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Programy Przeglądów Prewencyjnych
„Nie Istnieje opcja Awarii” 
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NASZA OFERTA:
- Analiza inwestycji
- Opracowanie koncepcji
- Projektowanie
- Generalne wykonawstwo
- Kompletacja dostaw
- Koordynacja podwykonawców
- Prace montażowe
- Pomiary i rozruch
- Szkolenie załogi
- Serwis prewencyjny 
- Produkcja

ELEKTROBUDOWA SA jest spółką 
akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie, istniejącą od 
1953 roku. W obszarze energetyki jest 
wiodącym wykonawcą i dostawcą aparatury 
rozdzielczej średnich i niskich napięć, jak 
również stacji i systemów 
elektroenergetycznych. ELEKTROBUDOWA 
brała udział w budowie niemal wszystkich 
polskich elektrowni i elektrociepłowni oraz 
wielu na świecie. Wysoką jakość produktów i 
usług potwierdza Certyfikat Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania na zgodność z normą 
ISO 9001, ISO 14001 oraz AQAP-110. Jej 
potencjał pozwala na kompleksową realizację 
inwestycji związanych z przemysłem 
energetycznym, chemicznym, wydobywczym a 
także z budownictwem obiektów użyteczności 
publicznej.
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TEGG na świecie

http://www.tegg.com/who/join.aspx
http://www.tegg.com/who/join.aspx
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Dlaczego to robimy ???

JAKOŚĆ
 ENERGII

KOSZTY 
ENERGII

ZARZĄDZANIE 
ZASOBAMI

WYMAGANIA
 PRAWNE

UBEZPIECZENIE 
CERTYFIKACJA

ZALECENIA 
PRODUCENTÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I ZDROWIE

PRZERWY  
W DZIAŁALNOŚCI
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„Jakie straty związane są z brakiem zasilania w 
Państwa przedsiębiorstwie…???”

Finanse Ciągłość 
biznesu
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     Średni utracony dochód;  Źródło: META Group (www.metagroup.com), 2003; Przeliczono na £, 2005

                Koszty przerw w działalności firmy
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Bez konserwacji zapobiegawczej awaryjność elementów systemu elektrycznego 
jest średnio trzy razy wyższa.
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GŁÓWNE PRZYCZYNY STRAT ZWIĄZANYCH Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ
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Facility Manager’s Alert, 
Progressive Business Publications

 Globalny 
problem

„Jest bardziej 
prawdopodobne, że 
Państwa obiekt spłonie 
w wyniku awarii 
instalacji elektrycznej 
niż z jakiejkolwiek innej 
przyczyny”.
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 Ź ł                   

Źródło: Factory Mutual Insurance Company
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% wszystkich strat spowodowanych przez pożary % wszystkich strat spowodowanych przez pożary 

(wszystkie przyczyny, w tym „nieznane”), do których (wszystkie przyczyny, w tym „nieznane”), do których 
przyczynił się brak konserwacji.przyczynił się brak konserwacji.
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z pożarów urządzeń rozdziału energii z pożarów urządzeń rozdziału energii 
elektrycznej można było zapobiecelektrycznej można było zapobiec
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Jak to robimy ???

INSPEKCJA 
WZROKOWA

DIAGNOSTYKA  
JAKOŚCI 
ENERGII

KONSERWACJA  
ZAPOBIEGAWCZA

TESTOWANIE 
ULTRADŹWIĘKOWE

TERMOGRAFIA 
PODCZERWONA

TESTOWANIE 
OBWODÓW
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 Def, Podczerwień: promieniowanie elektromagnetyczne o 
długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami 
radiowymi, Oznacza to zakres od 780 nm do 1 mm.
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Ponieważ temperatura  połączenia rośnie wykładniczo wraz z przepływem 
prądu, 
NIE można ignorować drobnych problemów, zwłaszcza jeśli przepływ prądu 
może się zwiększyć. 

Nasi certyfikowani Elektrycy (Technicy) TEGG zostali poinstruowani, aby 
dokumentować pojawiające się problemy, nawet jeśli aktualna temperatura 
obciążenia nie przekracza wartości opisanych w kryteriach alarmowych 
testowania podczerwienią. 

Przykład mocno 
zniszczonego styku z lekko 
obciążonym wyłącznikiem. 

Metodologia pomiaru……. 
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W tym przykładzie połączenie głównej magistrali można zobaczyć 
wyłącznie po usunięciu obu zasłaniających je pokryw. 

UNIKNIĘTO BARDZO KOSZTOWNEJ AWARII!

Pokrywy założone
Jedna pokrywa 

zdjęta

Obie pokrywy 
zdjęte Po naprawie

Tablica rozdzielcza

Obraz cyfrowy
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Tak jak termografia podczerwona 
zamienia kolory, których nie można 

normalnie „zobaczyć” na kolory 
możliwe do zobaczenia, testowanie 
ultradźwiękowe zamienia dźwięki, 

których normalnie nie można 
„usłyszeć”, na możliwe do 

usłyszenia.

Def. Ultradźwięki: dźwięki o częstotliwości 

wyższej niż te słyszalne dla ludzkiego 
ucha, 
tj. przekraczającej 20kHz.
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„Ultradźwięki pozwalają «usłyszeć»  wyładowania łukowe 
w wyłącznikach, przełącznikach, stykach 
i przekaźnikach.”
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„Wyładowania łukowe, ulot lub pełzanie ładunków, 
wyładowania niezupełne oraz luz mechaniczny  
emitują wykrywalne ultradźwięki ostrzegające o 
grożącej awarii”.
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„Ładunki pełzające o niszczącym działaniu cechują 
zwyżki i spadki energii powodujące bzyczący 
dźwięk, któremu towarzyszą ciche trzaski.” 
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Poważny przypadek pełzania ładunków wykryty dzięki testowaniu ultradźwiękowemu
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„Najbardziej efektywną metodą inspekcji jest łączenie testowania 
ultradźwiękowego 

z termografią podczerwoną”. 

BADANIA BEZDOTYKOWE

Jedną z największych przeszkód 
związanych z prowadzeniem 

przeglądów układów zasilania, jest 
brak możliwości ich wyłączenia…

Termografia i Ultrasonografia 
przeprowadzane są tylko i 
wyłącznie na pracujących 

układach zasilania

UWAGA !!!
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• Dokonanej przez certyfikowanych techników, będących zarazem 
wykwalifikowanymi i doświadczonymi INŻYNIERAMI!

• Zdolnych rozpoznać i przeanalizować problemy z elektrycznością niezauważone 
przez techników niebędących inżynierami.

• Często będących w stanie naprawić problemy od ręki, oszczędzając Państwa 
czas i pieniądze.

Ile czasu upłynęło od czasu ostatniej inspekcji wzrokowej 
systemu elektrycznego?

Kto zwykle przeprowadza takie inspekcje?
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Brak  tulei może prowadzić do przecięcia izolacji. Brak wtyczek i skrzynki bezpieczników.

Zbyt mała przestrzeń robocza. Podwójny wcisk
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SPRAWDZENIE POD KĄTEM:
• Asymetrii prądu i napięcia
• Spadków napięcia
• Wartości THDI, THDU
• Prądów przewodu neutralnego
• Inne parametry sieci (cosφ itd.)
• Poziomów obciążenia poszczególnych 

linii

WYKONYWANE POMIARY WARTOŚCI:
Prądu
Napięcia
Zniekształceń harmonicznych
Mocy (P,Q,S)
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PROBLEMY Z JAKOŚCIĄ ENERGII:
• Zniekształcenie napięcia zasilającego
• Zapady i chwilowe wzrosty napięcia
• Przerwy w dopływie energii
• Przebiegi nieustalone
• Problemy z uziemieniem i połączeniem
• Problemy z niepoprawnym działaniem   

urządzeń
• Zgodność z normą PN 50160
•itp

W MIARĘ POTRZEBY MOŻEMY RÓWNIEŻ ZAPEWNIĆ KOMPLETNĄ ANALIZĘ 
JAKOŚCI ENERGII
• Długofalowy monitoring napięcia, prądu, mocy i współczynnika zawartości 
harmonicznych (THD)
• Analiza zgromadzonych danych w celu identyfikacji problemów z jakością energii

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII
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JAK CZĘSTO PAŃSTWA SPRZĘT 

ELEKTRYCZNY POWINIEN BYĆ PODDAWANY 

JAKIEJŚ FORMIE 

PROGNOZUJĄCEJ/AKTYWNEJ 

KONSERWACJI?

SPRZĘT ELEKTRYCZNY:

STAN, WIEK I HISTORIA KONSERWACJI

Zły stan i/lub starszy 

sprzęt

Przeciętny stan i/lub 

średni wiek

Dobry stan i/lub 

nowszy sprzęt

OBCIĄŻENIA 

SPRZĘTOWE:

KRYTYCZNOŚĆ I 

NIEZAWODNOŚĆ

Wymagana niezawodność:

NISKA

Raz do roku Raz na 2 lata Raz na 2,5 roku

Wymagana niezawodność:

ŚREDNIA/PRZECIĘT.

Dwa razy do roku Raz do roku Raz na 1,5 roku

Wymagana niezawodność:

WYSOKA

Raz na kwartał Dwa razy do roku Raz na 9 miesięcy

ŹRÓDŁA: TEGG Corporation, Pittsburgh, PA, USA, oparte o: Health and Safety Executive (HSE), Wielka Brytania, “Electrical Switchgear and Safety. A Concise Guide for Users”; Zalecenia producentów;  

Zalecenia National Fire Protection Association (NFPA), Quincy, Massachusets, USA, Standard NFPA 708 oraz Zalecenia International Testing Association (NETA), Morrison, CO, USA, “Maintenance 

Testing Specification for Electrical Power Distribution and Systems” (MTS-01, strona 188)

DOSTOSOWANIE: Dokładny typ i częstotliwość inspekcji wzrokowej oraz prognozującej/aktywnej konserwacji musi zostać dodatkowo dostosowany, uwzględniając pewną liczbę czynników, w tym:

- Typ sprzętu    - Warunki środowiskowe     - Działanie/obciążenie     - Cykl pracy

- Serwisowanie - Dostępność sprzętu zapasowego  - Koszt wymiany -  Inne istotne względy

- Państwa ograniczenia budżetowe  - Państwa doświadczenia  - Dostępność sprzętu

PRZEPROWADZIMY WSTĘPNĄ EWALUACJĘ SYSTEMU W CELU PRZEDSTAWIENIA DOSTOSOWANYCH ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH KONSERWACJI, WŁAŚCIWYCH DLA PAŃSTWA OBIEKTU I 

SPRZĘTU.
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Każdy element systemu powinien zostać poddany okresowym 

kontrolom.

Oporność izolacji Testowanie impedancji

Testowanie wyłączników
Oporność styków

Bieżące naprawy
Czyszczenie elementów

Konieczność wyłączenia zasilania

!!!
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Programy przeglądów TEGG Service:

- Standard

- Basic

- Premium

- Prime

- Builders

INSPEKCJA 
WZROKOWA

DIAGNOSTYKA  
JAKOŚCI 
ENERGII

KONSERWACJA  
ZAPOBIEGAWCZA

TESTOWANIE 
ULTRADŹWIĘKOWE

TERMOGRAFIA 
PODCZERWONA

TESTOWANIE 
OBWODÓW

CO OFERUJEMY??

Przegląd Prewencyjny
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Zestawienie programów
ZAKRES STANDARD BASIC PREMIUM PRIME BUILDERS

Inspekcja wizualna OPCJA TAK TAK TAK TAK

Inspekcja kamerą termowizyjną OPCJA TAK TAK TAK TAK

Inspekcja ultrasonografem OPCJA TAK TAK TAK TAK

Kompletny raport OPCJA TAK TAK TAK TAK

TEGG Task View OPCJA TAK TAK TAK TAK

Serwis zapobiegawczy i bieżący OPCJA NIE TAK TAK TAK

Inwentaryzacja urządzeń systemu zasilania OPCJA NIE TAK TAK TAK

Analiza i testy pod napięciem OPCJA NIE TAK TAK TAK

Analiza i testy beznapięciowe OPCJA NIE OPCJA TAK TAK

Przegląd beznapieciowy OPCJA NIE OPCJA TAK TAK

SERWIS GWARANCYJNY

Gwarantowana wymiana lub naprawa NIE 90 dni W okresie umowy W okresie umowy W okresie umowy

24/7 HOT LINE NIE TAK TAK TAK TAK

Ekspresowa realizacja napraw NIE NIE TAK TAK TAK

Naprawa uszkodzonych urządzeń w skutek awarii 

elementu objętego gwarancją

NIE NIE NIE TAK TAK

Ekspresowe dostawy części do napraw NIE NIE NIE TAK TAK

Zasilanie zastępcze (przełączenia zasilania NIE NIE NIE TAK TAK

Zasilanie awaryjne (generator) NIE NIE NIE TAK TAK
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Procedura przeglądu…

Dokładne poznanie systemu energetycznego oraz jego krytycznych punktów

Kompletna inwentaryzacja całego systemu zasilania

Wspólnie przygotowujemy odpowiedni program przeglądów

UMOWA

Wykonanie przeglądu

Analiza zebranych wyników

Raport

Naprawy i udzielenie gwarancji

Dalsza współpraca
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Nazwa klienta

Wyniki wszystkich pomiarów gromadzone są w dedykowanym 

oprogramowaniu umożliwiającym śledzenie historii przeglądów, awarii 

i napraw.
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Znak „plus” obok Znak „plus” obok 
furgonetki serwisu furgonetki serwisu 
wskazuje, że został wskazuje, że został 
zidentyfikowany problem zidentyfikowany problem 
związany z tym związany z tym 
urządzeniemurządzeniem. . 

Znak „plus” obok Znak „plus” obok 
furgonetki serwisu furgonetki serwisu 
wskazuje, że został wskazuje, że został 
zidentyfikowany problem zidentyfikowany problem 
związany z tym związany z tym 
urządzeniemurządzeniem. . 
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Zakładka „Problemy” pokaże Zakładka „Problemy” pokaże 
wszystkie istotne informacje wszystkie istotne informacje 

dotyczące problemu.dotyczące problemu.

Zakładka „Problemy” pokaże Zakładka „Problemy” pokaże 
wszystkie istotne informacje wszystkie istotne informacje 

dotyczące problemu.dotyczące problemu.
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Możliwe jest Możliwe jest 
przeglądanie i (lub) przeglądanie i (lub) 
drukowanie strony drukowanie strony 
Inwentarza Sprzętu Inwentarza Sprzętu 

ElektrycznegoElektrycznego..

Możliwe jest Możliwe jest 
przeglądanie i (lub) przeglądanie i (lub) 
drukowanie strony drukowanie strony 
Inwentarza Sprzętu Inwentarza Sprzętu 

ElektrycznegoElektrycznego..
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Program umożliwia Program umożliwia 
tworzenie szczegółowego tworzenie szczegółowego 

raportu z przeprowadzonych raportu z przeprowadzonych 
badań, zawierającego badań, zawierającego 

informacje o wszystkich informacje o wszystkich 
zauważonych anomaliachzauważonych anomaliach

Program umożliwia Program umożliwia 
tworzenie szczegółowego tworzenie szczegółowego 

raportu z przeprowadzonych raportu z przeprowadzonych 
badań, zawierającego badań, zawierającego 

informacje o wszystkich informacje o wszystkich 
zauważonych anomaliachzauważonych anomaliach
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Roman Mądry – roman.madry@elbudowa.com.pl

Biuro Realizacji Przeglądów Prewencyjnych TEGG SERVICE 
01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6B 
tel.  (022) 866 40 70 
fax. (022) 866 40 71 
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