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Monitorowanie zużycia gazu  
w komunikacji z przelicznikiem MACMat 

 
 
W produkcji przemysłowej coraz większe znaczenie 
ma zmniejszenie kosztów produkcji. Przedsiębior-
stwa wykorzystujące energię ze spalania gazu, 
w celu ograniczenia jego zużycia, zainstalowane 
zestawy przeliczników gazu wyposażają w rozbudo-
wane systemy monitorowania. Systemy takie umoż-
liwiają statystyczne opracowanie rejestrowanych 
danych o zużycia gazu chwilowym, godzinowym itp.  
Często jeszcze większe korzyści daje zintegrowanie 
systemu monitorowania samego procesu z monito-
rowaniem przeliczników gazu, bowiem dysponujemy 
wtedy pełną informacją o zużyciu gazu i o efektach 
jego spalania. Integrację taką umożliwia zaprojek-
towany w firmie AMEplus drajwer MAC v.7.16, 
który służy do komunikacji przeliczników gazu 
MACMat. z aplikacjami działającymi w środowisku 
MS Windows.  

Na wykresie wartości chwilowych możliwy jest 
precyzyjny odczyt wartości każdego zareje-
strowanego pomiaru. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Drajwer komunikacyjny wykonany w technolo-

gii OPC (ang. OLE for Process Control) i został 
zastosowany do współpracy oprogramowaniaIn-
tellution iFix z przelicznikami MACMat.  Drajwer 
umożliwia wymianę danych z przelicznikiem za 
pomocą protokołu GazModem. Przy wykorzysta-
niu drajwera MACMat v.7.16 możliwa jest pełna 
obsługa przeliczników MACMat 2COM. Z każdego 
przelicznika podłączonego do systemu za po-
średnictwem drajwera MAC v.7.16 możliwy jest 
odczyt: 

 
Wykres chwilowego zużycia gazu. 

Oprócz wykresów dane są również dostępne 
w postaci tabelarycznej jako raporty dobowe 
i okresowe. Raport dobowy zawiera dane doty-
czące przepływów godzinowych gazu, średnich 
temperatur i ciśnienia gazu. 
 
 

• Danych bieżących-bieżący stan licznika ga-
zu, przepływy chwilowe, ciśnienia i tempe-
ratury gazu. 

• Danych okresowych rejestrowanych 
w przeliczniku-przyrostów objętości gazu, 
temperatur i ciśnień. 

• Danych dobowych-zarejestrowanych 
w przeliczniku dobowych stanów licznika 
gazu. 

• Alarmów i zdarzeń zarejestrowanych 
w przeliczniku. Tabela raportu dobowego. 

  
 Z wykorzystaniem zaprojektowanego drajwera 

została zrealizowana aplikacja monitorowania 
zużycia gazu. Dane o przepływach gazu są wi-
zualizowane na wykresach słupkowych dobo-
wym i chwilowym. 

Raport okresowy zawiera dobowe stany licznika 
gazu, dobowe przepływy gazu, maksymalne 
i minimalne wartości przepływów godzinowych 
z zaznaczeniem godzin, których się tyczą, mak-
symalne i minimalne wartości chwilowe tempe-
ratur i ciśnień z zaznaczeniem chwil czasu, 
w których miały miejsce. 
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Wykres dobowego zużycia gazu. 
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System monitorowania zużycia gazu 
z drajwerem MAC został opracowany przez: 

 
AMEplus Sp. z o.o., 
44-100 Gliwice, ul. Wieczorka 33 
tel. (032) 231 85 30 
tel./fax (032) 231 82 92 
www.ameplus.pl 
 
i został zastosowany w:  
 
KGHM Polska Miedź S.A. 
Oddział ZWR Polkowice  
59-100 Polkowice, ul. Kopalniana 1  
tel. (076) 848 74 02 
fax (076) 848 72 33 
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