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Szanowni Państwo,
energetyka prosumencka przestała być już 
wyłącznie tematem teoretycznych debat, 
przestała też dotyczyć bliżej nieokreślonej 
przyszłości i bliżej niezdefiniowanego grona 
zainteresowanych. Mikrogeneracja energii 
na własne potrzeby, przede wszystkim 
ze źródeł odnawialnych, choć w grę wcho-
dzą także tradycyjne paliwa, oraz odda-
wanie jej nadwyżek do sieci, wydaje się 
być jedynym realnym panaceum na deficyt 
energetyczny, z którym najprawdopo-
dobniej zmierzymy się w 2016 roku, kiedy 
z polskiego systemu elektroenergetycznego 
wyłączone zostaną bloki energetyczne 
o łącznej mocy 6000 MW. Ten deficyt 
będzie można uzupełnić energią właśnie 
z mikroinstalacji opartych na OZE. Według 
ekspertów koszty wybudowania instalacji 
przydomowej są porównywalne z ceną 
średniej klasy samochodu osobowego, 
co oznacza, że wiele gospodarstw będzie 
w stanie pozwolić sobie na taką inwestycję. 
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2010 ENVILINE – przekształtniki dla 
podstacji trakcyjnych
Innowacyjny system zwrotu odzys-
kanej energii do sieci zasilającej AC. 

Chroniąc Wenecję przed zalaniem
ABB dostarczy zintegrowane rozwiązania elektryki  
i automatyki do zasilenia i sterowania śluzą chroniącą  
miasto przed powodzią.

Oznacza to również, że ciężar odpowie-
dzialności za pojawienie się nowych źródeł 
energii na polskiej mapie energetycznej 
będzie spoczywał na indywidualnych wła-
ścicielach gospodarstw domowych i małych 
przedsiębiorstw, a deweloperzy budujący 
domy, osiedla mieszkalne i biurowce będę 
musieli uwzględniać ten koszt w budżecie 
inwestycji.
Badania TNS OBOP pokazują, że 45 proc. 
Polaków chciałoby wykorzystywać energię 
ze źródeł odnawialnych w swoich domach. 
Ten przychylny stosunek ma szansę prze-
kształcić się w realną infrastrukturę. „Tak” 
mówią przede wszystkim osoby z wyższym 
wykształceniem i w dobrej sytuacji finan-
sowej i to najpewniej one staną się kołem 
zamachowym mikrorozwiązań w Polsce. 
W bieżącym Raporcie mogą Państwo prze-
czytać o różnych aspektach i perspektywach 
rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce. 
A my serdecznie zapraszamy do lektury.

Redakcja

28 Krajobraz z wiatrakami
Powstanie farmy wiatrowej bez współpracy 
z mieszkańcami nie jest możliwe.
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ABB w Polsce Aktualności

Statuetkę Innowatora 2013 dla ABB Sp. 
z o.o. odebrał Piotr Marucha, dyrektor 
Departamentu Prawnego ABB.  
(Fot. Arkadiusz Markowicz/WPROST)

Amorfiki z pucharem

ABB w Polsce po raz drugi Innowatorem ABB na Kongresie 
Kolejowym

Dom inteligentny według ABBZa transformatory amorficzne firma ABB 
otrzymała Puchar Ministra Gospodarki. 
To najwyższe wyróżnienie w konkursie 
na najbardziej innowacyjny produkt pre-
zentowany na tegorocznych Targach 
ENERGETAB.
– Uruchomienie przez ABB w Łodzi 
produkcji transformatorów z rdzeniem 
amorficznym jest dowodem na umiejęt-
ne wsłuchiwanie się firmy w potrzeby 
klientów i zdolność szybkiego wdrażania 
do produkcji innowacyjnego produktu  
– uważa Ryszard Migdalski, dyrektor 
Targów ENERGETAB.
Montaż transformatorów amorficznych 
firma ABB rozpoczęła pod koniec 2010 
roku. Od tamtej pory sprzedała ponad 
3 tys. tych urządzeń na rynek krajowy 
i zagraniczny.
– Cały czas prowadzimy kampanię 
informacyjną dotyczącą ekologicz-
nego charakteru naszych produk-
tów, na przykład zmniejszania strat 

ABB Sp. z o.o. po raz kolejny znalazła 
się w gronie najbardziej innowacyj-
nych przedsiębiorstw w Polsce. Spółka 
otrzymała tytuł i statuetkę Innowatora 
WPROST już drugi rok z rzędu.
Statuetki Innowatora 2013 otrzymało 
16 firm w ośmiu kategoriach. ABB wraz 
z firmą Apator SA okazała się najlepsza 
w kategorii „Energetyka”. Laureaci zosta-
li wyłonieni na podstawie Listy 500 naj-
bardziej innowacyjnych przedsiębiorstw 
opracowanej przez zespół Instytutu Nauk 
Ekonomicznych PAN pod kierunkiem 
prof. Tadeusza Baczki.
ABB od lat znajduje się w czołówce ran-
kingów najbardziej innowacyjnych i najczę-
ściej zgłaszających patenty firm w kraju. 
Co roku wprowadza na rynek nowe roz-
wiązania z zakresu energoelektroniki, pro-
duktów energetyki, sieci inteligentnych czy 
e-mobility. Krakowskie Centrum Systemów 
Informatycznych i Korporacyjne Centrum 
Badawcze tworzą oprogramowanie i nowe 
technologie, wykorzystywane przez Grupę 
ABB na całym świecie.
– Inwestycje w innowacje są częścią 
strategii Grupy. Tylko w ubiegłym roku 

Jak zreformować Grupę PKP? Jak 
poprawić konkurencyjność na rynku 
przewozów pasażerskich? Co zrobić, 
aby pasażerom podróżowało się po pro-
stu przyjemniej, a świadczenie im usług 
było bardziej zyskowne? Około 800 
osób, wśród nich przedstawiciele mini-
sterstw, najważniejszych przewoźników 
oraz producentów taboru i rozwiązań 

Na początku października w Warszawie, 
na terenie Soho Factory, odbyły się drugie 
polskie Targi Dom Inteligentny 2013 oraz 
wystawa sprzętu audio/wideo i kina domo-
wego. Na stoisku ABB można było zoba-
czyć m.in. premierowy pokaz paneli sterują-
cych Comfort Touch 3.0 w wersji 9 i 12 cali.
Inwestorzy mogli zapoznać się z pełną 
ofertą ABB w zakresie elementów sterow-
niczych systemu KNX: prion, triton, future. 
Zainteresowanie zwiedzających wzbudziły 
także niebanalne nowoczesne rozwiązania 
ładowania mobilnych urządzeń poprzez 
różnego rodzaju ładowarki wbudowane 
w osprzęt elektroinstalacyjny. Jednak 
największe zdziwienie wśród odwiedza-
jących nasze stoisko budziła aplikacja 
ABB Welcome 3D, pozwalająca dotknąć 
wirtualnej rzeczywistości. Na wyświe-
tlaczu pada klienci oglądali trójwymiaro-
we, zmieniające się elementy systemu 

domofonowego i mogli porównać je z rze-
czywistymi urządzeniami na tym samym 
ekranie.
Co ciekawe, na targach nie pojawiły 
się nowe technologie wymiany danych 
w ramach systemów inteligentnego budyn-
ku. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, 
że większość wystawców nowości pokaże 
na zbliżających się targach Light + Building 
we Frankfurcie, w marcu 2014.
Dodatkową atrakcją dla zwiedzających 
była wystawa pt. „Inteligentny garaż”, 
gdzie producenci samochodów przed-
stawili najnowsze modele aut wyposażo-
nych w inteligentne technologie na miarę 
kolejnej epoki. Niektóre z nich można było 
nawet testować na miejscu.
Warto dodać, że stoisko ABB zostało 
nagrodzone dyplomem za najlepszą eks-
pozycję domu inteligentnego targów 2013.

Krzysztof Sasin

jałowych lub stosowania płynu biode-
gradowalnego zamiast oleju – mówi 
Eligiusz Hasiak, dyrektor sprzedaży 
Krajowej Lokalnej Jednostki Biznesu 
Transformatory ABB.

dla trakcji, dyskutowało o zmianach na 
polskiej kolei. W Warszawie odbył się 
III Kongres Kolejowy. ABB była partne-
rem wydarzenia.
Kongres Kolejowy to obecnie najwięk-
sze i najbardziej prestiżowe spotkanie 
branży transportu szynowego w Polsce. 
Tu właśnie spotkają się przedstawiciele 
biznesu z decydentami odpowiedzialnymi 

Magazyn „Dzisiaj”  
na Androidzie

Grupa zainwestowała około 1,2 mld 
dolarów w obszarze badań i rozwoju. 
Część z tej kwoty wsparła prace nad 
nowymi technologiami w ramach pol-
skiej organizacji – powiedział Marek 
Florkowski, dyrektor Korporacyjnego 
Centrum Badawczego ABB w Krakowie.
ABB w Polsce zatrudnia blisko 3000 
osób, z czego około 400 związanych 
jest bezpośrednio z innowacyjnością, 
wynalazczością i projektowaniem nowo-
czesnego oprogramowania, wspomaga-
jącego procesy produkcji. Jest to chyba 
najbardziej reprezentatywny wskaźnik 
tego, jaką wagę firma przykłada do inno-
wacyjności i rozwoju w przyszłości.
– To wyspecjalizowani inżynierowie 
i naukowcy, którzy pracują nad nowymi 
systemami, produktami i rozwiązaniami 
wspierającymi procesy produkcji – doda-
je Marek Florkowski. – W kontekście 
badań i rozwoju nie zamierzamy zmie-
niać naszych priorytetów. Nowoczesna 
technologia od zawsze napędzała naszą 
działalność. Cieszymy się, że jest to doce-
niane przez niezależnych specjalistów.

rup

za tworzenie prawa regulującego działal-
ność transportu kolejowego oraz powią-
zanych z nim podmiotów. W tym roku 
tematykę zdominowały kwestie związane 
z szansami na rozwój w przyszłej per-
spektywie budżetowej Unii Europejskiej. 
W trakcie Kongresu ABB zorganizowała 
debatę na temat zarządzania koszta-
mi wobec energochłonności procesów 
w przewozach kolejowych, którą otworzył 
Włodzimierz Frykowski, dyrektor działu 
produktu prostowniki trakcyjne w ABB 
w Polsce. Było to jedno z niewielu spotkań 
poświęconych technologiom oszczędza-
nia, odzyskiwania i magazynowania energii 
elektrycznej, które wprost przekładają się 
na koszty działalności spółek kolejowych.
Wagę wydarzenia podkreślił fakt, że po 
raz pierwszy Kongres otworzył Minister 
Transportu. W czasie swojego wystąpie-
nia zaznaczył, że Grupa PKP musi być 
efektywną korporacją, bo kolej to nor-
malny biznes, który nie może abstraho-
wać od gry rynkowej i konkurencji.

red.
Fot. Włodzimierz Włoch/Rynek Kolejowy

Od października br. magazyn dla 
klientów ABB w Polsce „Dzisiaj” 
dostępny jest także na urządzeniach 
mobilnych z systemem Android. Do tej 
pory z elektronicznego wydania 
magazynu mogli korzystać użytkowni-
cy tabletów z systemem iOS.
Kwartalnik „Dzisiaj” wydawany jest 
w nakładzie ok. 6 tys. egzemplarzy. 
Trafia do szerokiego grona interesariu-
szy ABB: klientów, partnerów, pra-
cowników naukowych, bibliotek 
uczelnianych, 
studentów, 
stowarzyszeń 
branżowych 
i innych.

Od lewej: Edward Słoma, zastępca dyrektora 
Departamentu Energetyki w Ministerstwie 

Gospodarki oraz reprezentacja ABB: Eligiusz 
Hasiak i Andrzej Kapczyński. 

(Fot. Janusz Mazurkiewicz)
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„Unijne” 
autotransformatory

Prostowniki z Aleksandrowa 
Łódzkiego dla kolei 
aglomeracyjnej w Malezji

PSE Operator realizuje 
jeden z najważniejszych 
projektów unijnych, którego 
celem jest zwiększenie 
bezpieczeństwa energe-
tycznego Unii Europejskiej. 
ABB odgrywa w całej inwe-
stycji bardzo ważną rolę 
– dostarcza transformatory 
mocy do najważniejszych 
stacji energetycznych 
na linii przesyłowej, pozwa-
lającej zamknąć tzw. pier-
ścień bałtycki.

Firma ABB dostarczy 20 prostowników na potrzeby kolei miejskiej 
w stolicy Malezji – Kuala Lumpur. Wielomilionowy kontrakt jest 
realizowany przez Zakład Urządzeń Przekształcania Mocy i Napędów ABB 
w Aleksandrowie Łódzkim.

D
ostarczone prostowniki zasilą 
budowany właśnie, 17-kilo-
metrowy odcinek wydłużający 
istniejącą Linię Ampang, któ-
ra obecnie łączy południową 

i wschodnią część Kuala Lumpur. Nowy odci-
nek, składający się z 13 stacji, skomunikuje 
gęsto zaludnione przedmieścia po południo-
wo-zachodniej stronie miasta. Rozbudowa jest 
częścią rządowego projektu linii szybkiej kolei 
aglomeracyjnej o długości 51 km, łączącej 
miasta satelickie Kuala Lumpur. Szacuje się, 
że po zakończeniu budowy w 2016 roku, 
linia aglomeracyjna będzie obsługiwać około 
1,2 mln pasażerów dziennie.

Kolejne zastosowanie
Bardzo ważna dla operatora linii, ze względu 
na jej duże obciążenie, jest bezawaryjna 

Fot. Two hundred percent/Wikimedia Commons

praca sieci trakcyjnej. W tym celu urządze-
nia dostarczane przez ABB wyposażone 
zostaną w szereg zabezpieczeń chronią-
cych poszczególne elementy prostownika, 
między innymi w układ diagnostyki diod 
wykorzystujący czujniki pola magnetyczne-
go, opracowany w całości przez inżynierów 
z Aleksandrowa Łódzkiego i dostosowany 
do specyficznych wymagań klienta. Układ 
ten z powodzeniem od kilku lat sprawdza się 
w londyńskim metrze, dlatego po raz kolejny 
znalazł zastosowanie w nowym projekcie. 
Ponadto prostowniki mają układ kontroli 
temperatury, spełniający bardzo restrykcyjne 
wymagania izolacji elektrycznej.

Dowód na niezawodność
W tym roku, na potrzeby projektu, 
ABB dostarczy sześć prostowników, 

a w przyszłym roku czternaście. – Malezja 
to atrakcyjny rynek, a Azja to kolejny, szósty 
już kontynent, na który trafiają nasze urządze-
nia – mówi Piotr Kozubski, kierownik Działu 
Projektowania i Uruchomień w Lokalnej 
Jednostce Biznesu ABB Przekształcanie 
Mocy. – Systematycznie rozwijamy techno-
logię i doskonalimy nasz produkt, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom klientów. 
Coraz większa liczba zamówień na dalekie 
rynki pokazuje, że tworzymy prostowniki 
niezawodne i kompaktowe, sprawdzają-
ce się w różnych systemach trakcyjnych 
i warunkach środowiskowych.

Daniel Rupiński

D
la tego połączenia ABB 
dostarczy autotransformatory 
mocy. Trzy z nich już znalazły 
się w miejscu docelowym, 
na stacji Ołtarzew, niedaleko 

Warszawy. Firma dostarczyła je w systemie 
„pod klucz”, to znaczy z transportem, mon-
tażem i próbami pomontażowymi. Pozo-
stałe są w trakcie projektowania i budowy. 
Ołtarzew jest pierwszą stacją, którą ABB 
wyposaży w ramach „unijnego” kontraktu 
z PSE Operator.

7 urządzeń w ramach projektu
Jedno z dostarczonych urządzeń miało moc 
330 MVA, dwa kolejne – 500 MVA, co było 
dla fabryki pewnym wyzwaniem. Stąd też 
obecność w zespole projektowym aż dwóch 

Trzy autotransformatory z łódzkiej fabryki 
ABB stanęły na stacji energetycznej Ołtarzew, 
będącej elementem realizowanego przez PSE 
Operator projektu, dzięki któremu uda się 
połączyć systemy energetyczne Polski i Litwy 
w tzw. pierścień bałtycki.  
(Fot. Marcin Stokowski/Arch. PSE)

konstruktorów prowadzących. W pracach 
wspierało ich dodatkowo kilkunastu kolegów 
z działu konstrukcyjnego. W sumie w ramach 
tego projektu, dzięki któremu uda się połączyć 
systemy energetyczne Polski i Litwy, ABB 
dostarczy siedem urządzeń. Firma wypro-
dukuje jeszcze transformatory o mocach 
330 MVA, 450 MVA i jeden 500 MVA.

Nie jest to pierwsza współpraca firmy 
ABB z PSE Operator, który jest jednym 
z największych i najważniejszych klientów 
łódzkiej fabryki.

W związku z faktem, że projekt był finanso-
wany z budżetu unijnego, wszystko musiało 
się odbywać zgodnie z najdrobniejszymi 
zapisami harmonogramu, a pojawiło się wiele 
nowych procedur związanych chociażby 
z dostarczaniem dokumentów. Dodatkową 
nowością była obecność inżyniera projektu, 
przedstawiciela nowej komórki organizacyj-
nej PSE Operator, odpowiedzialnego za stro-
nę organizacyjną całego przedsięwzięcia. 
Negocjacje odbywały się więc trójstronnie, 
pomiędzy bezpośrednimi zleceniodawcami, 
ABB i inżynierem projektu.

Poprzeczka w górę
Przekazanie inwestorowi gotowych do pracy 
transformatorów na stacji Ołtarzew odbyło 
się bez problemów, zgodnie z harmonogra-
mem. To kolejny pozytywnie zakończony 
kontrakt z PSE Operator. Jednocześnie 
to wymagający klient, bo z każdym kolejnym 
kontraktem podnosi poprzeczkę technolo-
giczną i jakościową. ABB skutecznie spełnia 
te wymagania. We wrześniu tego roku firma 
podpisała następny kontrakt na dostawę 
kolejnych 12 autotransformatorów mocy. 
Jego wartość wynosi 130 mln złotych, 
a wymagania po raz kolejny są wyższe niż 
poprzednio.

Sławomir Dolecki
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DevDay 2013 
– święto 
programistów  
po raz trzeci
350 uczestników i 12 prelegentów z kilku 
krajów, w tym prawdziwe gwiazdy społeczności 
programistów. Tematyka? Od teorii projektu 
start-up, przez aplikacje typu SPA, języki JVM 
i technologie .NET, aż po kwestie autonomii 
w pracy programisty i wyboru drogi życiowej. 
Wszystko to zorganizowano w ramach dwóch 
równoległych – i darmowych – sesji.

Contact Center – nowa jednostka w ramach polskiej 
organizacji ABB – oficjalnie rozpoczęła swoją 
działalność. Ma pełnić funkcję „pierwszego kontaktu” 
dla klientów.

N
iedawno zakończył się 
DevDay 2013, trzecia edy-
cja konferencji dla dewelo-
perów i architektów branży 
IT. I już nie ma wątpliwości, 

że to unikatowe wydarzenie w Polsce.
– DevDay ustabilizował swoją pozycję, stając 

się świętem dla programistów. To nie tylko 
konferencja sensu stricto, gdzie podczas 
50-minutowych sesji można dowiedzieć się 
czegoś, czego często nie można znaleźć 
w sieci. To również ciągła interakcja z autoryte-
tami, możliwość dyskusji między uczestnikami 
w luźnej atmosferze – uważa Michał Śliwoń, 
programista systemów informatycznych z firmy 
ABB, jeden z organizatorów DevDay. – Nawet 
jeśli spojrzymy pod kątem technologii, jakimi 
operują nasi prelegenci, okaże się, że nie 
ma drugiej takiej konferencji w kraju.

Każdy mógł wybrać
Jako pierwszy z prelegentów wystąpił John 
Skeet, programista pracujący dla Google 
w Wielkiej Brytanii, a jednocześnie specjalista 
języka C#. Nie zawiódł słuchaczy.

– Skeet postrzegany jest jako ekspert języka 
C#, bardzo podobała mi się jego sesja – nie 
ukrywa Paweł Sawicz, jeden z uczestników 
konferencji, na co dzień student Politechniki 
Wrocławskiej. – Patrząc pod kątem „rangi” pre-
legentów, to jest chyba jedyna taka darmowa 

telefonicznie, dzwoniąc pod numer 

22 22 3 7777; 

mailowo, wysyłając wiadomość 
na adres: kontakt@pl.abb.com; 
za pomocą komunikatora 
Sametime, nazwa odbiorcy:  
Poland ContactCenter; 
wypełniając formularz na głównej 
stronie internetowej www.abb.pl

Pytania  
do Contact Center 
można kierować:

Contact Center w ABB w Polsce już pracuje

Podstawowym zadaniem Contact Center 
jest przekierowywanie zapytań do kon-
kretnej, odpowiedzialnej za dany produkt 
lub system osoby oraz nadzór nad udzie-
loną odpowiedzią. W przypadku wielu 
pytań klient może otrzymać odpowiedź 
natychmiast.
– Wszystkie zapytania i prośby o kon-
takt, które przechodzą przez naszą 
jednostkę, są monitorowane, aby osoba 
odpowiedzialna za przekazanie informacji 
klientowi nie przekroczyła maksymalnego 

konferencja w Polsce. Miałem przyjechać 
na DevDay już w zeszłym roku, ale niestety 
nie zdążyłem się zarejestrować.

– Jestem tu pierwszy raz, bardzo mi się 
podoba, ale występowanie po Johnie Skeecie 
to nie jest coś, co ułatwia sprawę – dodaje 
Dariusz Dziuk, software engineer w Spotify 
w Szwecji, który opowiadał głównie o organiza-
cji pracy na przykładzie wzorcowego projektu 
start-up. – Słyszałem o DevDay zanim mnie 
tu zaproszono. W zeszłym roku występował 
tu Scott Hanselman z Microsoft. „O, fajnie 
że jest w Polsce wydarzenie, które przyciąga 
takie osoby” – pomyślałem. I przyjechałem 
do Krakowa.

DevDay, począwszy od pierwszej edycji 
w 2011 roku, przeszedł ewolucję. Z hotelowej 
sali konferencyjnej przeniósł się do Centrum 
Dydaktyczno-Kongresowego. W porównaniu 
do ubiegłorocznej edycji zwiększyła się rów-
nież liczba uczestników – z 250 do 350 osób 
– oraz prelegentów – z 7 do 12. Po raz pierw-
szy konferencja została podzielona na dwie 
równoległe sesje. Każdy mógł wybrać, który 
wykład interesuje go bardziej.

czasu na odpowiedź – mówi Adriana 
Ławniczak, Country Customer Contact 
Leader w ABB w Polsce. – Istotnym 
potencjałem CC jest również możliwość 
wyselekcjonowania tych kontaktów, które 
rokują duże nadzieje na owocną współ-
pracę biznesową.
Contact Center pracuje od godziny 7.00 
do 17.00, od poniedziałku do piątku. 
Pytania można jednak zgłaszać również 
poza godzinami pracy jednostki – CC 
odpowie na nie następnego dnia.

To dobre miejsce
– Mam porównanie z innymi konferencja-
mi dla programistów. Ta z perspektywy 
prelegenta jest nieco nieformalna, mniej 
„sztywna”, nie ma tu presji – twierdzi Rob 
Ashton, który opowiadał o inspirującym dla 
programisty okresie „poszukiwań”. To gwiaz-
da wśród freelancerów.

W tym roku, w przeciwieństwie do poprzed-
nich edycji, wszyscy prelegenci przyjechali 
z zagranicy. Dino Esposito, autor książek 
dla Microsoft Press oraz aplikacji wykorzy-
stywanych przez Google i Facebook, podjął 
temat dostosowywania stron internetowych 
dla różnych urządzeń mobilnych. Marco 
Cecconi przybliżył architekturę StackOverflow. 
Z kolei Hadi Hariri z firmy JetBrains opowia-
dał o strukturach webowych w kontekście 
języków JVM.

– W Polsce istnieje bardzo duża społeczność 
deweloperów IT. To dobre miejsce do orga-
nizowania takich konferencji. Za granicą już 
od dawna rozmawia się o DevDay. To nie jest 
żadne novum dla społeczności programistów 
– twierdzi Hariri.

Wysoki poziom merytoryczny
Czy trudno nakłonić znane postaci tej spo-
łeczności do przyjazdu do Polski?

– Posiadając pewien bagaż doświadczeń 
i mogąc przywołać pozytywne przykła-
dy poprzednich edycji, łatwiej nam przy-
ciągnąć na konferencje takie, a nie inne 
nazwiska. Prelegenci rozmawiają między 
sobą, a swoją opinię upubliczniają w sieci. 
To też pomaga – uważa Rafał Legiędź, 
programista z firmy ABB, jeden z orga-
nizatorów DevDay. – W tym roku udało 
nam się zrobić skok ilościowy, zachowując 
jednocześnie wysoki poziom merytoryczny 
z poprzednich edycji.

Tiberiu Covaci, szkoleniowiec i dorad-
ca deweloperów IT, był na pierwszej edycji 
DevDay. Teraz, patrząc na to, jak ewoluuje 
to wydarzenie, jak zmienia się lista prelegen-
tów, jest pod dużym wrażeniem.

– Nie mogę doczekać się dziesiątej edycji! 
– podsumowuje krótko.

Daniel Rupiński,
zdj. Przemek Szuba/Arch. ABB

DevDay to nie tylko 
konferencja sensu 
stricto, to również 
ciągła interakcja 
z autorytetami, 
możliwość dyskusji 
między uczestnikami 
w luźnej atmosferze.
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ABB na świecie Aktualności

W skrócie

Technologie zasilania i automatyki 
ABB będą odpowiadać za niezawod-
ną dystrybucję energii na Pływającym 
Punkcie Produkcji, Przechowywania 
i Załadunku, który będzie wydoby-
wał i przechowywał ropę naftową 
i gaz ze złóż podmorskich 160 km 
na wschód od Szetlandów. ABB 
dostarczy m.in. systemy automatyki 
i zabezpieczeń SAS, system zarzą-
dzania informacją IMS, monitorowania 
warunków pracy CMS, rozdzielnicę, 
transformatory nN i WN oraz zasilacz 
awaryjny UPS.

Unia Europejska oraz ABB inwe-
stują w nowy park technologicz-
ny w Czechach. Ma on rozwijać 
i komercjalizować technologie prądu 
stałego, zmniejszenia zużycia energii 
oraz emisji CO2. Inkubator techno-
logiczny w Nupharo Park zaoferuje 
odpowiednie zasoby, pomieszcze-
nia laboratoryjno-produkcyjne oraz 
doradztwo biznesowe. Inwestycja 
powstaje dzięki współpracy władz 
europejskich, globalnego bizne-
su, przedsiębiorców, inwestorów 
dostarczających kapitał wysokiego 
ryzyka oraz naukowców. ABB zain-
westuje w projekt 2,3 mln euro, Unia 
Europejska – 12 mln euro.

ABB przejęła francuską spółkę 
Newron System SA w celu posze-
rzenia oferty rozwiązań automatyki 
budynku. Newron System z siedzibą 
w Tuluzie, której roczna wielkość 
sprzedaży wynosi blisko 10 mln 
dolarów, tworzy oprogramowanie 
dla rozwiązań automatyki budynku 
i sprzedaje je poprzez najważniej-
szych na rynku dystrybutorów i insta-
latorów. Oprogramowanie umożliwia 
centralne zarządzanie takimi urządze-
niami jak sterowniki rolet i lampy oraz 
komunikację między nimi. Newron 
System zostanie zintegrowana 
z Dywizją ABB Produkty Niskiego 
Napięcia.

Francja

Wielka Brytania

Czechy

Chroniąc 
Wenecję 
przed 
zalaniem

Włochy. Mniej więcej co cztery lata 
dzwony kościołów oraz syreny alarmują 
Wenecjan przed przypływem o wysoko-
ści wody ponad 140 cm, który przyczy-
nia się do zalania około 54 proc. po-
wierzchni miasta. System sterowania 
ABB Symphony Plus pomoże ochronić 
Wenecję przed powodzią.
Aby zachować opinię „miasta na wodzie” 
i chronić zabytki oraz domy 300 tys. 
jego mieszkańców, rozpoczęto budowę 
systemu ochrony przeciwpowodziowej 
MOSE. W czerwcu 2015 roku, gdy 
projekt zostanie ukończony, MOSE 
będzie składał się z szeregu zapór, śluz 
wodnych i falochronów, które mają chro-
nić Wenecję oraz jej lagunę przed przy-
pływami oraz falami.
Zadaniem ABB, w ramach tego projektu, 
jest dostarczenie zintegrowanego roz-
wiązania elektryki i automatyki do zasile-
nia i sterowania śluzą nawigacyjną 
na przesmyku Malamacco, która jest 

Most Chiodo na Kanale  
Rio de San Felice w Wenecji.  

(Fot. Didier Descouens/Wikimedia Commons)

najdłuższą spośród czterech budowa-
nych śluz (dwie mniejsze są budowane 
na przesmyku Lido, a jedna na przesmy-
ku Chioggia).
Śluza ma 370 metrów długości oraz 
48 metrów szerokości i działa na tej 
samej zasadzie, co śluza na kanale. 
Jako element rozwiązania „pod klucz” 
w zakresie projektu, prac inżynieryjnych, 
dostawy, instalacji i uruchomienia, ABB 
dostarczy najwyższej klasy rozproszony 
system sterowania (DCS) Symphony 
Plus z najnowszymi wydajnymi sterowni-
kami HPC800. Ma on sterować pomoc-
niczym mechanizmem hydraulicznym, 
który zamyka i otwiera wrota śluzy.  
ABB dostarczy również rozdzielnice 
średniego i wysokiego napięcia, trans-
formatory dystrybucyjne oraz system 
zasilania dla elektrycznego systemu 
śluzy. Część projektu, za którą odpowie-
dzialna jest ABB, ma zostać ukończona 
w 2014 roku.

Energia dla największej 
kopalni miedzi w Afryce
Zambia. Gospodarka Zambii jest w dużej 
mierze zależna od wydobycia miedzi. 
Nowa kopalnia budowana w północno-za-
chodniej prowincji kraju ma przynieść 
państwu dodatkowe dochody, a miesz-
kańcom miejsca pracy. Urządzenia ABB 
będą odpowiedzialne za jej zasilenie. ABB 
otrzymała zamówienie warte około 32 mln 
dolarów od Kansanshi Mining PLC, filii 
spółki First Quantum Minerals Ltd. (FQM), 
kanadyjskiego przedsiębiorstwa z sektora 
górniczego i wydobycia, na budowę nowej 
stacji elektroenergetycznej i modernizację 
już istniejącej. Instalacje pomogą zapewnić 
niezawodne dostawy energii do najwięk-
szej kopalni miedzi na kontynencie, na po-
trzeby której powstaje od podstaw nowe 
miasto.
Zamówienie „pod klucz” obejmuje projekt, 
prace inżynieryjne, dostawę oraz instala-
cję. Wśród kluczowych produktów, które 
zostaną dostarczone, znajdują się roz-
dzielnice powietrzne wysokiego i średnie-
go napięcia oraz transformatory mocy. 
Stacja zostanie również wyposażona 
w systemy automatyki, sterowania i za-
bezpieczenia, spełniając międzynarodowe 
standardy IEC 61850.
ABB dostarczy także systemy telekomuni-
kacyjne oraz stacje przekaźnikowe zasila-
ne ze źródła fotowoltaicznego, aby umożli-

wić niezawodną dalekosiężną transmisję 
sygnałów cyfrowych za pomocą kabli 
światłowodowych do stacji zlokalizowanej 
w odległości 400 km.
ABB jest obecna w ponad 20 krajach 
w Afryce, gdzie zatrudnia około 5200 
pracowników.

Kopalnia miedzi w Zambii, której operatorem  
jest First Quantum Minerals Ltd.  
(Fot. First Quantum Minerals Ltd.)

Irlandia i Wielka Brytania 
połączone technologią HVDC Light
Wielka Brytania. ABB dostarczyła 
podmorskie połączenie energetyczne 
o największej na świecie mocy przesyło-
wej w technologii HVDC Light. Umożliwi 
ono wykorzystanie energii wiatrowej oraz 
ułatwi jej przesył pomiędzy Irlandią 
i Wielką Brytanią.
500-megawatowe (MW) połączenie 
wzajemne Wschód-Zachód uruchamia 
EirGrid, irlandzki operator systemu 
przesyłowego. Jest to największa pod 
względem mocy tego typu instalacja 
oparta na technologii VSC (falowniku 
napięcia) i uruchomiona w celach ko-
mercyjnych. Dzięki niej możliwy stanie 
się transgraniczny przesył energii, zwięk-
szy się niezawodność oraz bezpieczeń-
stwo dostaw elektryczności.
Nowe połączenie umożliwia również 
handlowanie energią elektryczną pomię-
dzy krajami oraz przyłącza Irlandię 
do sieci europejskiej. Wraz ze zwiększe-
niem zainstalowanej mocy w elektrow-
niach wiatrowych Irlandii, kraj ten będzie 
mógł eksportować nadwyżkę elektrycz-
ności do Wielkiej Brytanii, a z drugiej 
strony importować energię elektryczną 
w miarę potrzeb.
System kabli o długości 262 km łączy 

Woodland w hrabstwie Meath w Irlandii 
z Deeside w północnej Walii. Kable 
wykorzystują izolację polimerową, która 
gwarantuje wytrzymałość i elastyczność, 
neutralizując wpływ surowego środowi-
ska Morza Irlandzkiego. Technologia 
HVDC Light umożliwia rozruch bez 
poboru mocy ze źródeł zewnętrznych, 

Stacja HVDC. (Fot. Arch. ABB)

co pomaga przywrócić zasilanie w szyb-
ki sposób w przypadku przestoju.
ABB stała się pionierem technologii 
HVDC 60 lat temu. Firma otrzymała 
zlecenia na realizację około 90 projektów 
HVDC o łącznej zainstalowanej mocy 
95 000 megawatów (MW).

Czytaj też w wersji tabletowej.
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W 2010 r. rząd przyjął „Krajowy plan działań w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych”. To – jak na razie – jedyna podstawa 
formalna do planowania rozwoju energetyki prosumenckiej. 
A założenia są bardzo ambitne – w roku 2020 mamy mieć 
2,5 mln prosumentów. Potwierdzeniem realności tych założeń jest 
„Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii 
do 2020 roku” opracowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej. 
Dokument pokazuje, że jest to nieodległa przyszłość i wielkie 
wyzwanie cywilizacyjne, przed którym stoi nasz kraj. Jednocześnie 
Parlament Europejski potwierdza, że mikrogeneracja będzie 
niezbędnym elementem wytwarzania energii w przyszłości.

Drzewo solarne na głównym placu austriackiego Gleisdorf.  
(Fot. Anna Regelsberger/Wikimedia Commons)

P
ojęcie „prosument” jest sto-
sunkowo młode, pojawiło się 
zaledwie kilkanaście lat temu. 
Ten typ konsumenta, który jest 
jednocześnie producentem, 

zaistniał dzięki ogromnemu postępowi 
technologicznemu w zakresie odnawial-
nych źródeł energii, telekomunikacji oraz 
inteligentnych sieci. Rozwój ten pociągnął 
za sobą znacznie większą dostępność urzą-
dzeń i systematycznie spadające ceny. 
Jednocześnie energia staje się towarem 
coraz bardziej deficytowym, a wymagania 
środowiskowe powodują, że cywilizowany 
świat poszukuje tanich, skutecznych i ekolo-
gicznych źródeł energii. I takim źródłem jest 
właśnie mikrogeneracja, a więc przydomowe 
generatory energii, których moc wynosi od 
kilku do kilkunastu kilowatów.

O skuteczności energetyki prosumenckiej 
eksperci cały czas dyskutują zaciekle, ale co 
ciekawe, już w 2002 r. w publikacji „Small is 
profitable” autorzy naliczyli aż 207 korzyści, 
jakie niesie rozwój generacji rozproszonej 

Statystyczny 
Kowalski będzie 
coraz ważniejszy

dla konsumenta i obywatela. Znaczna część 
tych korzyści pośrednio lub bezpośrednio 
jest związana z podniesieniem indywidual-
nego, lokalnego i ogólnokrajowego poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego.

Jedno źródło pracuje na straty
Jednak energetyka prosumencka to nie 
tylko mikroźródła energii, to coraz częściej 
podkreślana szansa na nowy kształt sys-
temu energetycznego w skali globalnej. 
Mikroenergetyka stanowi bowiem filar gospo-
darki niskoemisyjnej przede wszystkim dzięki 
wspieraniu efektywności energetycznej. 
Szacuje się, że w systemie konwencjonal-
nym, opartym na produkcji wielkoskalowej, 
jedno na 10 źródeł pracuje wyłącznie na 
straty sieciowe. Energetyka prosumencka 
z zasady eliminuje ten problem, bowiem 
energia jest produkowana w tym samym 
miejscu, w którym jest użytkowana.

Jednocześnie eksperci oceniają, że reali-
zując założoną strategię, w ciągu najbliż-
szych siedmiu lat powstanie 54 tys. nowych 

Tekst: Sławomir Dolecki 
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OPINIA: 
Prof. Krzysztof 
Żmijewski, sekretarz 
generalny Społecznej 
Rady ds. Rozwoju 
Gospodarki 
Niskoemisyjnej:

Czas, kiedy powinniśmy się zastana-
wiać, czy budować energetykę pro-
sumencką, czy nie, już się skończył. 
Teraz to pytanie zupełnie nie ma sensu. 
Energetyka prosumencka powstaje 
obecnie w Wielkiej Brytanii, Niemczech 
czy Holandii. Fala ta rozlewa się po całej 
Europie. Hamulcem rozwoju energe-
tyki prosumenckiej jest brak zdolności 
magazynowych oraz jej nieprzewidywal-
ność. Nie jest do końca przewidywalna, 
więc sprawia kłopoty sieciom.
W jaki sposób energetyka prosumencka 
się rozwija, najlepiej widać na przykładzie 
Wielkiej Brytanii. Przed 2010 rokiem 
Brytyjczycy nie mieli praktycznie żadnych 
instalacji, już po około dwóch latach było 
ich 250 tys., obecnie dochodzą do pół 
miliona instalacji, natomiast na koniec 
2020 roku prognozuje się ok. 8 mln 
instalacji, czyli w co trzecim domu 
w Wielkiej Brytanii. Jest to ok. 40 tys. 
MW mocy elektrycznej, czyli więcej 
niż cała moc zainstalowana w Polsce. 
Prognozuje się też, że liczba zatrud-
nionych w tym sektorze przekroczy 
w 2020 r. 100 tys. osób. Są to miejsca 
pracy wygenerowane przez energety-
kę prosumencką. Plany brytyjskie dla 
ogniw fotowoltaicznych są budowane 
przy założeniu 750 godzin pracy na rok, 
czyli o 250 godzin mniej niż możemy 
się spodziewać w Polsce. Oznacza to, 
że jesteśmy w lepszej sytuacji, musimy 
tylko chcieć to wykorzystać.

(Debata „Energetyka prosumencka 
– co to oznacza dla odbiorcy energii 
i spółek dystrybucyjnych?”,  
28 lutego 2013)

miejsc pracy, w tym 15 tys. w sektorze 
produkcji urządzeń. Bo silną stroną i bazą 
dla energetyki prosumenckiej w naszym kraju 
są dostępne technologie opracowywane 
przez polskich inżynierów i produkowane u 
nas urządzenia dla mikroinstalacji, takie jak 
kolektory słoneczne, kotły na pelety, bry-
kiety z biomasy, małe elektrownie wiatrowe 
oraz wiele innych komponentów zielonego 
przemysłu. Nie brakuje również dobrych firm 
projektowych, instalatorskich i serwisowych. 
Również liczby potwierdzają te optymistyczne 
wyliczenia. Według różnych źródeł rynek 
mikroinstalacji już dzisiaj jest wart ok. 4,5 
mld zł, a w 2020 r. ma być to 26,5 mld zł. 

Ewenement w skali europejskiej
Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) szacu-
je, że w Polsce mamy 3,2 tys. małych elek-
trowni wiatrowych. Znamienna dla polskich 

warunków jest nie tylko bardzo mała liczba 
mikroinstalacji OZE do wytwarzania energii 
elektrycznej, ale także fakt, że stosunkowo 
duży odsetek tych źródeł nie jest przyłączony 
do sieci elektroenergetycznej (off grid). To 
ewenement w skali europejskiej. Z badań IEO 
za 2010 rok wynika, że zaledwie ok. 6 proc. 
z ogólnej liczby sprzedanych małych tur-
bin stanowiły urządzenia przeznaczone do 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 
Pod koniec roku 2012 eksploatowano w 
Polsce 32 biogazownie rolnicze, w tym dwie 
mikrobiogazownie off grid o mocach 30 kW. 
Spośród ok. 130 instalacji fotowoltaicznych, 
ponad 120 to instalacje „domowe” (o łącznej 
mocy około 1,8 MW), bez przyłącza do sieci.

Wyliczenia te oznaczają, że w ciągu 
minionej dekady osoby fizyczne i drobni 
przedsiębiorcy zainwestowali w energetykę 
prosumencką ok. 6-7 mld zł. To łącznie 

Zgodnie z analizowanym 
scenariuszem, liczba 
prosumentów wzrośnie 
do roku 2020 ponad 
10-krotnie, z obecnych 
223 tys. do 2,5 mln.

Mikroinstalacje w Polsce do wytwarzania energii elektrycznej  
(on grid i off grid) oraz do wytwarzania ciepła. Stan na koniec 2012 r.  
Źródło: wyniki badań i szacunki IEO.

Małe  
i mikroinstalacje  
OZE w 2012 r.

Średnia moc 
[kw]

Średni koszt 
jednostkowy 
2012 [zł/kW]

Średni koszt 
całej instalacji 

[zł]

Szacunkowa 
ogólna liczba 

mikroinstalacji

Kolektory słoneczne 7,0 3 200 22 400 120 000

Małe piece  
i kotły na biomasę 
(dedykowane)

20,0 900 18 000 90 000

Pompy ciepła 
(geotermalne)

10,0 2 500 25 000 10 000

Małe elektrownie 
wiatrowe (on i off grid)

3,0 9 000 27 000 3 000

Systemy 
fotowoltaiczne  
(on i off grid)

3,0 8 000 24 000 139

Średnia/Razem 9 4 720 23 280 223 139

01  Pierwsza w Stanach Zjednoczonych 
Szkoła Zrównoważonego Rozwoju 
utworzona na Uniwersytecie 
Stanowym w Arizonie. Na dachu 
widoczne turbiny wiatrowe.  
(Fot. Kevin Dooley/Wikipedia)

02  Francja: fotowoltaiczny parasol „SUDI” 
– autonomiczna i mobilna stacja 
ładowania pojazdów elektrycznych 
przy użyciu paneli słonecznych.  
(Fot. Tatmouss/Wikimedia Commons)

01 02
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Silną stroną energetyki 
prosumenckiej są 
dostępne technologie 
opracowywane przez 
polskich inżynierów 
i produkowane 
u nas urządzenia dla 
mikroinstalacji, takie jak 
kolektory słoneczne, 
kotły na pelety, brykiety 
z biomasy, czy małe 
elektrownie wiatrowe.

OPINIA: 
Prof. dr hab. inż. Jan 
Popczyk z Politechniki 
Śląskiej:

Analizując sytuację 
na świecie, można ogólnie 

stwierdzić, że przebudowa energe-
tyki w kierunku prosumenckiej jest 
nowym układaniem świata. Przy tym 
to układanie ma się już ku końcowi. 
Stany Zjednoczone Ameryki objęły 
rolę absolutnego lidera kompetencji 
w zakresie infrastruktury smart grid; 
Chiny są fabryką świata URE (urzą-
dzeń rozproszonej energetyki), w tym 
OZE; Niemcy zdobyły przewagę, 
wchodząc w rolę światowego poligo-
nu zastosowań OZE w „środowisku” 
starej energetyki (systemu elektroener-
getycznego), Afryka Subsaharyjska 
(obecnie 1 mld ludzi i 1 mld telefonów 
komórkowych, w 2050 roku 2 mld 
ludzi), to światowy poligon zastosowań 
OZE/URE w środowisku „green field”.
Ale przykładów nie trzeba szukać tak 
daleko. Niemcy – 1 stycznia 2011 r. 
miały 17 GW w fotowoltaice, a dwa 
lata później, czyli na początku tego 
roku, już 33 GW (w 2012 r. nastąpił 
przyrost o 9 GW). Jest to niewyobra-
żalny wcześniej skok. I trzeba pod-
kreślić, że skok ten dotyczy rozwoju 
energetyki budynkowej, czyli najbar-
dziej prosumenckiej z prosumenckich 
(budy dla psów, o ile są ukierunko-
wane na południe i nie są zacienione, 
wykorzystuje się do zainstalowania 
ogniw PV).
Inny przykład. Na koniec 2005 r. 
w Chinach pracowało 17 mln przydo-
mowych mikrobiogazowni; na razie 
są to prymitywne źródła biogazu 
wykorzystywanego przede wszystkim 
do celów gospodarskich, ale stanowią 
znakomity punkt wyjścia do stworzenia 
profesjonalnego chińskiego segmentu 
energetyki prosumenckiej. Zwłaszcza, 
jeśli się uwzględni, że na koniec 2010 r. 
w Chinach pracowało 450 tys. mikro-
elektrowni wiatrowych (o przeciętnej 
mocy około 0,5 kW). Jeśli chodzi 
o mikroelektrownie wiatrowe, to war-
to odnotować, że w USA na koniec 
2010 r. pracowało ich 150 tys. (o prze-
ciętnej mocy około 1,3 kW).

(Wywiad udzielony portalowi  
energetykon.pl, 09.07.2013)

1. kolektory słoneczne,
2. kotły na biomasę,
3. małe elektrownie wiatrowe (mikrowiatraki),
4. mikrosystemy fotowoltaiczne,
5.   mikrosystemy kogeneracyjne na biogaz i biopłyny (do zasilania agregatów prądotwórczych 

z różnymi silnikami wewnętrznego spalania),
6. pompy ciepła,
7. małe elektrownie wodne.

Najważniejsze mikroinstalacje 
wykorzystywane w energetyce 
prosumenckiej:

Docelowe moce mikroinstalacji w 2020 r. na podstawie KPD oraz przyjętych 
założeń, w tym roli mikroinstalacji w poszczególnych grupach technologii OZE. 
Źródło: opracowanie własne IEO na podstawie KPD.

Moc zainstalowana  
w 2020 r. [MW]

Udział mikroinstalacji 
[%]

Średnia moc  
w 2020 r. [kW]

Wsp. wykorzystania 
mocy [h]

Moc mikroinstalacji  
w 2020 r. [MW]

Elektrownie wodne 142 10 30 3 000 14

Systemy fotowoltaiczne 1 800 80 5 900 1 440

Małe elektrownie wiatrowe 550 70 5 800 385

Biogaz i biopłyny (CHP) 980 10 10 5 000 98

Kolektory słoneczne 9 341 80 7 630 7 473

Kotły na biomasę 26 958 54 20 2 000 14 579

Pompy ciepła 782 100 10 2 200 782

niemal 230 tys. mikroinstalacji, co dowodzi, 
że w gospodarstwach domowych i rolnych 
możliwe są inwestycje w mikroenergetykę 
w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, 
odpowiadające cenie miejskiego samocho-
du, a więc będące w zasięgu przeciętnego 
gospodarstwa domowego. 

Z drugiej strony, szacunkowa liczba 
potencjalnych prosumentów, dysponujących 
budynkami i obiektami pozwalającymi na sto-
sowanie mikro OZE, przekracza trzy miliony. 
Dodatkowo, o czym trzeba pamiętać, do 
2020 roku powstanie ok. 700 tys. nowych 
budynków mieszkalnych i użyteczności 
publicznej. A zgodnie z dyrektywą o promocji 
odnawialnych źródeł energii, od 2015 roku 
każdy nowy budynek powinien mieć przy-
najmniej jedną mikroinstalację OZE.

Słońce i wiatr w ułamku procenta
Polska jest dużym krajem, w którym spory 
odsetek ludności (prawie 40 proc.) żyje na 
obszarach wiejskich i peryferyjnych. Tak 
więc zakładana duża liczba prosumentów 
jest jak najbardziej uzasadniona. Potencjału 
rozwoju mikroinstalacji OZE z pewnością nie 
ogranicza dostęp do odnawialnych zaso-
bów energii w skali całego kraju. Z uwagi 
na położenie geograficzne w strefie klimatu 
umiarkowanego, a także duży obszar tere-
nów wiejskich, Polska dysponuje olbrzymimi, 
zróżnicowanymi i jeszcze w bardzo małym 
zakresie wykorzystanymi, zasobami energii 
odnawialnej.

Instytut Energetyki Odnawialnej, w eks-
pertyzach dla Ministerstwa Gospodarki oraz 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, określił 
realny potencjał ekonomiczny odnawialnych 
zasobów energii w perspektywie do 2020 
roku. Polska wykorzystuje niespełna 18 proc. 
tych zasobów (w tym słońce, wiatr i geoter-
mia jedynie w ułamku procenta), które przy 
obecnym stanie techniki już teraz mogłaby 
wykorzystać, uwzględniając wszelkie ogra-
niczenia środowiskowe i infrastrukturalne. 

Nawet najbardziej intensywne eksploato-
wanie odnawialnych zasobów energii do 
2020 roku nie przekroczy 50-60 proc. ich 
aktualnego potencjału ekonomicznego. 

Kluczowa rola mikrogeneracji
W skali globalnej szacuje się, że prosumen-
ci będą generować ok. 10 proc. dostaw, 
natomiast w poszczególnych regionach 
ten udział może być znacznie większy. 
Uczestnicy rynku sami zdecydują o tym, 
czy zechcą energię kupować z sieci, czy 
ją produkować na własny użytek. Jednym 
z głównych kierunków rozwoju rynku ener-
gii elektrycznej na świecie, w Europie i w 
Polsce może okazać się odejście od tzw. 
energetyki systemowej na rzecz lokalnej 
energetyki rozproszonej.

Wsparcia takiej polityce energetycznej 
udziela również Parlament Europejski, który 
określił swoje stanowisko nt. mikrogeneracji 
w opublikowanym w kwietniu br. projek-
cie Rezolucji Parlamentu Europejskiego 
w sprawie mikrogeneracji – wytwarzanie 
energii elektrycznej i cieplnej na małą skalę. 
W projekcie rezolucji PE wzywa do skutecz-
nych i skoordynowanych działań na rzecz 
wytwarzania energii na małą skalę w ramach 
procesu tworzenia europejskiego wewnętrz-
nego rynku energii. Potwierdza, że mikro-
generacja będzie niezbędnym elementem 
wytwarzania energii w przyszłości, jeśli 
Europa chce osiągnąć swoje cele w dzie-
dzinie energii odnawialnej w perspektywie 
długoterminowej.

W projekcie wiele miejsca poświęca się 
ponadto potrzebie wspierania lokalnych 
spółdzielni energii odnawialnej w celu zwięk-
szenia zaangażowania obywateli, poprawy 
dostępu do energii odnawialnej i zwiększe-
nia inwestycji finansowych. PE uważa, że 
mikrogeneracja może odgrywać kluczową 
rolę w polityce w dziedzinie klimatu, energii 
i przemysłu.

Panele słoneczne na dachu domu w okolicach Bostonu w USA. 
(Fot. Gray Watson/http://256.com/solar/Wikimedia Commons)

Elektrownia słoneczna zainstalowana na ścianie domu mieszkalnego. (Fot. Chixoy/Wikimedia Commons)
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Polacy o OZE  
i energetyce prosumenckiej
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie Instytutu 
Energetyki Odnawialnej – „Polacy o źródłach energii odnawialnej” – polskie 
społeczeństwo ma już dość dobrze sprecyzowane stanowisko dotyczące 
preferowanych źródeł energii, a znaczna część obywateli chce aktywnie wpływać 
na wybór źródła i szuka możliwości samodzielnej produkcji energii.

E
nergia ze źródeł odnawial-
nych cieszy się w naszym kraju 
dużym poważaniem. W swoich 
gospodarstwach domowych 
chciałoby wykorzystywać ją 

45 proc. Polaków. Najchętniej energię 
słoneczną (31 proc.), choć z drugiej strony 
utrzymuje się dość wysoki stopień zainte-
resowania energią z węgla (24 proc.), ale 
wobec faktu, że obecnie 90 proc. odbior-
ców z takiej energii korzysta, oznacza to 
chęć poszukiwania alternatyw. 

Wśród pytanych o zainteresowanie inwe-
stowaniem w małe, przydomowe, odnawial-
ne źródła energii najwięcej osób (45 proc.) 
odpowiadało pozytywnie, 21 proc. chciałoby 
tego jak najszybciej (w ciągu nie więcej 
niż 2 lat), a 24 proc. mogłoby poczekać 
dłużej. Im lepsza sytuacja materialna i  im 
wyższe wykształcenie ankietowanych, tym 
częściej deklarowana jest gotowość inwe-
stowania w mikroźródła OZE (od 33 proc. 
osób z wykształceniem podstawowym, 
przez 40 proc. z zasadniczym, 50 proc. 
– ze średnim, po 61 proc. – z wyższym 
i od 37 proc. wśród osób w złej sytuacji 
materialnej, przez 44 proc. – w średniej, 
po 61 proc. – w dobrej). 

Najwięcej osób wyrażających gotowość 
zainwestowania w małe przydomowe źródła 
energii odnawialnej znajdowało się wśród:

• rolników (56 proc.),
• osób młodych (57 proc.),
• osób aktywnych zawodowo 

(53 proc., dla porównania – wśród 
biernych odsetek ten wynosi 
38 proc.),

• prywatnych przedsiębiorców i kie-
rowników/specjalistów (odpowied-
nio 70 proc. i 61 proc.),

• mieszkańców domów jednorodzin-
nych (56 proc.) i kilkurodzinnych 
(62 proc.),

• osób, których lokal nie jest pod-
łączony ani do sieci gazowej, ani 
ciepłowniczej, 52 proc. chciałoby 
zainwestować w przydomowe, 
małe odnawialne źródła energii, 
a tylko 25 proc. nie byłoby tym 
zainteresowanych.

Chęć inwestowania jest związana także 
z oczekiwanym okresem zwrotu kosztów 
inwestycji. Dla połowy ankietowanych nie 
powinien on przekroczyć 7 lat. A wśród 
osób wyrażających gotowość inwestowania 
w małe OZE w ciągu najbliższych dwóch lat, 
73 proc. gotowych jest czekać maksymalnie 
4 lata na zwrot poniesionych kosztów. 

Mieszkańcy domów jednorodzinnych 
częściej niż pozostali deklarowali zaintere-
sowanie kolektorami słonecznymi (55 proc.) 

i małymi elektrowniami wiatrowymi (23 proc.). 
Małe elektrownie wiatrowe częściej niż 
inni wskazywali również mieszkańcy wsi 
(22 proc.) i rolnicy (28 proc.), a także badani, 
których lokal nie jest podłączony ani do 
sieci ciepłowniczej, ani gazowej (23 proc.). 
Analizując uzyskane wyniki, trzeba jednak 
mieć na uwadze, że mówią one o prefe-
rencjach respondentów i są wypadkową 
poinformowania i zaufania w stosunku do 
każdej z technologii. Kolektory słoneczne 
i elektrownie wiatrowe mogą budzić większe 
zaufanie niż na przykład mikrobiogazownie, 
o których – jak można przypuszczać – sły-
szało niewielu badanych.

(Źródło: „Krajowy Plan Rozwoju 
Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii 
do 2020 roku”, IEO)

Politechnika Śląska uruchomiła właśnie nowy kierunek studiów – Energetyka 
o specjalności energetyka prosumencka. To pierwsza w kraju uczelnia, która 
będzie szkolić inżynierów w kierunku odnawialnych źródeł energii i efektywnych 
technologii energetycznych w połączeniu z mikrogeneracją.

P
olitechnika Śląska od dłuższego 
czasu stawia na nowe tech-
nologie energetyczne, umoż-
liwiające generowanie energii 
na poziomie prosumenckim. 

Nowa specjalizacja jest ukoronowaniem tych 
działań. Jest także dowodem na perspek-
tywiczne spojrzenie w przyszłość, bowiem 
już wkrótce rynek będzie potrzebował pro-
jektantów i konstruktorów instalacji mikroge-
neracyjnych, specjalistów od inteligentnych 
rozwiązań sieciowych i rozliczeniowych oraz 
energetyków znających specyfikę odna-
wialnych źródeł energii.

Idąc za ciosem, pod koniec października 
tego roku, śląskie środowisko naukowe 
zorganizowało seminarium „Energetyka 
prosumencka oczami humanistów”, które 
odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie to było 
unikalną okazją do spojrzenia na proble-
matykę energetyki prosumenckiej oczami 

socjologów, politologów czy filozofów. 
Podkreślono, że nowy kształt rynku ener-
getycznego wiąże się nie tylko z instalacjami 
i technologiami, ale jest również wyzwaniem 
społecznym i ekonomicznym. Poruszano 
zagadnienia związane z filozofią techniki, 
mówiono o relacjach pomiędzy benefi-
cjentami i oponentami nowych rozwiązań. 
Dyskutowano o świadomości społecznej 
dotyczącej mikrogeneracji. W konkluzji zna-
lazło się także spostrzeżenie, iż zmiany, 
których jesteśmy świadkami, powodują, 
że społeczeństwo staje się prosumenckie 
również na płaszczyźnie mediów społecz-
nościowych, gdzie coraz większa grupa 
odbiorców staje się również dostawcami 
treści. W tym kontekście – co szczególnie 
podkreślali dyskutanci – ta energia społeczna 
może przyczynić się do uspołecznienia, czyli 
popularyzacji, energetyki prosumenckiej.

Na wiele pytań wciąż nie ma jednak 
odpowiedzi. Bo czy jesteśmy świadkami 

początku przeistaczania się społeczeń-
stwa konsumenckiego w prosumenckie, 
czy raczej prosumenci staną się odrębną 
grupą, będącą jedynie uzupełnieniem dla 
działań wielkich korporacji? Ale tego typu 
dylematy rozstrzygnie czas, a jakiego wyboru 
dokona społeczeństwo zależy od polityków, 
inżynierów i przedstawicieli nauki. I w tym 
duchu zakończono spotkanie, podejmując 
decyzję o rozpoczęciu długofalowej współ-
pracy w tej kwestii pomiędzy naukowca-
mi z Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki 
Śląskiej. Tym bardziej, że – jak przekonywali 
prelegenci – właśnie Śląsk może mieć w tej 
kwestii decydujący głos. To ten region już 
dwukrotnie stawał w energetycznej awangar-
dzie. Najpierw na przełomie XVIII i XIX w., gdy 
rozpoczynała się rewolucja przemysłowa, 
a następnie tuż po II wojnie światowej, gdy 
na Śląsku zainstalowane było dwie trzecie 
mocy, którą dysponował wówczas polski 
system elektroenergetyczny.

Śląska nauka 
wyznacza kierunek

Mała hydroelektrownia w Jagniątkowie, dzielnicy Jeleniej Góry. (Fot. Jojo/Wikipedia)

Wodospad i mała elektrownia wodna 
w Licq-Athérey, we francuskich 
Pirenejach. (Fot. Tangopaso/Wikipedia)

Tekst: Sławomir Dolecki 

Tekst: Sławomir Dolecki 
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Tekst: Michał Lodziński, Artur Kucybała; zdjęcia: Arch. ABB

Rodzina ENVILINE obejmuje 
tradycyjne prostowniki diodowe, 
prostowniki tyrystorowe oraz 
najnowsze rozwiązania, umożliwiające 
odzysk energii hamującego pojazdu 
– ENVILINE ERS. To innowacyjny 
system, który został opracowany 
w ABB przez inżynierów z Dywizji 
Napędów i Automatyzacji 
Produkcji wspólnie z naukowcami 
z Korporacyjnego Centrum 
Badawczego. Stworzony w celu 
umożliwienia przepływu energii z sieci 
trakcyjnej prądu stałego z powrotem 
do sieci prądu przemiennego 
i doceniony podczas targów 
kolejowych Railtex 2013 w Londynie.

ENVILINE  
– przekształtniki dla 
podstacji trakcyjnych

T
ransport szynowy jest dziś 
postrzegany jako jeden z naj-
bardziej wydajnych środków 
transportu lądowego, który jest 
zarazem przyjazny środowisku 

naturalnemu. Szacuje się, że energochłon-
ność transportu szynowego jest 9,5 razy 
mniejsza niż transportu drogowego. Mimo 
że transport szynowy jest wydajny, dążenie 
do poprawy sprawności energetycznej sta-
nowi ciągłe wyzwanie dla wszystkich przed-
siębiorstw z branży rynku kolejowego, jak 
również operatorów transportu miejskiego.

Istnieje wiele sposobów na poprawie-
nie sprawności energetycznej transportu 
kolejowego, poczynając od ograniczenia 
masy pojazdów poprzez aerodynamiczny 
kształt, optymalizację rozkładów jazdy, 
jak również zastosowanie nowoczesnych 
technologii na pojazdach oraz w infrastruk-
turze przytorowej. Stosowanie nowych 
technologii pozwala w odpowiedni spo-
sób zarządzać energią i  jej przepływem 
w trakcji elektrycznej, co przekłada się 
na ograniczenie zużycia energii elektrycznej, 
a w rezultacie daje duże oszczędności. 
Jedną z technologii, która ukierunkowana 
jest na ograniczenie zużycia energii elek-
trycznej, jest technologia odzysku energii 
z hamujących pojazdów.

ABB wprowadziła w tym roku na rynek 
nową serię przekształtników ENVILINE. 
Główne korzyści, które zapewnia rodzina 
tych produktów, to zwiększenie efektywności 
energetycznej, zmniejszenie kosztów energii 
elektrycznej, poprawa jakości energii elek-
trycznej oraz zwiększenie niezawodności.

Oszczędności do 30 proc.
W trakcie hamowania elektrodynamicznego 
pojazd elektryczny (pociąg, tramwaj, tro-
lejbus lub metro) oddaje energię do sieci 
prądu stałego poprzez silnik elektrycz-
ny, który działa wówczas jak generator. 
Przez większość czasu niewielka część 
tej energii jest wykorzystywana do zasi-
lenia urządzeń pokładowych, takich jak 
klimatyzatory, grzejniki, wentylatory czy 
oświetlenie, podczas gdy pozostała część 
jest przesyłana z powrotem do sieci i wyko-
rzystywana ponownie. Ma to jednak miejsce 
tylko w chwili, gdy znajdujący się w pobliżu 
inny pojazd przyspiesza. Natomiast jeśli taka 
interakcja nie następuje, poziom napięcia 
w sieci rośnie w związku z nadmiarem ener-
gii. Musi ona być więc wytracona w rezy-
storach znajdujących się na pojeździe lub 
podstacji trakcyjnej.

W celu uniknięcia rozpraszania energii 
na rezystorach, w których zamieniania jest 

Na czym polega 
rekuperacja 
energii 
elektrycznej?
Podczas hamowania energia kine-
tyczna pojazdu trakcyjnego (pociąg, 
tramwaj, trolejbus, metro) przekształ-
cana jest w energię elektryczną 
i oddawana do sieci trakcyjnej prądu 
stałego.

W typowych układach zasilania ener-
gia ta, jeśli nie jest wykorzystywana 
przez inny pojazd trakcyjny, musi 
zostać rozproszona w rezystorach 
hamowania. Zamiast tracić energię 
zamieniając ją na ciepło, można 
za pomocą systemu ERS „wstrzyk-
nąć” ją do sieci zasilającej prądu 
przemiennego lub wykorzystać 
do zasilania układów pomocniczych, 
takich jak: ogrzewanie, wentylacja, 
klimatyzacja, oświetlenie itp.

ona na ciepło i bezpowrotnie tracona, układ 
ENVILINE ERS oddaje ją do sieci prądu 
przemiennego. W ten sposób całkowita ilość 
energii zużywanej przez system transportu 
trakcyjnego może być zredukowana od 10 
do 30 proc., bez konieczności inwestowa-
nia w nowy tabor lub systemy sterowania 
siecią. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, 
że to właśnie energia jest podstawowym 
kosztem eksploatacyjnym dla tramwajów 
czy metra.

Jeszcze do niedawna zwracanie odzyska-
nej energii do sieci zasilającej było bardzo 
skomplikowane. Sprawa stała się jednak 
znacznie prostsza, gdy w ABB inżynierowie 
z Dywizji Napędów i Automatyzacji Produkcji 
wspólnie z naukowcami z Korporacyjnego 
Centrum Badawczego opracowali inwerter, 
który pozwala na przekształcanie prądu 
stałego z trakcji na prąd przemienny – falow-
nik trakcyjny ENVILINE ERS. System ten 
umożliwia w prosty sposób „odsprzeda-
wanie” odzyskanej energii operatorowi sieci 
dystrybucyjnej.

Szybki zwrot inwestycji
System pozwala nie tylko odzyskać energię 
z hamujących pojazdów, ale w tym samym 
czasie może przynieść dodatkowe korzyści. 
Kolejne wersje urządzenia będą oferować 
poprawę jakości energii sieci zasilającej 
AC poprzez opcjonalną filtrację wyższych 
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harmonicznych, jak i możliwość kompen-
sacji mocy biernej. System ERS zaoferuje 
również wsparcie istniejących prostowni-
ków dzięki dwukierunkowemu działaniu. 
Niski koszt inwestycji, niewielkie wymiary, 
łatwy montaż oraz minimalne wymagania 
w zakresie obsługi urządzenia gwarantują 
szybki zwrot inwestycji.

Bardzo ważną zaletą systemu odzyski-
wania energii jest fakt, że można go zaim-
plementować nie tylko w nowo powsta-
łych projektach, ale także zainstalować 
na istniejących podstacjach trakcyjnych 
w ramach modernizacji – co oznacza jego 
kompatybilność ze wszystkimi systemami 
trakcji prądu stałego. Dodatkową zaletą 
jest modułowa architektura, która pozwala 
na niezależne skalowanie mocy wyjściowej 
jednego systemu. Podstawowa jednostka 
posiada moc 0,5 MW i zdolność prze-
ciążania do 225 proc. przez krótki okres. 
Sprawność układu wynosi 97,5 proc.

Warto wspomnieć, że układ ERS zawsze 
może zostać odłączony od istniejącego 
systemu zasilania bez przerywania jego 
normalnej pracy i zakłócania ruchu pojaz-
dów. Aby osiągnąć jak najlepszy zwrot 
z inwestycji, konieczna jest poprawna ocena 
dostępnych nadwyżek energii, możliwości 
systemu oraz wybranie optymalnych punk-
tów podłączenia, w których ENVILINE ERS 
będzie używany. Dzięki niskim wymaganiom 
konserwacyjnym, jak i długiemu okreso-
wi eksploatacji (ponad 25 lat), ERS może 
zaoszczędzić znaczące ilości energii.

Większe bezpieczeństwo
Są jednak sytuacje, gdy operator sieci 
dystrybucyjnej nie jest zainteresowany 
odbiorem odzyskanej energii lub oferowa-
ne przez niego warunki nie są atrakcyjne. 
Wówczas ABB proponuje drugi system – 
odzysk połączony z magazynem energii. 
ENVILINE ESS pozwala na magazynowanie 
nadmiaru energii pochodzącego z hamują-
cego pojazdu, a następnie oddanie zgro-
madzonej energii do sieci trakcyjnej DC 
w momencie, kiedy jest ona potrzebna 
(np. podczas ruszania pojazdu). W zależ-
ności od potrzeb system ESS może być 

wyposażony w superkondensatory służące 
do krótkotrwałego magazynowania energii, 
gdzie potrzebna jest duża gęstość mocy, 
lub baterie pozwalające na osiągnięcie 
większych gęstości energii. Bardzo ważną 
zaletą tego systemu jest brak konieczności 
podłączania go do sieci zasilającej AC.

Co prawda rozwiązania wykorzystujące 
magazyny energii są znacznie droższe, ale 
mogą pełnić dodatkową, niezwykle waż-
ną funkcję – zwiększać bezpieczeństwo. 
Poza podstawową funkcją systemu ESS, 
jaką jest odzyskiwanie energii hamowania, 
ciekawym zastosowaniem może być użycie 
tego urządzenia jako rezerwowego źródła 
energii, umożliwiającego – w przypadku 
awarii zasilania AC – dotarcie pojazdów 
trakcyjnych do najbliższego przystanku. 
Pierwszy system odzyskiwania ener-
gii ENVILINE ESS został zainstalowany 
w Pensylwanii. Wyposażony jest w baterie 
litowo-jonowe, które mogą zgromadzić 
do 400 kWh energii. ENVILINE ESS zostanie 
również zainstalowany na jednej z podstacji 
nowo budowanej II linii metra w Warszawie. 
Będzie to 40-megadżulowy (40 MJ) system 
magazynowania energii oparty na dwuwar-
stwowych superkondensatorach. Zostanie 

zainstalowany na podstacji w pobliżu prze-
prawy pod Wisłą i jednym z jego istotnych 
zadań będzie zapewnienie zasilania w przy-
padku dużej awarii energetycznej. Dzięki 
temu wszystkie pojazdy będą w stanie 
wydostać się spod dna Wisły do najbliższej 
stacji. ABB jest odpowiedzialna również 
za system zarządzania siecią, który zosta-
nie zintegrowany z istniejącym systemem, 
nadzorującym obecnie I linię metra.

Dla najbardziej wymagających
Od wielu lat ABB z powodzeniem ekspor-
tuje prostowniki zaprojektowane i wypro-
dukowane w  Aleksandrowie Łódzkim 
do najbardziej wymagających odbiorców 
na całym świecie. Z rozwiązań tych korzysta 
między innymi metro londyńskie – jedno 
z najstarszych na świecie – oraz metro 
w São Paulo, przewożące codziennie 4,5 
miliona pasażerów. Prostowniki produ-
kowane w aleksandrowskim Zakładzie 
Urządzeń Przekształcania Mocy i Napędów 
ABB znalazły zastosowanie w tak odle-
głych od siebie krajach jak Kanada, Egipt, 
Malezja czy Australia, ale też w wielu kra-
jach europejskich.

ABB jest jedną z niewielu firm na świecie, 
posiadających w ofercie kompleksowe roz-
wiązania poprawiające efektywność systemu 
zasilania tramwajów, trolejbusów i metra.

Więcej informacji:

Michał Lodziński 

e-mail: michal.lodzinski@pl.abb.com 

tel. kom.: 666 384 841 

Artur Kucybała 

e-mail: artur.kucybala@pl.abb.com 

tel. kom.: 728 401 380

ENVILINE – rodzina przekształtników dla podstacji trakcyjnych

ENVILINE ERS – kluczowe korzyści:
–  obniżenie kosztów dzięki odzyskowi energii elektrycznej, podniesienie sprawności 

energetycznej o 10-30 proc.,
–  poprawa jakości energii sieci zasilającej AC, filtracja wyższych harmonicznych  

i kompensacja mocy biernej,
–  niskie nakłady inwestycyjne i koszty obsługi, niewielkie wymiary, łatwy montaż,  

niskie koszty utrzymania,
–  kompatybilność zarówno z nowymi, jak i istniejącymi instalacjami.

Rodzina ENVILINE obejmuje tradycyjne prostowniki diodowe, 
prostowniki tyrystorowe oraz najnowsze rozwiązania, umożliwia-
jące odzysk energii hamującego pojazdu. Główne korzyści, jakie 
zapewnia rodzina ENVILINE, to zwiększenie efektywności ener-
getycznej, zmniejszenie kosztów i poprawa jakości energii elek-
trycznej oraz zwiększenie niezawodności. Poza przekształtnikami 

podstacyjnymi, firma ABB ma w swojej ofercie również rozdzielnice 
średniego napięcia, specjalne transformatory prostownikowe oraz 
kompletne zespoły prostownikowe, co powoduje, że jest jednym 
z niewielu na świecie dostawców kompleksowych rozwiązań dla 
infrastruktury przytorowej.

ENVILINE ERS – dedykowany dla podstacji trakcyjnych falownik 
IGBT umożliwia odzyskanie nadwyżki energii hamującego  
pojazdu, poprzez jej zwrot do sieci zasilającej AC.

ENVILINE ESS – układ magazynowania energii z hamującego 
pojazdu. W razie zapotrzebowania oddaje zgromadzoną ener-
gię do sieci trakcyjnej DC. W zależności od potrzeb może być 
wyposażony w superkondensatory służące do krótkotrwałego 
magazynowania energii lub baterie umożliwiające późniejsze jej 
wykorzystanie. 

ENVILINE EDS – stosowany w systemach, gdzie przewiduje się 
niewielką ilość energii pochodzącej z hamowania. Instalowany 
na podstacji trakcyjnej, przejmuje funkcje rezystorów hamowania 

instalowanych na pojeździe, zmniejszając przez to jego wagę. 
Energia – zamieniana na ciepło – rozpraszana jest w kontrolo-
wanych warunkach, co pozwala zmniejszyć nakłady na energię 
potrzebną do wentylacji tuneli.

ENVILINE TDR – prostowniki diodowe stosowane w podstacjach 
zasilających kolej, tramwaje, trolejbusy czy metro.

ENVILINE TCR – prostowniki tyrystorowe pozwalające na dyna-
miczne kształtowanie charakterystyki napięcia. Ich „mózgiem” są 
specjalizowane sterowniki ABB typu AC800PEC, zapewniające 
dużą moc obliczeniową i szybką obsługę wejść i wyjść z czasem 
próbkowania 25 µs.

Zalety ENVILINE ERS 
zostały dostrzeżone 
i docenione 
podczas targów 
kolejowych Railtex 
2013 w Londynie. 
Rozwiązanie 
otrzymało tam 
bowiem pierwszą 
nagrodę w kategorii 
„Elektryfikacja”.

System ENVILINE ERS zwraca odzyskaną 
energię do sieci prądu przemiennego. Dzięki 

temu całkowita ilość zużytej przez pojazdy 
szynowe energii może być zredukowana 

od 10 do 30 proc.
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Rozwój nowych produktów to bardzo kosztowny proces. Wymaga 
wielu prób i testów wszechstronnie sprawdzających wyrób. 
Najczęściej buduje się kolejne prototypy i poddaje modyfikacjom 
w odpowiedzi na wyniki testów. Taki iteracyjny proces trwa 
i kosztuje. Zaawansowane symulacje komputerowe umożliwiają 
poznanie charakterystyk urządzenia, zanim powstanie jego prototyp. 
Dzięki temu klient otrzymuje produkt spełniający jego oczekiwania, 
podczas gdy koszty prac rozwojowych są znacząco niższe.

Mocy, przybywaj!

S
ymulacje komputerowe 
są narzędziem używanym 
na co dzień w krakowskim 
Korporacyjnym Centrum 
Badawczym ABB do prze-

widywania własności przyszłych produk-
tów, zarówno we wczesnych stadiach 
ich projektowania, jak i w celu optyma-
lizacji następnych generacji istniejących 
rozwiązań. Wysoka złożoność zjawisk 
fizycznych leżących u podstaw działania 
urządzeń dostarczanych przez ABB wyma-
ga zastosowania zaawansowanych modeli 
obliczeniowych, które potrzebują wydaj-
nych komputerów. Zależy nam bowiem 
na tym, by proponowane rozwiązania były 
nie tylko optymalne, ale również szybko 
trafiły do klienta – zanim zdąży je zapro-
ponować konkurencja. Mając na uwadze 
ciągle rosnące zapotrzebowanie na moc 
obliczeniową, polskie Centrum Badawcze 
ABB inwestuje w przetwarzanie równoległe 
oraz poszukuje alternatywnej infrastruktury 
obliczeniowej, przeprowadzając obliczenia 
inżynierskie w chmurze.

Przetwarzanie równoległe
Aby wyszczególnić cechy charakteryzujące 
wysokowydajną infrastrukturę do przepro-
wadzania symulacji inżynierskich, warto 
zapoznać się z ideą przetwarzania równo-
ległego. Pomysł ten jest wykorzystywany 
w codziennym życiu, np. w supermarkecie 
z systemem jednej kolejki, gdzie zadania 

(koszyki z zakupami) są kolejkowane i prze-
twarzane przez kasy. Kiedy jedna z kas 
kończy przetwarzanie aktualnego zadania, 
ogłasza to i natychmiast otrzymuje nowe 
zadanie – następnego klienta z kolejki. Proces 
ten zapewnia optymalne wykorzystanie czasu 
osoby obsługującej kasę. Kolejkowy system 
przetwarzania zadań jest w żargonie nazy-
wany „wstydliwie równoległym”, ponieważ 
zadania są całkowicie niezależne, a kasy 
nie muszą się ze sobą komunikować (warto 
zauważyć, że nie jest jasne, co w tym pro-
cesie jest wstydliwego).

Bardziej złożona sytuacja powstaje, kiedy 
jedna z kas ma za zadanie periodycznie 
informować nadzorcę o sumarycznym utargu 
ze wszystkich kas [rys. 1]. Wskazana kasa 
inicjuje proces, wysyłając zapytanie o utarg 
do pozostałych kas (komunikacja kolektyw-
na). Każda z kas kończy aktualne zadanie 
i przesyła sumę swojego utargu, powięk-
szoną o utarg kasy poprzedniej, do kasy 
następnej. Czas spędzony na oczekiwaniu 
na zakończenie przetwarzania aktualnych 

zadań, lub inaczej – synchronizacja, jest 
czasem straconym. Wydajne algorytmy 
równoległe starają się ograniczać synchro-
nizację do minimum.

Dziel i zwyciężaj
Aby zastosować przetwarzanie równoległe 
w symulacjach komputerowych, musimy 
znaleźć sposób na podzielenie naszego 
problemu na mniejsze, niezależne zadania. 
Często wykorzystywaną strategią jest tzw. 
dekompozycja domenowa, w której dyskret-
ny kształt symulowanego urządzenia (tzw. 
siatka elementów skończonych) dzielony jest 
na równe części – domeny [rys. 2]. Każda 
z domen przypisana jest do dedykowanego 
procesora, który odpowiada za obliczanie 
wartości symulowanych wielkości fizycz-
nych w węzłach siatki. W wielu algoryt-
mach obliczana wartość w danym węźle 
zależy od wartości w węzłach sąsiednich. 
Kiedy domeny przetwarzane są przez różne 
procesory, pojawia się potrzeba wymia-
ny informacji o wartościach w węzłach 

znajdujących się na obrzeżach domen. Jeśli 
liczba wymaganych wiadomości jest duża 
i procesory są od siebie oddalone, to zysk 
z przetwarzania równoległego może zostać 
zniwelowany, albowiem koszt komunikacji 
przewyższy koszt obliczeniowy. Szybkie 
połączenia pomiędzy procesorami są zatem 
głównym wymogiem stawianym równole-
głym komputerom wysokiej wydajności.

To, na ile domen warto podzielić model 
(by być bardziej precyzyjnym, na ilu proce-
sorach przeprowadzić obliczenia), zależy 
od wielkości symulowanego urządzenia 
i gęstości siatki. Im więcej węzłów w siat-
ce, tym dokładniejsze wyniki, ale też więk-
szy koszt obliczeniowy. Efektywny dobór 
dokładności siatki i  liczby domen nie jest 
zadaniem trywialnym, a  sztuką, której 
mistrzami są inżynierowie specjalizujący 
się w symulacjach.

Poszukiwanie optymalnego kształtu
Pojedyncze symulacje pozwalają lepiej zro-
zumieć własności przyszłego produktu. 
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Inżynierowie są jednak świadomi, że sub-
telne zmiany w kształcie elementów skła-
dających się na urządzenie, mogą mieć 
istotny wpływ na jakość wersji produk-
cyjnej. Dlatego w procesie projektowania 
sprawdzanych jest kilka możliwych opcji 
produktu, których parametry dobierane są 
w oparciu o wiedzę wypracowaną przez 
doświadczenie. Pracując pod presją czasu 
wynikającą z uzgodnień kontraktowych, 
inżynier ma możliwość zbadania ograni-
czonej liczby wariantów. Rezultatem jest 
produkt o najlepszych parametrach, jakie 
udało się uzyskać, który nie musi być jednak 
rozwiązaniem optymalnym. W celu dokład-
niejszego zbadania przestrzeni możliwych 
rozwiązań stosowane są metody automa-
tycznej optymalizacji.

W ramach jednego z projektów aktualnie 
prowadzonych w krakowskim Centrum roz-
wijane jest narzędzie do automatycznej opty-
malizacji własności dielektrycznych urządzeń, 
tzn. znalezienia takiego kształtu urządzenia, 
by powodowało ono minimalne natężenie 
pola elektrycznego. Zaproponowane opro-
gramowanie automatycznie przeszukuje moż-
liwe rozwiązania, modyfikując kształt wyro-
bu wymiarami wskazanymi przez inżyniera 
[rys. 3]. Algorytm optymalizacyjny proponuje 
zestaw nowych wartości wymiarów – nowy 
wariant produktu. Model geometryczny urzą-
dzenia jest przebudowywany, a dyskretne 
przybliżenie jego kształtu (siatka) użyta jest 
do obliczenia rozkładu pola elektrycznego. 
Informacja zawarta w uzyskanych wyni-
kach pozwala algorytmowi wskazać nowe 
wartości wymiarów, dla których ponownie 
przeprowadzana jest symulacja. Proces 
jest powtarzany do momentu znalezienia 
najlepszego rozwiązania.

Projektowanie interakcji
Realizacja rzeczywistego zadania optyma-
lizacyjnego jest skomplikowana, zarówno 
programistycznie, jak i sprzętowo. Dlatego, 
aby potencjał metody był w pełni wyko-
rzystany, musi ona zostać przedstawiona 
użytkownikowi w taki sposób, by korzysta-
nie z niej było maksymalnie uproszczone. 
Rozwijany w Centrum Badawczym system 
jest ściśle zintegrowany ze środowiskiem 
CAD, używanym na co dzień przez inżynie-
rów [rys. 4]. Zadanie optymalizacyjne jest 
w całości definiowane z poziomu znanego 
im narzędzia. Dodatkowo, system stara się 
wcześnie wykrywać najczęściej popełniane 
przez użytkowników błędy, płynnie prowa-
dząc do wyniku. Dzięki nowemu rozwiązaniu 
optymalizacja dielektryczna przestaje być 
zadaniem godnym matematycznego herosa, 
a staje się inżynierską zabawą.

Optymalny kształt jutra
Jak w większości rozwiązań inżynierskich, 
tak i w optymalizacji parametrycznej głównym 
ograniczeniem (i jednocześnie siłą) jest sam 
inżynier, którego pytamy o wskazanie para-
metrów podlegających zmianie w procesie 
optymalizacji. To od jego doświadczenia 
i wiedzy zależy, czy wskazane wymiary to te 
najważniejsze, czy też takie, które nie mają 
istotnego wpływu na wynik końcowy. Patrząc 
w przyszłość, alternatywnym podejściem 
do poszukiwań ulepszonego kształtu mogła-
by być optymalizacja oparta o modelowanie 
swobodne. Przy swobodnej zmianie kształtu 
projektant, optymalizując krytyczny element 
urządzenia, tworzy jego przybliżoną geo-
metrię (np. walec) i wskazuje, czego w niej 
nie można zmieniać. Algorytm swobodnie 
modyfikuje model geometryczny, niezależnie 

od sposobu parametryzacji kształtu wyjścio-
wego (na przykład bezpośrednio zmieniając 
położenie węzłów siatki). Automatycznie 
wygenerowany kształt optymalny często 
potrafi zaskoczyć inżyniera.

Modelowanie swobodne jest znacznie 
bardziej złożone pod względem algorytmicz-
nym od modelowania parametrycznego. 
Dodatkowo, nie jest oczywiste, w jaki sposób 
inżynier definiowałby problem. Potencjalne 
zyski są jednak trudne do przecenienia. 
Zadaniem Centrum jest szukanie praktycz-
nych rozwiązań dla wyżej wspomnianych, 
obiecujących, choć trudnych zagadnień.

Klastry komputerowe
Pojedyncze symulacje stosujące dekom-
pozycję domenową, standardowo prze-
prowadzane przez naszych inżynierów, 
potrafią efektywnie wykorzystać do 128 
rdzeni obliczeniowych. Typowy procesor 
serwerowy dostarcza 12 rdzeni. Z uwagi 
na to, wymagane jest budowanie specja-
listycznych systemów integrujących wiele 
jednostek komputerowych w tzw. klaster. 
Jednostki wchodzące w skład klastra połą-
czone są ze sobą wysokowydajną siecią, 
która zapewnia przesyłanie danych przy 
szybkościach przewyższających o kilka 
rzędów osiągi zwykłej sieci Ethernet. ABB 
wcześnie zauważyła potrzebę posiadania 
wysokowydajnych klastrów, których moce 
są udostępniane globalnie. Krakowskie 
Centrum Badawcze ABB zarządza jed-
nym z globalnych klastrów zlokalizowanych 
w Szwecji, a w ramach ostatnio przyzna-
nego grantu europejskiego na rozbudowę 
infrastruktury badawczej planowany jest 
zakup kolejnego nowoczesnego klastra 
na potrzeby lokalne.

Chmura obliczeniowa 
i superkomputery
Aktualnie dostępne zasoby obliczeniowe 
wewnątrz korporacji są wystarczające 
do zaspokojenia potrzeb biznesowych. 
Jednak zwiększona popularność optyma-
lizacji mocno te zasoby nadwyręża. Jest 
to spowodowane faktem, że w ramach poje-
dynczego eksperymentu optymalizacyjnego 
należy wykonać kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset, 
pojedynczych symulacji. Rozbudowywanie 
wewnętrznej infrastruktury komputerowej, 
z myślą wyłącznie o optymalizacji, jest trudne 
do uzasadnienia ekonomicznego. Dlatego 
rozważa się także inne rozwiązania.

Obiecującą usługą, która pozwoliłaby 
kupować moc obliczeniową wtedy, kiedy 
zachodzi potrzeba, jest chmura oblicze-
niowa. Usługa ta pozwala na budowanie 
klastrów obliczeniowych „na zawołanie”, 
poprzez tworzenie grup maszyn wirtual-
nych w zewnętrznych centrach danych. 
Pilotażowe eksperymenty przeprowadzone 
w Krakowie pokazały, że klastry w chmurze 
potrafią dostarczyć wydajność wystarczającą 
dla wielu typów symulacji. Są one jedno-
cześnie tańsze od utrzymywania korpora-
cyjnej infrastruktury. Kolejną możliwością 
jest skorzystanie z zasobów akademickich 
ośrodków superkomputerowych, takich jak 
krakowski Cyfronet – jednostka zarządzająca 
najszybszym superkomputerem w Polsce. 
Zaplanowany na przyszły rok pilotażowy 
projekt pozwoli ocenić, czy rozwiązanie 
to znajdzie biznesowe uzasadnienie.

Dynamiczny obraz aktualnej infrastruktury 
obliczeniowej wraz z przyszłymi kierunkami 
jej rozwoju jest zilustrowany na rys. 5.

Rozwiązania kompleksowe
Wraz z  rozwojem nowych produktów 
na potrzeby naszych klientów, pojawia-
ją się nowe narzędzia symulacyjne oraz 
metody wirtualnego testowania. Stawia 
to dodatkowe wyzwania zarówno przed 
inżynierami, jak i przed infrastrukturą obli-
czeniową. Dlatego tak ważne przy wdra-
żaniu nowych technologii jest planowanie 
integralne – obejmujące zarówno aspekty 
użytkowania (np.  interfejsy zezwalające 
na intuicyjne korzystanie z zaawansowanych 
algorytmów), jak i sprzętowe (uwzględnia-
jące wymagane moce obliczeniowe). Takie 
kompleksowe rozwiązania rozwijane są 
w krakowskim Korporacyjnym Centrum 
Badawczym ABB.

Więcej informacji:

Bartosz Dobrzelecki

e-mail: bartosz.dobrzelecki@pl.abb.com

tel. 12 43 34 453

Rys. 1.  Przykładem komunikacji kolektywnej jest periodyczne 
informowanie nadzorcy kas o sumarycznym utargu.

Rys. 2.  Wiele zadań symulacyjnych da się podzielić na mniejsze zadania 
przy użyciu dekompozycji domenowej.

Rys. 4.  Ścisła integracja z narzędziami codziennej pracy jest niezbędną cechą 
rozwiązania, które będzie doceniane przez inżynierów.

Rys. 5. Dynamiczna infrastruktura obliczeniowa wraz z elementami przyszłych rozwiązań.

Rys. 3.  W optymalizacji parametrycznej inżynier wskazuje wymiary modelu, które 
są modyfikowane automatycznie przez algorytm optymalizacyjny w celu 
zminimalizowania natężenia pola elektrycznego.
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Tekst: Sławomir Dolecki; zdjęcia: Przemek Szuba/Arch. ABB

W naszym rodzimym krajobrazie wiatraki 
wyrastają jak grzyby po deszczu. Choć dla 
wielu osób zaburza to już jego estetykę, to 
wciąż nasycenie elektrowniami wiatrowymi 
w Polsce należy do najniższych w Europie. 
Pochodząca z nich moc wynosi na mieszkańca 
0,012 kW, a na km2 lądu – 1,44 kW. Są jednak 
firmy, które – wbrew malkontentom i krytykom 
– inwestują w farmy wiatrowe, rozbudowując 
polskie odnawialne źródła energii.

A
nalizując cały proces inwestycyjny, 
związany z budową i uruchomie-
niem farmy wiatrowej, okazuje 
się, że największym wyzwaniem 
dla inwestora nie jest biurokracja 

czy ochrona środowiska, ale dobra współpraca 
z lokalną społecznością i władzą samorządo-
wą. Wymogi norm, oczekiwania urzędników 
i warunki środowiskowe wcześniej czy póź-
niej uda się wypełnić. Przekonać przeciwnika 
farmy wiatrowej, posługującego się często 
irracjonalną i nieprawdziwą argumentacją, 
to prawdziwe wyzwanie.

Badania, negocjacje, konsultacje
– Powstanie farmy wiatrowej bez współpracy 
z mieszkańcami i władzą lokalną nie jest moż-
liwe – przyznaje Marcin Lohmann, kierownik 
eksploatacji farm wiatrowych z Polish Energy 
Partners SA. – Choć z punktu widzenia 
prawa nie jest to najważniejszy element inwe-
stycji, to w praktyce traktujemy go niezwykle 
poważnie, bo zależy nam na naprawdę 
dobrej współpracy z mieszkańcami terenów, 

Krajobraz 
z wiatrakami

Uruchomione w styczniu 2012 roku farmy wiatrowe w gminie 
Zagrodno to 29 turbin, o mocy 2 MW każda. 17 z nich stoi 
w okolicach Łukaszowa, 12 bliżej Modlikowic. Obsługiwane są 
przez dwa GPZ 110 kV wybudowane przez ABB.

ABB dla farm  
wiatrowych
ABB – choć nie zajmuje się produk-
cją turbin wiatrowych – ma w ofercie 
wiele produktów i systemów, które 
przyczyniają się do lepszej efektyw-
ności i bardziej niezawodnej pracy 
farm wiatrowych. 

Dla inwestycji w Łukaszowie 
i Modlikowicach spółka dostarczyła 
i zainstalowała:
RTU 560 – skalowalną platformę 
sprzętowo-programową, umożli-
wiającą zbudowanie kompletnego 
systemu sterowania i nadzoru.
GPZ 110 kV – gdzie zainstalowano:
– transformator mocy 50 MVA,
–  wyłącznik napowietrzny, trójbiegu-

nowy LTB 123D1/B,
–  przekładnik prądowo-napięciowy 

JUK 123a,
–  ograniczniki przepięć wraz z liczni-

kiem zadziałań,
–  napowietrzny pasywny wskaźnik 

obecności napięcia VisiVolt,
–  odłącznik napowietrzny.
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nowym. Konsultacje mają te obawy roz-
wiewać. Podczas spotkań pojawiają się 
argumenty zarówno merytoryczne, dotyczą-
ce na przykład hałasu, jak i te wynikające 
z nieznajomości podstaw funkcjonowania 
farmy wiatrowej. Pierwszy typ wątpliwości 
wytłumaczyć stosunkowo najprościej. Dla 
przykładu, jeśli norma dla pracującego wia-
traka wynosi 45 dB, a odkurzacz czy pralka 
wytwarzają odpowiednio 70 dB i 78 dB, 
to trudno mówić o hałasie. Gorzej jest, gdy 
przeciwnikiem jest człowiek, który sprzeciwia 
się inwestycji dla zasady. Marcin Lohmann 
przyznaje, że często padają pytania, na które 
nie do końca wiadomo jak odpowiedzieć.

– Staramy się jednak żadnego nie pozosta-
wić bez odpowiedzi. Wszystko wytłumaczyć, 
pokazać i przekonać. Organizujemy wycieczki 
na inne nasze farmy, zależy nam na zrozumieniu 
i zgodzie ludzi – mówi przedstawiciel PEP.

W najtrudniejszym położeniu znajdują się 
jednak władze samorządowe. Z jednej strony 
reprezentują ludzi, więc muszą brać pod 

na których zamierzamy stawiać wiatraki.
Pierwszym krokiem inwestora jest wybór 

lokalizacji. I co ciekawe, od momentu podjęcia 
decyzji o „miejscu” mija jeszcze około 5 lat, 
zanim wiatraki zaczną się kręcić, produkując 
energię. – Na początku w wybranej lokalizacji 
przeprowadzamy tzw. badania wietrzności, 
które mają wykazać przyszłą produktyw-
ność i potwierdzić opłacalność inwestycji 
– tłumaczy Marcin Lohmann. – Następnie, 
równocześnie z rozpoczynającymi się kon-
sultacjami i negocjacjami z władzami lokal-
nymi rozpoczynamy obowiązkowe badania 
migracji ptaków i nietoperzy na tym terenie. 
Te analizy trwają jeszcze przez kolejne trzy 
lata po uruchomieniu farmy.

Przecieranie szlaku
Konsultacje nie należą do najłatwiejszych. 
W każdej społeczności lokalnej zawsze 
znajdzie się grupa opowiadająca się prze-
ciwko inwestycji. W takich przypadkach 
opór najczęściej wynika z obaw przed czymś 

uwagę ich opinie i wnioski, z drugiej jednak 
taki inwestor to kura znosząca złote jajka. Rok 
w rok do budżetu przekazuje kilkaset tysięcy 
złotych z tytułu dzierżawy i podatków, powsta-
ją nowe drogi, zwiększa się ruch w okolicznych 
sklepach, hotelach i restauracjach. Poza tym, 
okolica staje się bardziej atrakcyjna inwesty-
cyjnie, bo skoro jedna duża firma przetarła 
szlak, druga przyjdzie chętniej.

Mróz, śnieg i krótkie dni
Kiedy mamy już dobrą, sprawdzoną loka-
lizację, przyzwolenie społeczne i wszystkie 
uzgodnienia oraz pozwolenia, teoretycznie 
jest „z górki”. Wystarczy rozpisać prze-
targ na turbiny, znaleźć wykonawców prac 
budowlanych i gotowe. W tym jednak miej-
scu planu inwestycyjnego pojawiają się kolej-
ne wyzwania. O ile sama budowa wiatraka 
i założenie gondoli z generatorem zajmuje 
zaledwie 2-3 dni, to często dowiezienie łopat 
wirnika, których długość osiąga nawet 50 
metrów, jest ogromnym przedsięwzięciem. 

Żywotność farmy wiatrowej określa 
się na 25 lat. Wszystkie elementy 
i systemy muszą jej zapewnić w tym 
czasie maksymalną efektywność 
i niezawodność.

Produkcja energii z wiatru w Polsce

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
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Firma transportowa musi przeanalizować 
nośność dróg i mostów, promień wszystkich 
zakrętów i rond, i wreszcie możliwość wjazdu 
na plac budowy, który często znajduje się 
z dala od szerokich i dobrych dróg. Kolejną 
kwestią, z którą również trzeba się zmierzyć, 
jest zgoda na budowę, precyzująca czas 
na prace od października do marca. A więc 
w czasie mrozów, śniegów, bardzo krót-
kich dni i zamarzniętego gruntu. – To jedno 
z rozwiązań chroniących przyrodę wynika 
z okresów lęgowych ptaków i musimy się 
do niego dostosować – tłumaczy krótko 
Marcin Lohmann. Jeśli zima nie jest łaskawa 
i mróz schodzi poniżej – 25ºC, prace trzeba 
przerwać. Po pierwsze ze względu na bez-
pieczeństwo ludzi, po wtóre – z uwagi na to, 
że technologia materiałów budowlanych 
również wymaga określonych warunków. 
Może się więc okazać, że choć wiatrak 
stawia się tylko dwa dni, to pół roku mroźnej 
zimy nie wystarczy na budowę farmy.

Rozwojowy rynek
Jednak mimo przeszkód i wyzwań, rynek 
energetyki wiatrowej w Polsce wciąż jest 
rozwojowy. Co prawda największy boom, 
jaki przypadł na lata 2010-2011, jest już 
za nami, ale to nie oznacza, że inwesto-
rzy wycofali się całkowicie. Polish Energy 

Partners rozpoczyna właśnie budowę dwóch 
kolejnych farm wiatrowych, a doświadczenia 
z Pucka, gdzie wiatraki pracują od 2007 
roku, i tegoroczne z Łukaszowa i Modlikowic 
(uruchomienie styczeń 2012), dobrze rokują 
na przyszłość dla tej branży.

– W Polsce jest jeszcze wiele miejsc wartych 
zagospodarowania pod kątem energetyki 
wiatrowej, lecz najpierw trzeba pracować nad 
wzrostem świadomości społecznej – przyznaje 
Marcin Lohmann. – Kluczem do rozwoju tej 
branży w Polsce jest dialog społeczny i akcje 
edukacyjne. Tylko w ten sposób można prze-
konać ludzi, że wiatraki to nie tylko kwestia 
estetyki krajobrazu, ale przede wszystkim 
nowoczesne i bezpieczne źródło energii. 
Przyjmując, że jedna rodzina zużywa 10 kW 
energii elektrycznej w ciągu doby, to średnio 
tylko z farm w Łukaszowie i Modlikowicach 
jesteśmy w stanie zasilić 48 tys. gospodarstw 
domowych. To mniej więcej tyle osób, ile 
mieszka w Elblągu czy Płocku. Jest więc 
o co walczyć i do skutku będziemy rozmawiać 
z ludźmi i przekonywać ich, że wiatraki są 
nam wszystkim potrzebne.

O firmie

Polish Energy 
Partners SA
Jest jedną z wiodących firm w dzie-
dzinie realizacji projektów energe-
tycznych w oparciu o odnawialne 
źródła energii. Specjalizuje się w roz-
woju, wdrażaniu i zarządzaniu projek-
tami w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła oraz produkcji paliw 
energetycznych. Obiekty zarządzane 
przez PEP wytwarzają przeszło 8 proc. 
energii odnawialnej w kraju, uzyskiwanej 
z wiatru i spalania biomasy.
Spółka jest operatorem i właścicielem 
farm wiatrowych w Gnieżdżewie w gmi-
nie Puck (22 MW) oraz Łukaszowie (34 
MW) i Modlikowicach (24 MW) w gminie 
Zagrodno. Na przełomie 2013/2014 
planuje rozpocząć budowę kolej-
nych farm wiatrowych o łącznej mocy 
ponad 100 MW. Równocześnie spółka 
wybudowała i sprzedała innym opera-
torom farmy wiatrowe w: Suwałkach, 
Tychowie, Wartkowie, Jarogniewie, 
Pągowie i Klukowie/Samborsku. 
Jednocześnie PEP ma trzy fabryki pel-
letu – ekologicznego paliwa z biomasy, 
wytwarzanego metodą granulacji słomy 
– w Ząbkowicach Śląskich, Sępulnie 
Krajeńskim i Zamościu. Realizuje rów-
nież outsourcing energetyczny dla 
Elektrociepłowni Zakrzów we Wrocławiu 
oraz Elektrowni Mercury w Wałbrzychu.
Głównymi akcjonariuszami Polish Energy 
Partners SA są: Kulczyk Investment SA 
(Mansa Investments Sp. z o.o.) – 60,51 
proc.; Generali OFE – 13,14 proc. oraz 
AVIVA OFE – 10,65 proc. Od 2005 
roku spółka jest notowana na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie.

Norma hałasu dla pracującego wiatraka 
wynosi 45 dB, podczas gdy pracujący 
odkurzacz wytwarza 70 dB, a pralka 
– 78 dB. Jednak dla zagorzałych 
przeciwników farm wiatrowych, hałas 
w okolicy jest tak ogromny, że żyć tam 
nie sposób.

Wymogi norm, 
oczekiwania urzędników 
i warunki środowiskowe 
wcześniej czy później 
uda się wypełnić. 
Przekonać przeciwnika 
farmy wiatrowej, 
posługującego się 
często irracjonalną 
i nieprawdziwą 
argumentacją, 
to prawdziwe wyzwanie.

Czytaj też w wersji tabletowej.
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Tekst: Sławomir Dolecki; zdjęcia: Przemek Szuba/Arch. ABB

Energetyka zawodowa nie ma łatwo. Z jednej strony 
odbiorcy oczekują niezbyt wysokich cen energii. Z drugiej 
– elektrowne muszą maksymalizować zyski. Z trzeciej, 
żeby spełnić dwa pierwsze warunki, powinny inwestować 
w nowoczesne technologie poprawiające sprawność i moc 
wytwórczą. A nad tym wszystkim Unia Europejska roztacza 
swoje dyrektywy klimatyczne i środowiskowe, które 
niezależnie warunkują każdy z trzech wymogów.

Cena energii 
nie może być 
zbyt wysoka

Z
takimi wyzwaniami borykają 
się na co dzień wszystkie elek-
trownie systemowe w Polsce. 
Jest ich 19, od największych 
– Bełchatów, Kozienice, Opole 

i Turów, po najmniejsze, jak Blachownia. 
W sumie wytwarzają 75 proc. energii elek-
trycznej zużywanej w kraju, zarówno przez 
odbiorców indywidualnych, jak i przemysł.

O każdej z nich można napisać wie-
le ciekawostek. Na przykład elektrownia 
Jaworzno III jest największą elektrownią 
w Grupie TAURON, który jest drugim 
co do wielkości wytwórcą energii w Polsce, 
a początki energetyki w Jaworznie sięgają 
końca XIX wieku.

Fizyki oszukać się nie da
– Po elektrowni Jaworzno I, od której zaczął 
się rozwój energetyki w tym regionie, już 
nie ma śladu – mówi inż. Kazimierz Szynol, 
dyrektor TAURON Wytwarzanie SA, Oddział 

Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie. – Jest 
jeszcze Jaworzno II, które wchodzi w skład 
naszego zakładu. Łączna moc zainstalowana 
w obu obiektach wynosi 1535 MW, z czego 
w starszej części są dwa bloki po 70 MW 
oraz jeden – przystosowany do spalania 
biomasy – o mocy 50 MW, który rozpoczął 
pracę na początku tego roku.

Z  takimi możliwościami wytwórczymi 
Elektrownia Jaworzno III lokuje się mniej więcej 
w połowie listy polskich elektrowni systemo-
wych, biorąc pod uwagę ich moc i produkcję 
energii. Jednak – według dyrektora Kazimierza 
Szynola – ze względu na dyspozycyjność 
zakład jest niezwykle ważny dla operatora 
systemu przesyłowego. Jednocześnie każdy 
z wytwórców energii doskonale wie, ile godzin 
mogą przepracować tego typu urządzenia. 
A fizyki oszukać się nie da.

– Nasze urządzenia mają przepracowane 
ponad 200 tys. godzin, więc powoli nad-
ciąga kres ich wydolności technologicznej 

– przyznaje inż. Mirosław Żbik, zastępca 
dyrektora, główny inżynier ds. wytwarzania. 
– Nie oznacza to oczywiście, że nie moder-
nizujemy zakładu i nie wprowadzamy zmian, 
których oczekuje od nas rynek. Utrzymanie 
infrastruktury w pełnej sprawności również 
wymaga nakładów i stosowania nowocze-
snych technologii. Ale w każdym przemyśle 
przychodzi taki moment, że zdecydowanie 
lepiej jest wybudować coś od podstaw, niż 
inwestować w modernizację istniejących 
rozwiązań.

Dlatego też w Jaworznie prowadzony 
jest projekt budowy zupełnie nowego bloku 
o mocy 900 MW. Dzięki temu odbudowane 
zostaną moce wytwórcze i będzie można 
wyłączyć z eksploatacji dwa wyeksploato-
wane już bloki w elektrowni Jaworzno II.

Komin stoi bezrobotny
– Na razie jednak musimy utrzymywać w peł-
nej sprawności nasze kotły 200 MW – dodaje 
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inż. Żbik. – Większej modernizacji raczej 
już nie planujemy, ale 17 lat bezawaryjnej 
pracy będzie wymagało od nas stałych 
nakładów finansowych.

Wspomniane bloki są w polskiej energety‑
ce zawodowej standardem. Jest ich w kraju 
niemal 60. W jaworznickiej elektrowni zosta‑
ły one jednak gruntownie zmodernizowane, 
dzięki czemu ich moc wytwórcza dochodzi 
dzisiaj do 225 MW. Działo się to w latach 
1996‑2002, gdy zrealizowano ogrom‑
ny program inwestycyjny, który przyniósł  
m.in. wzrost sprawności bloków o 3‑4 proc.

– To był niezwykle ważny moment, bo rów‑
nocześnie z modernizacją bloków zupełnie 
zmieniliśmy system sterowania pracą bloków 
elektrowni – dodaje inż. Zdzisław Klimek, 
główny specjalista w wydziale przygotowania 
i realizacji projektów TAURON Wytwarzanie. 
– Tradycyjny, niemalże manualny system, 
zastąpiliśmy rozwiązaniem informatycznym. 

Wybór padł na system Procontrol firmy 
ABB. To był dla nas skok cywilizacyjny, 
szczególnie z punktu widzenia operatorów 
nastawni blokowych. Z ręcznych sterow‑
ników i wskaźników tablicowych, musieli 
przejść na klawiaturę i monitory.

W tym czasie wybudowano również gigan‑
tyczną instalację odsiarczania spalin, co spo‑
wodowało, że najwyższy komin w Europie stoi 
dzisiaj bezrobotny. Spaliny idą bowiem przez 
absorbery i oczyszczone opuszczają instalację 
przez ogromne chłodnie, razem z parą wodną. 
Wówczas właśnie pojawiło się na jednej z chłodni 
hasło „Czysta energia”, które stało się swo‑
istym mottem przedsiębiorstwa. Równocześnie 
wszystkie sześć bloków wyposażanych jest 
w systemy redukcji emisji tlenków azotu.

Czas na kolejną modernizację
Po  dziesięciu latach szefowie spółki 
doszli do wniosku, że czas na kolejną 

modernizację. Z blokami co prawda niewiele 
już można było zrobić, bo ich parametry 
zostały wyśrubowane dekadę wcześniej, 
ale pod lupę automatyków poszły m.in. 
systemy sterowania i zarządzania produkcją.

– Pozostajemy przy systemie Procontrol, 
jednak znacząco go zmodernizowaliśmy 
– mówi Zdzisław Klimek. – Dla operato‑
rów systemu ma to niewielkie znaczenie, 
bo zmiany dotyczą przede wszystkim struk‑
tur warstwy nadrzędnej, wymienimy bowiem 
sprzęt i część oprogramowania. Logika 
działania i  interfejs pozostają bez zmian. 
Mamy nadzieję, że ta wersja pozwoli nam 
bezproblemowo sterować produkcją przez 
kolejne 17 lat.

Jednocześnie zautomatyzowano wiele 
procesów pomocniczych, bez których bloki 
miałyby znacznie mniejszą sprawność. 
Pojawiły się systemy sterowania gospodarką 
wodną, nawęglaniem czy odpopielaniem. 

Dwa z nich – wodę i odpopielanie – powie‑
rzono firmie ABB, która zainstalowała tam 
systemy Freelance. Jednocześnie wymie‑
niane są powierzchnie ogrzewalne w kotłach 
i modernizowane jest uszczelnienie tur‑
bin. Wentylatory dostarczające powietrze 
do młynów węglowych mają już nowe układy 
zasilań elektrycznych i automatykę, w tym 
falowniki ABB 6 kV.

– Zmiana prędkości obrotowej silnika 
to dzisiaj najbardziej ekonomiczny sposób 
sterowania wydajnością wentylatorów – 
tłumaczy inż. Klimek. – Wcześniej podobny 
efekt uzyskiwaliśmy, przymykając kierow‑
nice wentylatorów, jednak silniki cały czas 
pracowały z większą mocą. To były dla nas 
ewidentne straty.

Balansowanie na linie
Każda kolejna modernizacja podnosi efek‑
tywność działania i obniża koszty, bo takie 

Sześć bloków energetycznych 
daje w sumie moc elektryczną 
na poziomie 1345 MW. Kotły 
te popracują co najmniej 
do 2030 roku, gdy 
najprawdopodobniej elektrownia 
zostanie zamknięta. Już dziś 
urządzenia mają przepracowane 
ponad 200 tys. godzin, więc powoli 
nadciąga kres ich wydolności 
technologicznej, a jak wiadomo 
– w technologii przychodzi taki 
moment, że zdecydowanie lepiej 
jest wybudować coś od podstaw, 
niż inwestować w modernizację 
istniejących rozwiązań.

Elektrownia Jaworzno III 
lokuje się w połowie 
listy polskich elektrowni 
systemowych, biorąc 
pod uwagę ich moc 
i produkcję energii. 
Jednak ze względu 
na dyspozycyjność zakład 
jest niezwykle ważny 
dla operatora systemu 
przesyłowego.
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Elektrownia  
Jaworzno III

O firmie

Wchodzi w skład spółki TAURON 
Wytwarzanie, należącej do grupy kapi-
tałowej TAURON Polska Energia SA. 

Jej początki sięgają roku 1898, gdy 
przy szybie „Rudolf” Jaworznickiego 
Gwarectwa zainstalowano dwa 
agregaty prądu stałego o łącznej 
mocy 320 kW do oświetlenia kopal-
ni i domów. W 1903 r. przy szybie 
„Fryderyk August” (obecnie „Piłsudski”) 
w obrębie budynków późniejszej 
Elektrowni Jaworzno, wybudowano 
nową kotłownię z dwoma kotłami 
walczakowymi oraz zainstalowano 
turbozespół o mocy 800 kW. W wyniku 
modernizacji od 1921 r. elektrownia 
osiągnęła moc 7620 kW. Budowę 
Elektrowni Jaworzno III zakończono 
w 1979 r. i osiągnięto moc 1200 MW. 
Dzisiaj moc elektryczna wynosi w niej 
1345 MW i moc cieplna 321 MW.

Ogromne inwestycje proekologicz-
ne w latach 1996-2002 poskutko-
wały skreśleniem przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska 
Elektrowni Jaworzno III z listy najbar-
dziej uciążliwych zakładów dla śro-
dowiska w skali kraju. Jednocześnie 
zakład uzyskał certyfikat potwierdzający 
wdrożenie Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Jakością, Zarządzania 
Środowiskowego i Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną pra-
cy według norm PN ISO 9002, 
PN EN ISO 14001 i PN-N-18001.

są oczekiwania rynku – energia nie może 
być zbyt droga. Zresztą jej cena wciąż jest 
regulowana, więc musi być na odpowied-
nim, społecznie akceptowalnym poziomie.

– Jest takie pojęcie, jak „ubóstwo ener-
getyczne” i pojawia się ono wówczas, gdy 
udział kosztów związanych z energią w łącz-
nych wydatkach gospodarstw domowych 
przekracza 10 proc. – tłumaczy dyr. Szynol. 
– Wiele rodzin w Polsce jest już blisko tej 
granicy, dlatego nie możemy pozwolić sobie 
na podnoszenie cen, stąd wiele inwestycji 
obniżających koszty naszej działalności.

Jednocześnie notowana na  giełdzie 
papierów wartościowych spółka TAURON 
Polska Energia ma swoje powinności wobec 
akcjonariuszy. Musi więc wypracowywać 
zysk, nie tylko dla dywidendy, ale rów-
nież, by mogła inwestować. To swoiste 
balansowanie na linie pomiędzy kosztami 

wytwarzania, cenami sprzedaży i odpowie-
dzialnością społeczną.

– W  tle tych działań pozostaje Unia 
Europejska ze swoją polityką energetyczną 
i klimatyczną, a decyzje podejmowane 
w Brukseli bezpośrednio przekładają się 
na nasze decyzje inwestycyjne – doda-
je Kazimierz Szynol. – Do  roku 2020 
ma nastąpić 20-proc. redukcja emisji CO2, 
mówi się, że do 2030 redukcja ta wzro-
śnie do 30 lub 40 proc., aby w roku 2050 
osiągnąć 95-99 proc. A jest to wyzwanie 
szczególnie trudne dla polskiej energetyki, 
która oparta jest na węglu kamiennym 
i brunatnym. To cel chyba nazbyt ambitny. 
I wcale nie chodzi o rozwiązania techniczne, 
bo te są już dzisiaj dostępne, ale o kwestie 
ekonomiczne. Cena energii, która pośred-
nio zależy od tak wielu uwarunkowań, nie 
może być zbyt wysoka.

Najważniejsze dla Elektrowni Jaworzno III – z punktu widzenia rozwoju – były lata 
1996-2002. Zrealizowano wówczas ogromny program inwestycyjny, który przyniósł 
m.in. wzrost sprawności bloków o 3-4 proc. Zainstalowano także pierwszy w zakładzie 
informatyczny system sterowania Procontrol firmy ABB. W tym czasie wybudowano 
również instalację odsiarczania spalin, co poskutkowało skreśleniem z listy najbardziej 
uciążliwych zakładów dla środowiska w skali kraju.
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