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Zapady napiêcia
Diagnostyka predykcyjna - klucz do jakoci energii

Urz¹dzenia do rejestracji zaburzeñ s¹ ju¿ znane od dawna. Pierwsze z nich mia³y mo¿liwoci ograniczone jedynie do
pomiaru napiêcia i rejestrowania wyników w formie przebiegów czasowych. Nowoczesne przyrz¹dy wykonuj¹ o wiele
wiêcej pomiarów i gromadz¹ dane w postaci elektronicznej do dalszej, dok³adnej analizy komputerowej. W rezultacie zebrane dane mo¿na analizowaæ na wiele sposobów, dziêki czemu jeden zbiór danych mo¿e pos³u¿yæ realizacji wielu celów pomiarowych.
Na rynku dostêpna jest szeroka gama urz¹dzeñ, od prostych zestawów jednofazowych w³¹czanych do gniazda zasilaj¹cego, a¿ po zamontowane na sta³e rejestratory trójfazowe po³¹czone z systemem automatyki i sterowania budynku. Prostsze urz¹dzenia s¹ czêsto u¿ywane do ustalania miejsca wyst¹pienia, rodzaju i skali problemu przed podjêciem kroków
na wiêksz¹ skalê.
Wiêkszoæ przyrz¹dów rejestruje zdarzenia, przy których s¹ przekraczane wczeniej nastawione wartoci progowe, na
przyk³ad napiêcie przekraczaj¹ce granice tolerancji jego zmian lub zapady napiêcia znajduj¹ce siê poza dopuszczalnym
obszarem wyznaczonym wybran¹ charakterystyk¹ tolerancji np. CBEMA (patrz Czêæ 5.1). Takie podejcie zmniejsza
iloæ zapisywanych danych, co u³atwia ich gromadzenie i analizê, ale jednoczenie nie informuje o zdarzeniach mieszcz¹cych siê w ramach dopuszczalnych wartoci. U¿ytkownicy mog¹ sami ustalaæ te granice (progi pomiarowe), ale jeli bêd¹ one zawiera³y siê w bardzo ma³ym przedziale, przyrz¹d zostanie zalany relatywnie ma³o interesuj¹cymi (niewiele
odbiegaj¹cymi od normy) danymi, których analiza bêdzie czasoch³onna. Jeli granice te bêd¹ ustawione zbyt szeroko,
wtedy istotne zdarzenia mog¹ zostaæ niezauwa¿one.
Inne podejcie zwane pe³nym monitoringiem zosta³o wprowadzone przez firmy Reliable Power Meters Inc. (USA) i
Rhopoint Systems Ltd (UK). Przyrz¹dy pomiarowe maja du¿¹ pamiêæ uzupe³nion¹ lokalnym b¹d zdalnym twardym dyskiem, tak, ¿e mo¿liwoci gromadzenia danych s¹ bardzo du¿e. Umo¿liwia to ich zbieranie z mo¿liwoci¹ dynamicznych
zmian bardzo w¹skich progów pomiarowych w zale¿noci od potrzeb. Oprogramowanie na serwerze, sieciowym b¹d
dostêpnym przez po³¹czenie np. przy u¿yciu modemu, narzuca progi pomiarowe dostosowane do wymagañ u¿ytkownika
w czasie dokonywania analizy danych. Progi te stosuje siê, zatem podczas analizy, nie podczas zbierania danych i dlatego nie ma ¿adnej tzw. martwej strefy, innymi s³owy ¿adne dane nie s¹ odrzucane. Te same dane mog¹ byæ wielokrotnie analizowane dla ró¿nych, zadanych wartoci progowych. W praktyce istniej¹ pewne nastawy pomiarowe, ale s¹ one
ustalane automatycznie tak, aby przyrz¹d nie by³ przepe³niany nieistotnymi danymi np. wystêpuj¹cymi w nietypowych
warunkach pomiarowych. Pomiary s¹ prowadzone w sposób ci¹g³y, ale mo¿na te¿ zastosowaæ ich filtracjê, jeli jest taka
koniecznoæ, przed zapisaniem w pamiêci przyrz¹du. Rejestracja danych oparta jest na bardzo du¿ej szybkoci próbkowania mierzonych sygna³ów i bardzo efektywnym cyfrowym przetwarzaniu w celu okrelenia wszystkich parametrów w³¹cznie z przebiegami harmonicznymi i stanami przejciowymi - w ka¿dym okresie. Poniewa¿ przyrz¹d gromadzi wszystkie dane, mo¿e on mierzyæ odkszta³cenia napiêcia, w³¹cznie z przebiegami przejciowymi, harmonicznymi, migotaniem
wiat³a, wspó³czynnikiem mocy, poborem mocy i czêstotliwoci¹.
Taka technologia umo¿liwia zastosowanie diagnostyki predykcyjnej w uk³adach zasilania. Techniki diagnostyki predykcyjnej s¹ stosowane od dawna, aby zapobiec awariom urz¹dzeñ mechanicznych, takich jak silniki spalinowe i urz¹dzeñ elektromechanicznych, takich jak silniki elektryczne. Przyk³adowo, dziêki analizie czêstotliwoci drgañ ³o¿ysk i porównaniu zachodz¹cych w czasie zmian mo¿na wnioskowaæ o zbli¿aj¹cej siê awarii i jej zapobiec.
Podobnie, wczesne ostrzeganie o pojawiaj¹cych siê problemach w systemie dystrybucji energii elektrycznej mo¿liwe
jest dziêki porównaniu posiadanych ju¿ danych z przesz³oci. Innymi s³owy, analizuj¹c i porównuj¹c zmiany ró¿nych parametrów w czasie mo¿na zapobiegaæ niektórym awariom.
Jak omówiono w Sekcji 1 poradnika, energia elektryczna jest rodzajem surowca z pewn¹ nietypow¹ cech¹. Surowiec
ten jest, bowiem zu¿ywany natychmiast po wytworzeniu i nie mo¿na go poddaæ próbom jakociowym przed u¿yciem.
Znajomoæ rzeczywistej jakoci energii zapewniana przez dostawcê jest spraw¹ zasadnicz¹ w systemach kompleksowego zarz¹dzania jakoci¹ (TQMS).

Korzyci p³yn¹ce z systemu sta³ego monitoringu

W wielu istotnych dla funkcjonowania Pañstwa instytucjach rz¹dowych, wojskowych, finansowych i handlowych komputery pracuj¹ 24 godziny na dobê przez 365 dni w roku. Komputery pracuj¹ce w ten sposób wykonuj¹ bardzo ró¿ne zadania, takie jak na przyk³ad sterowanie l¹dowaniem promu kosmicznego czy przep³ywem milionów EURO w transakcjach finansowych. W rezultacie, w³aciciele i operatorzy takich systemów dokonuj¹ olbrzymich inwestycji w infrastrukturê, aby zapobiec powstawaniu zak³óceñ czy przestojów. Ka¿de wiêksze centrum danych posiada na przyk³ad du¿y zasilacz bezprzerwowy (UPS) oraz systemy zasilania zapasowego starannie wkomponowane w podstawowy system rozdzia³u energii. Cel jest bardzo prosty - stworzenie systemu zasilania dzia³aj¹cego nieprzerwanie lub o pewnoci zasilania
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jak najbli¿szej 100%. (Podstawowe informacje na temat niezawodnoci systemów zasilania s¹ omówione szczegó³owo w
Sekcji 4 poradnika.)
Ci¹g³e monitorowanie systemu zasilania jest integraln¹ czêci¹ programu tak zwanej diagnostyki predykcyjnej, która
przynosi wiele korzyci, miedzy innymi:
M

Zapewnia gromadzenie danych dotycz¹cych jakoci energii, które pozwalaj¹ identyfikowaæ trendy - takie jak wzrost liczby lub g³êbokoci zapadów napiêcia czy zawartoci harmonicznych - co mo¿e byæ
wykorzystane przy planowaniu dzia³añ zapobiegawczych. Wyeliminowanie nieplanowanych przerw w
zasilania przynosi olbrzymie korzyci finansowe, przyk³adowo, w centralach gromadzenia i przechowywania danych, czy przy przeprowadzaniu transakcji finansowych. Techniki predykcyjne dostarczaj¹, wiêc informacji niezbêdnych do osi¹gniêcia jak najd³u¿szego okresu bezawaryjnej pracy systemu.

M

Dostarcza danych do okrelenia obci¹¿enia istniej¹cych transformatorów i zasilania zapasowego oraz
informacji s³u¿¹cych planowaniu przysz³ych obci¹¿eñ. Takie dane s¹ przydatne przy podejmowaniu decyzji dotycz¹cych inwestycji w najwa¿niejszych obszarach maj¹tku spó³ek dystrybucyjnych, ale i inwestorów prywatnych.

M

Personel mo¿e byæ natychmiast informowany o pojawieniu siê problemu w sieci zasilania poprzez uruchomienie systemów ostrzegania lub sygnalizacjê bezprzewodow¹ np. na pagery (ang.) lub na ekran
komputera. Natychmiastowe zawiadamianie o problemie umo¿liwia podjêcie akcji maj¹cej na celu
ograniczenie skutków i zapobiegniêciu powstaniu efektu domina, który zagrozi³by ca³emu systemowi.

M

Harmoniczne musz¹ byæ monitorowane w procesie ci¹g³ym, aby w przypadku podwy¿szonego obci¹¿enia nie powodowaæ nadmiernego nagrzewania przewodów lub uzwojeñ, co z kolei, mo¿e prowadziæ
do przedwczesnej awarii transformatorów, przewodów i aparatury elektrycznej.

M

Monitoring ci¹g³y dostarcza danych do przeprowadzenia ewentualnej analizy po wyst¹pieniu awarii.
Takie dane s¹ potrzebne do ustalenia okolicznoci awarii i pomagaj¹ zrozumieæ jak mo¿na ich unikn¹æ
w przysz³oci, a tak¿e jak mo¿na zminimalizowaæ ich skutki.

Zak³ady energetyczne mog¹ równie¿ czerpaæ korzyci z systemu sta³ego monitoringu infrastruktury energoelektrycznej. Niektóre z nich stosuj¹ obecnie urz¹dzenia do monitoringu systemów dystrybucji energii, aby poprawiæ skutecznoæ
operacyjn¹. Inne wprowadzaj¹ równie¿ programy tak zwanego monitoringu pro-aktywnego jakoci energii, które mog¹ podnosiæ jakoæ us³ug dla klientów albo uwydatniaj¹c j¹ w umowach na dostawê energii, czerpi¹c z tego korzyci za
wy¿szy standard us³ug, albo poprawiaj¹c jedynie dobr¹ markê takich spó³ek dystrybucyjnych.

Porównywanie danych historycznych.

Programy monitoringu predykcyjnego mog¹ polegaæ na zainstalowaniu czujników w newralgicznych miejscach systemu. Ka¿dy z nich wykonuje pomiary przez czas w³aciwy dla specyfiki danego rodowiska, na przyk³ad tydzieñ lub miesi¹c. Po zakoñczeniu takiego badania dane s¹ czytane i zapamiêtywane, a system monitoringu jest automatycznie resetowany, aby móc przeprowadziæ pomiary przez nastêpny tydzieñ lub miesi¹c. Wszystkie bazy danych s¹ archiwizowane i
okresowo porównywane. Nagromadzone przez d³u¿szy okres bazy danych (zwykle rok i d³u¿ej) stanowi¹ dla in¿ynierów
pe³ny zbiór danych dotycz¹cych dostawy energii do danego zak³adu w danym okresie. Dziêki sta³emu ledzeniu zmian w
skali tygodni lub miesiêcy mo¿na uchwyciæ zjawiska nowe, albo te¿ wolne, ale stopniowe pogarszanie siê sytuacji.
Wzrost iloci zdarzeñ, ich intensywnoæ czy pojawienie siê nowych zdarzeñ mo¿e wskazywaæ na potencjalne problemy.
Urz¹dzenia wykorzystuj¹ce ustawienia progowe i rejestruj¹ce wszystkie nietypowe zdarzenia, których parametry przekraczaj¹ ustawione granice tolerancji nie mog¹ byæ stosowane w programach monitoringu predykcyjnego. Mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie do analizy przypadków w badaniach poawaryjnych.
Rys 1 przedstawia podstawow¹ ró¿nicê pomiêdzy tak zwanym 'monitoringiem pe³nym' a podejciem tradycyjnym
opartym na ustawieniach progowych.
Wyznaczanie wartoci progowych stwarza martwe strefy pomiarowe wewn¹trz charakterystyki tolerancji na zapady
napiêcia. Zdarzenia wewn¹trz tych stref - to znaczy te, które nie s¹ jeszcze niebezpieczne, ale mog¹ wskazywaæ na problemy w przysz³oci - nie bêd¹ w ogóle odnotowane. Monitoring pe³ny stosuje niskie ruchome progi i dziêki gromadzeniu informacji o wszystkich zdarzeniach stanowi dok³adn¹ podstawê dla przysz³ych porównañ. Celem strategii pe³nego
monitoringu zasilania jest poprawienie pewnoci zasilania lub wyd³u¿enie okresu bezawaryjnej pracy. Gromadzenie danych jest tylko pierwszym elementem ca³ego systemu; nastêpnym jest zamiana tych danych na informacje, które mog¹
byæ wykorzystane do opisu dzia³ania systemu i do podejmowania dzia³añ zapewniaj¹cych wy¿sz¹ pewnoæ zasilania w
przysz³oci. Taka analiza jest prowadzona przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania komputerowego.
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Wskanik jakoci energii

Jakoæ energii nie jest zagadnieniem prostym; nie ma jednego parametru opisuj¹cego j¹ w prosty sposób i dlatego trudno krótko opisaæ zmiany. Jedn¹ z innowacji jest opis wed³ug tak zwanego 'wskanika jakoci energii (PQI ang. power quality index)' opartego na zaburzeniach napiêcia, wyra¿onego jedn¹ liczb¹. Jak przedstawiono na Rys. 2 idealnej jakoci

Przyrz¹dy z rêcznie ustawianymi progami
generuj¹ du¿e martwe strefy, w których siê
s¹ rejestrowane ¿adne zaburzenia

Power Recorder rejestruje wszystkie
zdarzenia w obrêbie w¹sko ustawionych
progów zale¿nych od specyfiki pomiaru

Rys. 1 - Porównanie pe³nego monitoringu i monitoringu stosuj¹cego wartoci progowe

energii odpowiada w indeksie PQI wartoæ zero, a zdarzeniom le¿¹cym, na przyk³ad, na charakterystyce CBEMA odpowiada wartoæ 100. Zdarzeniom mieszcz¹cym siê pomiêdzy tymi wartociami i zdarzeniom le¿¹cym poza t¹ charakterystyk¹ s¹ przypisane wartoci proporcjonalne do odleg³oci od tej charakterystyki. Pierwiastek sumy kwadratów wskaników pojedynczych zdarzeñ stanowi wartoæ PQI porównywan¹ w czasie dla danego miejsca systemu z przyjêt¹ wartoci¹
maksymaln¹ dla zadanego okresu czasu. Porównanie wartoci indeksu PQI dla serii kilku badañ w jednym konkretnym
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Rys. 2 - Obliczanie wartoci wskanika jakoci energii (PQI)
!
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miejscu pozwala bardzo szybko oceniæ istniej¹cy trend w jakoci energii oraz wskazuje, na czym nale¿y skoncentrowaæ
dalsz¹ uwagê i ewentualne dzia³ania.
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Lobby - wartoæ skuteczna - hol
Service Entrance - wartoæ skuteczna - wejcie serwisowe
Air conditioner - wartoæ skuteczna - klimatyzacja
Network closet - wartoæ skuteczna - szafa rozdzielcza

Rys. 3 - Porównanie wartoci wskanika jakoci energii (PQI) w czterech miejscach systemu

Rys. 3 przedstawia wartoæ skuteczn¹ wskanika jakoci energii (PQI) dla czterech punktów pomiarowych w czterech
miejscach w pewnym zak³adzie produkcyjnym. Charakterystyki pokazuj¹, kiedy jakoæ energii pogarsza siê (wskanik
ronie) a kiedy jakoæ energii poprawia siê (wskanik maleje) oraz kiedy jakoæ energii oscyluje wokó³ tej samej wartoci. Na tym przyk³adzie mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e jakoæ energii w pobli¿u rozdzielnicy jest najbardziej stabilna, podczas gdy przebieg wskanika dla rejestratora w korytarzu wznosi siê najszybciej i podlega najwiêkszym wahaniom. Widaæ wyranie, które punkty maj¹ gorsz¹ jakoæ energii i które trzeba sprawdziæ w pierwszej kolejnoci. Jeli pozwoli siê,
aby wartoæ wskanika dalej ros³a, w miejscu gdzie zainstalowany jest rejestrator na pewno zajd¹ jakie niepo¿¹dane zjawiska. Po podjêciu dzia³añ naprawczych wykres wskanika PQI powinien zacz¹æ opadaæ. Tak wiêc, dziêki wskanikowi
PQI mo¿na zarówno przewidywaæ narastaj¹ce problemy, jak równie¿ analizowaæ skutecznoæ podjêtych dzia³añ.
Jak omówiono w Czêci 5.1, istnieje kilka charakterystyk wzorcowych, na przyk³ad CBEMA, ITIC i ANSI. Przy pe³nym monitoringu mo¿na wykorzystywaæ któr¹kolwiek z nich lub odpowiednio zmodyfikowan¹ wersjê opart¹ na jednej z
nich.

Interpretowanie danych

Oprogramowanie dostarcza narzêdzi pozwalaj¹cych u¿ytkownikowi dok³adnie analizowaæ dane sk³adaj¹ce siê na wskanik. Te narzêdzia daj¹ u¿ytkownikowi du¿¹ swobodê w porównywaniu i ledzeniu dowolnych parametrów, dla ró¿nych
miejsc oraz ró¿nych badañ. U¿ytkownik mo¿e tak¿e wybraæ dowoln¹ czêæ danych. Rys. 4 przedstawia wykres wartoci
skutecznej i maksymalnej indeksu jakoci energii dla rejestratora zainstalowanego w punkcie przy³¹czenia do sieci. Dla
przejrzystoci analizy dane dla innych miejsc systemu zosta³y usuniête z wykresu. Niektóre wartoci wskanika s¹ istotne. Przyk³adowo, przerwy w zasilaniu maj¹ wartoci wskanika blisk¹ 1000, poniewa¿ stosunek odleg³oci pomiêdzy napiêciem 0% a napiêciem znamionowym, w porównaniu z odleg³oci¹ pomiêdzy punktami na charakterystyce tolerancji i
napiêciem znamionowym wynosi jak w przybli¿eniu 10 do 1. Nie jest bowiem mo¿liwe, aby dochodzi³o do przepiêæ,
które s¹ 10 razy wiêksze od napiêcia znamionowego i trwaj¹ kilka sekund lub d³u¿ej.
"
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Rys. 4 - Wartoæ skuteczna i maksymalna wskanika jakoci energii (PQI)

Rys. 5 - Zmiany wartoci skutecznej napiêcia

Rys. 5 przedstawia zmiany wartoci skutecznej napiêcia na przestrzeni jednego roku w dwunastu ró¿nych jednomiesiêcznych pomiarach - wyniki wszystkich przegl¹dów po³¹czono i powsta³ jeden ci¹g³y wykres.

Diagnozowanie trendów

ledzenie przebiegu wskanika jest jedn¹ z metod diagnozowania poprawy lub pogorszenia jakoci energii. Inne podejcie polega na zaznaczeniu ka¿dego zaburzenia na tle charakterystyki tolerancji (na przyk³ad CBEMA) i obserwowanie
zmieniaj¹cej siê lokalizacji punktów reprezentuj¹cych rzeczywiste zdarzenia, poprzez np. zmianê stopnia ich jasnoci dla
rejestracji przeprowadzonych w ró¿nym czasie jak na Rys. 6. Takie cieniowanie u³atwia zauwa¿enie poprawy lub pogorszenia sytuacji. Na tym rysunku mo¿na zauwa¿yæ efekt migracyjny w strefie w pobli¿u 1s, co wskazuje na pog³êbianie siê przysiadów napiêcia w miarê up³ywu czasu. Zdarzenia widoczne jako chmurki, których brzegi s¹ janiejsze ni¿
rodek wskazuj¹ na obszar gdzie problemy narastaj¹. Jeli rodek chmurki jest janiejszy, problemy koncentruj¹ siê w jednym miejscu.
#
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Rys. 6 - Charakterystyka tolerancji na zapady napiêcia z cieniowaniem obszarów zaburzeñ

Wnioski

Pe³ny monitoring w po³¹czeniu z dobrej klasy oprogramowaniem mo¿e pomóc w rozpoznaniu podstawowych warunków pracy systemu zasilania i stanowi podstawê dla krótko i d³ugoterminowych porównañ. To pozwala na stosowanie
diagnostyki predykcyjnej w celu ostrzegania o gro¿¹cych awariach w systemie dystrybucji energii oraz dostarcza informacji przydatnej w eliminowaniu przerw w dostawie energii.
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168 Avenue de Tervueren
B-1150 Brussels
Belgium
Tel:
00 32 2 777 70 70
Fax:
00 32 2 777 70 79
Email:
eci@eurocopper.org
Web:
www.eurocopper.org
Kontakt: H. De Keulenaer

Via Corradino dAscanio 4
I-20142 Milano
Italy
Tel:
00 39 02 89301330
Fax:
00 39 02 89301513
Email:
ist-rame@wirenet.it
Web:
www.iir.it
Kontakt: V. Loconsolo

Copper Benelux

Via Cardinal Maffi 21
I-27100 Pavia
Italy
Tel:
00 39 0382 538934
Fax:
00 39 0382 308028
Email:
info@ecd.it
Web
www.ecd.it
Kontakt: Dr A. Baggini

168 Avenue de Tervueren
B-1150 Brussels
Belgium
Tel:
00 32 2 777 7090
Fax:
00 32 2 777 7099
Email:
mail@copperbenelux.org
Web:
www.copperbenelux.org
Kontakt: B. Dôme

Hevrox

Schoebroeckstraat 62
B-3583 Beringen
Belgium
Tel:
00 32 11 454 420
Fax:
00 32 11 454 423
Email:
info@hevrox.be
Kontakt: I. Hendrikx

KU Leuven

Kasteelpark Arenberg 10
B-3001 Leuven-Heverlee
Belgium
Tel:
00 32 16 32 10 20
Fax:
00 32 16 32 19 85
Email:
ronnie.belmans@esat.kuleuven.ac.be
Kontakt: Prof. Dr R. Belmans

Niemcy
Deutsches Kupferinstitut e.V

Am Bonneshof 5
D-40474 Duesseldorf
Germany
Tel:
00 49 211 4796 323
Fax:
00 49 211 4796 310
Email:
sfassbinder@kupferinstitut.de
Web:
www.kupferinstitut.de
Kontakt: S. Fassbinder

HTW

Goebenstrasse 40
D-66117 Saarbruecken
Germany
Tel:
00 49 681 5867 279
Fax:
00 49 681 5867 302
Email:
wlang@htw-saarland.de
Kontakt: Prof Dr W. Langguth

Institutio Italiano del Rame

TU Bergamo
Viale G Marconi 5
I-24044 Dalmine (BG)
Italy
Tel:
00 39 035 27 73 07
Fax:
00 39 035 56 27 79
Email:
graziana@unibg.it
Kontakt: Prof. R. Colombi

Wielka Brytania
Copper Development Association

Verulam Industrial Estate
224 London Road
St Albans
Hertfordshire AL1 1AQ
England
Tel:
00 44 1727 731205
Fax:
00 44 1727 731216
Email:
copperdev@compuserve.com
Webs:
www.cda.org.uk & www.brass.org
Kontakt: A. Vessey

Polska
Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A.
Pl.1 Maja 1-2
PL-50-136 Wroc³aw
Polska
Tel:
00 48 71 78 12 502
Fax:
00 48 71 78 12 504
Email:
pcpm@miedz.org.pl
Kontakt: P. Jurasz

Politechnika Wroc³awska
Wybrze¿e Wyspianskiego 27
PL-50-370 Wroc³aw
Polska
Tel:
00 48 71 32 80 192
Fax:
00 48 71 32 03 596
Email:
i8@elektryk.ie.pwr.wroc.pl
Kontakt: Prof. Dr hab. in¿. H. Markiewicz
Dr in¿. A. Klajn

Rhopoint Systems Ltd
Holland Road
Oxted
Surrey RH8 9AX
Tel:
Fax:
Email:
Website:

01883 722222
01883 712938
systems@rhopoint.co.uk
www.rhopoint.co.uk/systems

David Bradley

Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A.
50-136 Wroc³aw
pl. 1 Maja 1-2
Polska

European Copper Institute
168 Avenue de Tervueren
B-1150 Brussels
Belgium

Tel:
Fax:
e-mail:
Website:

Tel:
Fax:
Email:
Website:

00 48 71 78 12 502
00 48 71 78 12 504
pcpm@miedz.org.pl
www.miedz.org.pl

00 32 2 777 70 70
00 32 2 777 70 79
eci@eurocopper.org
www.eurocopper.org

