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Bezpieczeństwo automatyzacji w energetyce 

wiatrowej  

 

Zagadnienia wykorzystania energii wiatrowej często pojawiają 

się w debatach dotyczących przyszłości sektora 

energetycznego. Dominuje przekonanie, że energetyka wiatrowa 

opiera się obecnie na dojrzałych technologiach. Możliwość 

szerszego wykorzystania energii wiatrowej w najbliższej 

przyszłości uzależniona jest od zdolności do zapewnienia 

bezpieczeństwa turbin wiatrowych. Bezpieczeństwo w tym 

kontekście oznacza nie tylko ochronę ludzi przed zagrożeniami, 

ale i ochronę zainwestowanegokapitału.  

 

Na przestrzeni ostatnich lat znacząco wzrosło znaczenie i poziom 

złożoności problematyki dotyczącej bezpieczeństwa turbin wiatrowych. 

Nie wynika to wyłącznie ze zmian w obowiązujących normach, tj. 

wejścia w życie Dyrektywy maszynowej oraz najnowszej edycji 

wytycznych dla certyfikacji turbin wiatrowych wydanych przez 

Germanischer Lloyd (GL), ale wiąże się również z rosnącym 

zainteresowaniem opinii publicznej farmami wiatrowymi.  

 

Jednym z przykładów obrazujących rosnącą złożoność zagadnień 

związanych z energetyką wiatrową jest analityczna ocena ryzyka oraz 

obowiązek określenia poziomu zapewnienia bezpieczeństwa – 

Performance Level (PL). Poziom zapewnienia bezpieczeństwa jest 

określany w oparciu o wynik oceny ciężkości potencjalnej szkody/urazu, 

częstotliwości i czasu trwania narażenia na czynnik ryzyka oraz 

możliwości jego uniknięcia. Wymagany poziom Performance Level 
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określony w procesie oceny ryzyka jest trudny do osiągnięcia za pomocą 

standardowych podzespołów automatyki.  

 

Podzespoły i systemy dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa 

Firma Pilz z siedzibą w Ostfildern posiada w swojej ofercie 

certyfikowane elementy wyposażenia turbin wiatrowych i od wielu lat 

zaopatruje wiodących producentów i operatorów w swoje produkty. 

Firma posiada w ofercie przekaźniki PMDsigma służące do 

monitorowania indywidualnych funkcji takich jak moc prawdziwa lub 

zasilanie awaryjne systemu, a także przekaźniki bezpieczeństwa 

PNOZsigma wykorzystywane do monitorowania funkcji zatrzymania 

awaryjnego i prędkości. 

Wszędzie tam, gdzie reakcję systemu na sygnały przychodzące 

wymusza wystąpienie określonego zdarzenia wykorzystywane są 

konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti. Modułowa konstrukcja 

przekaźnika pozwala wdrażać rozwiązania dostosowane do specyfiki 

poszczególnych turbin wiatrowych. Przekaźnik PNOZmulti pozwala na 

dołączanie szeregu modułów rozszerzeń, np. służących do 

monitorowania bezpiecznej prędkość, co w konsekwencji pozwala za 

pomocą jednego systemu obsłużyć wszystkie funkcje bezpieczeństwa 

turbiny, takie jak monitorowanie kierunku wiatru (azymut), skrętu 

przewodów, wyłącznik awaryjny i kontrolę prędkości łopat wirnika. Dzięki 

modułom komunikacyjnym systemy sterowania można łatwo 

zintegrować z systemem sterowania turbiną wiatrową. W przypadku 

bardziej wymagających zadań stosowany jest system sterowania PSS 

4000, na który składają się komponenty sprzętowe i oprogramowanie, a 

także urządzenia sieciowe. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie nawet 

najbardziej złożonej zdecentralizowanej architektury sterowania turbiną 

wiatrową. 

 

Moduł PNOZ s30 może jako samodzielne urządzenie pełnić wszystkie 

funkcje związane z monitorowaniem prędkości aż do poziomu 

bezpieczeństwa PL e. Oprócz funkcji związanych z bezpieczeństwem, 

rozwiązania oferowane przez firmę Pilz mogą być również 
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wykorzystywane do ochrony obiektów oraz monitorowania parametrów 

operacyjnych, takich jak wibracje, parametry prądu elektrycznego, 

temperatura i ciśnienie.  

 

Usługi na miarę 

Turbiny wiatrowe są urządzeniami, które z definicji objęte są 

obowiązująca w UE Dyrektywą maszynową i wymagają uzyskania 

deklaracji zgodności na zasadach określonych w Załączniku IIA. Jednak 

podczas gdy warunki panujące w zamkniętym środowisku, w jakim 

pracują typowe maszyny produkcyjne mogą być w dużej mierze 

kontrolowane, turbiny wiatrowe wystawione są na działanie 

nieprzewidywalnych i zmiennych czynników atmosferycznych. Oprócz 

wymienionych wyżej specyfikacji uwzględnić należy również standardy 

branżowe, które można uznać za wiążące z uwagi na uwarunkowania 

rynkowe. Są to między innymi wytyczne dla certyfikacji turbin wiatrowych 

opublikowane przez Germanischer Lloyd. Na poziomie 

międzynarodowym obowiązują również inne normy, których 

uwzględnienie jest konieczne w wielu krajach. 

 

Bazując na doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn, firma 

Pilz oferuje specjalne usługi dla energetyki wiatrowej – poczynając od 

oceny ryzyka i walidacji rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa po 

wsparcie przy opracowywaniu koncepcji bezpieczeństwa turbin 

wiatrowych i uzyskaniu znaku CE. Firma Pilz posiada w ofercie pakiety 

usług dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb klientów. Ze względu 

na międzynarodowy zasięg działalności spółki usługi dostępne są na 

całym świecie. Naszym celem jest nie tylko minimalizacja istniejących 

czynników ryzyka, ale również wdrożenie wymaganych standardów 

bezpieczeństwa w sposób, który umożliwi wczesne wykrycie przyczyn 

błędów i usterek, ograniczając czas przestojów i wydłużając okres 

eksploatacji turbin. 

 

(Liczba znaków: 5.005) 
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Grupa Pilz  

Grupa Pilz jest globalnym dostawcą produktów, systemów i usług dla 
technologii automatyzacji. Ta rodzinna firma z siedzibą w Ostfildern koło 
Stuttgartu zatrudnia około 2400 osób. Dzięki 42 oddziałom na całym świecie 
dostarcza bezpieczne rozwiązania dla ludzi, maszyn i środowiska. Oferuje 
kompletne rozwiązania w zakresie automatyzacji obejmujące czujniki 
bezpieczeństwa oraz technologię sterowania i napędu - w tym systemy 
komunikacji przemysłowej, diagnostyki i wizualizacji. Konsulting, inżynieria i 
szkolenia uzupełniają międzynarodową ofertę usług. Oprócz maszyn i 
urządzeń, rozwiązania firmy Pilz są stosowane w wielu sektorach, takich jak 
energetyka wiatrowa, technologia kolejowa i robotyka. 

www.pilz.com 
 

Dane kontaktowe dla mediów: 

Martin Kurth 
Prasa korporacyjna i 
techniczna 
Tel.: +49 711 3409-158 
m.kurth@pilz.de 

Sabine Karrer 
Prasa korporacyjna i techniczna 
 
Tel.: +49 711 3409-7009 
s.skaletz-karrer@pilz.de 

Jenny Skarman 
Prasa techniczna 
 
aTel.: +49 711 3409-1067 
j.skarman@pilz.de 

 


