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Szanowni Państwo,
w bieżącym numerze „Dzisiaj” robimy prze-
gląd możliwości magazynowania energii. 
W dobie coraz większego zapotrzebowa-
nia na to medium, wpinania do sieci coraz 
większej ilości jej niestabilnych źródeł oraz 
realizacji założeń energetycznej efektywno-
ści, magazyny energii będą musiały stać się 
elementem systemowym sieci energetycz-
nych, by zapewnić stabilne dostawy prądu 
po ekonomicznych cenach. Obok znanych 
rozwiązań, jak akumulatory czy elektrownie 
szczytowo-pompowe, pojawiają się również 
bardzo nowatorskie. Na przykład, brytyjscy 
naukowcy próbują wykorzystać specjalne 
balony do magazynowania energii produko-
wanej przez morskie turbiny wiatrowe i dzięki 
temu chcą wyrównywać niedobory energii 
podczas bezwietrznej pogody. Wynalazek 
opiera się na zastosowaniu kompresorów, 
które podczas pracy turbin wiatrowych 
pompują umieszczone pod wodą balony. 
Zmagazynowane w ten sposób sprężone 
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Komunikacja miejska nowej generacji
Fabrykę Solaris opuścił niedawno prototypowy model Urbino Electric.  
Jeden z pierwszych na świecie elektryczny autobus miejski.

eRamzes 
Nowatorskie 
podejście do symulacji 
komputerowych.

Analizator online materiałów sypkich 
ABB SOLBASTM wykorzystuje bezpieczną, 
prostą i tanią w obsłudze metodę FT-NIR.

Mobilna stacja prób wysokiego napięcia 
Stacja pozwala wykonać wszystkie pomiary 
transformatorów mocy w miejscu zainstalowania.

powietrze ma być następnie wykorzysty-
wane do produkcji energii w dowolnym 
momencie.

Pozostając w temacie energii, a skupia-
jąc się na jej aspekcie ekologicznym, nie 
można nie wspomnieć o autobusie Urbino 
Electric – produkcie polskiej firmy Solaris. 
To swoisty znak czasów, a także wyraźny 
sygnał dla wszystkich miast oraz zakładów 
energetycznych, że budowa łatwo dostępnej 
i łatwo zarządzanej, inteligentnej infrastruk-
tury ładowania pojazdów elektrycznych 
przestaje być już tylko pieśnią przyszłości, 
a powoli staje się obowiązkiem.

I na koniec, coś w zupełnie innym 
charakterze, dla wszystkich miłośników 
estetycznych, inteligentnych gadżetów – 
systemy KNX i osprzęt, pozwalające użyt-
kownikowi w komfortowy sposób zarządzać 
budynkiem.

Życząc miłej lektury, pozostajemy 
z poważaniem.
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ABB w Polsce Aktualności

Firma ABB została po raz kolejny doceniona przez 
inżynierów z branży. W najnowszym rankingu „Firma 
dla Inżyniera” spółka zajęła 3. miejsce, awansując 
o jedną pozycję w porównaniu z zestawieniem 
zeszłorocznym.

Złożony z ekspertów branżowych Sąd 
Konkursowy wybrał 9 innowacyjnych 
produktów, które podczas tegorocz-
nych Targów Techniki Motoryzacyjnej 
w Poznaniu zostaną odznaczone 
złotym medalem MTP. Wśród nich jest 
terminal do ładowania pojazdów elek-
trycznych Terra firmy ABB.
Technologia ABB umożliwia „zatanko-
wanie” elektrycznego auta do pełna 
w 15-30 minut. Kompaktowe, małoga-
barytowe terminale Terra wyposażone 
są w dwa gniazdka DC do szybkiego 
ładowania samochodów elektrycznych. 
Mogą być instalowane m.in. na stacjach 
benzynowych i serwisowych, na terenie 
parkingów oraz przedsiębiorstw uży-
teczności publicznej. Terminal pracuje 
w połączeniu ze stacją bazową.

Ranking został stworzony przez Bank 
Danych o Inżynierach na podstawie 
głosów oddanych przez 2873 inżynie-
rów. Ankietę przeprowadzono między 
1 stycznia a 31 grudnia 2011 roku. 
Według organizatora rankingu, głosujący 
na ABB zwracali uwagę na dostęp do 
nowych technologii, możliwości rozwoju 
i międzynarodowe środowisko, z jakim 
można mieć do czynienia podczas pracy 
w firmie. Nie bez znaczenia była dla nich 
również „dobra organizacja wewnątrz fir-
my, świetna praktyka, prawdziwa styczna 
z przemysłem”.
„Ranking sam w sobie nie jest naszym 
celem. Celem jest uczynienie z ABB 

ABB – dobra firma 
dla inżyniera

atrakcyjnego miejsca do pracy i rozwoju 
dla wszystkich potencjalnych kandyda-
tów, w tym inżynierów, tak aby nasze sta-
le rosnące potrzeby w obszarze rekrutacji 
mogły być realizowane w stu procentach 
– powiedział Jerzy Ciempiel, dyrektor 
personalny ABB w Polsce. – Ten cel 
skutecznie od kilku lat osiągamy, o czym 
świadczy ciągły wzrost liczby pracowni-
ków. Tym większą mamy satysfakcję, gdy 
realizacja naszych podstawowych celów 
przekłada się także na coraz wyższe miej-
sca w takich rankingach, jak ten. 
ABB wyprzedziła w rankingu m.in. takie 
firmy jak Siemens, Budimex, Strabag, 
PKN Orlen.

targów. Pierwsza z nich, „Kompleksowa 
integracja produktów i systemów informa-
tycznych ABB w sieciach inteligentnych”, 
odbędzie się 9 maja. Podczas niej ABB 
przedstawi najnowszej generacji technologie 
z zakresu inteligentnych sieci elektroenerge-
tycznych. Gościem specjalnym będzie eks-
pert w dziedzinie energetyki, prof. Krzysztof 
Żmijewski, który wygłosi referat o wyzwa-
niach dla polskiej energetyki w kontekście 
trzeciego pakietu klimatycznego.

Firma jest także współorganizatorem 
konferencji Oddziału Poznańskiego SEP 
„Wybrane zagadnienia stacji elektroener-
getycznych”. Przedstawiciele ABB omówią 
przekładniki prądowe i napięciowe wysokich 
i średnich napięć oraz zaprezentują energo-
oszczędne transformatory o rdzeniu z blach 
amorficznych.

– W imieniu firmy ABB zapraszam do odwie-
dzenia naszego stanowiska podczas targów 
EXPOPOWER w Poznaniu – dodaje Tomasz 
Wolanowski. – Mam nadzieję, że nasze 
zaproszenie, zaprezentowane rozwiązania 
oraz filozofia myślenia o sieciach inteligent-
nych spotka się z zainteresowaniem.

Sławomir Dolecki

01,  02, 03 Stoisko firmy ABB 
podczas ubiegłorocznych targów 
EXPOPOWER w Poznaniu.  
(Fot. Arch. ABB)
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03

Zapraszamy  
na EXPOPOWER

Tegoroczne targi EXPOPOWER 
to kolejna już edycja tej ważnej 
dla branży energetycznej imprezy 
wystawienniczej, w której udział 
bierze firma ABB. W tym roku, 
w dniach 8-10 maja na terenie 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich ABB zademonstruje 
inteligentne rozwiązania 
wytwarzania i przesyłu energii, 
a także stacje ładowania 
samochodów elektrycznych. 
Ponadto zorganizuje dwie 
konferencje.

N
a ekspozycji firmy ABB, która 
będzie zlokalizowana w pawi-
lonie 7 na stoisku nr 27, 
będzie można zobaczyć 
multimedialną prezentację 

koncepcji Smart-Grid ABB oraz spotkać się 
z ekspertami, którzy zademonstrują i wytłu-
maczą zagadnienia związane z inteligentny-
mi rozwiązaniami wytwarzania, przesyłania 
i rozdziału energii elektrycznej, a także sys-
temy wchodzące w skład tzw. inteligentnych 
budynków. Poza tym, znaczna część wysta-
wy poświęcona będzie stacjom do ładowania 
samochodów elektrycznych.

– Dzisiaj zastanawiamy się, czym są sie-
ci inteligentne dla końcowych użytkowni-
ków energii elektrycznej, ale również, jakie 
wyzwania stawiają przed firmą ABB – mówi 
Tomasz Wolanowski, dyrektor handlowy 
Dywizji Produkty Energetyki ABB w Polsce. 
– Traktujemy to zagadnienie jako długofalowy 
proces. Zdajemy sobie sprawę, że ABB cze-
ka proces dostosowania produktów, usług 
i sposobów działania, aby sprostać wyzwaniu 
powstających sieci inteligentnych.

Również konferencje tematyczne, które 
ABB zorganizuje, będą związane z głównym 
motywem promowanym przez firmę podczas 

01

Złoty medal dla stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych
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Wywiad Aktualności

Wielcy gracze 
muszą spokornieć

Wielcy gracze muszą spokornieć

Rozmowa z prof. Krzysztofem Żmijewskim, szefem 
Zakładu Budownictwa Ogólnego na Wydziale 
Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, 
sekretarzem generalnym Społecznej Rady 
Narodowego Programu Emisji, członkiem 
Międzyresortowego Zespołu ds. Narodowego 
Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Panie profesorze, od wielu lat promuje 
Pan pogląd, że najlepszym, najtań-
szym i najwydajniejszym źródłem 
energii jest efektywność energetyczna. 
Mówi Pan o tym na każdej konferencji 
i podczas każdej publicznej debaty. 
Z jakim skutkiem?

Uczciwie mówiąc, ze średnim. Chociaż 
zależy też, jak się na to patrzy, bo to tro-
chę jak ze szklanką, która jest w poło-
wie pełna, a w połowie pusta. Dla całej 
gospodarki miarą efektywności jest 
zużycie energii na jednostkę produktu 
krajowego brutto. I tu bardzo wyraźnie 
widać, że jest źle. Nasza efektywność 
w stosunku do krajów Unii Europejskiej 
jest dwa razy gorsza. Z drugiej strony 
jednak, można powiedzieć, że jest znacz-
nie lepiej niż było, bo nasza gospodarka 
była niedawno cztery razy gorsza, więc 
zanotowaliśmy dwukrotną poprawę. 
Ale trzeba koniecznie w tym momencie 
powiedzieć, że takie porównywanie efek-
tywności energetycznej gospodarek nie 
jest tak do końca fair.

Ale przecież mówimy o liczbach, a te 
są chyba obiektywne?

Wydawałoby się, że one są super- 
obiektywne, ale tak nie jest. Jak się 
patrzy na powody naszej niskiej efektyw-
ności i wysokiej emisyjności, to widać, 
że my jesteśmy pracusie. Pracujemy 
ciężko w ciężkim przemyśle – mamy 
cementownie, wapienniki, huty żelaza 
i metali kolorowych, górnictwo, czyli 
sporo obszarów, które nie są w stanie 
funkcjonować bez dużego zużycia ener-
gii. A po drugiej stronie mamy swoistą 
hipokryzję, bo kraje, które mają wysokie 
PKB i niską emisyjność, przeniosły swo-
je fabryki do Chin i Pakistanu, u siebie 
nie emitując nic. Więc wskaźniki mają 

znacznie lepsze. Ale spójrzmy na to ina-
czej. Czy ta tak zwana efektywność jest 
rzeczywistą redukcją zużycia energii 
i emisji zanieczyszczeń, czy jedynie pod-
rzucaniem śmieci na podwórko sąsiada? 
Bo z punktu widzenia klimatu, który 
zawsze rozpatrujemy globalnie, to nie 
jest żadna redukcja, tylko zmiana miejsca 
wytwarzania.

To jak dążyć do tej efektywności, gdzie 
szukać możliwości?

Na pewno nie podrzucając „kukułczych 
jaj” emisji komuś innemu, żeby miał złe 
wskaźniki za nas. Jest przecież wiele 
obszarów, gdzie można zaoszczędzić 
energię. Wystarczy popatrzeć na ogrze-
wanie i oświetlenie szkół, szpitali, domów 
mieszkalnych, magazynów czy fabryk. 
Widać, ile energii się tam marnuje.

Mamy więc dwa elementy efektywno-
ści: zmniejszanie energochłonności 
oraz poszukiwanie i eliminowanie mar-
notrawstwa. W co lepiej inwestować?

A co lepiej umyć, ręce czy nogi? Trzeba 
robić i jedno, i drugie, choć najczęściej 
eliminowanie marnotrawstwa jest prost-
sze, tańsze i skuteczniejsze. Poza tym, 
nie zawsze wiadomo, czy określone dzia-
łanie jest likwidowaniem marnotrawstwa, 
czy też inwestowaniem w efektywność. 
Na przykład oświetlenie ulic – można 
osiągnąć niezłe efekty prostymi metoda-
mi, wykorzystując polskie produkty i myśl 
techniczną, z powodzeniem sprawdzone 
w Szkocji, na autostradzie z Glasgow 
do Edynburga. Wymieniono tam zapłon-
niki elektromagnetyczne na polskie 
zapłonniki elektroniczne, co pozwoliło 
zmniejszyć zużycie energii o 40 proc. 
bez pogorszenia jakości oświetlenia. Ale 
czy to jest poprawa efektywności, czy 

już eliminacja marnotrawstwa? Inny przy-
kład – windy. W większości z nich nawet 
wówczas, gdy są puste, jest zapalone 
światło. Niby drobiazg, ale jednak wystar-
czy zamontować bardzo prosty wyłącz-
nik, który zapali światło w windzie, gdy 
otwierają się drzwi. Takich przykładów 
jest mnóstwo.

To jest chyba zadanie dla tak zwa-
nej inteligencji, bo inteligentne stają 
się teraz sieci przesyłowe, rozdziel-
nice, budynki. Czy ta technologia 
pozwoli na skuteczne zwiększenie 
efektywności?

Ta inteligencja zwalnia nas z wielu 
obowiązków: nie musimy targać wody 
w kubłach, nie musimy rąbać drewna 
na opał, jakiś system robi to za nas, 
a my nawet nie musimy się zastanawiać, 
skąd się bierze woda w kuchni i łazien-
ce. Odkręcamy kran i leci. A wystarczy 
pojechać w Bieszczady i tam, pod 
Łopiennikiem, ponosić pod górę wiadra 
z wodą. Zaraz wiemy, skąd się ona bie-
rze, szanujemy każdą jej kroplę i nie ma 
mowy o marnotrawstwie...

Ale z tego, co Pan mówi, można 
wyciągnąć wnioski, że inteligentne 
technologie powodują u nas brak 
szacunku do zasobów. Nie myślimy 
o marnotrawstwie, bo nie musimy 
się wysilać, żeby mieć dowolną ilość 
wody, ciepła czy energii...

To nie inteligencja, tylko mechanizacja. 
A inteligencja jest po to, żeby rzeczy, któ-
re robimy bezmyślnie, zaczęły być robio-
ne mądrze. I tu właśnie ta inteligencja jest 
niezbędna. Oczywiście zawsze można 
podjąć trud wychowania całego społe-
czeństwa tak, żeby każdy wychodzący 
z pomieszczenia gasił za sobą światło, 

ale można również założyć w pomiesz-
czeniu czujnik obecności i zaprogramo-
wać system tak, żeby światło gasło, kiedy 
nie jest już potrzebne.

Mamy już takie rozwiązania 
w energetyce.

Tak naprawdę to dopiero zaczynamy 
je mieć. Nasze systemy energetyczne 
wciąż są zbudowane według zasady 
centralizmu, czyli na górze jest zarządca, 
który kieruje całym systemem, uruchamia 
bloki w elektrowniach i energia rozpływa 
się z góry w dół do odbiorców końco-
wych. A przecież nowoczesny system 
będzie wyglądał zupełnie inaczej. Źródła 
energii będą nie tylko na górze, nie będą 
to jedynie wielkie bloki energetyczne, 
ale spory udział, nawet do 20-25 proc. 
mocy, zainstalowany będzie na dole, 
u najmniejszego i najbardziej detalicz-
nego odbiorcy. I nie jest to profesorskie 
science fiction, bo ja tu relacjonuję pro-
gram rozwoju energetyki prosumenckiej 
w Wielkiej Brytanii. Do roku 2020 ma tam 
powstać 8 mln instalacji, wytwarzających 
30 TWh energii. Nasz projekt ustawy 
o odnawialnych źródłach energii nazywa 
to mikroinstalacjami.

To jest styk trzech elementów: techno-
logii, finansów i prawa. Technologię już 
mamy, ale jak wygląda kwestia finan-
sowania tego typu inwestycji i kwestia 
prawna, bez których nie można uru-
chomić u nas takiego programu?

To wszystko jest możliwe do pogodze-
nia. Brytyjczycy wprowadzili ten system 
w kwietniu 2010 roku, a do końca 2011 
roku mieli 140 tys. instalacji. W tym roku 
rozpoczęto już 50-60 tys. nowych inwe-
stycji. I oczywiście oni musieli zmienić 
system i prawo. I zrobili to skutecznie.
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W jaki sposób Brytyjczycy wytwarzają 
energię w domu?

90 proc. to fotowoltaika, pozostałe 
dwie wiodące technologie to pikowiatraki 
o pionowej osi obrotu oraz mikroelek-
trociepłownie domowe – powstają tam, 
gdzie do ogrzewania używa się gazu, 
a przy okazji robi się mikrokogenerację 
i produkuje energię elektryczną. Niedużo, 
kilowat, dwa, ale tak właśnie to funkcjo-
nuje. A jak już mam własny prąd, to aż się 
prosi, żeby kupić samochód elektryczny 
i ładować go „za darmo”.

Choć to wszystko pięknie brzmi, 
pojawia się problem, bo wchodzimy 
w paradę wielkim graczom rynku ener-
getycznego, czyli energetyce zawodo-
wej, która żyje z tego, że ludzie prąd 
kupują, a nie wytwarzają i sprzedają. 
Co z tym począć?

Nic. Bo ta energetyka nie będzie w sta-
nie nic z tym zrobić. Ona po prostu prze-
grała, może jeszcze tego nie wie i nie rozu-
mie, ale przegrała. I nie będzie to pierwsza 
sytuacja, gdy ktoś znaczący na rynku 
coś przegrał. Na przykład producenci 
wielkich komputerów klasy mainframe. Ile 
tych maszyn teraz się kupuje i instaluje? 
A jak trzeba uruchomić niezwykle ambitny 
program badawczy dotyczący śledzenia 
obiektów w kosmosie, to organizuje się 
przetwarzanie rozproszone i łączy w sieć 
10 czy 100 tysięcy komputerów oso-
bistych. Nikt przecież nie będzie dzisiaj 
budował komputera, który ma 100 tys. 
procesorów pracujących równolegle. Świat 
się zmienia. I to widać zarówno w informa-
tyce, jak i w telekomunikacji. Efekt jest taki, 
że ci wielcy gracze spokornieli. I to bardzo. 
Przestali rządzić i zaczęli prosić. Kiedyś, 
żeby mieć telefon, trzeba było szukać 
protekcji, a dzisiaj to telekomunikacja kusi 
wielkimi pakietami dodatkowych usług. 
I energetykę zawodową czeka to samo.

Czy docelowo energetyka systemowa 
ulegnie likwidacji?

Uważam, że nie, ponieważ obserwuję 
też inne obszary. Czy wspomniane kom-
putery mainframe zostały zlikwidowane? 
Nie, one mają swoją niszę, obsługują 
urzędy statystyczne, sztaby generalne, 
wielkie banki, gdzie skoncentrowana 
moc obliczeniowa jest potrzebna. Ale 
jednocześnie muszą współpracować 
z pecetami, laptopami, tabletami i smart-
fonami. Jeśli odmówiłyby tej współpracy, 
to podpisałyby na siebie wyrok śmierci. 
A telekomunikacja przewodowa? Ona też 
nie zniknęła, choć wszyscy mają telefony 
komórkowe.

Biorąc pod uwagę wizję rynku pro-
sumenckiego, którą Pan roztoczył, 
i biorąc pod uwagę konieczność ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeń oraz 
zwiększenie efektywności energe-
tycznej, co – Pana zdaniem – powinna 
w pierwszej kolejności zrobić energe-
tyka zawodowa? Co jest dla niej naj-
większym wyzwaniem?

W nowych okolicznościach trzeba 
przede wszystkim przemyśleć swoją rolę. 
Każdy z nas w ciągu życia wielokrotnie 
znajduje się w innych okolicznościach. 
Jesteśmy dziećmi, uczniami, studenta-
mi, tworzymy rodzinę, bierzemy odpo-
wiedzialność za własne dzieci, stajemy 
się pracownikami i szefami, wciąż jako 
ta sama osoba. Ale nasze zachowanie 
i nasza sytuacja są odmienne. Podobnie 
jest z firmami energetycznymi, muszą 
znaleźć swoją nową rolę. Zmiany nie 
przyjdą za sto lat, tylko znacznie szybciej. 
Przypomnijmy sobie, że 20 lat temu nie 
było telefonów komórkowych... Ważne jest 
to, że na rynku pojawią się nowi gracze 
i nie wolno myśleć, jak z nimi walczyć, 
ale trzeba myśleć, jak z nimi współpraco-
wać. Bo jestem absolutnie przekonany, 

że stara energetyka z nową energetyką nie 
wygra. Nie ma szans. Trzeba więc znaleźć 
płaszczyznę porozumienia. Trzeba zacząć 
od tego, co w najbliższych latach połą-
czy wszystkich, czyli od sieci. Wszyscy 
będziemy w tej samej sieci, jedni na górze, 
inni na dole, jedni scentralizowani, inni roz-
proszeni. To będzie nasza część wspólna, 
dlatego wspólnie musimy zastanawiać 
się, jak ją rozbudowujemy, modernizujemy 
i przerabiamy ten układ połączeń na wielo-
kierunkowe. A nie tylko z góry na dół.

Czyli te zmiany są nieuniknione?
Tak, i każdy, kto to zrozumie i się 

przyłączy, popłynie na fali, a kto się 
nie zdecyduje na współpracę, zostanie 
na mieliźnie. To tyle, jeśli chodzi o ener-
getykę, a jeśli chodzi o polityków – tu był-
bym bardziej brutalny. Partia rządząca, 
która nie wesprze tego procesu, straci 
władzę. Ludzie naprawdę na to czeka-
ją, bo proszę pamiętać, że jest jeszcze 
jedna szczególna cecha polskiej ener-
getyki, która nas różni od rozwiniętej 
Europy – to nie tylko niższa efektywność 
jednostkowa, ale również znacznie niż-
szy standard i komfort energetyczny, 
a mówiąc bez ogródek – znacznie niż-
sze bezpieczeństwo energetyczne. Nie 
mam tu na myśli zagrożenia wstrzyma-
niem dostaw gazu, ale bezpieczeństwo 
dostaw prądu do odbiorców końcowych. 
W Polsce statystyczna przerwa w dosta-
wie energii to 410 min w roku, podczas 
gdy w Niemczech to jest 17 min. Więc 
nie da się postąpić inaczej, niż zainwe-
stować w sieć, bez względu na nieunik-
nioną przyszłość.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Sławomir Dolecki
Fot. Adam Stephan/Arch. ABB

Wciąż jest wiele obszarów, gdzie można 
zaoszczędzić energię. Wystarczy popatrzeć 
na ogrzewanie i oświetlenie szkół, szpitali, domów 
mieszkalnych, magazynów czy fabryk. Widać, ile 
energii się tam marnuje.

Wywiad Aktualności
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ABB na świecie

HolAnDiA. Rozproszony system ste-
rowania firmy ABB został zainstalowany 
w kilku ogromnych, obrotowych wrotach 
przeciwsztormowych w Holandii. Wśród 
nich jest zapora Maeslant, chroniąca 
Rotterdam przed wysokim poziomem 
wody zalewowej.
Zapora składa się z dwóch wrót, każde 
ma 240 metrów długości i zbudowane 
jest z 15 zatapialnych przegród. W nor-
malnych warunkach wrota są całkowicie 
otwarte, aby umożliwić statkom wypływa-
nie i wpływanie do Rotterdamu. Jednak 
jeśli woda przekroczy poziom 3 metrów 
ponad przewidziane normy, wrota są 
zamykane i zalewane przez wodę.

SzwecjA. Firma Boliden, działająca 
w branży metalurgicznej, tworzy najwięk-
szy na świecie zakład recyklingu odpadów 
elektronicznych. Wykorzystuje przy tym 
technologie automatyki i energetyki ABB.
Boliden dobudowuje obecnie nowy 
zakład do już istniejącego, który zajmuje 
się wtórnym wykorzystaniem odpa-
dów elektronicznych w hucie miedzi 
w Rönnskär na północy Szwecji. Dzięki 
tej rozbudowie, możliwości odzyskiwania 
miedzi i metali szlachetnych z e-odpadów 
zwiększą się z 45 tys. ton do 120 tys. ton 
rocznie.

włocHy. Osiem silników ABB, ste-
rowanych przez osiem napędów ABB, 
zapewnia prawidłowość procesu miesza-
nia i rafinacji, niezbędnego do stworzenia 
czekolady Lindt&Sprüngli. Włoski oddział 
szwajcarskiego producenta tej luksuso-
wej czekolady wyprodukował w minionym 
roku około 21 tys. ton wyrobów.
W celu zapewnienia ciągłości produkcji, 
Lindt&Sprüngli podpisał roczny kontrakt 
na usługi konserwacyjne i naprawcze 
oraz szybki serwis na wezwanie klienta 
dla wszystkich napędów ABB stoso-
wanych podczas procesu produkcji 
w oddziale firmy we Włoszech.
– Oczekiwaliśmy bezpieczeństwa, 
zapewnianego przez najlepsze na ryn-
ku wsparcie techniczne dla napędów 
– mówi Andrea Boggio, menedżer ds. 

Aktualności

Dla lindt&Sprüngli umowa z ABB na opiekę serwisową napędów oznacza wsparcie techniczne, przeglądy prewencyjne, 
naprawy oraz dostęp do specjalistów w ciągu 48 godzin. (Fot. angelcandy.baby, Flickr: petits desserts/Wikimedia Commons)

Gigantyczne zapory chronią Rotterdam przed zalaniem. (Fot. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)

W przypadku aktywacji zapory system 
sterowania ABB otrzymuje z komputero-
wego systemu centralnego zarządzania 
polecenie zamknięcia. Pojawia się ono, 
gdy określone parametry – prąd i prze-
widywany poziom wód, natężenie prze-
pływu, prędkość oraz kierunek wiatru 
– zaczynają być krytyczne.
ABB w 1997 roku dostarczyła system 
automatyki, który sterował zaporą, 
a następnie zmodernizowała go w 2005. 
Obecnie po raz kolejny firma rozwija i roz-
szerza system sterowania, aby był goto-
wy na następny sezon sztormowy – zimę 
2012/2013.

ABB odegrała znaczącą rolę w rozbudo-
wie, jak również w funkcjonowaniu same-
go kompleksu Rönnskär. Firma wypo-
sażyła nowy zakład w wiele systemów 
krytycznych dla procesów produkcji, włą-
czając w to system sterowania procesem 
produkcyjnym. Cały proces recyklingu 
jest sterowany przez Rozszerzony System 
Automatyki 800xA ABB, zawierający 
funkcje wprowadzone na życzenie klienta, 
takie jak zdalne sterowanie procesem 
oraz precyzyjny system pozycjonowania, 
w celu zabezpieczenia stopionego metalu 
przed rozlaniem z pieca.

napraw i konserwacji urządzeń w fabryce 
Lindt&Sprüngli. – Mimo że w przeszłości 
nie mieliśmy żadnych awarii, to jednak 
okazuje się, że bezcenne w naszym 
biznesie jest zapewnienie planu rzetel-
nego serwisu urządzeń. To jest właśnie 
to, co oferuje nam umowa z ABB, czyli 
bezpieczeństwo, niezawodność oraz 
efektywność.
Napędy i silniki są szczególnie ważne 
podczas procesu konszowania. Po tym, 
jak czekolada zostanie poddana rafinacji, 
aby zmniejszyć rozmiary cząstek do gru-
bości mniej niż 16 mikronów, specjalne 
mieszalniki, zwane konchami, w sposób 
ciągły wyrabiają czekoladę. Ten proces 
pomaga stworzyć konkretne smaki, jak 
również wyeliminować niepożądane skład-
niki, takie jak kwas octowy. Podczas jednej 

W skrócie

Ochrona przed morzem

Automatyka w służbie 
recyklingu e-odpadów

Serwis ABB wesprze  
produkcję czekolady

fazy procesu konszowania, cząstki cze-
kolady pokryte są tłuszczem kakaowym. 
Na tym etapie silniki ABB muszą pracować 
ze zwiększoną mocą i ze stałą prędkością, 
dokładnie tak, jak przewiduje to receptura. 
To właśnie napędy dostosowują prędkość 
silników odpowiednio do wymagań.
– Każdy okres przestoju źle wpływa 
na produkcję, która odbywa się na trzech 
zmianach. Głównym celem ekipy serwi-
sującej Lindta jest zmniejszenie ryzyka 
niespodziewanych awarii i zawieszenia 
produkcji – dodaje Andrea Boggio.
To nie pierwszy przykład dobrej współpra-
cy Lindt&Sprüngli z firmą ABB. W zakła-
dach Lindta w Europie oraz w Stanach 
Zjednoczonych można znaleźć silniki, 
napędy i roboty ABB, które pracują nie-
strudzenie przy produkcji słodyczy.

Grid4EU
ABB została kluczowym partnerem 

projektu Grid4EU. To konsorcjum 27 
partnerów, których celem jest redukcja 
emisji CO2 przez poprawę efektyw-
ności i wdrażanie idei zarządzania 
popytem na energię w sieciach dys-
trybucyjnych. Częścią projektu jest 
6 pokazowych sieci inteligentnych. 
ABB będzie uczestniczyć w pra-
cach w trzech z nich – razem z RWE 
w Niemczech, Vattenfall w Szwecji 
oraz CEZ w Czechach.

Rekordowy 
wyłącznik 1200 kV

ABB wyprodukuje wyłącznik naj-
wyższego na świecie napięcia prądu 
przemiennego – 1200 kV. Zostanie on 
zainstalowany w krajowej stacji testo-
wej Power Grid Corporation of India, 
indyjskiego operatora sieci przesyłowej. 
Wyłącznik będzie opracowany przez 
inżynierów ABB w Szwajcarii i Indiach 
przy wsparciu PGCIL, a wyproduko-
wany w zakładzie ABB w Vadodara 
w Indiach.

Technologia DC  
na statku

Myklebusthaug Management podpi-
sała z ABB umowę na dostawę pierw-
szego na świecie systemu zasilania 
statku prądem stałym. Statek będzie 
operował na najwyższym poziomie 
efektywności energetycznej, minima-
lizując emisję gazów cieplarnianych. 
Uruchomiona w maju 2011 roku 
Pokładowa Sieć Prądu Stałego firmy 
ABB jest efektem wzrostu zaintereso-
wania rozwiązaniami energetycznymi 
opartymi na prądzie stałym (DC).

Czytaj więcej na blogu:

Sławomir Dolecki:

Zmienne podejście do prądu stałego

Blog ABB w Polsce  
abbpolska.blogspot.com
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Magazyny energii Raport

Jednym z największych wyzwań współczesnej elektroenergetyki 
jest możliwość magazynowania energii. Technologia już dzisiaj 
na to pozwala, choć wciąż jeszcze nie dzieje się to na skalę 
masową. A powinno, bo magazyny energii stabilizują cały 
system energetyczny, umożliwiają optymalne wykorzystanie 
istniejących sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, pozwalają 
wydajniej i optymalnie pracować elektrowniom konwencjonalnym 
i atomowym, a także znacznie lepiej wykorzystywać odnawialne 
źródła energii. Poza tym są doskonałym źródłem zasilania 
awaryjnego.
Tekst: Sławomir Dolecki

Wielka moc  
z akumulatora

Magazyny energii są niezastąpionym elementem 
systemów pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych. Pozwalają akumulować nadmiar 
energii, który powstaje podczas doskonałych 

warunków atmosferycznych,  
oddając ją w czasie dni bezwietrznych.

(Fot. Arch. ABB)
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Magazyny energii Raport

W
raz z rozwojem odna-
wialnych źródeł energii 
funkcje sieci energe-
tycznych stopniowo 
ewoluują. Zaczynamy 

wymagać od nich nowych możliwości, włą-
czając coraz mniej stabilne źródła zasilania 
i oczekując jednocześnie większej nieza-
wodności. Chcemy zwiększać efektywność 
energetyczną i chronić środowisko, ogra-
niczając emisję zanieczyszczeń z elektrow-
ni konwencjonalnych. Na to nakłada się 
naturalny dobowy cykl zapotrzebowania 
na energię – niewielki w nocy i ogromny 
w godzinach szczytu – oraz nie do koń-
ca przewidywalne ilości energii ze źródeł 
odnawialnych. Jak w takich warunkach 
utrzymać stabilność pracy systemu ener-
getycznego?

– Elektrownie konwencjonalne, a przede 
wszystkim elektrownie jądrowe, są zaprojek-
towane do pracy przy określonych, stałych 
parametrach. Wówczas osiągają największe 
sprawności energetyczne – tłumaczy dr inż. 

Elektrownia szczytowo-pompowa 
w Żarnowcu. Największa tego typu 
elektrownia w Polsce. Może dostarczyć 
do 716 MW mocy. (Fot. Paweł „pbm” 
Szubert/Wikimedia Commons)

PCS100 ESS to nie tylko 
magazyn energii, ale także 
system kompensujący moc 
bierną i poprawiający jakość 
energii w sieci. 

Marek Budzisz, główny specjalista ds. tech-
nicznego wsparcia sprzedaży w ABB Oddział 
w Aleksandrowie Łódzkim. – Z tego punktu 
widzenia dobowe cykle zapotrzebowania 
na energię są dla całego systemu dużym 
wyzwaniem, podobnie zresztą jak odna-
wialne źródła energii, które dostarczają 
do sieci moc w wielkościach praktycznie 
nieprzewidywalnych. Dlatego też jedynym 
rozsądnym wyjściem z tej sytuacji jest sto-
sowanie magazynów energii.

Proste rozwiązanie wielu problemów
Magazyny, czy zasobniki energii, znane 

są na świecie już od wielu lat. Potrafimy 
zmagazynować i przechować energię 
potencjalną (elektrownie szczytowo-pom-
powe), kinetyczną (wirujące lub poruszające 
się masy, pojazdy szynowe), elektryczną 
(baterie akumulatorów) i cieplną. Umiemy 
także skutecznie z tego korzystać. Wciąż 
jednak brakuje rozwiązania systemowego, 
które pozwoliłoby znacznie lepiej zarzą-
dzać siecią i jej składnikami. Według wielu 

ekspertów kompleksowe podejście do kwe-
stii magazynowania energii rozwiązałoby 
wiele problemów.

– W nocy, gdy energii jest nadmiar i jest 
tania, można ją magazynować, by wyko-
rzystać te zasoby podczas zwiększonego 
zapotrzebowania energetycznego w ciągu 
dnia. Elektrownie szczytowo-pompowe 
spełniają to zadanie od dziesiątków lat. 
Nie wszędzie jednak istnieją warunki do ich 
budowy, ponadto są to olbrzymie inwe-
stycje realizowane w ciągu kilku lub nawet 
kilkunastu lat. Technologicznie już jesteśmy 
w stanie wesprzeć system energetyczny 
mocą pochodzącą z akumulatorów – mówi 
dr inż. Marek Budzisz. – Nie są to rzeczy 
nieosiągalne, firma ABB od wielu lat oferuje 
kompleksowe rozwiązania magazynowania 
energii nawet wielkich mocy, sięgających kil-
ku, a nawet kilkudziesięciu megawatów.

Teraz jedno z takich rozwiązań będzie 
wytwarzane w Zakładzie Energoelektroniki, 
Napędów SN i Urządzeń Trakcyjnych ABB 
w Aleksandrowie Łódzkim. Wkrótce ruszy 

Już w roku 2003 firma ABB została uho-
norowana prestiżową nagrodą Platts 
Global Energy Award za opracowanie 
najskuteczniejszego na świecie akumu-
latorowego systemu gromadzenia ener-
gii. Został on zainstalowany w Fairbanks 
na Alasce i pozwala ustabilizować sieć 
lokalną oraz zmniejszyć liczbę przerw zasi-
lania o 65 proc. W razie przerwy zasilania 
magazyn energii może dostarczać moc 
do 27 MW przez 15 minut, zapewniając 
dostawcy energii czas wystarczający 
na uruchomienie zasilania awaryjnego. 
W przypadku krótszego czasu pracy sys-
tem może wytwarzać energię o mocy 
nawet do 46 MW.

tu produkcja układów magazynowania energii, 
bazujących na modularnym przekształtniku 
niskiego napięcia PCS100 ESS. Przykładowo, 
układ o mocy 2 MW zmontowany w 40-sto-
powym kontenerze zawiera: raki z modułami 
przekształtnika (do 32 szt.), wyłączniki AC 
i DC, transformator sprzęgający, rozdziel-
nicę średniego napięcia (od 6 kV do 36 kV, 
w zależności od dostępnej sieci) oraz układ 
sterowania. W zależności od zapotrzebowa-
nia na energię lub czasu dostarczania żądanej 
mocy, do kontenera z przekształtnikiem 
podłączony zostaje jeden lub kilka konte-
nerów z bateriami akumulatorów. Obudowy 
kontenerowe przekształtnika i akumulatorów 
rozwiązują nie tylko problem transportu, ale 
stanowią od razu „solidny budynek” gotowy 
do zainstalowania w bardzo krótkim czasie, 
w dowolnym miejscu i przy minimalnym 
nakładzie prac budowlanych.

Czego nie lubi i nie toleruje sieć?
Układ przekształtnikowy ABB działa 

w takim systemie dwukierunkowo. W jedną 

Global Energy Award 
za magazyn energii
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Magazyny energii Raport

Może trudno w to uwierzyć, 
ale pierwsze magazyny 
energii pochodzą z epoki... 
neolitu. To klasyczne 
koła garncarskie, które 
wprawione w ruch, 
przez pewien czas siłą 
bezwładności kręcą 
się same. Dzisiaj wciąż 
wykorzystuje się koła 
zamachowe, choć 
technologia pozwala 
przechowywać energię 
w znacznie bardziej 
zaawansowanych formach. 
Potrafimy magazynować 
i wykorzystywać dziesiątki 
megawatów mocy, nawet 
przez kilkanaście godzin.

Systemy 
magazynowania 
energii

Tekst: Sławomir Dolecki

E
nergię można przechowywać 
w różnej postaci. Największe 
moce oraz najdłuższy czas pra-
cy uzyskuje się w systemach 
mechanicznych i termodyna-

micznych, czyli na przykład w elektrowniach 
szczytowo-pompowych. To specyficzny 
zakład przemysłowy, który wykorzystu-
jąc energię elektryczną, pompuje wodę 
do zbiornika położonego wysoko w górze, 
by później, w momencie zapotrzebowania, 
ze spadającej na turbiny wody odzyskać 
energię elektryczną.

Bez dławienia i przeciążania
Straty w tym procesie są dość znaczne, 

sięgające w pełnym cyklu nawet 25-30 proc. 
energii „zainwestowanej”, jednak korzy-
ści płynące z wykorzystania elektrowni 
szczytowo-pompowych są ogromne. Jest 
to przede wszystkim gigantyczny magazyn 
energii. Największa polska elektrownia tego 
typu – Żarnowiec – może dać do 716 MW 

stronę służy jako prostownik, umożliwiając 
ładowanie akumulatorów, w drugą natomiast 
staje się falownikiem i dostarcza do sie-
ci brakującą energię doskonałej jakości. 
Jednocześnie posiada możliwości kom-
pensacji mocy biernej, co poprawia warunki 
pracy całej sieci.

– Budowa modułowa powoduje, że awaria 
jednego przekształtnika nie wyłącza całej 
stacji, a jedynie ogranicza nieco moc zna-
mionową systemu – dodaje dr inż. Marek 
Budzisz. – To powoduje, że rozwiązanie jest 
niezawodne. Poza tym układ osiąga dość 
dużą sprawność energetyczną, przekra-
czającą 95 proc.

W przypadku zapotrzebowania na moc 
większą niż 2 MW liczbę kontenerów można 
dowolnie zwiększać, łącząc je ze sobą.

Takie układy kontenerowe podłączane 
są bezpośrednio do sieci średniego napię-
cia. Najczęściej w pobliżu farm wiatrowych 
i słonecznych, ponieważ jest to jedno z ich 
podstawowych zastosowań. Z odnawialnymi 
źródłami energii problem polega bowiem 
na tym, że nie są w stanie zapewnić w miarę 
stabilnych dostaw energii do sieci. Jak wieje 
albo świeci mocniej, energii jest więcej. 
I odwrotnie. A sieć tego nie lubi. I nie tole-
ruje. Dlatego też akumulator może maga-
zynować nadmiar energii, który powstaje 
podczas doskonałych warunków atmos-
ferycznych, oddając ją podczas flauty lub 
zachmurzenia.

Czas ucieka, a pytanie nie padło
Magazyny energii mogą również pełnić 

inne ważne dla sieci role. Na przykład mogą 
być doskonałym źródłem zasilania awa-
ryjnego, które można uruchomić niemal 
natychmiast. Czas ok. 20 minut zasilania 
sieci zmagazynowaną energią jest wystar-
czający na uruchomienie turbiny gazowej 
przy zachowaniu ciągłości zasilania sieci.

Zastosowań jest wiele i każde z nich jest 
dla systemu energetycznego pożyteczne.

Otwartą kwestią pozostaje jedynie koniecz-
ność wypracowania koncepcji systemowej. 
Bo magazynowanie energii można rozpa-
trywać również w kontekście ich wielkości 
i umiejscowienia w systemie. Pytanie, gdzie 
i jakie magazyny energii instalować, by sys-
tem mógł działać ekonomicznie, niezawodnie 
i efektywnie, jeszcze niestety w publicznej 
debacie branżowej nie padło. Zresztą żad-
nego pytania dotyczącego systemowego 
rozwiązania kwestii magazynowania energii 
jeszcze głośno nie zadano. Trochę szkoda, 
bo czas ucieka, a wymagania wobec sieci 
rosną. Apetyt na jej niezawodność i wysoką 
jakość dostarczanej energii również.

mocy, druga co do wielkości – Porąbka-Żar 
– 500 MW. Są to wielkości porównywalne 
z największymi systemowymi elektrowniami 
węglowymi. Jednak elektrownie szczytowo- 
-pompowe można w nagłym przypadku 
bardzo szybko uruchomić, a pełną moc 
osiągają w ciągu kilku minut.

Zasada ich funkcjonowania jest prosta. 
Woda jest pompowana w chwili, gdy energia 
elektryczna jest najtańsza, a oddawanie 
mocy następuje w momentach najwięk-
szego zapotrzebowania. Może to osiągać 
również wymiar międzynarodowy. Taką 
bowiem koegzystencję wypracowali sobie 
Francuzi ze Szwajcarami. W nocy tania 
energia pochodząca z elektrowni jądrowych 
jest sprzedawana z Francji do Szwajcarii, 
gdzie wykorzystuje się ją do pompowania 
wody, dzięki której w dzień powstaje energia 
elektryczna zasilająca francuską sieć elek-
troenergetyczną w chwilach największego 
zapotrzebowania. Dzięki temu elektrownie 
konwencjonalne (również atomowe) mogą 

Koła zamachowe i wirujące masy to jedna z form magazynowania energii. 
(Fot. Topory/Wikimedia Commons)
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01  Koło garncarskie, które w niemal niezmienionej formie przetrwało tysiące lat, jest 
pierwszym i najprostszym magazynem energii. (Fot. Oriel/Wikimedia Commons)

02  Rurociągi, którymi przepływa woda pomiędzy górnym i dolnymi zbiornikiem elektrowni 
szczytowo-pompowej Żarnowiec. (Fot. Joanna Karnat/Wikimedia Commons)

Ekonomicznie opłacalny 
magazyn energii 
jest często uważany 
za kluczową technologię 
dla inteligentnych 
sieci, która umożliwia 
stosowanie różnorodnych 
rozwiązań, takich jak: 
zarządzanie nieciągłością 
dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych (wiatr 
i słońce), zminimalizowanie 
skutków skoków popytu 
na energię elektryczną, 
oferowanie tańszej energii 
w okresach szczytowego 
zapotrzebowania na nią.

Firma ABB jest zaangażowana w budowę 
II linii metra w Warszawie. Na potrzeby 
tej inwestycji spółka dostarczy siedem 
podstacji średniego napięcia, zapewniają-
cych zasilanie dla podziemnej kolei. Każda 
z podstacji trakcyjnych prądu stałego 
zostanie wyposażona w cztery zespoły 
transformatorowo-prostownikowe o mocy 
2 MW każdy.

Dodatkowo, jedna z podstacji zostanie 
również wyposażona w 40-megadżu-
lowy (40 MJ) system magazynowania 
energii oparty na dwuwarstwowych super-
kondensatorach, aby wykorzystać energię 
odzyskaną z hamowania pociągu. Według 
projektantów systemu wykorzystanie 
energii z hamowania i zwrócenie jej do 
systemu dystrybuowania energii pozwoli 
jeszcze bardziej zwiększyć efektywność 
energetyczną tej linii metra.

Superkondensatory 
dla II linii metra 
w Warszawie

pracować przez całą dobę na optymalnym 
obciążeniu, bez konieczności „dławienia” 
mocy nocami i przeciążania bloków w godzi-
nach szczytu, zapewniając jednocześnie 
osiągnięcie nadrzędnego celu strategicz-
nego – ustabilizowania sieci.

Od neolitu po motoryzację
Alternatywą dla elektrowni szczytowo- 

-pompowych jest CAES (Compressed Air 
Energy Storage). To system, który magazynuje 
energię w postaci sprężonego powietrza. 
Energia elektryczna wykorzystywana jest 
tu do sprężania powietrza do około 70 atmos-
fer w wielkich podziemnych przestrzeniach 
(jaskinie, opuszczone kopalnie). Podczas 
procesu odwrotnego powietrze to jest wyko-
rzystywane w klasycznej turbinie gazowej. 
Jego obecność pozwala na wyeliminowanie 
sprężarki powietrza wlotowego, która zużywa 
ok. 60 proc. energii mechanicznej produkowa-
nej przez turbinę. W ten sposób prawie cała 
energia mechaniczna turbiny jest używana 
do napędu generatora elektrycznego.

Najstarszym i do dzisiaj stosowanym, 
nawet w zaawansowanych technologiach, 
magazynem energii jest koło zamachowe. 
Było wykorzystywane już w epoce neolitu 

przez garncarzy, którzy wprawiając w ruch 
koło garncarskie, mogli wykorzystywać 
jego dużą bezwładność, formując w tym 
czasie naczynie. Jest to klasyczny przykład 
magazynu energii kinetycznej, a zasada 
ta jest do dzisiaj stosowana na przykład 
w nowoczesnej motoryzacji w formie kół 
dwumasowych w silnikach spalinowych.

Koła zamachowe, zwane również wiru-
jącymi masami, dają moc natychmiast, 
jednak w niezbyt długim czasie. Ponadto 
mają zasadniczą wadę, polegającą na tym, 
że w trakcie oddawania energii zwalniają, 
co powoduje zmianę częstotliwości pracy. 
Aby wyeliminować tę niedogodność, stosuje 
się przekształtniki, na przykład produkowane 
przez ABB PCS100 ESS, które stanowią 
swoisty interfejs pomiędzy takim źródłem 
energii a odbiornikiem.

Superkondensator wspiera akumulator
Od wielu lat znane są klasyczne aku-

mulatory. Wielokrotnie ładowane ogniwa 
wykorzystujemy dzisiaj masowo – począwszy 
od aparatów fotograficznych i telefonów, 
przez samochody, do dużych systemów 
zasilania awaryjnego. Rozwiązań technolo-
gicznych jest w tym przypadku mnóstwo: 

sodowo-siarkowe, litowo-jonowe, litowe, 
ołowiowo-kwasowe, niklowo-kadmowe czy 
wanadowe. Mają różne warunki pracy, różny 
czas oddawania energii i odmienne zastoso-
wania. Ich istotnym parametrem jest liczba 
cykli. Zazwyczaj wynosi ona od 2,5 tys. 
do 6 tys., co oznacza zdolność do pracy 
nawet do 15 lat w cyklu dobowym.

Jednak pod tym względem niekwestio-
nowanym liderem jest superkondenstor, 
który współpracując z przekształtnikiem 
PCS100ESS, może zadziałać nawet do kil-
kunastu razy na dobę, praktycznie przez nie-
określony czas. W sumie wytrzymuje nawet 
pół miliona cykli. Wprawdzie oddaje swoją 
energię w ciągu zaledwie kilku sekund, ale 
jest to czas wystarczający na bezprzerwowe 
i niezawodne przełączenie źródła zasilania. 
Rozwiązanie to jest wykorzystywane w tech-
nologiach, gdzie każda, nawet najmniejsza 
przerwa w zasilaniu powoduje duże straty, 
a zadziałanie kondensatora pozwala na ich 
skuteczne wyeliminowanie.

Poza tym, stosuje się także – choć w znacz-
nie mniejszym zakresie – odzyskiwanie energii 
z procesu krystalizacji soli podczas zmiany 
temperatury, a także ogniwa paliwowe, wodór 
i nadprzewodzące układy cewek.

Z raportu firmy doradczej Frost & Sullivan, poświęconego wielkoforma-
towym systemom magazynowania energii, wynika, że do 2017 roku 
sektor ten zwiększy swoje przychody dwukrotnie w stosunku do roku 
2010 i przekroczy wartość 2 mld dolarów. Wśród najważniejszych sys-
temów magazynujących moc, w analizie wymieniono: elektrownie szczy-
towo-pompowe, magazynowanie energii w postaci sprężonego powietrza, 
w postaci wodoru, baterie elektrochemiczne oraz systemy przemiany fazowej 
(topnienie i krzepnięcie soli).

– Realizacja długoterminowych planów instalacji inteligentnych sieci i uzyska-
nia pełnej automatyzacji będzie możliwa tylko wtedy, gdy magazynowanie 
energii będzie odbywało się na wielką skalę – podsumowują analitycy Frost 
& Sullivan. – Konieczne jest więc zrozumienie znaczenia magazynowania 
energii na wielką skalę, a stosowne regulacje prawne i ulgi, które będą 
zachęcać do magazynowania energii, przyczynią się do dynamicznego 
rozwoju rynku w Europie. 

Analitycy o możliwościach  
rozwoju branży

01 02
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Żywice epoksydowe to główny 
materiał izolacyjny w wielu 
urządzeniach ABB średniego 
i wysokiego napięcia: przekładnikach 
prądowych i napięciowych, 
biegunach próżniowych, 
sensorach, przepustach czy 
złączach kablowych. Technologia 
stosowana w produkcji tych 
urządzeń, nazywana formowaniem 
reaktywnym*, jest złożonym 
procesem ze względu na mnogość 
towarzyszących mu zjawisk 
fizycznych i chemicznych.

N
aukowcy z Korporacyjne-
go Centrum Badawczego 
ABB w Krakowie opracowali 
narzędzie do automatycznych 
symulacji komputerowych 

procesu formowania reaktywnego, nazwane 
eRAMZES. Pozwala ono inżynierom bez 
dużego doświadczenia i wiedzy w obszarze 
symulacji komputerowych, na wykonywanie 
skomplikowanych obliczeń i tym samym 
na uzyskanie szczegółowych informacji 
na temat przebiegu procesu formowania 
reaktywnego, co przyczynia się do popra-
wy jakości produktów wytwarzanych w tej 
technologii.

Moc obliczeniowa i modelowanie 
numeryczne

Symulacje komputerowe stały się 
w ostatnich latach cenionym narzędziem 
dla inżynierów, zaś modelowanie nume-
ryczne urosło do rangi dziedziny nauki. 
Do coraz szerszego wykorzystania obliczeń 
numerycznych w rozwiązywaniu proble-
mów inżynierskich przyczynił się zarówno 
gwałtowny przyrost mocy obliczeniowej 
komputerów, jak również rozwój w dzie-
dzinie metod numerycznych i modelowania 
matematycznego, na których opierają się 
symulacje komputerowe.

Niezmienny jednak pozostaje wysoki poziom 
wiedzy i doświadczenia w dziedzinie CAE 
(Computer Aided Engineering – komputerowe 
wspomaganie prac inżynierskich), wymagany 
do przeprowadzenia wiarygodnych symulacji 
komputerowych. W związku z tym mode-
lowanie numeryczne stanowiło do tej pory 
użyteczne narzędzie, lecz jedynie dla ograni-
czonej grupy ekspertów specjalizujących się 
w symulacjach komputerowych. ABB po raz 
kolejny przełamało bariery za sprawą narzędzia 
eRAMZES, rozwiniętego przez naukowców 
z Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB 
w Krakowie, we współpracy z partnerami 
z fabryk ABB na całym świecie.

eRAMZES jest narzędziem do automatycz-
nych symulacji procesu formowania reaktyw-
nego z wykorzystaniem żywic epoksydowych, 
które pozwala uzyskać szczegółowe informacje 
na temat przebiegu wspomnianego procesu. 
Możliwe jest dzięki temu rozpoznanie i usu-
nięcie potencjalnych problemów produkcyj-
nych rzutujących na jakość i niezawodność 
końcowego produktu już na etapie jego pro-
jektowania. Poza optymalizacją procesu pro-
dukcyjnego, narzędzie ogranicza koszty i czas 
rozwoju nowych produktów oraz poprawia 
istniejące rozwiązania. 

eRAMZES  
– nowatorskie 
podejście 
do symulacji 
komputerowych
Tekst: Łukasz Matysiak, Robert Płatek, Michał Banaś, Robert Sekuła; Korporacyjne Centrum Badawcze ABB w Krakowie; 

Zdjęcia: Adam Stephan, ATO

Fabryka ABB w Przasnyszu. Nawijanie uzwojeń przekładników prądowych i napięciowych średnich napięć. Fabryka ABB w Przasnyszu. Stacja testów przekładników.
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Analiza geometrii i dyskretyzacja
Aplikacja eRAMZES to strona interne-

towa, do której dostęp mają inżynierowie 
ABB. Jest wyposażona w przyjazny interfejs 
graficzny, za pomocą którego użytkownicy 
przesyłają model geometryczny produktu 
oraz definiują parametry procesu wykorzy-
stywane w jego produkcji.

Dalsze kroki analizy wykonywane są 
w sposób automatyczny i niewidoczny 
dla użytkownika. W pierwszej kolejności 
następuje analiza geometrii produktu i jej 
przygotowanie do symulacji numerycznej. 
Polega ono na pozbyciu się nieistotnych 
cech geometrycznych z punktu widze-
nia obliczeń, a następnie na numerycznej 
dyskretyzacji* modelu. Należy podkreślić, 
iż automatyzacja procesu generowania 
siatki numerycznej jest jednym z najwięk-
szych osiągnięć narzędzia eRAMZES, gdyż 
w standardowym, ręcznym podejściu jest 
to niezwykle wymagająca i czasochłonna 
operacja, przysparzająca wielu problemów, 
nawet zaawansowanym użytkownikom. 
Tymczasem, w przypadku aplikacji eRAM-
ZES, etap generacji siatki zajmuje od kil-
kunastu minut do godziny dla najbardziej 
skomplikowanych geometrii.

Ostatecznie, w pełni zdefiniowany model 
obliczeniowy trafia do oprogramowania 
komercyjnego ANSYS Fluent, służącego 
do analiz cieplno-przepływowych.

Obliczenia cieplno-przepływowe
W środowisku tym wykonywane są obli-

czenia dla dwóch pierwszych etapów pro-
cesu formowania reaktywnego, tj. zalewanie 
formy mieszanką żywiczną oraz utwardzanie 
materiału wewnątrz formy. Są to wysoce 
skomplikowane procesy, którym towarzyszy 

wiele zjawisk – dwufazowy przepływ masy, 
wymiana ciepła między ciałami stałymi 
i cieczami, zmiana stanu skupienia żywicy 
epoksydowej na skutek chemicznej reakcji 
utwardzania związanej z intensywną gene-
racją ciepła (reakcja egzotermiczna). Efekty 
te zostały uwzględnione w symulacji, m.in. 
dzięki dodatkowym modelom matematycz-
nym zaimplementowanym w środowisku 
ANSYS Fluent (np. model kinetyki reakcji 
utwardzania). Wyniki symulacji przedstawiają 
przebieg procesu napełniania formy, jak 
również poziom temperatur w układzie oraz 
stopień przereagowania żywicy w wyniku 
zachodzącej reakcji chemicznej.

Transfer wyników oraz symulacja 
mechaniczna

W kolejnym kroku przeprowadzana jest 
analiza mechaniczna. Ze względu na zło-
żoność, jak i dynamiczny charakter zjawisk 
fizyko-chemicznych zachodzących podczas 
formowania materiałów termoutwardzalnych, 
prawidłowe modelowanie numeryczne pól 
odkształceń i naprężeń wymaga uwzględ-
nienia pierwszej fazy cyklu produkcyjnego 
wyrobu w postaci wspomnianego etapu 
zalewania i utwardzania. W tym celu pola 
temperatury i rozkład stopnia przereagowa-
nia żywicy przechodzącej ze stanu ciekłego 
w usieciowany są odpowiednio transferowa-
ne i uwzględnione jako warunki początkowe 
dla analizy strukturalnej.

W drugim etapie obliczeń kontynuowana jest 
analiza cieplna oraz – równolegle – realizowane 
winny być obliczenia odkształceń i naprę-
żeń w komponencie. W praktyce, z uwagi 
na brak silnego wzajemnego sprzężenia 
pomiędzy polami temperatury i odkształceń, 
obliczenia w drugim etapie mogą przebiegać 

*Formowanie reaktywne – technika 
wytwarzania produktów polegająca na 
wtłaczaniu ciekłej mieszanki tworzywa 
do formy (z wykorzystaniem sił grawitacji 
lub niskiego nadciśnienia), w której po 
podgrzaniu lub pod wpływem reakcji 
chemicznej mieszanka zastyga.
*Dyskretyzacja – podział objętości 
geometrii na skończoną ilość elemen-
tów (tworzenie tzw. siatki elementów), 
dla których poszukuje się rozwiązania. 
W celu uzyskania wymaganej dokład-
ności poszukiwanego rozwiązania, 
wykorzystywane elementy powinny 
być na tyle małe, aby aproksymowa-
ne wewnątrz nich funkcje mogły być 
przybliżone za pomocą wielomianów. 
Zmniejszanie rozmiaru elementów pro-
wadzi jednak do zwiększenia ich ilości 
i tym samym do wydłużenia czasu 
obliczeń. Dlatego najczęściej stosuje się 
zmienny rozmiar elementów. W regio-
nach dużych gradientów wartości 
poszukiwanej funkcji stosuje się ele-
menty o mniejszym rozmiarze (większa 
ilość elementów, czyli tzw. zagęszczenie 
siatki), natomiast w regionach łagod-
nych zmian wartości funkcji siatka jest 
rozrzedzana.

Słowniczek:

Automatyzacja 
obliczeń numerycznych 
znacząco skróciła czas 
potrzebny na wykonanie 
symulacji komputerowej 
w porównaniu 
do standardowego 
podejścia, w którym 
wszystkie etapy 
symulacji wykonywane 
są ręcznie.

sekwencyjnie. W praktycznej implementacji 
procedury obliczeń do analizy mechanicznej 
zastosowano pakiet oprogramowania komer-
cyjnego ABAQUS, a do transferu wyników 
z obliczeń CFD (Computational Fluid Dynamics 
– obliczeniowa mechanika płynów) do wspo-
mnianego środowiska ABAQUS opracowano 
własny algorytm.

Ponadto, uwzględnienie złożonych zjawisk 
pojawiających się w opisywanym procesie 
wymagało implementacji dodatkowych modeli 
matematycznych.

Wyniki w postaci filmów i rysunków
Opisane wcześniej wyniki analizy ciepl-

no-przepływowej i cieplno-mechanicznej 
prezentowane są na stronie internetowej 
w postaci filmów, wykresów czy rysun-
ków obrazujących rozkład danej wielkości 
(np. temperatury czy naprężeń) w układzie. 
W ten sposób użytkownik narzędzia eRAM-
ZES uzyskuje możliwość dokładnej analizy 
przebiegu procesu formowania reaktyw-
nego, dzięki czemu jest w stanie rozpo-
znać potencjalne problemy produkcyjne, 
jak niepełne zalanie formy (przestrzenie 
powietrzne), zbyt wczesne utwardzenie 
mieszanki żywicznej, niewłaściwy prze-
bieg utwardzania, przegrzanie materiału 
na skutek wspomnianej egzotermii reakcji 
utwardzania, deformacje, czy wreszcie zbyt 
wysokie naprężenia generowane w produk-
cie, które mogą doprowadzić do uszkodze-
nia urządzenia w procesie produkcyjnym 
lub podczas jego pracy.

01,  02 – Końcowy etap 
produkcji przekładnika 
średnich napięć w zakładzie 
ABB w Przasnyszu. 
Szczegółowa kontrola 
uzupełnia nowoczesne 
systemy wytwarzania, mające 
w efekcie dać najlepszą 
jakość gotowego wyrobu.

Schemat działania aplikacji eRAMZES

01

02
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Komunikacja 
miejska nowej 
generacji

N
a początku lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku 
w Bolechowie pod Pozna-
niem powstała montownia 
niskopodłogowych autobu-

sów miejskich Neoplan. To był efekt osobi-
stego zaangażowania Krzysztofa Olszew-
skiego, który był wówczas dyrektorem jednej 
z fabryk tej firmy w Niemczech i postanowił 
wprowadzić komunikacje publiczną w Pol-
sce w nową rzeczywistość. To właśnie on 
sprowadził i sprzedał pierwszy niskopodło-
gowy autobus w naszym kraju, jeżdżący 
zresztą do dziś w Warszawie jako mobilne 
centrum informacyjne II linii metra.

Jeden z pierwszych, w pełni elektryczny
Niemiecka konstrukcja była całkiem niezła, 

ale szybko okazało się, że w konfrontacji 
z polską rzeczywistością (czytaj: stanem 
dróg) jej trwałość nie jest zadowalająca. 
Dlatego też polscy inżynierowie rozpoczęli 
prace badawczo-rozwojowe, by wyelimino-
wać błędy. Tak właśnie powstała pierwsza 
niezależna konstrukcja – Urbino. Jednak 
w tym samym okresie firma Neoplan została 
wykupiona przez konkurencję. Dla Krzysztofa 
Olszewskiego był to doskonały moment 
na usamodzielnienie się. Wystartował więc 
z firmą Solaris.

A zaprezentowany po raz pierwszy w 1999 
roku na targach w Poznaniu Solaris Urbino, 
nie wrócił już do macierzystego zakładu, 
z miejsca został zakupiony przez przewoź-
nika z Bydgoszczy. Zresztą do dzisiaj wozi 
pasażerów, tyle tylko, że we Wrocławiu.

– To wydarzenie stało się swoistą tradycją 
naszej fabryki – nie produkujemy prototy-
pów, które zostają w zakładzie, pierwszy 
egzemplarz każdego nowego modelu jest 
od razu pełnowartościowy i trafia do klienta 

Niewiele jest polskich firm, które z powodzeniem konkurują na całym 
świecie z najlepszymi, a do tego wyznaczają nowe kierunki, a nawet 
standardy w swojej branży. Tym bardziej każdy taki przykład warto 
pokazywać, bo „polska myśl techniczna” to nie slogan. Ona ma się 
doskonale. Na przykład w zakładach Solaris, skąd co roku wyjeżdża 
w świat ponad tysiąc nowoczesnych autobusów, trolejbusów 
i tramwajów. Każdy z nich skonstruowany przez polskich inżynierów.

– mówi Mateusz Figaszewski, zastępca 
dyrektora ds. PR w firmie Solaris. – No, 
może prawie każdy, bo pierwszy model 
autobusu elektrycznego poddajemy bardzo 
szczegółowym testom i jednocześnie pełni 
rolę auta pokazowego.

To najnowszy produkt fabryki. Wciąż jesz-
cze na etapie prototypu. Jeden z pierwszych 
na świecie w pełni elektryczny autobus 
miejski – Urbino Electric. Podkreślenie 
„w pełni elektryczny” jest o tyle uzasadnio-
ne, że od kilku lat w Bolechowie powstają 
autobusy hybrydowe, spalinowo-elektryczne. 
W Europie jeździ ich już ponad sto, a Solaris 
był pierwszym producentem, który wpro-
wadził do oferty miejskie autobusy z tym 
rodzajem napędu.

Pojazd według dowolnej koncepcji
Teraz jednak firma wykonuje kolejny 

milowy krok. Urbino Electric ma szansę 
zrewolucjonizować komunikację miejską, 
szczególnie w ścisłych centrach dużych 
miast, gdzie zanieczyszczenie powietrza 
i hałas przekracza wszelkie normy.

Projekt jest całkowicie autorski, a do jego 
realizacji zaproszono wiele wyspecjalizowa-
nych firm. Na przykład inżynierowie z ABB 
zaproponowali dla tego przedsięwzięcia 
aparaturę modułową, sterowniczą i łącze-
niową. Niby drobiazg, ale dość istotny. 
W końcu to pojazd elektryczny.

– Na jednym ładowaniu nasz autobus 
może dzisiaj pokonać około 100 kilome-
trów, uwzględniając oczywiście pasażerów 
i włączoną klimatyzację – tłumaczy Mateusz 
Figaszewski. – Wystarczy to w wielu sytu-
acjach, na przykład na płytach lotniska, 
gdzie autobusami podwozi się pasażerów 
do samolotów, czy w mniejszych miastach. 
Jednak w większym mieście autobus 

Autobusy miejskie muszą spełniać 
wiele wymagań. Powinny być zwrotne, 
ekologiczne, lekkie, estetyczne 
i zabierać możliwie dużo pasażerów. 
To prawdziwe wyzwanie dla inżynierów 
i konstruktorów.
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Podczas EURO 2012 Solaris Urbino 
Electric będzie kursował pomiędzy 
lotniskiem a największymi hotelami 
w Poznaniu. Będzie to doskonała 
promocja miasta dbającego o środowisko 
i fabryki stawiającej na innowacje.

pokonuje dziennie średnio 350 kilometrów, 
więc musiałby być trzy razy doładowywa-
ny. I to jest na dzisiaj największe wyzwa-
nie dla naszych inżynierów – infrastruktura 
zewnętrzna.

Pomysłów jest oczywiście wiele: można 
postawić na końcach tras stacje szybkiego 
ładowania, można ułożyć infrastrukturę pod 
ulicą i uruchomić ładowanie indukcyjne, moż-
na też pomyśleć o trakcji nadziemnej, a być 
może jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie 
szybka wymiana baterii na „pełne”.

– Opcji jest bardzo dużo i zapewne każde 
miasto będzie miało swoją własną koncep-
cję i indywidualne rozwiązanie – uważa 
Mateusz Figaszewski. – My jesteśmy bardzo 
elastyczni, możemy przygotować pojazd 
według dowolnej koncepcji.

Trolejbusy przeżywają renesans
Bo tak naprawdę to właśnie ta elastycz-

ność jest największą zaletą bolechowskiej 
spółki. Stąd zapewne tak duże zaintereso-
wanie produktami Solarisa w całej Europie, 
ponieważ zakład jest w stanie przygotować 
pojazd według najbardziej wyrafinowanej 
specyfikacji. Oprócz tego, że jest kilka modeli 
nadwozia (od 8,6 m do 18 m z przegubem), 
to kombinacje napędu też potrafią zaskoczyć. 
Odbiorca może sobie zażyczyć tradycyjny 
silnik dieslowski, silnik CNG na sprężony 
gaz ziemny lub z napędem hybrydowym 
w dowolnej kombinacji. Fabryka oferuje pięć 
konfiguracji napędu hybrydowego i pięć róż-
nych typów autobusów z tym napędem.

Poza tym, Solaris produkuje także tram-
waje Tramino i trolejbusy, w Polsce nieco 

Od trzech lat Solaris oferuje pojazdy szynowe. Sukces tramwaju Tramino nie jest – według zapewnień spółki – ostatnim słowem 
Solarisa w tym segmencie rynku.

niedoceniane (linie są tylko w Gdyni, Lublinie 
i Tychach), za to w Europie przeżywają-
ce renesans. Zarówno dla tramwajów, jak 
i trolejbusów ABB dostarczyła aparaturę 
modułową, sterowniczą i łączeniową. Nowe 
linie powstają na przykład we Włoszech 
i Szwecji, a wiele starych linii jest moderni-
zowanych. W Salzburgu komunikacja miej-
ska całkowicie oparta jest na trolejbusach. 
W sumie, po miastach Europy jeździ ponad 
600 polskich trolejbusów, co stawia Solaris 
na czołowej pozycji wśród producentów 
tych pojazdów. W ofercie spółki jest także 
autobus międzymiastowy InterUrbino.

Dwukierunkowy tramwaj i lekki autobus
Kilkanaście lat temu Solaris zatrudniał 36 

osób i produkował 50 autobusów rocznie. 

Solaris Bus&Coach
O firmie

Solaris Bus&Coach jest producentem 
autobusów miejskich Solaris Urbino, 
trolejbusów Solaris Trollino, autobu-
sów międzymiastowych InterUrbino, 
autobusów specjalnych oraz tram-
wajów Tramino. Założycielami i do dziś 
jedynymi właścicielami firmy są Solange 
i Krzysztof Olszewscy. 
Wcześniej, przez 14 lat, Krzysztof 
Olszewski był pracownikiem, a także 
wieloletnim dyrektorem fabryki Neoplan 
w Berlinie Zachodnim. Po powrocie 

do kraju, jako przedstawiciel tej firmy, 
sprzedał pierwszy w Polsce miejski auto-
bus niskopodłogowy. Kilka lat później 
założył firmę Solaris, w której powstały 
od podstaw pierwsze polskie modele 
autobusów niskopodłogowych. Dzisiaj 
firma jest liderem w branży, mając 
ponad 50-proc. udział w polskim rynku. 
Od momentu uruchomienia produkcji 
w 1996 roku wyprodukowała ponad 8 tys. 
autobusów i trolejbusów, które jeżdżą 
po drogach 25 krajów.

Dzisiaj w czterech zakładach pracuje łącznie 
2200 osób, a w ubiegłym roku sprzedano 
1205 pojazdów, z czego 500 w Polsce. Te 
liczby mówią same za siebie.

Ale jest jeszcze coś, co pokazuje sposób 
działania tego przedsiębiorstwa. Samo biuro 
techniczne to około 100 osób, z czego poło-
wa zajmuje się badaniami i rozwojem.

– Z jednej strony to bardzo dużo, bo nie-
wiele polskich firm ma tak rozbudowane 
komórki rozwojowe – przyznaje z satysfakcją 
Mateusz Figaszewski. – Z drugiej jednak, 
patrząc na imponującą liczbę wdrażanych 
rozwiązań i nowych koncepcji, to nie jest 
duży zespół.

Szczególnie, że prace badawczo-rozwo-
jowe to nie tylko patrzenie w przyszłość. 
Oczywiście, dzisiaj pojazd elektryczny jest 

chlubą firmy i produktem, nad którym inży-
nierowie cały czas pracują. Ale konstrukcje 
już wytwarzanych autobusów zmieniają się 
nieustannie, wprowadzane są nowe wyma-
gania prawne, klienci mają coraz większe 
oczekiwania, standard musi rosnąć. A do 
tego, gdzieś w konstruktorskich zamierze-
niach – obok bieżących zleceń, na przykład 
na dwukierunkowy tramwaj do niemieckiej 
Jeny – rozwija się koncepcja małego i lek-
kiego autobusu miejskiego, zbudowanego 
z zupełnie nowych materiałów, który mógł-
by bez obaw kursować po historycznych 
centrach miast.

– No i nie zapomnijmy, że w 2009 roku 
z sukcesem weszliśmy w segment pojazdów 
szynowych – podkreśla na zakończenie 
Mateusz Figaszewski. – A to na pewno 

nie jest ostatnie słowo Solarisa w tej 
dziedzinie...

Czytaj więcej na blogu:

Sławomir Dolecki:

Auta elektryczne to nie przyszłość...  

to teraźniejszość

Blog ABB w Polsce  
abbpolska.blogspot.com
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Przyjemność 
posiadania  
fajnej zabawki

O
d dłuższego czasu nosił się 
z zamiarem zainstalowania 
w domu systemu sterowa-
nia. Podglądał takie rozwią-
zania u znajomych, czytał 

katalogi i artykuły w prasie branżowej. 
Gdy rozpoczął budowę nowego domu, 
już był pewien, że taki właśnie system 
zainstaluje.

– Wówczas jeszcze nie wiedziałem, 
„z czym to się je”, zresztą do dzisiaj nie 
interesuje mnie, co się dzieje w środku, 
system ma działać i sprawiać, że mój dom 
stanie się w pewnym sensie inteligentny 
– mówi Piotr Rubik. – To trochę jak z muzyką. 
Człowiek, który jej słucha, czerpie z tego 
radość, a nie siedzi i analizuje nuty.

Klawisze wyglądają zupełnie inaczej
Gdy podjął już decyzję, przyjrzał się ofer-

cie dostępnej na rynku i zdecydował się 
na rozwiązanie firmy ABB.

– Mój wybór w największej mierze podyk-
towany był estetyką, nie analizowałem kwe-
stii technicznych, bo się na tym nie znam 
– przyznaje muzyk. – Wiem za to, że ten 
osprzęt był o wiele ładniejszy od rozwiązań 
konkurencyjnych, a dla mnie ma to ogromne 
znaczenie.

Doradztwa merytorycznego podjął się 
Krzysztof Sasin z ABB. Wysłuchał oczeki-
wań i zaproponował konkretne rozwiązania, 
a instalatorzy wykonali wszelkie prace na eta-
pie budowy domu. To była druga połowa 
ubiegłego roku. Jeszcze w grudniu, przed 
świętami, Piotr Rubik z rodziną wprowa-
dził się do nowego domu w warszawskim 
Wilanowie. Dzisiaj, po trzech miesiącach, 
dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami 
na temat systemu.

Uwielbiam wszelkie nowinki 
techniczne, telefony, tablety, 
konsole do gier, zabawki 
elektroniczne, a teraz także swój 
system sterowania budynkiem, 
który zainstalowałem w nowym 
domu. To niesamowita wygoda 
i wspaniała zabawa, a przebywanie 
w domu powinno sprawiać 
mi przyjemność – mówi Piotr 
Rubik, muzyk, kompozytor, 
dyrygent, producent muzyczny i... 
zdeklarowany gadżeciarz.
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– Największym wyzwaniem jest zmiana 
przyzwyczajeń, bo mamy naturalny nawyk 
zapalania i gaszenia światła jednym klawi-
szem. Przy systemie sterowania klawisze 
wyglądają zupełnie inaczej i inaczej też się 
z nich korzysta – mówi. – Na samym początku 
myślałem, że nie uda mi się nauczyć tych 
wszystkich funkcji, nie pamiętałem, gdzie, 
czym i jak się posłużyć, wydawało mi się 
to dość skomplikowane. Korzystałem więc 
z centralnego panelu dotykowego, gdzie 
wszystko jest bardzo czytelne. Szybko jed-
nak się okazało, że całe rozwiązanie jest tak 
intuicyjne, że po tygodniu przestało sprawiać 
jakikolwiek problem.

Podczas konfiguracji systemu zdał się 
na wiedzę i doświadczenie instalatorów. 
Nie zawiódł się. W dziewięćdziesięciu pro-
centach przygotowali wszystko bez zarzutu, 
pozostałe dziesięć łatwo na szczęście zmie-
nić w ustawieniach dostępnych na panelu 
sterowania. Zrobi to wkrótce, jak przetestuje 
wszystkie możliwości dogłębnie i wyciągnie 
z tego wnioski. Wówczas wprowadzi nie-
zbędne korekty.

Gaszenie światła iPhonem
Pan Piotr nie ukrywa, że posiadanie 

i korzystanie z systemu naprawdę sprawia 
mu przyjemność.

– Uwielbiam wszelkiego rodzaju gadżety, 
można wręcz powiedzieć, że jestem zde-
klarowanym gadżeciarzem – przyznaje. 
– Lubię to i oczekuję od sprzętu, że oprócz 
maksymalnej funkcjonalności, da mi także 
dobrą zabawę. Takie samo podejście mam 
do systemu sterowania budynkiem.

I oczywiście – choć przyznaje niechętnie 
– lubi czasami „pstryknąć” sobie coś zupełnie 
bez powodu. Ot tak, bo akurat przechodził 
i „pstryknął sobie” dla zabawy.

– Jest wiele rzeczy, które mnie fascynują, 
na przykład mogę sterować oświetleniem 
za pomocą iPhona lub iPada, nie ruszając 
się z kanapy – dodaje. – Niezastąpiony jest 
także wyłącznik całego domu przy drzwiach. 
Wychodząc, nie muszę się zastanawiać, czy 
gdzieś nie zostawiłem zapalonej lampy.

Podczas luźnej rozmowy pojawiają się kolej-
ne zalety systemu. Skupienie wielu wyłączni-
ków w jednym miejscu. Systemy czujek, które 
automatycznie włączają i wyłączają światło. 
Ustawienia temperatury w pomieszczeniach. 
Podgląd na cały dom z panelu dotykowego. 
Stacja pogodowa na dachu z podglądem 
temperatury, siły wiatru i opadów.

– I oczywiście zapamiętywanie ustawień 
światła, to chyba jedna z ciekawszych funkcji 
– podkreśla muzyk. – Tworzę sobie w salo-
nie odpowiednią atmosferę za pomocą 

01,  02 Na rynku jest wiele rozwiązań 
w standardzie KNX, oferowanych 
przez różne firmy. Dla laika nie 
ma pomiędzy nimi zauważalnej 
różnicy, dlatego użytkownicy 
kierują się niestandardowymi 
kryteriami wyboru. Dla Piotra 
Rubika wartością decydującą 
o wyborze była estetyka osprzętu 
wytwarzanego przez ABB.

oświetlenia i wszystko mogę zapamiętać 
i odtworzyć jednym przyciskiem. Inne światło 
na spotkanie towarzyskie, inne do ogląda-
nia telewizji, jeszcze inne podczas kolacji 
z rodziną.

A jest czym się bawić. Architekt zaprojekto-
wał tylko na parterze ponad 50 halogenów i kil-
ka dodatkowych lamp. Dzięki temu za pomocą 
oświetlenia można tworzyć tu cuda.

Chodzi o ten „bajer”
I wreszcie system audio-world. Szczególnie 

zainteresowała nas opinia profesjonalisty, 
w końcu „audio” to dla Piotra Rubika cały 
„world”.

– Bez przesady. To nie jest rozwiązanie 
dla melomana czy audiofila, który poszu-
kuje muzycznych przeżyć. To system, który 
pozwala w każdym pokoju posłuchać rano 
audycji radiowej, wiadomości czy prognozy 
pogody – studzi nasze zapędy kompozytor. 
– Poza tym, jakość tego dźwięku nie jest 
zła, bo głośniki – choć niewielkie – są dość 
przyzwoite.

Ale nie radio w każdym pokoju stanowi 
największą wartość. Dla mieszkańców trzy-
kondygnacyjnej willi nieoceniony jest inter-
kom głośnomówiący, dzięki któremu szybko 
i łatwo mogą komunikować się z pozosta-
łymi członkami rodziny. Ze swojej pracowni 

na drugim piętrze pan Piotr, bez podnoszenia 
głosu i wychylania się na schodach, może 
porozmawiać z żoną.

Podsumowując. Piotr Rubik, od niedawna 
użytkownik systemu sterowania budyn-
kiem, podkreśla, że dla niego największą 
wartość stanowi wygoda, jaką daje mu ten 
system. A zaraz potem estetyka. Poza tym, 
już wie, czego mu brakuje, i o co uzupełni 
„inteligencję” swojego domu przy kolejnym 
podejściu.

– Można zrobić elektrycznie zasuwa-
ne zasłony i rolety, dołożyć kilka bajerów 
– mówi. – Ale nie wynika to z lenistwa czy 
rzeczywistej konieczności, bo zasłony można 
bez problemu zaciągać ręcznie. Chodzi o ten 
„bajer”. O maksymalne wykorzystanie moż-
liwości systemu. O przyjemność posiadania 
fajnej zabawki. Szkoda tylko, że ten cały 
KNX nie sprząta i nie kosi trawy. Bo wtedy 
byłby naprawdę niezastąpiony.

02

Projektant: firma Elektris z Poznania. Jej doświadczenia z inteligentnymi budynka-
mi sięgają 1999 roku. Wprowadzała w Polsce system KNX/EIB, będący wówczas 
nowym, zdobywającym popularność standardem promowanym przez koncerny 
elektrotechniczne. Specjalizuje się w kompleksowych realizacjach instalacji elektrycz-
nych i teletechnicznych wyposażonych w technologię KNX/EIB.
Wykonawca: firma Inteligentny Budynek z Warszawy oferuje inteligentne systemy 
automatyki w najwyższej, światowej jakości produktów i wykonania. Specjalizuje 
się w kompleksowych realizacjach inteligentnych instalacji elektrycznych, teletech-
nicznych oraz audio-wideo zintegrowanych w jeden, spójny system sterowania przy 
wykorzystaniu technologii KNX/EIB. Ofertę kieruje głównie do najbardziej wymaga-
jących klientów, dla których komfortowy, wygodny i bezpieczny dom to jeden z naj-
ważniejszych priorytetów.

Projektant i wykonawca instalacji 
KNX w domu Piotra Rubika:
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Transformator mocy należy do grupy najbardziej niezawodnych 
elementów sieci energetycznej. Zdarza się jednak, że z różnych 
przyczyn wymaga interwencji serwisu, po której trzeba przeprowadzić 
serię testów. Dotychczas na takie testy urządzenie trzeba było 
transportować do fabryki, jednak od pewnego czasu ABB oferuje 
możliwość przeprowadzenia wszelkich prób na miejscu instalacji.

Z
budowanie przewoźnej stacji 
prób wysokiego napięcia (Tra-
foSiteTesting) wynikało ze zro-
zumienia i uszanowania przez 
ABB polityki redukcji kosztów 

użytkowników transformatorów. W ramach 
nowego podejścia do serwisu tych urządzeń 
spółka oferuje również przeglądy, naprawy 
i remonty transformatorów w miejscu ich 
zainstalowania, kładąc szczególny nacisk 
na maksymalne ograniczenie czasu prze-
stoju, co stanowi istotną wartość z punktu 
widzenia klienta. Doskonałym uzupełnieniem 
tej oferty jest właśnie TrafoSiteTesting.

Mobilna, jak zakładowa
– To jeden z przykładów wielkich możliwo-

ści firmy ABB, przewoźna stacja wysokiego 
napięcia do wykonywania pomiarów transfor-
matorów mocy do 400 kV – mówi Mirosław 
Owczarek z Serwisu Transformatorów Mocy 
ABB w Łodzi. – To jedyne tego typu rozwią-
zanie w Europie i jedno z niewielu na świecie. 
Stacja jest własnością ABB Niemcy, ale jest 
wykorzystywana przez służby serwisowe 
ABB we wszystkich krajach.

Przewoźna stacja prób wysokiego napię-
cia składa się z dwóch standardowych 
kontenerów, w których zainstalowano apa-
raturę kontrolną i pomiarową, dzięki której 
w dowolnym miejscu na świecie można prze-
prowadzić próby wszystkich typów i marek 
transformatorów, począwszy od niewielkich 
urządzeń sieciowych, aż do największych 
transformatorów generatorowych podwyż-
szających napięcie.

– Ta stacja pozwala na przeprowadzenie 
wszelkich prób przewidzianych procedurami 
ABB oraz warunkami technicznymi pracy 
transformatorów wynikającymi z norm – doda-
je Michał Lasota, inżynier sprzedaży z łódz-
kiego serwisu ABB. – Praktycznie obejmuje 
to wszystkie próby i testy, jakie przeprowadza 
się w zakładowych stacjach prób.

Piorun z kontenera
Zainstalowana w kontenerze aparatu-

ra pozwala na skontrolowanie urządzenia 
po przeprowadzeniu najbardziej zaawan-
sowanych prac – naprawie części aktywnej 
transformatora, wymianie uzwojeń, rdzenia 
czy wewnętrznych elementów izolacyjnych. 
Prace takie, w ramach TrafoSiteRepair, ser-
wisanci ABB mogą przeprowadzić w miejscu 
instalacji transformatora.

– Na wyposażeniu stacji jest również 
generator impulsów udarowych, dzięki 
któremu możemy zbadać wytrzymałość 

Przewoźna stacja prób wysokiego 
napięcia jest zainstalowana w zmody-
fikowanym kontenerze 40-stopowym:
–  długość: 2,2 m (16 m podczas 

pracy),
– szerokość: 2,5 m,
–  wysokość: 2,6 m (10 m podczas 

prób),
– waga całkowita: 27 t.
Do pracy przewoźnej stacji prób 
potrzebne jest stabilne zasilanie, 
tj. 400 V/550 kVA. Energia może być 
dostarczona zarówno z generatora 
Diesla, jak i z sieci rozdzielczej.
Maksymalna odległość do testowane-
go obiektu wynosi 25 metrów.

Charakterystyka 
stacji

–  po TrafoSiteRepair transformatora,
–  po awarii w celu diagnostyki i detek-

cji uszkodzenia,
–  w ocenie stanu jednostek ważnych 

i krytycznych o wysokiej wartości 
podczas planowego wyłączenia,

–  przed rozruchem i załączeniem 
zapasowych transformatorów,

–  po dostawie i montażu remontowa-
nych albo nowych transformatorów.

Zastosowanie 
TrafoSiteTesting:

–  próba udarowa piorunowa do 1800 kV,
– próba łączeniowa do 1300 kV,
–  lokalizacja uszkodzenia podczas 

próby piorunowej/łączeniowej,
– próby wyrobu i specjalne.

Możliwości 
stacji:

izolacji – dodaje Michał Lasota. – Pozwala 
on na wykonywanie prób udarowych 
na transformatorach i dławikach. Stacja 
generuje napięcie obciążenia do 2 milionów 
woltów, symulujące oddziaływanie pioruna 
na transformator mocy. Ta metoda z łatwo-
ścią weryfikuje stan izolacji transformatorów 
w miejscu pracy. Ma ona zastosowanie 
zarówno w przypadku nowych, jak i remon-
towanych jednostek, kiedy sprawdza się 
stan transformatora oraz wówczas, gdy 
trzeba zlokalizować uszkodzenia.

Próba udarowa piorunowa i przełącza-
nia na transformatorze mocy jest rutyno-
wym testem dla urządzeń ze znamiono-
wym napięciem większym niż 300 kV. Test 
ma na celu zweryfikowanie wytrzymałości 
izolacji dla napięć nieustalonych, spowo-
dowanych zjawiskami atmosferycznymi 
(piorun), zakłóceniami w sieci czy czynno-
ściami łączeniowymi.

Do świadomości klientów
Przewoźna stacja prób ABB sprawdziła 

się wielokrotnie, przede wszystkim w Rosji 
i Brazylii, gdzie demontaż i transport transfor-
matora do fabryki niósłby za sobą ogromne 
wyzwania logistyczne i wysokie koszty.

– Z jednej strony konieczność prac na miej-
scu instalacji może wynikać z zabudowania 
transformatora, gdzie demontaż urządzenia 
wymagałby wyburzania ścian czy części 
budynku lub organizowania dodatkowych 
zabezpieczeń na trasach przejazdu – tłu-
maczy Michał Lasota. – Z drugiej, kluczowy 
może być również czas wynikający z takiej 
operacji. Remont zakończony wszystkimi 
testami na miejscu u klienta będzie trwał 
o wiele krócej niż wysyłanie transformatora 
do fabryki.

Do tej pory stacja nie była wykorzystana 
w Polsce. Dotychczas nie pojawiła się taka 
konieczność, choć inżynierowie z łódzkiego 
serwisu przyznają, że jest wiele transforma-
torów – szczególnie w hutach czy dużych 
zakładach przemysłowych – przy remoncie 
których prace na obiekcie byłyby jak naj-
bardziej uzasadnione.

– Choć nasi klienci dzisiaj jeszcze nie 
czują potrzeby korzystania z tej oferty, 
to chcielibyśmy, żeby mieli świadomość, 
że ABB dysponuje takimi możliwościami 
i w każdej chwili taką usługę jesteśmy w sta-
nie świadczyć – podsumowuje Mirosław 
Owczarek.

Więcej informacji:

e-mail: mirosław.owczarek@pl.abb.com,

tel. kom.: 601 079 417

TrafoSiteTesting – mobilna 
stacja prób wysokiego napięcia
Tekst: Sławomir Dolecki; zdjęcie: Arch. ABB
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ABB jako jeden ze światowych liderów 
branży AKPiA w swoim portfolio ma szeroką 
gamę przepływomierzy przygotowanych 
dla rynku wod-kan. Urządzenia te można 
podzielić na trzy grupy: zasilane sieciowo, 
bateryjnie lub ze źródeł odnawialnych 
oraz przepływomierze do spływów 
grawitacyjnych.

Zasilane sieciowo
W tej rodzinie znajdują się dwa rodzaje 

przepływomierzy: kołnierzowe WaterMaster 
oraz sztycowe AquaProbe FEA100.

WaterMaster znakomicie nadają się zarów-
no do wody pitnej, jak i do ścieków, a dzięki 
zgodności z MID mogą służyć do pomiarów 
rozliczeniowych. W chwili obecnej dostępne 
są wykonania od DN10 do DN2200. Dzięki 
unikalnej oktagonalnej konstrukcji czujnika 
przepływomierz wymaga jedynie 5 odcinków 
prostych przed czujnikiem. Jego standardo-
wa dokładność to 0,4 proc., ale opcjonalnie 
dostępna jest podwyższona – 0,2 proc.

AquaProbe jest idealnym rozwiązaniem 
dla rurociągów o większej średnicy, gdzie 
płynie czysta woda. Zakres średnic, na któ-
rych można go zamontować, to od DN200 

do DN8000. Dzięki prostemu sposobowi 
montażu nie jest wymagana duża ingerencja 
w konstrukcję rurociągu, a możliwość mon-
tażu i demontażu pod ciśnieniem sprawia, 
że w przypadku awarii nie ma potrzeby 
wyłączania rurociągu. Dokładność tego typu 
przepływomierzy wynosi 2 proc. skali.

Obydwa przepływomierze posiadają ten 
sam przetwornik, co sprawia, że zarządzanie 
siecią i jej utrzymanie wymaga znacznie 
mniejszej ilości części zapasowych, a dzięki 
modułowej konstrukcji wymiana i naprawa 
jest bardzo szybka i prosta. Wszystkie dane 
kalibracyjne są przechowywane w przypad-
ku wersji rozłącznej: w trzech miejscach, 
a w przypadku kompaktowej przepływo-
mierza WaterMaster w dwóch. Dzięki temu 
nie trzeba ręcznie przepisywać wszystkich 

parametrów kalibracyjnych po wymianie 
uszkodzonego elementu.

Przetwornik w standardzie ma dwa wyjścia 
impulsowe oraz jedno alarmowe. Poza tym 
jest jeszcze wyjście prądowe 4... 20 mA 
z protokołem HART, które opcjonalnie może 
być zamienione na MODBUS RTU RS485 
lub PROFIBUS DP. Zmiana protokołu komu-
nikacyjnego wymaga jedynie zmiany prze-
twornika, a nie całego przepływomierza.

Kolejną zaletą jest rozbudowana autodia-
gnostyka zgodna ze standardami NAMUR. 
Pozwala to łatwo i szybko znaleźć przyczynę 
błędu lub poinformować o nieprawidłowo-
ściach w działaniu.

Zasilane bateryjne lub ze źródeł 
odnawialnych

Podobnie jak w przypadku przepływo-
mierzy z zasilaniem sieciowym, tak samo 
w tej rodzinie, ABB oferuje dwa rodzaje 
przepływomierzy: kołnierzowe AquaMaster 3 
i sztycowe AquaProbe FEA200.

AquaMaster 3 jest przeznaczony do czystej 
wody i znakomicie nadaje się do monitoringu 
sieci. Jest zgodny z MID, dzięki czemu może 
być stosowany jako pomiar rozliczeniowy. 
Zakres średnic wynosi od DN15 do DN600, 
a dzięki unikalnej konstrukcji czujnika nie 
wymaga stosowania żadnych odcinków pro-
stych przed oraz za czujnikiem. Dokładność 
standardowa czujnika to 0,5 proc. (opcjo-
nalna – 0,25 proc.). Parametry dokładności 
oraz dostępnych średnic, a także sposób 
montażu, dla czujnika AquaProbe FEA200 
są takie same jak w przypadku FEA100.

Oba czujniki pracują z tym samym prze-
twornikiem i mogą być dowolnie zamieniane, 
uwzględniając jedynie fakt, że czujnik musi 
być przystosowany do tego samego źró-
dła zasilania co przetwornik. Przetwornik 
AquaMaster ma trzy możliwe źródła zasilania: 
bateryjne (standardowa bateria wystarcza 
na 5 lat), sieciowe 230 VAC z 5-dniowym 
podtrzymaniem w przypadku zaniku zasi-
lania, ze źródeł odnawialnych (słoneczne, 
wiatrowe) z podtrzymaniem 3-tygodniowym 
w przypadku braku wystarczającej ilości 
energii.

Zarówno w AquaMaster 3, jak i son-
dzie AquaProbe FEA200 wszystkie dane 
kalibracyjne mieszczą się w czujniku. Są 
zgrywane do przetwornika w momencie 
zasilenia, co upraszcza montaż i urucho-
mienie przepływomierza.

Przepływomierze ABB  
dla rynku wod-kan

Przetwornik może mieć dwa wyjścia 
impulsowe i jedno alarmowe lub wyjście 
po protokole MODBUS RTU RS485.

Do spływów grawitacyjnych
Na ten segment przepływomierzy składają 

się: elektromagnetyczne przepływomierze 
PartiMag 2 dla kanałów zamkniętych, w któ-
rych występuje niecałkowite wypełnienie rury, 
oraz ultradźwiękowe przetworniki pozio-
mu z zaimplementowaną funkcją pomiaru 
przepływu na elementach spiętrzających 
w kanałach otwartych.

Przepływomierz PartiMag 2, chociaż jest już 
dłuższy czas na rynku światowym, to nadal 
jest bardzo innowacyjną konstrukcją. Potrafi 
mierzyć przepływ w rurociągach, gdzie wypeł-
nienie jest większe od 10 proc. z dokładnością 
3 proc., natomiast przy całkowitym wypeł-
nieniu dokładność wynosi 1 proc.

Chociaż pomiar niepełnych rurociągów nie 
jest łatwy, przepływomierz ten potrzebuje 
zaledwie pięciu odcinków prostych przed 
i trzech za czujnikiem. Przeznaczony jest 
zarówno dla instalacji z wodą pitną, jak 
i ścieków. Posiada wyjście prądowe, które 
może być dowolnie ustawione 0/4... 20 mA 
lub 0/2... 10 mA. Oprócz tego do dyspo-
zycji są dwa wyjścia impulsowe oraz jedno 
wejście przekaźnikowe. Dostępne średnice 
mają zakres DN150…DN2000.

W portfolio ABB są też dwa rodzaje prze-
tworników ultradźwiękowych do pomia-
ru przepływu w kanałach otwartych. Jest 
to zarówno wykonanie kompaktowe, gdzie 
jest zintegrowany czujnik z przetwornikiem, 
jak i rozdzielne, gdzie długość kabla łączą-
ca czujnik z przetwornikiem może sięgać 
do 100 m. Sonda przetwornika kompak-
towego ma zakres 10 m, natomiast roz-
dzielnego 15 m.

Obydwa rodzaje przetworników mają 
w standardzie wyjście prądowe 4…20 mA 
odwzorowujące przepływ. Oprócz tego 
do dyspozycji w wersji kompaktowej jest 
jedno, natomiast w wykonaniu rozdzielnym, 
trzy wyjścia przekaźnikowe. Na wyświetla-
czu oprócz przepływu chwilowego widać 
również stan licznika.

Dodatkowe informacje na stronie:  
www.abb.pl/instrumentation.

Więcej informacji:

e-mail: lukasz.nowak@pl.abb.com

tel. kom.: 728 401 253

Tekst: Łukasz Nowak; zdjęcie: Arch. ABB
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W przemysłowych procesach przetwórczych uzyskiwanie 
odpowiednich wyników jakościowych produktów 
zależy m.in. od zastosowania odpowiedniej kompozycji 
surowców. Niekiedy niewielkie zmiany składu na wejściu 
mogą rzutować w sposób znaczący na końcowy 
produkt, zwiększając koszty operacyjne procesu.

Precyzyjna analiza składu surowców ma wpływ nie tylko na jakość wyrobu, ale również 
na wydajność zakładu i ochronę środowiska.

W
 przypadku gazowych 
lub ciekłych substancji 
do ich monitorowania 
stosowane są od prze-
szło kilkudziesięciu lat 

systemy ciągłych analizatorów gazowych 
lub procesowych chromatografów gazo-
wych. Jednakże przy substancjach sypkich, 
takich jak np. surowce do produkcji klinkie-

ru, rudy metali lub paliw stałych, problem 
ich analizy rozwiązuje się poprzez labo-
ratoryjne pomiary okresowe, które mogą 
nie dawać pełnego obrazu przy szybko 
zmieniających się warunkach. Stosuje się 
również złożone metody automatyczne, 
bazujące na promieniowaniu rentgenow-
skim (XRF), które wymagają specjalnych 
układów przygotowania próbki, bądź ana-

lizatorów wykorzystujących promieniotwór-
cze źródła neutronowe (PGNAA).

Najnowsza, innowacyjna technologia 
ABB SOLBASTM, stosująca analizator 
SpectraFlow, wykorzystuje bezpieczną, 
prostą i tanią w obsłudze metodę FT-NIR 
(Near Infra Red) do pomiaru materiałów 
sypkich na taśmociągach lub w kanałach 
pneumatycznych. Jest to rozszerzenie 

Analizator online 
materiałów sypkich

wcześniej sprawdzonych w rafineriach, 
zakładach chemicznych i farmaceutycz-
nych analizatorów NIR na zastosowania 
w przemyśle mineralnym.

Analiza chemii i materiału stałego
W produkcji cementu zasadniczo skład 

chemiczny i struktura mineralogiczna 
minerałów zmienia się na wejściu zgodnie 
z żądanym oczekiwaniem składu materiału 
na wyjściu. Wydajność tego procesu może 
wzrosnąć, a jego wpływ na środowisko 
można zredukować, jeśli skład chemiczny 
i mineralogiczny może być oznaczony, a pro-
ces odpowiednio dostosowany. Dotyczy 
to szczególnie etapu, w którym właściwości 
przetwarzanego materiału zmieniają się.

Zastosowana w analizatorze SpectraFlow, 
będącym głównym elementem systemu 
SOLBAS, metoda oparta na promieniowa-
niu NIR, bazuje na tym, że promieniowanie 
to wzbudza charakterystyczne drgania 
molekularne w materiale, który został pod-
dany analizie. Otrzymywane jest widmo 
absorpcyjne, charakterystyczne dla cząste-
czek wchodzących w skład analizowanego 
materiału. Dodatkowo w ciałach stałych NIR 
oddziałuje także na drgania sieci krystalicz-
nej, które są charakterystyczne dla struktury 
krystalograficznej analizowanego materiału. 

M

M

M

M

M

Przykładowy układ zastosowania analizatora SpectraFlow

Kruszarka

Analizator
online NIR

Źródło
wapienia

Źródło SiO2 (piasek/glina)

Pryzma

Rozwiązanie ABB sprawdzone wcześniej 
w rafineriach, zakładach chemicznych 

i farmaceutycznych, doskonale sprawdza 
się także w cementowniach.

Tekst: Janusz Dzielendziak, Leopold Blahous; zdjęcia: Arch. ABB
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Ten mineralogiczny ślad NIR jest generowa-
ny dokładnie w ten sam sposób, jak ślad 
chemiczny. Oznacza to, że analizator NIR 
może być użyty do analizy zarówno chemii, 
jak i mineralogii materiału stałego.

Wystarczy komputer klasy PC
Konstrukcyjnie analizator NIR ma trzy 

główne elementy: źródło promieniowania 
NIR, spektrometr, system oszacowujący 
wartości analizowanego materiału, oparty 
na złożonym modelu kalibracyjnym.

Ze względu na bliskość NIR do światła 
widzialnego, źródłem jest standardowa, 
łatwo dostępna, dużej mocy żarówka. 
W SpectraFlow zastosowano układ ośmiu 
lamp, zapewniający odpowiednie oświetlenie 
badanej próbki na taśmociągu lub w kana-
le pneumatycznym. Spektrometr bazuje 
na własnej konstrukcji opatentowanym 
interferometrze, który pozwala na uzyski-
wanie stabilnych widm i powielanie modelu 
kalibracyjnego na dowolnym urządzeniu 
procesowym lub laboratoryjnym. Analizator 
korzysta z komputera klasy PC, gdzie opie-
rając się o chemometryczny model i specjal-
ne oprogramowanie, pozwala na kalibrację 
zoptymalizowaną dla każdego badanego 
składnika. Model jest budowany w labora-
torium na bazie próbek referencyjnych.

Eksploatacja prosta i niskokosztowa
Przed zastosowaniem aplikacji online 

z reguły bada się laboratoryjnie ok. 50 

próbek (od 3 do 5 kg każda), obejmują-
cych pełną gamę składników, które będą 
analizowane. Dla produkcji cementu kon-
centracja składników waha się w dość 
wąskim paśmie i dlatego kalibracja jest 
budowana na bazie próbek stanowiących 
skrajne (górny i dolny) limity składników. 
Główne mierzone składniki przy produkcji 
klinkieru to CaO, SiO2, Al2O3 i Fe2O3 stoso-
wane do opracowania modułu nasycenia 
wapnem (LSF). W zależności od aplikacji 
możliwe jest modelowanie innych składni-
ków, jak MgO, K2O, SO3, Cl lub wilgotności, 
która pozwala na przeliczanie pomiarów 
na materiał suchy.

Analizator wymaga niewielkich robót kon-
serwacyjnych i ma niskie koszty eksploata-
cyjne. Układ optyczny musi być okresowo 
sprawdzany, czy pył nie nagromadził się 
na wejściu spektrometru. Do analizatora 
jest doprowadzane powietrze instrumental-
ne, które zabezpiecza układ optyczny przed 
zapyleniem oraz chłodzi lampy. Głównym 
materiałem eksploatacyjnym są żarówki 
dużej mocy – kontrolowane w czasie pra-
cy, a ich uszkodzenie jest alarmowane. 
Wymiana jest prosta i niekosztowna.

Korzyści dla całej instalacji
Metoda NIR ma także swoje ogranicze-

nia. Promieniowanie NIR może penetro-
wać tylko zewnętrzną warstwę materiału. 
Analizowana próbka musi być statystycz-
nie jednorodna. Materiał, który pochodzi 

z kruszarki, musi spełniać wymogi sta-
tystycznej jednorodności. Korzyścią jest 
szybka analiza surowca z kruszarki (zwy-
kle pomiar odbywa się co minutę), która 
pozwala na włączenie stref kopalni, z dość 
dużą zmiennością surowca, co przedłuża 
żywotność kopalni.

System SOLBAS, współpracując z plat-
formą typu APC – ABB Expert Optimizer 
i obejmując wszystkie etapy przygoto-
wania surowca, zapewnia osiągnięcie 
wymaganych celów jakościowych przy 
jak najniższych kosztach operacyjnych. 
Pozwala to na optymalizację produkcji 
klinkieru. Samo urządzenie pomiarowe, 
wykonujące analizy w czasie rzeczywistym, 
pozwala na szybką reakcję w procesach 
przygotowawczych. Przykłady zastosowań 
w kilku cementowniach na świecie poka-
zały, że stosowanie NIR jest możliwe przy 
bezpośredniej analizie chemicznej surowca 
za kruszarką. Konserwacja analizatora 
SpectroLab może być wykonywana przez 
personel działów elektryki lub automatyki 
przy niskich kosztach eksploatacyjnych. 
Dodatkowo, połączenie analizatora z sys-
temem Expert Optimizer APC przynosi 
znaczące korzyści dla całej instalacji.

Więcej informacji:

e-mail: janusz.dzielendziak@pl.abb.com

tel. kom.: 601 724 212

e-mail: leopold.blahous@ch.abb.com

Zakresy pomiarowe dla jednej 
z istniejących aplikacji

Składnik Zakres [%]

SiO2 2.5÷43

CaO 15÷54

Al2O3 0÷15

Fe2O3 0÷6

MgO 0÷3.3

wilgotność 0÷10

W produkcji cementu precyzyjnie określony skład chemiczny i struktura minerałów ma podstawowe 
znaczenie dla jakości produktu końcowego. Analizator SpectraFlow zainstalowany nad taśmociągiem. Analizator SpectraFlow może być stosowany także na kanale pneumatycznym.

Zadaniem systemów ABB dla cementowni jest 
m.in. optymalizacja produkcji klinkieru.
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