – chloropre-

nowej, typ mieszanki 5GM5 wg DIN VDE 

0207 cz.21 w kolorze żółtym

Przewód ten charakteryzuje się wysoką 

odpornością na uszkodzenia mechaniczne 

(np. rozdzieranie, cięcie czy ścieranie opo-

ny zewnętrznej) oraz wysoką odpornością 

na działanie olejów, smarów czy chemikali.  

Jest on także odporny na działanie wody 

i promieniowanie UV. NSSHÖU znajduje za-

stosowanie w zasilaniu maszyn i urządzeń 

między innymi w kopalniach odkrywko-

wych, wyrobiskach przy bardzo wysokich 

obciążeniach mechanicznych. Charaktery-

zuje się dużą żywotnością w ekstremalnie 

trudnych warunkach pracy.

Przewód, który również często znajdu-

ją zastosowanie w przemyśle górniczym 

oraz innych gałęziach gospodarki to  

TITANEX®. W przewodach tych zastoso-

wano wysokiej jakości oponę zewnętrzną 

wykonaną z elastomeru usieciowanego, 

która wykazuje dużą odporność na uszko-

dzenia mechaniczne. Opona ta jest rów-

nież olejoodporna i odporna na działanie 

wody i promieniowania UV. Tak samo jak 

w przewodzie NSSHÖU żyły mają kolory-

stykę wykonaną wg DIN VDE 0293-308.  

Przewód Titanex H07 RN-F poddany został 

badaniom na uszkodzenia, max. obciążal-

ność i zdolność pracy w warunkach kopalni 

odkrywkowych, co zostało poświadczone 

właściwym Certyfikatem Instytutu Tech-

nik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. 

Grupę przewodów dla górnictwa po-

szerzył również przewód komunikacyjny  

– do przesyłu DeviceNET PVC 1x2xAWG18 

+1x2xAWG15, który został zastosowany 

w budowie maszyn pracujących w warun-

kach wyrobiska bezpośredniego w nowo-

czesnych kombajnach górniczych.

Przewód ten posiada dopuszczenia do 

pracy w bezpośrednim środowisku kopal-

ni, a także certyfikaty UL –Style: CMG / PLTC, 

CSA: CEC- CMG.

Połączenie oferty produktowej kabli 

i przewodów wraz z osprzętem kablo-

wym zapewnia systemowe rozwiązania 

dla technik stacjonarnych jak i mobilnych 

układów pracy instalacji w środowisku 

górniczym, a także w maszynach o pod-

niesionym rygorze środowiskowym.
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OPASKI  
KABLOWE T-SK
Każda wiązka kablowa jak i ich montaż do 

obudowy lub korpusu urządzenia, to zgo-

ła proste zadanie, wręcz banalne. Jednak, 

gdy urządzenie pracuje w ekstremalnych 

warunkach takich jak wilgoć, niska tem-

peratura, czy też występowanie drgań 

maszyny – tradycyjne opaski kablowe nie 

sprawdzają się. Śmiało możemy stwierdzić, 

iż są nawet zagrożeniem dla pracy całej 

aplikacji bądź jej części.

Zagrożeniom tym możemy zapobiec po-

przez stosowanie opasek T-SK o wzmoc-

nionej konstrukcji. Zapewniają one sta-

bilne mocowanie, jak i utrzymanie grupy 

przewodów w wyznaczonym miejscu.

Opaski kablowe T-SK dostarczane przez 

HELUKABEL® charakteryzują się : 

 stabilnym łączeniem

 dużą średnicą zacisku grupy 

przewodów

 wzmocnionym rdzeniem wewnątrz 

opaski – przez co są całkowicie 

odporne na korozję 

 wzmocnionym zamkiem zapinającym  

– utrzymują stabilnie wiązkę

 odpornością na ekstremalne  

temperatury

Uzyskaliśmy to dzięki:

 połączeniu taśmy ze stali nierdzewnej 

V4A i izolacji zewnętrznej wykonanej 

z Poliamidu PA6.6

 zwiększeniu wytrzymałości zamka 

zapinającego – niezbędnego, aby 

utrzymać grupę przewodów 

Opaski T-SK – dane techniczne:
Zakres temperatur od -40°C do +85°C 

Palność wg.UL94 : V2 

Zatwierdzenia towarzystw 

certyfikacyjnych : GL, RINA, IMQ

ŚWIATŁOWODY HELUCOM® FS90
Seria przewodów światłowodowych typu 

„HELUCOM® FS90” dostarczana przez  

HELUKABEL® zapewnia przepływ danych 

przez 90 minut w przypadku pożaru. Jest 

to szczególnie ważne dla takich miejsc jak 

tunele, metra, centra handlowe, w gór-

nictwie i w innych warunkach, w których 

transmisja sygnału gwarantuje bezpie-

czeństwo przeciwpożarowe.

HELUCOM® FS90 spełnia wymagania zgod-

nie z normą IEC 60331-25 dotyczącą spe-

cjalnych testów w zakresie palności. Świa-

tłowód sprawdzony jest dla ekspozycji 

płomienia do temeratury 750°C przez 90 

minut pod kątem funkcji podtrzymania 

i przesyłania danych. Maksymalny wzrost 

tłumienia w trybie pojedynczego włók-

na  E9/125 µm 0,12 dB i tuby G50/125 µm 

0,27 dB dla układów wielomodowych.

Jednocześnie seria kabli światłowodo-

wych HELUCOM® FS90 spełnia normy  

IEC 60332-1 + 60332-3 dotyczące ognio-

odporności, IEC 61034 gęstości dymu, IEC 

60754-2 emisji halogenu i EN50267-2-3 

substancji żrących. Dostępny w standar-

dowych, czterech typach:

 4 G50 / 125 mikronów OM2 (803917)

 G50 12 / 125 mikronów OM2 (803918)

 4 E9 / 125 mikronów G652.D (803919)

 12 E9 / 125 mikronów G652.D (803920)

Ta część oferty HELUKABEL® uzupełnia 

dział przewodów dedykowany sygnaliza-

cjom stanów zagrożenia jak i transmisję 

danych. W celu otrzymania oferty han-

dlowej – prosimy o kontakt z Działem Han-

dlowym HELUKABEL Polska.
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STANDARD INK INDRAMAT® 
UNIFIKACJA OZNACZEŃ PRZEWODÓW SYSTEMÓW W STANDARDZIE INK INDRAMAT

Od wielu lat firma HELUKABEL® jest pro-

ducentem i dostawcą przewodów stoso-

wanych w prowadnicach kablowych jak 

i w miejscach o dużym obciążeniu mecha-

nicznym. Jednym z takich przewodów jest 

TOPSERV®121 PUR.

Przewód spełnia wymogi kompatybilności 

elektromagnetycznej, zapewnia bezpie-

czeństwo nieprzenoszenia zakłóceń prze-

syłanych sygnałów. Przewody te są stoso-

wane w aplikacjach z silnikami o wysoce 

zaawansowanym technologicznie procesie 

produkcyjnym, np.: w robotyce, przemy-

śle maszynowym czy narzędziowym a tak-

że wszędzie tam gdzie są stawiane wymogi 

zgodności ze standardami VDE, UL, CSA jak 

i INK INDRAMAT, DESINA.

W związku z tym, że HELUKABEL® jest uzna-

nym i certyfikowanym dostawcą dla syste-

mów serwonapędów firm Siemens, Lenze, 

Bosch Rexroth (INDRAMAT), zostały wpro-

wadzone ujednolicone oznaczenia doty-

czące znakowania żył prądowych/zasilają-

cych w przewodzie TOPSERV® 121 PUR.

Zastąpiono oznakowania 1, 2, 3 (później 

U1, V2, W3) żył zasilających / prądowych  

- odpowiednio:

Opis „1” (U1) na - „U/L1/C/L+”

Opis „2” (V2) na - „V/L2

Opis „3” (W3) na – „W/L3/D/L-” 

Pozostałe oznaczenia bez zmian. 

Ujednolicenie oznakowania żył ma też 

bezpośredni wpływ na czytelność insta-

lacji i łatwość adresowania sygnałów, czy 

też kontrolę stanów awaryjnych aplikacji, 

w której zostały zastosowane.

HELUKABEL Polska Sp. z o.o. • Krze Duże 2, 96-325 Radziejowice • kontakt: tel.+48 46 858 01 00 • e-mail: marketing@helukabel.pl 5

PERFEKCJA I FUNKCJONALNOŚĆ RATUJE ŻYCIE

OBROTOWE  
POJAZDY RATUNKOWE

„W sytuacjach awaryjnych nie dostaniemy 

drugiej szansy, wszystko musi być perfek-

cyjne od samego początku”. Zgodnie z tą 

maksymą Iveco Magirus zlecił HELUKABEL® 

opracowanie kabli dla obrotowych pojaz-

dów z drabinami, jak np. wozy strażackie. 

Ekstremalne cykliczne ruchy i obciążenia 

zginające, w tym stałe obciążenie rozciąga-

jące, zapobiegające kołysaniu się drabiny, 

stanowiły poważne wyzwanie projektowe. 

Oprócz obciążeń mechanicznych różnego 

rodzaju, konieczne było też uwzględnienie 

wpływu czynnika termicznego. Gdy pojazd 

jest wykorzystywany na miejscu zdarzenia, 

wymagane jest zapewnienie niezawodno-

ści kabli, tak by wyposażone w nie pojaz-

dy kryzysowe mogły jak najlepiej spełniać 

swoje zadanie, w przeciwnym wypadku 

przerwy w dopływie prądu mogłyby okazać 

się fatalne w skutkach.

W ścisłej współpracy z Iveco Magirus ka-

bel został zaprojektowany, skonstruowany 

i podlegał stałym modyfikacjom do mo-

mentu, aż sprostał wszystkim wymaganiom.

W kablu zintegrowano przewody prądo-

we i sygnałowe. Połączenie przewodów 

prądowych i sygnałowych w jednym kablu 

przy zachowaniu konkretnych promieni 

i cykli zgięcia, stanowiło najtrudniejsze wy-

zwanie. Kolejny kluczowy element stanowił 

rdzeń z drutu stalowego, służący jako za-

bezpieczenie wtyku. 

W tym celu Iveco zaplanował specjalne 

środowisko testowe, w którym kabel był 

testowany zgodnie z zadanymi parametra-

mi dotyczącymi prędkości, promienia zgię-

cia i obciążenia całości. Równoległe testy 

odbywały się już w fazie projektowej, tak 

by umożliwić jak najwcześniejsze wykrycie 

i usunięcie wszystkich słabości i usterek. 

Dla wykonania tego zadania pracownicy 

produkcji w Windsbach skonstruowali spe-

cjalną aparaturę testową. Ich celem było 

przekazanie klientowi próbki kabla odpo-

wiadającego jakości serii produkcyjnej. 

Wspólna praca badawcza i kompleksowy 

program testowy opłaciły się. Po kliku mie-

siącach prac projektowych i rozlicznych 

cyklach testowych mogliśmy zaprezento-

wać klientowi produkt w pełni spełniają-

cy wszystkie oczekiwania, a w niektórych 

przypadkach nawet je przewyższający. 

HELUKABEL® po raz kolejny okazał się nie-

zawodnym partnerem oferującym wyso-

ko specjalizowane przewody odporne na 

ekstremalne obciążenia i spełniające wy-

jątkowe wymagania.



GREEN DATA CENTER
sposób na ekologiczną oszczędność kosztów

Nie można zaprzeczyć, że w sektorze IT największym odbiorcą 
energii są centra danych. Często generują one zarazem także jej 
największą stratę. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań pozwala 
znacznie podnieść wartość Data Center. Nie tylko w zakresie wydaj-
ności energetycznej, ale i w zakresie olbrzymiej wartości dla zrów-
noważonego rozwoju gospodarki.

Centra Danych zużywają coraz więcej 

energii. Globalna digitalizacja przyczynia 

się do coraz większego ich obciążenia, 

które powoduje, że centra danych zuży-

wają coraz to więcej energii. Powszech-

ne wykorzystanie rozwiązań cloudowych, 

streaming video, książki i muzyka online, 

video konferencje i infrastruktura biz-

nesowa w chmurze, to ogromne ilości 

energii pulsującej przez Data Center na 

całym świecie.

Według raportu Green House Data, Cen-

tra Danych na świecie zużywają 30GW. 

Jest to około 1,4% całej energii, czyli wy-

starczająco dużo, by zasilić każdy dom we 

Włoszech! Taka ilość wykorzystywana jest 

do obsługi ponad 1,8 zeta bajtów danych. 

IDC przewiduje jednak, że ruch w Centrach 

Danych do roku 2017 wzrośnie aż do 7,2 

zeta bajtów. 

W jaki więc sposób możemy efektywnie 

wykorzystać tę potężną ilość energii? 

Szacuje się, że Centra Danych zużywają 

pomiędzy 10 a 50% ich całkowitej mocy 

obliczeniowej. Nawet przy pięćdziesię-

cio procentowym wykorzystaniu, ta do-

datkowa energia jest równa 3 milionom 

podgrzewaczy wody rocznie. Sukces 

tkwi więc w optymalizacji funkcjonowa-

nia Data Center, która jest zintegrowana 

z instalacją OZE. 

Ciekawym przykładem prowadzania 

efektywnej polityki Green IT jest firma 

Apple, której celem jest zasilanie swo-

jej infrastruktury energią pochodzącą 

w 100% ze źródeł odnawialnych. Stra-

tegia firmy zakłada, że jej obiekty będą 

działały w sposób maksymalnie energo-

oszczędny. Zielona energia produkowana 

na potrzeby centrów Apple'a pochodzi 

m.in. z elektrowni fotowoltaicznych, wia-

trowych i instalacji ogniw paliwowych, 

a tym samym przekłada się na zerową 

emisję gazów cieplarnianych. 

Dla przykładu, serwerownia w Maiden, 

w Północnej Karolinie, korzysta z dwóch 

olbrzymich farm fotowoltaicznych, 

z których moc każdej wynosi po 20 MW, 

a ewentualne niedobory energii są uzu-

pełniane przez dużą instalację ogniw pa-

liwowych o mocy 10 MW. 

Farma słoneczna o mocy 20 MW zajmuje 

obszar o powierzchni około 40 hektarów 

i posiada zdolność produkcyjną 42 milio-

ny kWh czystej, niskoemisyjnej energii 

odnawialnej. 
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Korzystając z dostarczanych biogazów 

wysypiskowych ogniwa paliwowe o mocy 

10MW mogą wygenerować przy obciąże-

niu podstawowym 24/7 ponad 83 miliony 

kWh energii odnawialnej w ciągu roku, 

stając się tym samym największą w USA 

instalacją ogniw paliwowych niepodłą-

czoną do publicznej sieci energetycznej. 

Centrum danych w Maiden jest wyjątko-

wo wydajne energetycznie, co potwier-

dza zdobycie prestiżowej Certyfikacji LEED 

Platinum przyznanej przez US Green Bu-

ilding Council. Nie ma drugiego centrum 

danych o porównywalnej wielkości, które 

dotychczas osiągnęłoby tak wysoki po-

ziom certyfikacji. 

Bez wątpienia na skalę rentowności insta-

lacji odnawialnych źródeł energii ma wpływ 

lokalizacja inwestycji. O czym powinniśmy 
pamiętać, by zmaksymalizować korzy-
ści w europejskich warunkach? 

Projektowanie Data Center z myślą o efek-

tywności może przynieść oszczędności 

zarówno dla klientów, jak i dostawców 

usług, mówi Paweł Prasuła, Prezes EIP 

oraz EIP ENERGY. Należy jednak pamiętać 

o kompleksowym podejściu do inwesty-

cji. Zaprojektowanie wysoko wydajnego 

Green Data Center, wymaga połączenia 

specjalistycznej wiedzy o funkcjonowaniu 

centrum danych i jego możliwych obcią-

żeniach energetycznych z wiedzą o roz-

wiązaniach energooszczędnych. Dzię-

ki doświadczeniu inżynierów spółki EIP, 

specjalizującej się w projektach informa-

tycznych oraz zespołu firmy EIP ENERGY, 

działającej w obszarze odnawialnych źró-

deł energii, z powodzeniem wdrażamy za-

awansowane projekty Green Data Center. 

Na jakie obszary zespół EIP zwraca 
szczególną uwagę ? 

Zastosowanie odnawialnych źródeł ener-

gii powoduje zmniejszenie ilości energii 

pobieranej z sieci zasilanych przez kopal-

niany węgiel. Jednak, aby wyprodukować 

choć ułamek energii wymaganej w dużych 

centrach danych, potrzeba bardzo dużej 

instalacji. Budowanie zielonej infrastruk-

tury wymaga więc zastosowania szeregu 

rozwiązań, które dotyczą instrumentów 

zarządzania i optymalizacji procesów za-

chodzących w budynku. Green IT, to nie 

tylko wprowadzenie alternatywnych źró-

deł energii, ale i zwiększenie wydajności 

energetycznej, które prowadzi do zmniej-

szenia zużycia prądu. Właściwa optymali-

zacja pozwala bowiem na redukcję całko-

witych kosztów utrzymania infrastruktury. 

W przypadku wdrożenia alternatywnych 

źródeł energii, rozpatrujemy rozwiąza-

nia w oparciu o zależności systemów PV, 

wiatrowych i hydro. Bardzo często stoso-

wanym rozwiązaniem jest system hybry-

dowy, który pozwala na wykorzystanie 

odnawialnych i rozproszonych zasobów 

energii pierwotnej. Poprawna walidacja 

może wręcz wyeliminować konieczność 

korzystania z węzła ciepłowniczego, osią-

gając tym samym pełną niezależność 

energetyczną. Możliwość ta niewątpliwie 

stanowi największa przewagę w przypad-

ku awarii zasilania lub spadków napięcia 

energii płynącej z sieci.

Główną miarą efektywności jest PUE (Po-

wer Usage Effectiveness), czyli stosunek 

całkowitej energii elektrycznej pobiera-

nej przez centrum danych do mocy zu-

żywanej przez sprzęt IT. PUE bada więc 

efektywność zużycia energii i ilustruje 

jak dobrze Centrum Danych wykorzystuje 

dostępne zasoby. Wartość PUE w obecnie 

funkcjonujących Data Center zawiera się 

zwykle w przedziale pomiędzy 2,0 a 1,5, 

jednak dla nowo budowanych lub moder-

nizowanych DC, są to wartości już dużo 

niższe - w granicach 1,0-1,3.

Krokiem do optymalizacji PUE są tech-

nologie umożliwiające płynne dostoso-

wanie infrastruktury IT do zmiennych 

wymagań biznesowych, takie jak na przy-

kład wirtualizacja. 

Za pomocą oprogramowania do wirtuali-

zacji pozwalamy każdemu serwerowi na 

uruchamianie wielu maszyn wirtualnych 

(VMs) na tym samym sprzęcie, wykorzy-

stując więcej dostępnej mocy i zasobów. 

Zabieg ten może zwiększyć CPU serwera 

nawet o 40-60%. Wirtualizacja 100 ser-

werów jest więc odpowiednikiem zasa-

dzenia 1569 drzew lub redukcji przejazdu 

89 samochodów. 

Znaczne redukcje energii można uzyskać 

również poprzez optymalizację torów za-

silania systemów oraz optymalizację roz-

kładu mocy. 

Niezbędne dla właściwego funkcjonowa-

nia komputerów i serwerów jest także za-

rządzanie przepływem powietrza i utrzy-

manie temperatury na prawidłowym 

poziomie. Zastosowanie odpowiednich 

taktyk zapobiega mieszaniu się gorącego 

powietrza z zimnym. Z kolei sposobem na 

usunięcie ciepła bez użycia dużego kli-

matyzatora lub agregatu jest tak zwany 

Free Cooling. System ten wykorzystuje do 

chłodzenia urządzenia naturalne środowi-

sko jak np. zimne, zewnętrznego powie-

trze, odparowanie wody lub też zbiorniki 

termiczne. Uniknięcie zakupu chłodziarek 

mechanicznych jest ogromną szansą na 

oszczędność energii i kosztów. 

Poprzez wdrożenie właściwej optymaliza-

cji połączonej z alternatywnymi źródłami 

energii możemy uzyskać naprawdę impo-

nujące efekty. Zielone Centra Danych pro-

jektowane lub modernizowane przez EIP 

ENERGY stają się ok. 40% bardziej wydajne 

i zasilane są do 100% energii ze źródeł od-

nawialnych.

EIP ENERGY specjalizuje się we wdraża-

niu zaawansowanych technik energo-

oszczędnych oraz rozwiązań z sektora 

odnawialnych źródeł energii. Najwyższej 

jakości rozwiązania ekologiczne dostar-

cza w oparciu o solidne relacje z lokalnymi 

i międzynarodowym Partnerami. W gronie 

Partnerów firmy znajduje się HELUKABEL 

Polska – jako dostawca kabli i przewodów. 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA W POMPOWNI P-POŻ.  
DLA ELEKTROCIEPŁOWNI EC 3 W ŁODZI.

Od projektu do realizacji
Biuro realizacji projektów PROTECH Sp. z o.o. jest uznaną firmą 
inżynierską istniejącą na rynku już od ponad 20 lat. Zapewnia 
inwestorom pełny zakres usług od projektu do realizacji. Działania 
firmy skupiają się na nowych inwestycjach technologicznych, 
konstrukcyjnych i budowlanych, modernizacji istniejących 
układów technologicznych oraz potrzebach remontowych 
obiektów w energetyce zawodowej, przemysłowej i w innych 
gałęziach przemysłu. 

Siłą firmy PROTECH jest kilkudziesięcio-

osobowy zespół doświadczonej kadry in-

żynierskiej, min. z branży technologicznej, 

architektonicznej, budowlanej, instalacyj-

nej, elektrycznej, automatyki, akustycz-

nej i logistycznej. Poza tym, nowoczesny 

sprzęt i oprogramowanie oraz doskonała 

współpraca z najlepszymi firmami, po-

magają firmie PROTECH osiągać sukcesy, 

które następnie przekładają się na sukce-

sy Inwestorów.

Biuro PROTECH oferuje swoje usługi w za-

kresie: konsultingu, projektowania, realizacji 

i nadzoru inwestycji, redukcji hałasu w prze-

myśle. Wykonuje dokumentacje na każdym 

etapie realizowanego projektu, pracując dla 

branż obejmujących między innymi:

• gospodarka węglem wraz 

z podawaniem biomasy

• gospodarka olejowa

• gospodarka wodna układów chłodzenia

• wytwarzanie i gospodarka sprężonego 

powietrza

• instalacje przykotłowe i przyturbinowe

• obiegi parowe wysokoprężne 

i niskoprężne wraz z układami odbioru 

kondensatu

• przygotowania remontów urządzeń 

i instalacji wraz z projektami organizacji 

robót oraz projektem zaplecza budowy

• wyprowadzenie mocy cieplnej

• instalacje wody zasilającej

• układy przygotowania wody

• gospodarka odpadami, instalacje 

odżużlania i odpopielania

• gospodarka ściekami przemysłowymi

• układy kanałów spalin i powietrza

• układy wentylacji i klimatyzacji 

przemysłowej

• zabudowy instalacji odsiarczania spalin 

(IOS) oraz redukcji tlenków azotu (NOx)

• układy zasilania elektrycznego 

i wyprowadzania mocy

• przygotowania remontów urządzeń 

i instalacji wraz z projektami organizacji 

robót oraz projektem zaplecza budowy

• analizy techniczno-ekonomiczne 

planowanych inwestycji
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• analizy i możliwości lokalizacji inwestycji 

przemysłowych wraz z planami 

zagospodarowania przestrzennego

• projekty budowlano-architektoniczne 

wraz z wytycznymi PPOŻ, operatami 

ochrony środowiska

• ekspertyzy techniczne

Jedną z inwestycji zrealizowanej na 
przewodach HELUKABEL, było opraco-
wanie projektu instalacji elektrycznej 
w pompowni p-poż. dla Elektrocie-
płowni EC 3 w Łodzi.

Opracowanie objęło instalacje:

• oświetlenia

• gniazd remontowych

• zasilania wydzielonych odbiorników 

energii elektrycznej 

• ogrzewania grzejnikami konwekcyjnymi

• rozdzielnicę w budynku

• projekt AKPiA w pompowni p-poż oraz 

stacji uzdatniania wody

Wykonanie i podłączenie instalacji zreali-

zowała firma ENGOREM z Łodzi . ENGOREM 

zajmuje się modernizacją zakładów cie-

płowniczych, wykonuje projekty, mon-

taż, a następnie serwis. Oferuje usługi 

w energetyce, przemyśle chemicznym, 

rafineriach, w gospodarce komunalnej 

(spalarnie, oczyszczalnie ścieków). Podej-

muje prace z zakresu napraw i remon-

tów turbin, wykonuje instalacje nawę-

glania, oczyszczania i odsiarczania spalin. 

Pompownia p-poż zasilona zosta-

ła z dwóch rozdzielnic. Aby pompow-

nia działała prawidłowo podczas po-

żaru zostało przewidziane zasilanie 

z dwóch różnych sieci. Jako kable za-

silające zostały zastosowane przewo-

dy NHXH-FE 180/E90 1x185 mm2  

podtrzymujące funkcję przez 90 min.  

Do instalacji oświetleniowej wewnątrz 

budynku, ze względu na właściwości pło-

mienioodporności wg IEC 60332-1, zapro-

jektowano przewód JZ-600 3G1,5 mm². 
Wymagania co do okablowania oświetle-

nia na zewnątrz budynku spełnił przewód 

JZ-600 3x2,5mm², który dodatkowo jest 

odporny na działanie promieni ultrafio-

letowych. Zasilanie zasilacza UPS, baterii 

akumulatorów oraz rozdzielnicy w stacji 

uzdatniania wody poprowadzone zostało 

kablem NYY-J 4x4 mm2.

Opracowanie projektu AKPiA to instalacje:

• pomiarów na sieci i w zbiornikach  

p. poż.

• sterowania przepustnic i zaworu 

regulacyjnego

• zbierania sygnałów z rozdzielnicy 

elektrycznej 

• komunikacji z instalacjami SAP na 

nawęglaniu i biomasie

Zakres projektu kończy się doprowadze-

niem kabli sygnałowych do nowo zapro-

jektowanej szafy sterownika w Nastawni 

SUW (Stacji Uzdatniania Wody). W przy-

padku pożaru w instalacji biomasy, po sy-

gnale następuje bezwarunkowe załączenie 

pompy. Sygnalizacja SAP nawęglania i bio-

masy rozprowadzona jest przewodem 

JE-H(St)H FE180/E90 8x2x0,8. W pom-

powni p. poż sygnały z czujników ciśnienia, 

przepływomierzy oraz kontroli tempera-

tury powietrza są przekazywane przewo-

dami RE-2Y(St)Vv 12x2x0,75. Czujniki 

wibracyjne i pływakowe przesyłają sygna-

ły przewodami RE-2Y(St)Vv 24x2x0,75.  

W obwodach przepustnic na ssaniu pomp 

oraz na tłoczeniu również zaprojektowa-

no przewody RE-2Y(St)Vv 24x2x0,75. 

W obwodach regulacji ciśnienia pomię-

dzy pompownią, a zbiornikiem ułożony 

został rurociąg kontrolny, w którym jest 

zabudowany zawór regulacyjny. Funkcją 

jego jest właściwe wyregulowanie wody. 

W obwodach kontrolnych zaworu zastoso-

wano przewody Tronic LIYY 12x0,75 oraz  

RE-2Y(St)Vv 24x2x0,75.

Do celów realizacji funkcji ochrony pożaro-

wej przez zbiorniki, zastosowano armaturę 

z napędami elektrycznymi, która zastąpi-

ła dotychczasowe przepustnice ręczne. 

Wymieniono też istniejące przepustnice 

ręczne na przepustnice ręczne z sygnali-

zacją położenia zamkniętą/otwartą, które 

ze względów bezpieczeństwa muszą mieć 

znany stan. Przepustnice łączące zbiorniki 

z siecią na ssaniu pomp posiadają napę-

dy elektryczne, co wynika z ich później-

szej funkcji odcinania danego zbiornika 

w celu odzyskania przez niego właściwego 

zasobu wody. Tutaj w obwodach sygnali-

zacji i sterowania zastosowano przewody  

RE-2Y(St)Vv 24x2x0,75 oraz Tronic 
LIYY 12x0,75 i Tronic LIYY 4x0,75.

Zastosowane przewody spełniają normy 

dotyczące płomienioodporności, jest 

to jeden z warunków zastosowania ich 

w obiekcie Elektrociepłowni.

 

BIURO PROJEKTÓW  
I REALIZACJI PROTECH Sp. z o.o. 
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź 

www.protechbp.pl
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Firma AUTOMATICA od ponad 5 lat zajmuje się świadczeniem usług w dziedzinie automatyki budynko-
wej i przemysłowej. Zakres usług obejmuje kompleksowe przeprowadzenie inwestycji. Wykonujemy 
koncepcję systemu, projekt, prefabrykację rozdzielnic zasilająco- sterujących, montaż i uruchomienie. 

W świadczeniu usług na najwyższym po-

ziomie opieramy się o dobór sprawdzo-

nych partnerów, których produkty wyróż-

niają się na tle konkurencji. 

Jednym z kluczowych elementów syste-

mu jest okablowanie. Dobór kolorystyki 

jest ważnym elementem budowy rozdziel-

nic prefabrykowanych w Naszym zakładzie.

Z uwagi na dużą ilość i różnorodność sy-

gnałów i potencjałów wprowadziliśmy 

w firmie standard kolorystyki okablowa-

nia. W naszym doborze bazowaliśmy na 

Normach, jak i doświadczeniu Naszym 

i naszych partnerów. Wprowadzona kolo-

rystyka wygląda następująco:

TYP POTENCJAŁU KOLOR

230/400V
L1, L2,L3 – k. czarny

N – k. niebieski

24 VAC
24 VAC- k. czerwony

0 VAC – k. c. niebieski

24 VDC
24 VDC – k. zielony

0 VDC – k. żółty

Wejścia cyfrowe 24VDC k. zielony

Wejścia cyfrowe 24VAC k. czerwony

Wejścia analogowe (PT1000,NTC,…) k. brązowy

Wejścia napięciowe (0-10V,4-20mA) k. biały

Wyjścia cyfrowe 24VDC k. zielony

Wyjścia cyfrowe 24VAC k. czerwony

Wyjścia analogowe (0-10V,4-20mA) k. biały

Powyższe rozwiązanie, jak i dodatkowa 

numeracja cyfrowa tworzy produkt do-

brze opisany, czytelny dla montera, osoby 

uruchamiającej system, jak później dla ob-

sługi utrzymania ruchu. Znacząco reduku-

je ilość błędów możliwych do popełnienia 

podczas prefabrykacji.

Przykładem powyższego rozwiązania są 

rozdzielnice zasilająco-sterujące jaką Na-

sza firma dostarczyła na potrzeby obsługi 

7 central wentylacyjnych i 20 VAV-ów, oraz 

druga jaka została dostarczona na oczysz-

czalnię ścieków na potrzeby obsługi reak-

tora biologicznego.

Zastosowanie przewodów  
jednożyłowych typu H05 V-K  
oraz H07 V-K w prefabrykacji  
rozdzielni zasilająco-sterujących
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W lipcu 2014r. firma Grodno S.A. oddała do 

użytku jedną z pierwszych prosumenckich 

instalacji fotowoltaicznych na Suwalsz-

czyźnie. Łączna moc wykonanej mikro-

elektrowni to 11kWp. Na dachu remonto-

wanego obiektu posadowiono 44 panele, 

każdy o znamionowej mocy 250Wp. Poje-

dynczy moduł niemieckiego producenta 

pokrywa około 1,6 m2 powierzchni dachu. 

Całość instalacji została zaprojektowana 

w ten sposób by maksymalnie wykorzy-

stać południową ekspozycje dachu. Osta-

teczna ilość paneli determinowana była 

maksymalizacją średniorocznego uzysku 

– należało więc unikać wpływu zacienienia 

pochodzącego ze znajdującego się na da-

chu komina. Orientacja i około trzydziesto-

stopniowe nachylenie dachu znakomicie 

wpisywały się w koncepcje posadowienia 

modułów fotowoltaicznych. 

Energia prądu stałego z paneli fotowolta-

icznych przekazywana jest do inwertera, 

który produkuje prąd zamienny i dostoso-

wuje charakterystykę wyjściową do aktu-

alnego stanu sieci energetycznej. Parame-

try produkowanej energii nie odbiegają od 

parametrów sieci. Priorytetem dla wypro-

dukowanej energii jest zasilenie odbiorni-

ków domowych, nadwyżka produkowanej 

energii rozliczana jest z zakładem energe-

tycznym. Każdy sieciowy falownik ma za-

implementowane algorytmy poszukiwania 

punktu optymalnej pracy modułów celem 

maksymalnego uzysku z modułów. 

Panele fotowoltaiczne oraz falownik siecio-

wy to podstawowe elementy systemu PV 

jednak tylko odpowiednia konfiguracja i do-

bór każdego z zastosowanych materiałów 

pozwoli w pełni cieszyć się z zainstalowanej 

elektrowni. Napięcie na pracującym modu-

le fotowoltaicznym w temperaturze NOCT 

i natężeniu oświetlenia rzędu 800W/m2  

jest określone na poziomie 28V. Szeregowe 

połączenie 22 modułów w sekcji podłączo-

nej do wejścia falownika ma więc napięcie 

na poziomie 616V. Spadki napięcia na prze-

wodach czy złączkach mogą mieć ogromny 

wpływ na średnioroczne uzyski z instalacji 

z uwagi na błędne dane wejściowe do al-

gorytmów falownika .Ważnym elementem 

projektowania jest więc odpowiednia kon-

figuracja połączeń modułów PV oraz trasa 

kablowa do falownika. 

W opisywanej instalacji całość mocy z 44 

modułów jest przekazywana do inwertera 

znajdującego się w pomieszczeniu piw-

nicznym przez cztery przewody o prze-

kroju 6 mm2 każdy. Przewody oraz złączki 

PV zostały dostarczone przez HELUKABEL  

Polska. Odpowiednia konfiguracja sekcji 

oraz dobór niezawodnego przewodu i złą-

czek PV pozwoli na dłuższą i bardziej efek-

tywną pracę systemu.

MaciejKowalski 

Dyrektor ds. Fotowoltaiki

 

Elektryczne Hurtownie GRODNO 

Małopole 2a, 05-252 Dąbrówka 

tel: 22 250 17 32, kom: 604 268 006 

mail: mkowalski@grodno.pl 

www.grodno.pl 

GRODNO rozwija polski  
rynek fotowoltaiki

Posadowienie paneli PV

Konfiguracja  

sekcji modułów
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Nieustanny rozwój przemysłu oraz powstawanie nowych jego gałęzi stawia coraz wyższe wymagania 
w zakresie wydajności i jakości procesów produkcyjnych i w rezultacie do poziomu otrzymywanych 
wyrobów. Podstawą dobrej produkcji jest między innymi prawidłowe wykonanie komponentów, które 
później składają się na gotowy produkt. Proces wycinania elementów z metalu to zazwyczaj, pomijając 
projektowanie, pierwszy etap produkcji, który w dużym stopniu decyduje o końcowym efekcie. Wyci-
narki laserowe EAGLE to nowoczesne urządzenia, które zapewnią każdej produkcji najlepszy start. 

Konstrukcja maszyn EAGLE zawiera kilka 

istotnych innowacji, które wpływają na ja-

kość, dynamikę, wydajność oraz niezawod-

ność pracy.

Zainstalowane źródło lasera w technologii 

fiber (światłowody) oferuje niemal nie-

ograniczoną różnorodność wycinanych 

kształtów oraz szeroki zakres obrabianych 

materiałów. 

Instalacja silników liniowych we wszystkich 

osiach systemu gwarantuje utrzymanie 

parametrów pracy przez cały okres użyt-

kowania maszyny. Napędy te zapewniają 

nieosiągalne dla innych technologii przy-

spieszenia i prędkości posuwu. Nie zuży-

wają się i nie wymagają konserwacji – są 

bezawaryjne. 

Maszyna posiada masywny korpus wy-

produkowany z polimerobetonu. Jego 

monolityczna budowa pozwala osiągnąć 

wysoką masę, niezbędną dla poprawnej 

pracy dynamicznego układu. Jest to ide-

alne rozwiązanie szczególnie przy produk-

cji precyzyjnych elementów wycinanych 

z cienkiej stali jak np. elementów wirników 

i stojanów. 

Kolejny innowacyjny element to trawersa 

wykonana z monokierunkowych włókien 

grafitowych. Masa części ruchomej została 

obniżona w stosunku do poprzedniej o 60 

procent, jednocześnie jej sztywność wzro-

sła do 80 procent. Teraz realne stały się 

przyspieszenia na poziomie 6G.

Nowatorska konstrukcja zmieniacza stołów 

pozwala na bardzo szybką wymianę palet 

np. dla stołu o wymiarach 1,5 m x 3 m czas 

wymiany to tylko 8 s. Wyeliminowane tu 

zostały całkowicie hydraulika siłowa oraz 

wszelkie inne układy podnośnikowe. Kon-

strukcja opiera się w znacznej części na 

elementach znormalizowanych. Dzięki 

temu układ jest niezawodny i łatwy w ser-

wisowaniu. 

EAGLE  
najlepszy start dla każdej produkcji 
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System laserowy realizuje proces cięcia przy 

użyciu jednej głowicy tnącej, która zosta-

ła zaprojektowana specjalnie do laserów 

w technologii fiber. Głowica jest standardo-

wo wyposażona w automatyczne ognisko-

wanie i automatyczną regulację średnicy 

skupienia wiązki. 

Nasze produkty cechują się wysoką jakością 

komponentów, dostarczanych przez zna-

nych i cenionych na rynku producentów. 

Jest to dla nas szczególnie ważne, ponie-

waż każdy z elementów istotnie wpływa na 

jakość naszych produktów. 

Naszym dostawcą przewodów wykorzy-

stywanych w produkcji urządzeń i maszyn 

jest firma HELUKABEL Polska. Wysoki 

standard dostarczanych przewodów za-

pewnia bezawaryjną pracę produkowa-

nych przez nas maszyn. Z pośród bogatej 

oferty produkcyjnej naszego dostawcy, 

wykorzystujemy przewody sterownicze, 

do przesyłu danych oraz przewody jed-

nożyłowe. Jakość przewodów jak i ich ter-

minowa dostępność znacząco wpływają 

na planowanie produkcji. Przewody ste-

rownicze JB-750, JB-500, OZ-600, Y-CY 
to elastyczne przewody zasilające służące 

min. do zasilania źródła lasera, oświetlenia. 
TRONIC (LiYY), to specjalny, sygnałowy 

i pomiarowy przewód do przesyłu danych 

do głowiczek osi X, Y i Z. Przewody jedno-

żyłowe H05 V-K, H07 V-K w izolacji PVC 

zastosowane zostały do zasilania części 

mocowej w szafie sterowniczej. Przewo-

dy te stanowią integralną część systemu, 

umożliwiając bezkonfliktowy przepływ da-

nych i w konsekwencji precyzyjną i beza-

waryjną pracę całego urządzenia. 

Z uwagi na fakt, że każde przedsiębiorstwo 

ma swoją określoną specyfikę oraz indywi-

dualny proces produkcyjny, EAGLE oferuje 

trzy serie urządzeń iNspire, eVision i bAsic, 

które są w stanie sprostać oczekiwaniom 

i indywidualnym potrzebom naszych Klien-

tów. Oprócz wyboru serii umożliwiamy 

również dobór odpowiedniej mocy źródła 

lasera (od 1 do 8 kW) oraz rozmiaru stołu 

obróbczego. Dowolność konfiguracji po-

zwala na zakup maszyny idealnie dopaso-

wanej do profilu produkcji. 

Co zyskuje Klient  
kupując wycinarkę EAGLE?
 większy zakres obrabianych materiałów;

 wysoką sprawność energetyczną;

 dużą precyzję wycinanych detali;

 obniżenie kosztów produkcji wycinanych 

detali do minimum;

 możliwość produkcji krótkich i długich 

serii z różnych materiałów;

 innowacyjne, łatwe w obsłudze oprogra-

mowanie;

 stabilny proces cięcia;

 wysoką wydajność energetyczną.

 seria iNspire

innowacyjne, zaawansowane 

technologicznie wycinarki dedykowane 

Klientom o najwyższych oczekiwaniach 

przeznaczone do produkcji masowej 

o najwyższej precyzji

 seria eVision

uniwersalne, nowoczesne maszyny 

przeznaczone do zróżnicowanej oraz 

wydajnej produkcji

  seria bAsic

podstawowa wersja wycinarek EAGLE 

charakteryzująca się prostą i łatwą 

obsługą dla tych, którzy rozpoczynają 

przygodę z laserem

Producentem systemów wycinania  

laserowego jest firma POWER-TECH.

POWER-TECH 
Ul. Nowomiejska 74E

78-600 Wałcz

Tel. 67 258 48 31

e-mail: office@eagle-group.eu

www.eagle-group.eu
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XV Polonez Cup  
– historycznie  
i emocjonująco
Przygotowania do regat rozpoczęliśmy już 

w niedzielę, 10 sierpnia od mocowania rol-

lera żagla przedniego - genakera. Po 4-go-

dzinnej pracy w pełnym słońcu okazało się, 

że niestety... na topie masztu fał genakera 

wraz z żaglem zawadza o sztag – czyli całą 

nadzieję na jego szybkie stawianie trzeba 

było złożyć wraz z żaglem do worka. Sta-

wianie genakera z worka (tzw. skarpety) 

jest rozwiązaniem klasycznym, jednak w na-

szym przypadku później okazało się i ono 

niezbyt dobrym pomysłem.

Aby dostać się do Świnoujścia, gdzie znaj-

dowała się linia startu, wyruszyliśmy w po-

niedziałek o 5 rano ze Szczecina. Początko-

wo towarzyszył nam niewielki wiatr, jednak 

wychodząc na wody Roztoki Odrzańskiej 

a później Zalewu Szczecińskiego, dostaliśmy 

mocny wiatr z NW, który nie opuszczał nas 

do samego wejścia do Kanału Piastowskie-

go. Szliśmy bajdewindem porefowani tuż 

obok toru wodnego, uważając na wciąż po-

jawiające się czerwone chorągiewki ozna-

czające sieci podwodne – spotkanie z taki-

mi sieciami nie bywa przyjemne, gdyż grozi 

uszkodzeniem części podwodnej łodzi.

Szczecin to jedyny morski port położony 

w głębi lądu, do którego wpływają statki 

z całego świata. Aby się do niego dostać 

z morza lub z niego wydostać, trzeba pły-

nąć Kanałem Piastowskim. Dla żeglarzy 

oznacza to zrzucenie żagli i poruszanie się 

za pomocą siły silnika, ewentualnie mięśni, 

gdyż manewrowanie pod żaglami w kanale 

jest absolutnie zakazane. 

Do Kanału Piastowskiego dotarliśmy koło 

godziny 11. Ciekawostką jest, że cały tor 

wodny Świnoujście-Szczecin jest nie tylko 

monitorowany za pomocą radarów, syste-

mu AIS (elektronicznego systemu rozpo-

znawania jednostek) ale również okame-

rowany – tak że operator może dokładnie 

widzieć, co dzieje się na jachcie. Zatem 

jeżeli ktoś myśli o intymnym rejsie, to zde-

cydowanie nie na tym torze.

Jednym z uczestników i ambasadorem 

tegorocznej, XV edycji regat był kapitan 

Krzysztof Baranowski, który startował na 

historycznym jachcie Polonez. Dla przypo-

mnienia – idea regat samotników po Bał-

tyku zrodziła się w głowach kapitanów Ka-

zimierza Jaworskiego i Jerzego Siudy jako 

hołd dla wysiłku Krzysztofa Baranowskiego, 

który jako pierwszy Polak samotnie opłynął 

świat i to dwukrotnie. W dniu 1 czerwca 

1973 roku urządzili „prywatne" samotne 

regaty Zatoka Pomorska-Christianso-Zato-

ka Pomorska. Wypłynęli na jachtach typu 

Taurus, czyli tego samego co jacht Polonez 

kpt. Krzysztofa Baranowskiego, którym pły-

nął dookoła świata. Kolejne edycje Regat 

Samotników o Puchar Poloneza miały się 

rozpoczynać 25 maja o godzinie 17:00, 

w rocznicę wejścia Krzysztofa Baranow-

skiego do Plymouth. W latach późniejszych 

zmieniano kilkukrotnie datę startu - aktual-

nie regaty odbywają się w sierpniu.

Niewątpliwie spotkanie z kpt. Krzysztofem 

Baranowskim było dla wszystkich uczestni-

ków emocjonujące. Bogate doświadczenie 

żeglarskie Kapitana budzi szacunek. Wie-

lu z nas skorzystało z tego, że podpisywał 

swoje książki, a chyba nikt nie mógł się po-

wstrzymać, by nie zrobić sobie zdjęcia z Po-

lonezem. 

W marinie w Świnoujściu spotkały się 74 

jednostki uczestniczące w regatach. Chwile 

przed startem zajęły nam ostatnie przygo-

towania jachtów, rozmowy z sąsiadami od-

nośnie obrania trasy, instalowanie urządze-

nia Yellowbrick (dzięki niemu można było 

śledzić naszą pozycję), sprawdzanie pro-

gnoz pogody. Jurek, nasz skiper, stwierdza, 

że wszystko wyjaśni się na odprawie meteo.

Odprawa meteorologiczna – brak miejsca 

na sali – dwie firmy, dwóch fachowców, 

dwa różne, aczkolwiek nie tak bardzo mo-

dele. Przewidywany wiatr SE na całej trasie 

regat – siła do 26 węzłów przy czym na star-

cie do 20, na środku Bałtyku wzrastający do 

26. No i na koniec „może pojawić się jakaś 

komórka burzowa ale to gdzieś nad Ustką, 

poza trasą regat, a tak w ogóle to jest ona 

bardzo mało prawdopodobna”. Oczywiście 

według modelu.

HELUKABEL Polska Sp. z o.o. • Krze Duże 2, 96-325 Radziejowice • kontakt: tel.+48 46 858 01 00 • e-mail: marketing@helukabel.pl14



Cóż, wracamy, rozmawiamy którędy – na-

pięcie rośnie … popijamy piwo i szykujemy 

się do snu. 

Wtorek rano 12 sierpnia toaleta – dzień do-

bry ze wszystkich stron – bułeczki w sklepie 

u „Ceni” najdroższe w Świnoujściu, śniada-

nie ufundowane przez sponsora – bardzo 

dobry pomysł, który kiedyś my jako HELU-

KABEL zapoczątkowaliśmy. No i kolejna od-

prawa meteo… „Ogólnie będziemy mówić 

krótko, nie ma większych zmian, czyli pod-

trzymujemy to, co mówiliśmy wczoraj”.

Jako że Maria nie jest lekkim jachtem, nie 

regatowym lecz typowo turystycznym, 

strategią naszą jest nie iść na bezpośrednie 

starcie z innymi jachtami, lecz szukać swo-

jej drogi. Postanawiamy opłynąć Bornholm 

od zachodu i wrócić tą samą drogą, co przy 

zapowiadanym wietrze ma nam dać dobry 

stosunek drogi do prędkości – choć trasa 

dłuższa o około 20 Mm od trasy wschodniej.

O godzinie 10.30 oddajemy cumy i jak inne 

jachty idziemy na miejsce startu (start prze-

widziany na godzinę 12.00) – wśród pozdro-

wień to z policyjnej motorówki, to ze straży 

granicznej, to wreszcie od innych żeglarzy 

skupiamy się na wyjściu z mariny i postawie-

niu grota od razu na II ref; najwyżej później 

się rozrefujemy – zawsze to prostsze.

Komisja regatowa ulokowała się w tym 

roku na okręcie Marynarki Wojennej. Po 

jego zachodniej stronie miejsce startu dla 

samotników, po jego wschodniej stronie 

dwójki, wśród nich i my, tj. Jurek i Leszek 

na jachcie Maria.

Na 5 minut przed startem – zdecydowali-

śmy że stawiamy genakera - nie jedyni, jak 

się okazało. Wiatr koło 6 B w porywach, czy-

li ponad 22 węzły – my ubrani na morsko. 

Przez 4 minuty płyniemy przy brzegu, bo 

chcemy na pełnym szwungu wejść na start. 

Nie ma sensu walczyć o minuty na startcie, 

gdy przed nami około 40 godzin żeglugi. 

Sygnał startu, a my walczymy z genakerem 

– linki od skarpety, z której żeśmy go sta-

wiali poplątały się, żagiel pracuje nierówno, 

co chwilę nas kładąc i wywożąc do wiatru. 

Ja po kolana w wodzie na dziobie, Jurek 

walczy z szotami. Przez tę całą walkę nie 

widzimy w ogóle, gdzie jest linia startu. Ok 

przekroczyliśmy ją. Teraz zrzucamy gena-

kera. Przez skarpetę nie ma szans. Jurek 

luzuje fał. Żagiel kładzie się na tafli wody. 

Szybko zbieram go na pokład, tak by cza-

sem nie poszedł pod łódź. Forluk zamknię-

ty. Nie mogę żagla przez niego wrzucić. 

Leże na dziobie pod żaglem. Wieje. Podno-

szę się na kolana. Ściskam żagiel, a on jak 

wielki spadochron dogadał się z wiatrem 

i próbują poderwać mnie do góry. Doczła-

puję się do kokpitu i wrzucam żagiel do 

środka. Potrzebujemy odpoczynku. Jestem 

cały mokry - na dole od wody, na gorze 

od potu. Jurek poprzypalał sobie dłonie, 

walcząc z szotami. Stawiamy genuę i choć 

dalej wieje i zaczyna się robić fala, jest już 

spokojniej. Trzeba było nie kozaczyć, tylko 

od razu tak wystartować. Na zachodzie 

widać front. Wygląda na to, że dopadnie 

nas za chwilę i przywali. Dopadł, przywalił 

i postraszył piorunami. Później przyszedł 

następny i jeszcze jeden, i... przyszła noc.

Noc różni się tym od dnia, że nie widać, 

co idzie. Pierwsza noc upłynęła spokojnie. 

Prócz pojawiających się znienacka tyczek 

oznaczających sieci, wszystko było ok. Na 

zachód od nas wisiały czarne chmury, na 

wschodzie, nad Bornholmem była potężna 

burza z wyładowaniami atmosferycznymi. 

Pioruny waliły w ziemię i pomiędzy chmu-

rami. To był piękny spektakl. A myśmy 

w tym czasie, w blasku księżyca sunęli po 

zafalowanym morzu pięknym baksztagiem. 

Po zidentyfikowaniu latarni Hamerode 

wzięliśmy kurs na wschód i około 6 rano 

lewą burtą, jak było przykazane, minęli-

śmy skały Christianso. W dzień spokojnie 

ale w nocy nie wiadomo czy jest się tylko 

blisko tych skał czy już na nich. Słychać je-

dynie huk fali rozbijającej się o nie.

Zmęczenie przyszło koło godziny 10, kie-

dy to przewidywany wiatr z SW wcale nie 

chciał wiać, natomiast wiał nieprzewidywa-

ny wiatr z S – co wymusiło na nas halsów-

kę. Przez cały dzień „przezygzakowaliśmy” 

zaledwie na południowy kraniec wyspy. 

Później, gdy niemal całkowicie ucichło, 

zrobiliśmy kolację. Godzinę po niej zaczęło 

ledwo wiać ze wschodu – znów zupełnie 

nieoczekiwanego kierunku – ale jak to na 

regatach, wykorzystywaliśmy każdy po-

dmuch, gdyż niezależnie skąd, to wiatr 

przybliżał nas do celu.

Grupa wschodnia, czyli żeglarze, którzy 

płynęli od wschodniej strony Bornhol-

mu, w tym czasie pomstowała na flautę 

– a my płynęliśmy na południe. Po około 

2 godzinach wiatr i u nas przycichł zupeł-

nie. Wskazówka wiatromierza zaczęła krę-

cić się dookoła, niczym w trójkącie ber-

mudzkim. Było koło 23, ciemno. Żagle nie 

pracowały, jacht leniwie kołysał się na fali. 

Przyszedł od zachodu. Od razu mocny. 

Jacht położyło, lecz dosyć szybko opano-

waliśmy go. Pioruny dookoła a my znowu 

suniemy. Później, podczas podsumowa-

nia, usłyszeliśmy, że „prognozy meteoro-

logiczne nie do końca się sprawdziły - wa-

runki zaskoczyły uczestników wyjątkowo 

dużą ilością komórek burzowych na trasie, 

ciszą w trakcie powrotu i zjawiskiem Koma 

około 30 Mm przed metą. To ostatnie zja-

wisko charakteryzowało się bardzo niskimi 

chmurami, czarną ścianą chmur, w którą 

żeglarze musieli wpłynąć, kierując się do 

mety, wyładowaniami atmosferycznymi 

dookoła, zmiennymi porywistymi wiatra-

mi z wszystkich kierunków”. 

W czwartek 14 sierpnia świtem widzieliśmy 

już gazoport w Świnoujściu i dwa jachty: 

Neferetiti oraz Truxę – tę poznaliśmy od 

razu po charakterystycznych brązowych 

żaglach. Nefertiti weszła pierwsza, po nim 

Truxa, a po 10 minutach, o godzinie 08.00 

linie mety przeszliśmy my. Sławek z Truxy 

poprosił o hol, gdyż jakoweś problemy z sil-

nikiem spadły na niego w główkach portu. 

No i tak sobie pomalutku, w coraz to cie-

plejszym powietrzu, okutani „na morsko” 

wpływaliśmy do przystani jachtowej w Świ-

noujściu. Żeglarze stojący na kei stwierdzili: 

- Co, nie był to Ciechocinek, prawda? Sym-

patycznie przywitano nas brawami i tak się 

skończyła nasza 44 godzinna przygoda.
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HELUKABEL® ROZWIJA SIĘ
POWSTAŁY TRZY NOWE ODDZIAŁY NA RYNKACH ŚWIATOWYCH

HELUKABEL®, jeden z wiodących świato-

wych producentów kabli jeszcze bardziej 

poszerzył swój globalny zasięg, dodając 

trzy nowe oddziały na trzech strategicz-

nych rynkach. W 2013 r. w trzecim kwar-

tale nowe oddziały otworzono w Zjed-

noczonym Królestwie i na Środkowym 

Wschodzie, a na początku czwartego 

kwartału 2013 r. HELUKABEL Indonezja 

został 24 oddziałem globalnej sieci.

„Otwarcie lokalnych oddziałów w Zjedno-

czonym Królestwie i Indonezji oraz na Środ-

kowym Wschodzie pozwoli naszym klien-

tom w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 

na płynne korzystanie z sieci, przy realizacji 

zamówień na kable przeznaczonych na te 

właśnie lokalne rynki” - oświadczyli wspól-

nie prezes HELUKABEL USA Markus Dann-

heim i Alex Kanouni, wiceprezes ds. sprze-

daży i marketingu HELUKABEL Canada.

Zjednoczone Królestwo

HELUKABEL UK, z siedzibą w Liverpool bę-

dzie odpowiadać na potrzeby klientów 

w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, 

korzystając z zakładów produkcyjnych 

rozciągających się na niemal 500 m2 po-

wierzchni. Dzięki centralnemu położeniu 

i dobrej sieci autostrad, firma będzie 

w stanie szybko realizować zamówienia 

dla przemysłu samochodowego, samo-

lotowego, farmaceutycznego, opako-

waniowego i rolniczego. Dzięki ponad 

piętnastoletniemu doświadczeniu spe-

cjaliści z HELUKABEL UK będą w stanie 

proponować rozwiązania kablowe dla 

najbardziej wymagających gałęzi prze-

mysłu. Więcej informacji pod adresem:  
www.helukabel.co.uk.

Środkowy Wschód

HELUKABEL Środkowy Wschód obejmie 

swoim zasięgiem Zjednoczone Emiraty 

Arabskie, Arabię Saudyjską, Katar, Oman, 

Bahrajn, Kuwejt, Jemen, Egipt, Irak, Jor-

dan, Libię, Syrię i Pakistan, korzystając 

z kwatery głównej w Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich. Firmy produkujące 

sprzęt dla przemysłu naftowego, spo-

żywczego, tekstylnego, medycznego 

i rolnictwa mogą wybierać z szerokiemu 

asortymentu ponad 30 000 wyrobów 

znajdujących się w globalnym portfolio 

HELUKABEL. Więcej informacji pod adre-

sem: www.helukabel.ae.

Indonezja

HELUKABEL Indonesia będzie dostarczać 

kable i rozwiązania kablowe dla Indone-

zji, operując z zakładu znajdującego się 

w stolicy państwa, Dżakarcie. Przy po-

nad 600 m2 powierzchni magazynowej 

i dodatkowemu wsparciu HELUKABEL 

Singapore, spółka ta będzie obsługiwać 

licznych producentów i klientów w tym 

bogatym w surowce mineralne i gęsto za-

ludnionym kraju (4 miejsce w świecie pod 

względem liczby ludności), zapewniając 

im usługi JIT i wsparcie. HELUKABEL® ma 

nadzieję na dalszy rozwój w Indonezji 

i przyczynienie się do wzrostu dobrobytu 

tego państwa poprzez pełnienie roli wy-

bitnego obywatela korporacyjnego. 

HELUKABEL UK

HELUKABEL  
Środkowy Wschód

HELUKABEL  
Indonezja


