
Gereken bilgiler 
 

 

Önemli bir teknoloji için ürün ve hizmetler 

Rüzgar enerjisi: otomasyon için emniyet  

 

Rüzgar enerjisi, enerji üretiminin geleceğine ilişkin tartışmalarda önemli bir rol 

oynamaktadır. Arkasındaki teknoloji genel itibariyle olgun olarak kabul edilir. Türbin 

emniyeti, rüzgar enerjisinin kullanımını daha da genişletmek için bir ön koşuldur. 

Sadece insanları tehlikeli durumlardan korumaz, aynı zamanda türbindeki 

yatırımları da korur.  

 

Son birkaç yılda, rüzgar türbinleri için emniyet konusunun önemi ve karmaşıklığı arttı. Bu 

sadece normatif değişiklikler değil, özellikle yeni Makine Yönetmeliği’nin getirilmesi ve 

Germanischer Lloyd’un (GL) yayınladığı rüzgar türbinlerinin belgelendirilmesine ilişkin 

kılavuzların en son baskısıdır, aynı zamanda bu oldukça görünür türbinlere halkın ilgisini 

arttırmaktır.  

 

Artan karmaşıklığa bir örnek, analitik risk değerlendirmesi ve emniyet fonksiyonları için 

performans seviyesinin (PL) zorunlu tespitidir. Performans seviyesi, olası yaralanmanın 

şiddetinden, tehlikeye maruz kalmanın sıklığı ve süresinden ve tehlikeden kaçınma 

olasılığından türetilen değerlendirmenin sonucudur. Bir risk değerlendirmesinde oluşturulan 

performans seviyesinin standart otomasyon bileşenleri kullanılarak elde edilmesi zordur. Söz 

konusu iş, tip testli bileşenler ve Pilz’in PAScal Emniyet Hesaplayıcı yazılımı kullanılarak 

azaltılabilir. 

 

Tüm emniyet fonksiyonları için bileşenler ve sistemler 

Ostfildern merkezli Pilz, eksiksiz bir emniyetli otomasyon tedarikçisidir olup, dünyanın önde 

gelen rüzgar türbini üreticilerini ve operatörlerini uzun yıllardır desteklemektedir. Portföyünde, 

gerçek güç veya yükleme sistemine acil durum beslemesi gibi münferit fonksiyonları izlemek için 

kullanılan PMDsigma izleme röleleri ve acil durum duruşunu veya hızını izlemek için kullanılan 

PNOZsigma emniyet röleleri bulunur. 

PNOZmulti konfigüre edilebilir kontrol sistemleri, farklı giriş sinyallerine reaksiyonların olayla 

yönlendirildiği yerlerde kullanılır. Bunun nedeni, modüler tasarımın, ilgili rüzgar türbini için 
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esnek bir şekilde ayarlanabilen bir çözüm sağlamasıdır. PNOZmulti, emniyetli hız denetimi 

için geniş çaplı bir genişletme modülü yelpazesi sunar, böylece bir rüzgar türbininin Azimuth 

sistemini, kablo bükümünü, acil durum durdurma düğmesini ve rotor hızını izlemek gibi 

emniyet işlevlerini tek bir sistemle kapsar. Kontrol sistemleri ayrıca iletişim modülleri 

vasıtasıyla rüzgar türbini kontrol sistemine kolaylıkla dahil edilebilir. Görevler daha talepkar 

olduğu zaman PSS 4000 otomasyon sistemi kullanılır. Rüzgar türbinleri için daha karmaşık 

ve merkezi olmayan kontrol mimarilerini çoğaltmak için kullanılabilen donanım ve yazılım 

bileşenleri, ağ cihazları ve gerçek zamanlı Ethernet'ten oluşur. 

 

Emniyetli hız kontrolörü PNOZ s30, tek başına bir çözüm olarak PL e’ye kadar hızla ilgili tüm 

izleme fonksiyonlarını gerçekleştirebilir. Emniyet fonksiyonlarına ilaveten, Pilz çözümleri tesis 

koruma için ve titreşim, elektriksel değişkenler, sıcaklık ve basınç gibi çalışma değerlerini 

izlemek için de kullanılabilir.  

 

Ölçmek için yapılan hizmetler 

Bir rüzgar türbini tanımı gereği, AB Makine Yönetmeliği kapsamına giren ve Ek IIA'ya uygun 

olarak bir uygunluk beyanını gerektiren bir makinedir. Bununla birlikte, klasik üretim 

makinelerinin kapalı ortamı çoğunlukla kontrol edilebilirken, rüzgar türbinleri elemanlara ve 

değişen çevresel koşullara maruz kalmaktadır. Bu spesifikasyonların yanı sıra piyasa 

değerlendirmelerin nedeni ile etkili bir şekilde bağlayıcı kabul edilebilen endüstri standartları 

da vardır. Bunlar arasında, örneğin, Germanischer Lloyd tarafından yayınlanan rüzgar 

türbinlerinin sertifikasyonu için kılavuz ilkeler bulunmaktadır. Uluslararası düzeyde, birçok 

ülkede göz önünde bulundurulması gereken ek standartlar vardır. 

 

Pilz, makine emniyeti konusundaki tecrübelerinden yola çıkarak, risk değerlendirmesi ve 

emniyet çözümlerinin doğrulanmasından, rüzgar türbinleri için bir emniyet konsepti 

geliştirmek ve CE işaretine ilişkin yardıma kadar rüzgar enerjisi için özel bir hizmet portföyü 

sunuyor. Pilz, çeşitli gereksinimleri karşılamak için ilgili hizmet paketlerini bir araya getirdi; 

Bunlar, şirketin uluslararası yönelimi nedeniyle tüm dünyada mevcuttur. Amaç yalnızca 

mevcut riskleri en aza indirmek değil, aynı zamanda arıza veya hata kaynaklarının erken 

saptanacağı şekilde öngörülen emniyet gerekliliklerini uygulamaktır; maliyetli arıza süreleri 

en aza indirilebilir ve türbin ömrü uzatılabilir. 

(Karakter: 4.368) 
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Pilz Grubu 

Pilz Grubu,  otomasyon teknolojileri için ürün, system ve hizmet sağlayan küresel bir sağlayıcıdır. 
Stuttgart yakınlarında Ostfildern’de yer alan aile şirketi yaklaşık 2.400 çalışana sahiptir. Dünyanın dört 
bir yanında 42 iştirak ve şubesiyle Pilz insan, makine ve çevre için emniyetli çözümler sunar. Teknoloji 
lideri, endüstriyel iletişim, teşhis ve görselleştirme dahil olmak üzere sensörler ile kontrol ve sürücü 
teknolojilerinden oluşan eksiksiz çözümler sunar. Uluslararası hizmetleri arasında danışmanlık, 
mühendislik ve eğitim yer alır. Mekanik ve tesis mühendisliğine ek olarak Pilz’in çözümleri rüzgar 
enerjisi, demiryolu teknolojileri ve robot bilimi gibi farklı sektörlerde kullanılır. 
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