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Technologia silnika gazowego GE ENERGY Jenbacher –
obs³uga profilaktyczna z wykorzystaniem zaawansowanych systemów kontroli
W artykule przedstawiono system gromadzenia danych oraz koncepcjê kontroli i sterowania silnikami gazowymi
firmy Jenbacher. Transmisja danych przez ³¹cza internetowe umo¿liwia bie¿¹cy nadzór nad prac¹ silników, wczesne
wykrywanie uszkodzeñ i dostosowywanie pracy silników do bie¿¹cych warunków eksploatacji. System sterowania i kontroli umo¿liwia zarówno u¿ytkownikom jak i pracownikom serwisu nadzór nad parametrami pracy silników w czasie
rozruchu i bie¿¹cym utrzymaniu instalacji oraz do celów diagnostycznych.
S³owa kluczowe: eksploatacja silnika, sterowanie, zdalna diagnostyka

GE ENERGY Jenbacher gas engine technology –
preventive maintenance by means of highly sophisticated control systems
Data collection and control concept of Jenbacher gas engines has been presented in the paper. Internet data transmission allow on-line control of the engine operation, early detection of defects and optimal adjustment to engine actual
operating conditions. The system offers both customers and GE Jenbacher maintenance staff a wide range of functionalities for commissioning, monitoring and maintaining installations and for diagnostic purposes.
Key words: engine operation, controlling, remotely-controlled engine

1. Wstêp

1. Introduction

Mo¿liwoœci uzyskiwania zdalnego dostêpu do danych i
czynnej kontroli nad systemem minimalizuje koniecznoœæ
przebywania osoby nadzoruj¹cej bezpoœrednio na miejscu
instalacji. Ci¹g³a analiza danych dotycz¹cych eksploatacji
systemu pozwala operatorowi na podjêcie konkretnych dzia³añ w fazie wyst¹pienia jakichkolwiek przes³anek dotycz¹cych ewentualnych awarii, co pozwala wyd³u¿yæ ¿ywotnoœæ
urz¹dzenia. Utrzymanie i konserwacja silnika ci¹gle musi
byæ wykonywana na miejscu jego instalacji, ale zaawansowane systemy kontroli wspieraj¹ osobê nadzoruj¹c¹ w
podejmowaniu g³ównie dzia³añ zapobiegawczych, a nie dzia³añ maj¹cych na celu reakcjê na zaistnia³¹ sytuacjê. Specjaliœci, którzy maj¹ dostêp z ca³ego œwiata do danych dotycz¹cych systemu mog¹ zapewniæ wykwalifikowane wsparcie
dla eksploatatora w wypadku problemów, które nie mog¹
byœ rozwi¹zane przez personel w miejscu instalacji systemu. Eksploatatorzy mog¹ przeznaczyæ czas na inne dzia³ania, gdy¿ maj¹ pewnoœæ, i¿ zostan¹ automatycznie poinformowani o krytycznych wskaŸnikach systemu.
Wspó³dzia³anie operatora, specjalistów i wspieraj¹cej ich
technologii pozwala zoptymalizowaæ obs³ugê i zapewniæ
maksymaln¹ ¿ywotnoœæ systemu.

Having the possibility to access data from remote locations and take active control on the operation of the plant
minimizes the requirement for operators to be directly on
site. The continuous analysis of historical data allows the
operator to take specific actions on early indicators of troubles that improve the uptime of the plant step by step. Maintenance still has to be done on site on the engine but highly
sophisticated control systems help the operator to take more
proactive than reactive actions. Specialists who can access
the plant data from almost all over the world can provide
qualified support to the operators in case of troubles that
cannot be solved from people on site. Operators can dedicate their time to other activities as they can be sure to be
notified automatically about critical issues at the plant.
The interaction of operator, specialists and supporting
technology allows for an optimized operation with maximum uptime of the plant.

2. Trzy kroki obs³ugi profilaktycznej
Uzyskanie przez odpowiedni¹ osobê w³aœciwej informacji w odpowiedniej chwili i po¿¹danej lokalizacji jest kluczem do przeprowadzenia obs³ugi profilaktycznej z zachowaniem optymalnych kosztów i optymalnego czasu. Staje
siê to mo¿liwe w trzyetapowym procesie, który jest wspomagany przez zaawansowany system kontroli i sterowania.
Proces ten obejmuje pozyskiwanie danych, ich transmisjê
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2. Three steps for preventive maintenance
Having the right information at the right point of time at
the needed location for the right person is a key to carrying
out preventive maintenance at optimum cost and time. This
is made possible by a three step process which is facilitated
by highly sophisticated control systems. The process comprises the steps data collection, data transmission and data
analysis & distribution which are shown in the following
figure.

3. Data Collection
The first step in the above mentioned process is collecting the relevant data on site. In general this is done by the
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oraz analizê i dystrybucjê, co przedstawiono
na poni¿szym schemacie.

3. Pozyskiwanie informacji
Pierwszym krokiem we wspomnianym
procesie jest zbieranie po¿¹danych informacji w miejscu instalacji systemu. Na ogó³ jest
to realizowane przez system kontrolno-steruj¹cy silnika gazowego. Ci¹gle rosn¹ca moc
wyjœciowa i poprawa sprawnoœci z równoleg³¹ redukcj¹ emisyjnoœci doprowadzi³a do
zwiêkszenia iloœci osprzêtu przypisanego do
pojedynczego cylindra takiego jak cewki
zap³onowe, czujniku temperatury, czujniki
spalania stukowego, itd. Doprowadzi³o to z
kolei do zastosowania podsystemów (np. monitorowanie zap³onu i tzw. system szynowy) maj¹cych za
zadanie poprawiæ wydajnoœæ uk³adu kontrolno-steruj¹cego.
DIA.NE® XT
DIA.NE® XT jest nowym systemem zarz¹dzania silnikiem, który GE Jenbacher wprowadzi³ we wszystkich swoich typach silników. System ten opiera siê na centralnym
przemys³owym systemie kontroli, który wykonuje dzia³ania systemu ze sprzê¿eniem zwrotnym, bez sprzê¿enia zwrotnego i modu³u wizualizuj¹cego dane, co zosta³o przedstawione na poni¿szym schemacie. W celu wype³nienia tych
funkcji wszystkie niezbêdne dane s¹ gromadzone przez system kontrolno-steruj¹cy i przechowywane do dalszego wykorzystania.
Wszystkie modu³y systemu s¹ pod³¹czone do DIA.NE®
WIN Server poprzez sieæ Ethernet. DIA.NE® WIN Server
wspomaga ³atwe i zdalne utrzymanie modu³u, pozwalaj¹c
na szybk¹ diagnostykê i skoordynowane planowanie dzia³añ serwisowych.

Rys. 1. Trzyetapowy proces otrzymywania informacji
Fig. 1. Three step process for making information available

on-site control unit of the gas engine. The permanently increasing specific power output and efficiency improvement
with simultaneous reduction of emissions has increased the
amount of cylinder selective components such as ignition
coils, temperature sensors, knocking sensors, etc. This has
led to the implementation of sub-units (e.g. Ignition monitoring and Rail Systems) to improve the performance of the
control units.
DIA.NE® XT
DIA.NE® XT is a new engine management system that
GE Jenbacher has introduced for all of its engine types. The
system is based on a powerful central industrial control system which carries out the tasks of the closed-loop module
control system, the open-loop module control system and
module visualization as shown in the below figure. To fulfill
these functions, all required data is collected within the control system and available for further use.
All modules of the installation are connected to the
DIA.NE® WIN Server via an Ethernet network. The DIA.NE® WIN
Server facilitates easy remote maintenance of the module, thus enabling
a quick diagnosis and coordinated
service planning.
Monitoring Ignition Control
MON.IC
With the so called RAIL system,
Jenbacher has applied a compact and
concise solution for the arrangement
of the cylinder selective components.
The modular configuration allows an
efficient production and the design
leads to increased reliability of the
Rys. 2. Gromadzenie danych oraz koncepcja kontroli i sterowania silnikiem gazowym Jenbacher
components.
Fig. 2. Data collection and control concept of Jenbacher gas engines
The MON.IC system provides the
Monitorowanie sterowania zap³onem MON.IC
possibility to monitor the spark plug condition and display
Wraz z systemem szynowym Jenbacher zastosowa³ kom- the information on the DIA.NE® XT system continuously.
paktowe i zwiêz³e rozwi¹zanie uk³adu osprzêtu cylindra. This increases the efficiency of the spark plug maintenance
Modu³owa konfiguracja zapewnia wydajn¹ produkcjê a bu- and makes the servicing much more convenient for the cusdowa prowadzi do poprawienia niezawodnoœci elementów tomer.
systemu.
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System MON.IC zapewnia mo¿liwoœæ monitorowania
stanu œwiecy zap³onowej i ci¹g³e wyœwietlanie informacji w
systemie DIA.NE® XT. Poprawia to wydajnoœæ bie¿¹cej
obs³ugi œwiecy zap³onowej i sprawia, ¿e obs³uga serwisowa
jest dla klienta o wiele bardziej wygodna.

4. Przesy³anie danych
Gromadzone informacje s¹ z regu³y przesy³ane za pomoc¹ modemu (linia telefoniczna), sieci lokalnej (LAN) b¹dŸ
przez Internet, który staje siê ostatnimi laty coraz wa¿niejszy z uwagi na ci¹g³y wzrost przepustowoœci. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa danych przesy³anych przez Internet, mo¿e zostaæ wykorzystanych wiele poziomów
kodowania. GE Jenbacher u¿ywa najwy¿szych dostêpnych
standardów bezpieczeñstwa poprzez po³¹czenie Virtual Privare Network (VPN). Kolejnymi udogodnieniami wynikaj¹cymi z wykorzystania Internetu do przesy³ania danych jest
wiêksza prêdkoœæ transmisji i mniejsze koszty eksploatacji

4. Data Transmission
The collected data is generally transmitted via Modem
(Telephone line), Local Area Network (LAN) or via Internet, which has become more and more important over the
last years, as its performance has steadily increased. To ensure safety of the data transmission via Internet, several encryption levels may be used. GE Jenbacher is using the highest available security standard via Virtual Private Network
(VPN) connection. Further advantages of the Internet Connection can be seen in the higher data transmission rate and
lower running cost as compared to the Modem connection
enabling the operator to continuously transmit high data
volumes from the plant to any location.
Fig. 3 shows the various transmission methods for data.
The data transmission can be initiated by the operator at the
remote location and automatically from the plant in case of
alerts.

Rys. 3. Przyk³ad mo¿liwych metod transmisji danych
Fig. 3. Example of data transmission possibilities

w porównaniu z po³¹czeniem modemowym umo¿liwiaj¹cym operatorowi ci¹g³¹ transmisje du¿ej iloœci danych z
miejsca instalacji systemu do innej lokalizacji.
Rysunek 3 okazuje ró¿ne metody transmisji danych.
Transmisja danych mo¿e byæ zainicjowana przez operatora
ze zdalnej lokalizacji b¹dŸ automatycznie z miejsca instalacji systemu w wypadku wyst¹pienia alarmu.

5. Analiza danych i ich dystrybucja
Transmitowane dane musz¹ zostaæ przeanalizowane i
ewentualnie dystrybuowane. W tym celu GE Jenbacher roz84

5. Data Analysis & Distribution
The transmitted data needs to be analyzed and optionally further distributed. For this purpose GE Jenbacher has
developed several applications like DIA.NE® WIN, DIA.NE®
RMC and HiDAT.
DIA.NE® WIN
DIA.NE® WIN is a new Windows-based man/machine
interface for GE Jenbacher gas engines. The system offers
both customers and GE Jenbacher maintenance staff a wide
range of functionalities for commissioning, monitoring and
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win¹³ szereg aplikacji takich jak DIA.NE® WIN, DIA.NE®
RMC i HiDAT.
DIA.NE® WIN
DIA.NE® WIN jest nowym interfejsem u¿ytkownika silników gazowych GE Jenbacher opartym o system Windows.
System oferuje zarówno nabywcom jak równie¿ serwisowi
GE Jenbacher szerok¹ funkcjonalnoœæ przy rozruchu, monitorowaniu i utrzymaniu instalacji oraz do celów diagnostycznych. DIA.NE® WIN rozszerza mo¿liwoœci wizualizacyjne
DIA.NE® XT pod k¹tem ³atwoœci obs³ugi, analizy wczeœniej
zgromadzonych danych i zdalnego dostêpu. Wiele
stacji mo¿e pracowaæ równolegle b¹dŸ te¿ niezale¿nie od
siebie.
Zdalna Kontrola Informacji (RMC)
DIA.NE® RMC jest automatycznym systemem alarmowym dedykowanym do DIA.NE® XT. RMC posiada mo¿liwoœæ automatycznej transmisji niezbêdnych danych z systemu zarz¹dzania sytuacjami alarmowymi DIA.NE® XT do
zdalnej stacji. Informacje te mog¹ byæ równie¿ przes³ane
poprzez e-mail, fax b¹dŸ telefon komórkowy (SMS). Ponadto gromadzone informacje mog¹ byæ wizualizowane na
zdalnej stacji. System sk³ada siê z centralnego komputera
klasy PC (DIA.NE® WIN – Server), który jest wbudowany
w panel kontrolny jednej b¹dŸ wiêcej zdalnych stacji.
Narzêdzie analizy gromadzonych danych HiDAT
HiDAT (baza danych oparta na œrodowisku Windows
przeznaczona do analizy danych w trybie offline) mo¿e byæ
wykorzystywana do szczegó³owej analizy awarii, a nastêpnie do wprowadzenia œrodków zaradczych. Po zaimportowaniu danych DIA.NE® (informacje alarmowe, zmiany mierzonych wielkoœci) istnieje mo¿liwoœæ przegl¹dania historii
usterek z wykorzystaniem rozszerzonych funkcji filtruj¹cych
i przeszukuj¹cych bazê. Z wykorzystaniem opcjonalnych
narzêdzi mo¿liwe jest obliczenie wspó³czynnika gotowoœci
do pracy, czêstotliwoœci wyst¹pienia usterek i ich powtarzania, co umo¿liwia operatorowi podjêcie konkretnych dzia³añ serwisowych.

6. Asortyment produktów
GE Jenbacher
Wszystkie silniki aktualnego
programu produkcyjnego mog¹
byæ wyposa¿one w omówione
systemy kontroli i sterowania
oraz oprogramowanie pozwalaj¹ce optymalizowaæ dzia³anie systemu. Setki takich systemów jest
po³¹czonych z centrum GE Jenbacher, co prowadzi do zwiêkszenia gotowoœci do pracy urz¹dzenia i jego ¿ywotnoœci.
Asortyment silników gazowych GE Jenbacher obecnie obejmuje cztery typy konstrukcji z
oœmioma silnikami podzielonych
zgodnie z pojemnoœci¹ i liczb¹
cylindrów. Produkty te obejmuj¹
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maintaining installations and for diagnostic purposes.
DIA.NE® WIN extends the visualization of DIA.NE® XT
with respect to user friendliness, historical analysis and remote use. Several service stations can be operated in parallel or independently from each another.
Remote Message Control (RMC)
DIA.NE ® RMC is the automatic alarm system for
DIA.NE® XT. RMC can automatically transmit essential
operational information from the DIA.NE® XT Alarm Management to a remote station. The messages can be forwarded to an e-mail address, fax machine or mobile phone (SMS).
Furthermore the stored messages can be visualized at the
remote station. The system consists of a central PC (DIA.NE®
WIN – Server) which is built into the control panel and one
or more customer remote stations.
Historical Data Analyzing Tool HiDAT
HiDAT (a windows-based database application for the
offline data analysis) can be used to analyze installation failures in detail and subsequently introduce countermeasures.
Having imported the historical DIA.NE® data (alarm management messages, trends in measured values) one can review the failure history using the extensive filter and search
functionality. With an optional tool the availability, failure
frequency and failure repetition can be calculated enabling
the operator to take specific actions on the occurred failures.

6. GE Jenbacher Product Line
All engines of the current product program can be
equipped with the above mentioned control systems and software applications to allow for optimized operation of the
plant. Several hundreds of plants are connected to the GE
Jenbacher competence center leading to improved availability
and uptime of these plants.
The GE Jenbacher product line for gas engines presently
comprises four constructional types with a total of eight engines graduated according to cubic capacity and number of
cylinders. The program covers a performance spectrum of
330 to 3047 kW in electrical and 361 to 3047 kW in thermal

Rys. 4. Asortyment produktów GE Jenbacher w roku 2006
Fig. 4. Product program 2006 of GE Jenbacher
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zakres mocy od 330 do 3047 kW mocy elektrycznej i od
361 do 3047 kW mocy cieplnej. Mo¿liwe jest zasilanie ró¿nymi typami paliw: gazem ziemnym, propanem i biogazami. Systemy kogeneracyjne GE Jenbacher osi¹gaj¹ sprawnoœæ ponad 90% i s¹ zgodne z miêdzynarodowymi normami
dotycz¹cymi emisji zanieczyszczeñ.

7. Podsumowanie
Systemy kogeneracyjne z silnikami gazowymi wytwarzaj¹ energiê elektryczn¹ i ciep³o w miejscach, gdzie s¹ one
wymagane. Oferuj¹ optymaln¹ wydajnoœæ w wykorzystaniu energii przy minimalnym wp³ywie na œrodowisko. Wysoka wydajnoœæ systemów kogeneracyjnych nie oznacza jedynie niskiego kosztu wytworzenia energii, ale równie¿
oszczêdnoœæ energii i niski poziom emisji zanieczyszczeñ
do atmosfery.
Silniki produkowane przez firmê Jenbacher mog¹ byæ
zasilane gazem zimnym podobnie jak biogazami i gazami
specjalnymi takimi jak te z wysypisk œmieci, przemys³u czy
rolnictwa. Poniewa¿ g³ównie gaz ziemny jest wykorzystywany do produkcji energii, za wykorzystaniem innych typów gazów przemawia ich przyjazna dla œrodowiska utylizacja. Efektywnoœæ takiego systemu jest zapewniona przez
ci¹g³¹ produkcjê energii.
Elektronika i systemy peryferyjne GE Jenbacher zosta³y
unowoczeœnione aby sprostaæ wymogom dotycz¹cym wydajnoœci silników. Jakoœæ komponentów takich jak cewki
zap³onowe, czujniki temperatury i spalania stukowego zosta³a zwiêkszona w celu zapewnienia mo¿liwie nieprzerwanej eksploatacji systemu. Wprowadzaj¹c nowy system szynowy Jenbacher stworzy³ kompaktowe i zwarte rozwi¹zanie
rozmieszczenia, i uk³adu tych elementów. Modu³owa konfiguracja pozwala na jeszcze bardziej wydajn¹ produkcjê silników a ich konstrukcja zapewnia zwiêkszenia ¿ywotnoœci
elementów sk³adowych systemu.
Dzia³ technologiczny GE Jenbacher koncentruje siê równie¿ na opatentowanym elektronicznym systemie kontrolno-steruj¹cym i monitoruj¹cym. Nowy system zarz¹dzania
silnikiem i instalacj¹ DIA.NE® XT wraz z systemem zdalnego transferu danych HERMES, oferuje szereg mo¿liwoœci po³¹czenia przez Internet, LAN b¹dŸ modem. Oprogramowanie DIA.NE ® WIN i DIA.NE ® RMC umo¿liwia
sterowanie i kontrolê szeregu silników, b¹dŸ w jednej, b¹dŸ
w wielu lokalizacjach. Ich szeroki zakres analizy i raportowania powiêkszony jest poprzez narzêdzie HiDAT. U³atwia
to zadania obs³ugowe i utrzymanie systemu.
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energy. Various versions for fuels such as natural gas, propane and biogases like sewage and landfill gas are available.
GE Jenbacher cogeneration systems achieve a total efficiency of more than 90% under strict compliance with international emission regulations.

7. Summary
Cogeneration plants with gas engines produce electricity and heat at decentralized locations, where they are required. They offer optimum efficiency in the utilization of
energy with minimum environmental burden. The high efficiency of cogeneration systems does not only mean low energy costs and therefore high feasibility, but also energy savings and low emissions to the atmosphere.
The engines produced in Jenbach can run on natural gas
as well as on several bio- and special gases (non-natural gas),
such as those from landfill sites, industry or agriculture.
Whilst natural gas is used primarily in local energy production, the driving force behind the use of non-natural gas is
environmentally safe disposal. The cost effectiveness of such
plants is assured by the simultaneous production of energy.
To achieve lowest maintenance costs and highest efficiency, GE Jenbacher is continuously developing its products. A highly sophisticated engine control system provides
new levels of preventive maintenance and remote control
operation and is one of the key technologies for low maintenance costs.
GE Jenbacher’s electronics and peripheral systems have
been updated to reflect the new engine performance demands.
Components such as ignition coils, temperature, and knocking sensors have been upgraded to drive the highest possible
system availability. Introducing the new GE Jenbacher rail
system has created a compact and concise solution for the
arrangement of all these components. The modular configuration allows an even more efficient engine production and
the design leads to an increased component life time.
Another focal point of the GE Jenbacher Technology
department is the proprietary electronic control and monitoring system. The new Jenbacher system for engine and
plant management, DIA.NE® XT, together with the remote
data transfer system HERMES, offers a variety of connection options via Internet, LAN, or modem. The applications
DIA.NE® WIN and DIA.NE® RMC make it possible to operate and control several engines at either single or multiple
locations. Their wide range of analyzing and reporting possibilities is enlarged with the HiDAT tool which all together
simplify service and maintenance tasks.

In¿. Thomas Elsenbruch – Dzia³ Promocji Produkcji, GE
Jenbacher GmbH & Co OHG, Jenbach, Austria.
Mr Thomas Elsenbruch, Dipl.-Ing. – Product Marketing,
GE Jenbacher GmbH & Co OHG, Jenbach, Austria.
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