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Szanowni Państwo,
czy rzeczywiście w najbliższym czasie rynek 
energii zmieni się dla nas z rynku konsu-
mentów na prosumencki rynek świadomych 
i pełnoprawnych graczy, którzy już nie tylko 
kupują, nie tylko sami wytwarzają, ale również 
odsprzedają energię elektryczną do sieci, 
a to wszystko na skalę masową? Wygląda 
na to, że tak, zwłaszcza w kontekście nie-
chybnej liberalizacji prawa energetycznego. 
Żeby jednak w pełni skorzystać z pojawia-
jących się możliwości, trzeba dobrze się 
do tego przygotować już dziś. Po pierwsze, 
rozpoznać dostępne technologie; po dru-
gie – źródła ich finansowania. I nieważne, 
czy mamy do czynienia z osobą prywatną, 
czy na przykład ze wspólnotą mieszkanio-
wą, zakładem przemysłowym, biurowcem, 
budynkiem użyteczności publicznej, małym 
miasteczkiem, czy całą gminą – każdy z tych 
podmiotów może zainwestować we własną 
infrastrukturę energetyczną (mikrosieci), gwa-
rantując sobie niezależność i bezpieczeństwo 

Aktualności
 04 Autotransformatory dla połączenia Polski z Litwą
05   Wkrótce powstanie nowa fabryka ABB w Łodzi
05   Najbardziej innowacyjna
06   Uruchomienie generatora udarowego w przasnyskim 

zakładzie SN
06   Roboty na linii odlewów w Nemak Poland
07  Technologie ABB blisko kibiców
08   Rekordowy transformator
08   Ciepło odpadowe to czysta energia
09   Statki zasilane z kabla

Raport
10  Wydzielone enklawy w systemie energetycznym
13  Dobre referencje z całego świata
14  Rynek mikrosieci jest wart miliardy dolarów
16  Pełna oferta od jednego dostawcy
19  Inteligentne sieci nie tylko w teorii

W numerze Spis treści

Anita Romanowska
Sekretarz redakcji 
kwartalnika „Dzisiaj”

dzisiaj 3 |12

Dzisiaj nr 3/12 (41), lipiec – wrzesień 2012 • Magazyn dla klientów ABB w Polsce • Adres do korespondencji: ABB Sp. z o.o., Departament Komunikacji, ul. Żegańska 1,  
04-713 Warszawa • Sekretariat redakcji: Anita Romanowska, tel. 603 720 259, dzisiaj@pl.abb.com • Redaktor naczelna: Beata Syczewska • Redaktor prowadzący: 
Sławomir Dolecki • Produkcja: ATO • Rada programowa: Beata Syczewska, Agnieszka Gabrysiak, Anita Romanowska, Daniel Rupiński, Sławomir Dolecki, Tadeusz Maszewski, 
Robert Koziarz • Fot. na kolumnach: Aneta Błaszczyk; Adam Stephan/Arch. ABB • Fot. na okładce: Arch. ABB

2006 Transport szynowy czeka na innowacje
W nowoczesnych pociągach pasażerskich ciężar i wielkość 
transformatora stanowią główne ograniczenie dla projektantów.

Roboty dla Nemaka
Sześć kolejnych robotów 
ABB rozpocznie pracę 
w Bielsku-Białej.

energetyczne, a także pretendując do sta-
tusu dostawcy tego medium. Wszystko 
w zależności od zaangażowanych środków, 
a co za tym idzie – wybudowanej infrastruk-
tury. Środków można klasycznie poszukiwać 
we własnej kieszeni lub w banku, można 
też zajrzeć do funduszy unijnych, które 
wciąż promują odnawialne źródła energii. 
Z dostępną infrastrukturą i możliwościami, 
jakie ona stwarza, można zapoznać się 
na łamach prezentowanego w tym numerze 
„Dzisiaj” raportu na temat mikrosieci. Lektura 
artykułów „Wydzielone enklawy w systemie 
energetycznym” i „Pełna oferta od jednego 
dostawcy” przybliżą temat i dadzą wskazówki 
do dalszego działania. Oprócz tego, w nume-
rze wizyta na nowo oddanym do eksploatacji 
terminalu T2 w gdańskim Porcie Lotniczym 
im. Lecha Wałęsy, a także innowacje i nowinki 
technologiczne z podwórka ABB. Życząc 
miłej lektury, pozostajemy z poważaniem.

Redakcja

26 Wygrać przetarg to nie sztuka... 
Inwestycje związane z EURO 2012 stały się 
dla wielu polskich firm szansą na „rozwinięcie 
skrzydeł” i przejście do wyższej ligi biznesowej.
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ABB w Polsce Aktualności

ABB w Polsce zainwestuje około 30 milionów dolarów w budowę 
nowego zakładu produkującego podzespoły do transformatorów 
mocy oraz transformatorów rozdzielczych. Nowa fabryka powstanie 
w sąsiedztwie istniejących – w Łodzi.

Firma ABB wygrała przetarg na dostawę 
siedmiu autotransformatorów mocy  
dla PSE Operator SA.  
Urządzenia zostaną zainstalowane 
w najważniejszych stacjach 
elektroenergetycznych, które w przyszłości 
zasilą połączenie energetyczne Polska–Litwa. 
Tym samym ABB weźmie udział w prestiżowym 
i strategicznym dla Unii Europejskiej projekcie 
rozbudowy transgranicznej sieci przesyłowej. 

Tegorocznym liderem rankingu najbardziej 
innowacyjnych firm w Polsce została firma 
ABB. Ranking został przedstawiony w siódmej 
edycji „Raportu o innowacyjności gospo-
darki Polski” wydanego przez Instytut Nauk 
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
Na liście 500 najbardziej innowacyjnych 
przedsiębiorstw w 2010 roku znalazły się 
firmy analizowane przez Sieć Naukową MSN 
oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN pod 

Autotransformatory  
dla połączenia Polski z Litwą

Najbardziej innowacyjna

W 
nowym zakładzie będą 
produkowane podzespoły 
do transformatorów. Będzie 
to wsparcie dla istniejących 

zakładów transformatorów ABB w Łodzi. 
Obecnie powstają tam urządzenia mocy 
do 300 MVA i napięciu do 500 kV oraz ole-
jowe transformatory dystrybucyjne o mocy 
od 30 do 2300 kVA. Oba zakłady produkują 
na rynek europejski, natomiast transforma-
tory mocy z Łodzi są dostarczane również 
do innych regionów świata.

U
mowa przewiduje zaprojektowa-
nie, wyprodukowanie, dostawę, 
montaż na miejscu oraz udział 
w uruchomieniu trzech transfor-

matorów 330 MVA, trzech transformatorów 
500 MVA oraz jednego 450 MVA.

Zamawia jący – Polsk ie S iec i 
Elektroenergetyczne-Operator SA – miał wyso-
kie wymagania wobec firm biorących udział 
w przetargu. Wymagał m.in. odpowiednich 
referencji i potencjału technicznego oraz dobrej 
sytuacji ekonomiczno-finansowej. Znaczące 
były również oczekiwania jakościowe.

– Producent musi zagwarantować odpo-
wiedni poziom strat obciążeniowych czy 
hałasu, a także spełnić dodatkowe warunki, 
np. co najmniej pięcioletni okres gwarancji. 
Innymi słowy, klient oczekiwał produktu 
niezawodnego – mówi Robert Szejn, kie-
rownik obszaru sprzedaży transformatorów 
mocy ABB.

W celu zapewnienia niskiego poziomu hała-
su urządzenia zostaną obudowane specjalny-
mi ekranami. Natomiast w utrzymaniu pozio-
mu strat obciążeniowych pomoże wykonanie 
rdzeni transformatorów z najwyższej jakości 
blachy laserowej. Transformatory zostaną 
wyprodukowane w fabryce ABB w Łodzi, 
a zainstalowane na stacjach Ostrołęka, 
Ołtarzew, Siedlce-Ujrzanów oraz Ełk.

Celem tej inwestycji, współfinansowanej 
przez Unię Europejską, jest zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego Polski, 
państw sąsiednich, a w przyszłości również 
stworzenie Elektroenergetycznego Pierścienia 
Bałtyckiego. Obecnie budowana jest pierw-
sza „nitka” połączenia z Litwą.

– Musimy mieć świadomość faktu, 
że w kolejnych przetargach rozpisywanych 
przez PSE Operator rośnie liczba ofert 
ważnych, czyli spełniających od strony for-
malnej wymogi przetargowe. Oznacza to, 
że poprzeczka konkurencyjności powędro-
wała znacznie wyżej – powiedział Andrzej 
Szumiński, dyrektor Lokalnej Jednostki 
Biznesu Transformatory i wiceprezes ABB 
Sp. z o.o. – Tym bardziej cieszymy się więc, 
że jesteśmy w stanie wygrywać kolejne prze-
targi. Mamy nadzieję, iż w tej kwestii nie 
powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, 
czyli... czekamy na kolejne wyzwania.

Daniel Rupiński

– Nowa fabryka będzie pełniła rolę dostaw-
cy dla naszych fabryk transformatorów 
w regionie – powiedział Bernhard Jucker, 
dyrektor Dywizji ABB Produkty Energetyki. 
– Inwestycja ta jest wyrazem nieustającego 
zaangażowania ABB w Europie, podkreśla 
też naszą silną pozycję i obecność na tym 
rynku.

Powierzchnia zakładu wyniesie 10 tys.  m2, 
a jego budowa zostanie zakończona w poło-
wie 2013 roku. Zatrudnienie w nim znaj-
dzie 140 osób, włączając w to operatorów 

względem innowacyjności rynkowej, proceso-
wej, nakładów na innowacyjność, patentów 
i kontraktów europejskich. ABB uzyskała 
wysoką ocenę: ABAAB w systemie 5A.
– Staramy się, aby innowacyjność była naszym 
wyróżnikiem w codziennej pracy, aby produkty 
ABB wykorzystywały technologie pionierskie, 
niezawodne i pozwalające na przodownic-
two w wielu obszarach – powiedział Marek 
Florkowski, dyrektor Korporacyjnego Centrum 

Kolejne duże zamówienie PSE Operator SA 
realizowane przez ABB. Firma wygrywała znaczące 
przetargi na dostawę autotransformatorów dla PSE 

w roku 2005, 2007 oraz 2010. (Fot. Arch. ABB)

Wkrótce powstanie nowa 
fabryka ABB w Łodzi

maszyn oraz personel wspierający, działający 
w obszarach logistyki, zakupów, jakości 
i inżynieringu.

Gdy zakład zostanie oddany do użytku, 
łączna liczba osób zatrudnionych w ABB 
w Łodzi wzrośnie do około 1000. To trze-
cia inwestycja ABB w Polsce w ostatnich 
latach, po budowie zakładów produkcji 
energoelektroniki, napędów SN i urządzeń 
trakcyjnych oraz silników elektrycznych 
w Aleksandrowie Łódzkim.

Daniel Rupiński

Badawczego ABB. – Nie chodzi tu jednak 
tylko o technologię – choć innowacyjność 
technologiczna jest dla ABB priorytetem – ale 
również o odpowiednie podejście do klienta 
czy rozwiązania serwisowe.
W 2010 roku ABB w Polsce uzyskała 11 
patentów, co stawia ją na pozycji lidera ran-
kingu firm patentujących w Polsce.

Daniel Rupiński
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ABB w Polsce Aktualności

Zakład średnich napięć ABB w Przasnyszu został wyposażony 
w generator udarów napięciowych. Urządzenie skróci proces 
uruchomienia nowych produktów, a także ułatwi rozwój już istniejących.

W minionym roku w fabryce firmy Nemak 
Poland w Bielsku-Białej wyprodukowano 
około miliona obudów do silników Forda. 
Na linii technologicznej pracują tam między 
innymi roboty ABB, a wkład firmy w automa-
tyzację produkcji bielskiego zakładu jeszcze 
się w tym roku zwiększy. Nemak zamówił 
bowiem sześć nowych robotów. Modele IRB 
6640 o udźwigu do 235 kg będą wykorzy-
stywane przy stanowiskach odlewniczych, 
finishingu i paletyzacji na liniach produk-
cyjnych podzespołów dla Forda i Opla. 
Sześć nowych robotów dołączy do około 30 
innych marki ABB, które w swoim zakładzie 
wykorzystuje już Nemak – to modele 7600, 
6650S, 6640 oraz 2400.

– Roboty zmniejszą koszty produkcji, skró-
cą czas cykli na niektórych stanowiskach, 

Uruchomienie generatora udarowego w przasnyskim zakładzie SN

Roboty na linii odlewów  
w Nemak Poland

Technologie ABB blisko kibiców

K
ażdy nowy produkt musi 
przejść próby wymagane nor-
mą, w tym cały szereg prób 
napięciowych, których jednym 
z elementów są próby udaro-

we. Próby te wykonywane są za pomocą 
generatora udarowego, który wytwarza 
napięcie (o kształcie zdefiniowanym przez 
normę) i amplitudzie w przedziale od 10 
do 400 kV. Ma to odzwierciedlać narażenia 

wywołane przez uderzenie pioruna lub prze-
pięcia łączeniowe. Do tej pory przy tego typu 
próbach zakład ABB musiał korzystać z usług 
zewnętrznych laboratoriów, co nierzadko 
wiązało się z długim czasem oczekiwania 
i stosunkowo wysokimi kosztami.

– Teraz staliśmy się bardziej niezależni, 
dzięki czemu skracamy czas potrzebny 
do uruchomienia nowych urządzeń. Jeśli 
chodzi o aspekt finansowy, to inwestycja 

a w szerszej perspektywie cały cykl produk-
cyjny będzie bardziej powtarzalny i równo-
mierny – mówi Jacek Kwiatkowski z Nemak 
Polska. – Według mnie to jedne z najbardziej 
niezawodnych urządzeń tego typu na rynku, 
proste w obsłudze, z dobrym wsparciem 
technicznym ze strony producenta. Są istot-
nym elementem naszej automatyzacji.

Współpraca między Nemak Poland a ABB 
trwa już kilkanaście lat. Pierwszego robota 
ABB zainstalowano w bielskim zakładzie 
w 1997 roku. Rok później uruchomiono 
dwa kolejne. W ciągu ostatnich 6 lat współ-
praca między obiema firmami zacieśniła 
się, głównie dzięki szybkiemu rozwojowi 
serwisu robotów ABB w Polsce.

Firma Nemak jest globalnym producentem 
komponentów aluminiowych dla branży 

Wprawdzie Mistrzostwa Europy EURO 2012 
zakończyły się, ale obiekty budowane, które 
powstały przy okazji turnieju, będą funk-
cjonować nadal. Wiele z nich wykorzystuje 
urządzenia ABB.

Jedna z najpiękniejszych aren tego turnieju 
– Stadion Narodowy w Warszawie – korzy-
sta z transformatorów wyprodukowanych 
przez ABB. Dwa trójuzwojeniowe urządzenia 
o mocy 40 MVA, zainstalowane w stacji 
znajdującej się w bryle stadionu, są istotnym 
elementem zasilania obiektu.

Na Stadionie Narodowym znajdują się 
również liczniki energii elektrycznej produkcji 
ABB, służące do pomiaru infrastruktury 
technicznej i handlowej, m.in. oświetlenia 
i klimatyzacji, oraz osprzęt elektroinstala-
cyjny – włączniki i gniazdka serii Classic 
i Future, z której korzystają klienci sklepów 
i goście loży VIP. Osprzęt ABB, z serii Swing, 

powinna zwrócić się w ciągu dwóch lat 
– powiedział Adam Durski, globalny mene-
dżer ds. produktu w obszarze bezpiecz-
ników i rozłączników wnętrzowych.

Generator pracuje zgodnie ze świa-
towymi standardami, m.in. IEC i ANSI/
IEEE. Jest bezpieczny w obsłudze, kom-
paktowy, a po odpowiedniej modernizacji 
można go zastosować również przy pró-
bach transformatorów dystrybucyjnych, 
silników, czy ograniczników przepięć.

W tym roku na stacji prób przekładników 
w zakładzie SN w Przasnyszu zainsta-
lowano również analizator wyładowań 
niezupełnych DDX 9101, który umożliwia 
cyfrową obróbkę danych. Wyładowania 
niezupełne to zakłócenia napięcia, które 
mogą prowadzić do degradacji izolacji, 
dlatego też ważne jest, aby przekładnik 
charakteryzował się niskimi pozioma-
mi takich zakłóceń. Analiza wyładowań 
niezupełnych jest więc bardzo ważnym 
elementem procesu produkcji.

Daniel Rupiński

jest obecny także na stadionie PGE Arena 
Gdańsk.

Kilkanaście kilometrów od stadionu, 
w podziemiach nowego terminala lotni-
ska w Gdańsku, zainstalowano 6 suchych, 
żywicznych transformatorów ABB, które 
są odpowiedzialne za zasilanie obiektu 
(więcej na str. 30-33). Dzięki temu mogli 

motoryzacyjnej. Kilka miesięcy temu spół-
ka przyznała ABB nagrodę „Excellence 
Award” 2011.

z niego skorzystać kibice, którzy przyle-
cieli do Gdańska na mecze grupy C oraz 
ćwierćfinał mistrzostw Europy.

Technologia ABB jest obecna również 
na stadionach Ukrainy, współgospodarza 
UEFA EURO 2012. Na Arenie Lwów zain-
stalowano scentralizowane sterowanie sys-
temem oświetleniowym, z kolei na Stadionie 
Olimpijskim w Kijowie – 100 bramek wejścia/
wyjścia ABB i-bus w technologii KNX przy 
wykorzystaniu interfejsu DALI łączy systemy 
oświetlenia na stadionie – od piłkarskiej szatni 
po loże VIP, a oparty na technologii KNX 
system sterowania budynkiem w szybkim 
tempie steruje poziomem jasności oraz kolo-
rem światła, aby kibice mogli doświadczać 
najlepszych piłkarskich wrażeń.

Daniel Rupiński

(Fot. Dariusz Glina)

(Fot. Robert Kowalczyk)

(Fot. Arch. ABB)

Linia produkcyjna rozłącznika NAL w Przasnyszu. (Fot. Adam Stephan/Arch. ABB)

Zobacz roboty ABB pracujące w Nemak Poland:

http://www.youtube.com/watch?v=AGqsgx2SoME
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ABB na świecie

CHINY. Konstruktorzy z firmy ABB 
z powodzeniem opracowali i przetesto-
wali transformator przekształtnikowy 
prądu stałego ultrawysokiego napięcia 
UHVDC. Może on pracować z napięciem 
przekraczającym milion woltów oraz 
pozwala na wydajne i niezawodne prze-
syłanie dużej ilości energii elektrycznej 
na duże odległości.
Połączenie elektroenergetyczne 
Xiangjiaba–Szanghaj, oddane do eksplo-
atacji przez ABB, było pierwszym na świe-
cie komercyjnym połączeniem o napięciu 
800 kV w technologii UHVDC. Jego zdol-
ność przesyłowa wynosi 6400 MW i łączy 
ono miejsca oddalone od siebie o nieco 

SZWAJCARIA. Wkrótce w cementowni 
Wildegg AG, należacej do Jura Cement, 
ruszy system ABB, który będzie wytwa-
rzał energię elektryczną z ciepła odpado-
wego. Zaawansowane technologicznie 
rozwiązanie oparte jest na procesie 
termodynamicznym ORC. Dzięki temu 
koszty energii elektrycznej zmniejszą się 
o 20 proc. Produkcja cementu jest bar-
dzo energochłonna. Temperatura w pie-
cach, w których wytwarzany jest żużel, 
osiąga 1500°C. Pomimo iż w zakładzie 
ciepło odpadowe pochodzące z produkcji 
jest już wykorzystywane, np. aby osuszyć 
nieprzetworzone materiały, to jednak 
znaczna ilość gazu o niskiej temperaturze 

HOLANDIA. W terminalu promowym 
Stena Line w Rotterdamie powstała jed-
na z największych na świecie instalacji, 
służąca do zasilania statków i okrętów 
bezpośrednio z nabrzeża.
Jednostki, które przebywają w portach 
średnio przez sześć godzin, potrzebują 
zasilania systemu ogrzewania i chłodze-
nia, wentylacji, wyposażenia kambuza itp. 
Obecnie potrzebny prąd wytwarzany jest 
za pomocą znajdujących się na pokładzie 
zespołów prądotwórczych z silnikiem 
wysokoprężnym, które stanowią uciążliwe 
źródło hałasu, drgań, emisji szkodliwych 
gazów oraz towarzyszącego im nieprzy-
jemnego zapachu.
Rozwiązanie ABB, umożliwiające dostar-
czanie energii z nabrzeża na statek, 
pomaga ograniczyć emisję dwutlenku 
węgla o 98 proc. i w znacznym stop-
niu zmniejszyć poziom hałasu i drgań 
w portach dzięki połączeniu statków 
ze źródłem zasilania w porcie za pomo-
cą odpowiedniego złącza. Oznacza to, 

Aktualności

Ponad 100 tys. jednostek, zacumowanych w 4,5 tys. portów na świecie, produkuje około 900 mln ton CO2 rocznie. Jest to równowartość emisji  
z 220 opalanych węglem elektrowni. (Fot. Joop van Houdt, https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat/Wikimedia Commons)

Nowe urządzenie ultrawysokiego napięcia przeszło pozytywnie wszystkie testy. (Fot. Arch. ABB)

ponad 2000 km, co stanowi najdłuższy 
działający odcinek tego rodzaju. Nowa 
technologia transformatorów przekształt-
nikowych na napięcie 1100 kV umożliwi 
przesyłanie mocy 10 000 MW na odle-
głość nawet 3000 km.
Wyższy poziom napięcia pozwala 
na przesyłanie większej ilości energii elek-
trycznej na bardzo duże odległości przy 
minimalnych stratach. Przesył w techno-
logii UHVDC jest rozwinięciem systemu 
HVDC, opracowanego po raz pierwszy 
przez ABB ponad 50 lat temu, i stanowi 
największe osiągnięcie pod względem 
zdolności przesyłowej i wydajności 
od ponad dwudziestu lat.

ulatuje do powietrza. Stacja elektroener-
getyczna ORC ABB to zintegrowany sys-
tem, który pozwala skutecznie utylizować 
ciepło odpadowe. 
Z biznesowego punktu widzenia, dla pro-
dukcji energii elektrycznej opłacalna jest 
utylizacja gazów kominowych o tempe-
raturze wyższej niż 200°C. Zakres mocy 
generatora waha się od 500 kW do kilku-
dziesięciu megawatów.
System jest finansowany przez  
EKZ GETEC oraz – jako strategiczny 
projekt energetyczny – wspierany 
przez Federalny Departament Energii 
w Szwajcarii poprzez program 
„EnergySwitzerland”.

że nie trzeba już uruchamiać silników 
na promach cumujących w porcie. 
Bezpośrednie zasilanie z lądowej sieci 
elektroenergetycznej pozwala na skutecz-
ną obsługę urządzeń na promach.
Firma ABB dostarczyła na potrzeby pro-
jektu niezbędną technologię w zakresie 
energetyki i automatyki, wykorzystując 
statyczne przetwornice częstotliwo-
ści PCS 6000 o mocy 6 MVA. Spółka 
zrealizowała prace inżynierskie, zarzą-
dzanie projektem, instalację, a także 
oddanie do eksploatacji. Przetwornice 
częstotliwości zmieniają częstotliwość 
prądu z 50 Hz, standardowej wartości 
w sieci elektrycznej w Europie, na 60 Hz, 
tj. na częstotliwość wykorzystywaną 
na większości jednostek pływających. 
Cała instalacja, zarówno jej część lądowa, 
jak i ta na statkach, została zrealizowana 
przez ABB w ciągu roku od otrzymania 
zamówienia w lipcu 2011 r. Pełną funk-
cjonalność systemu osiągnięto w połowie 
czerwca 2012 roku.

W skrócie

Rekordowy transformator

Ciepło odpadowe  
to czysta energia

Statki zasilane z kabla

Centrum danych 
w technologii DC

Firmy ABB i Green (jeden z czo-
łowych dostawców technologii IT 
w Szwajcarii), uruchamiają nowoczesne 
centrum danych. Zasilanie centrum 
greenDatacenter Zurich West opie-
ra się na technologii prądu stałego. 
Próby wykazały, że nowy system jest 
o 10 proc. bardziej wydajny niż porów-
nywalne rozwiązania w technologii 
prądu przemiennego. Ponadto koszty 
inwestycji były o 15 proc. niższe niż 
w przypadku systemu AC. Na potrze-
by tego projektu firma HP dostarczyła 
rozwiązania informatyczne, które mogą 
pracować w technologii HVDC, w tym 
serwery i systemy magazynowania 
danych.

Stena Line B.V., należąca do jed-
nej z największych na świecie firm 
obsługujących ruch promowy, 
poczyniła kroki zmierzające do 
ograniczania negatywnego wpływu 
swojej działalności na lokalną spo-
łeczność i środowisko naturalne.

Port Hoek van Holland, Holandia: 
Melani Schultz van Haegen, minister 
infrastruktury i środowiska, uruchamia 
żuraw, który umożliwi podłączenie na 
statku kabla zasilającego.
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Czytaj więcej na blogu:

Sławomir Dolecki:

A jednak prąd stały

Blog ABB w Polsce  
abbpolska.blogspot.com

Czytaj więcej na blogu:

Sławomir Dolecki:

Największy na świecie generator mocy

Blog ABB w Polsce  
abbpolska.blogspot.com

Jak zaoszczędzić 
310 mln MWh?

Według danych szacunkowych 
zainstalowane zmiennoprędkościowe 
napędy ABB pozwoliły zaoszczędzić 
w 2011 roku około 310 mln megawa-
togodzin energii elektrycznej. To tyle, 
ile wynosi moc 41 reaktorów atomo-
wych. Oszczędności te odpowiadają 
emisji 260 mln ton CO2 lub równo-
wartości 34 mld dolarów w postaci 
mniejszych opłat za energię.
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Liberalizacja rynku energii, jakiej jesteśmy świadkami nie 
tylko w Polsce, ale w ciągu minionych kilkunastu lat w całej 
Europie, przynosi nieoczekiwane procesy technologiczne. 
Tworzący się rynek kształtuje nowe potrzeby użytkowników, 
którzy natychmiast starają się przekształcić je w źródło 
dochodu. Przykładem takiego „odklienckiego” działania 
jest idea tworzenia mikrosieci. Pierwotnie polegała 
na częściowym uniezależnieniu się od kaprysów głównego 
systemu energetycznego, by – w połączeniu z dynamicznie 
rozwijającymi się źródłami energii odnawialnej – stać się 
dla wielu zarządców takich sieci niezłym źródłem dochodu. 
Energia staje się prawdziwym produktem rynkowym, 
gdzie każdy ma szansę zostać dostawcą i mieć własne 
zabezpieczenie w przypadku blackoutu.

Tekst: Sławomir Dolecki

Wydzielone 
enklawy w system ie 
energetycznym

Gotlandia. Ta największa wyspa na Morzu Bałtyckim czynnie uczestniczy 
w szwedzkim programie redukcji emisji dwutlenku węgla i zwiększenia 
produkcji energii odnawialnej. Projekt jest spółką joint venture firm ABB, 
Vattenfall, Gotlands Energi AB, szwedzkiego National Grid i Telvent oraz 
Royal Institute of Technology.  (Fot. © dundert – Fotolia.com)
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Skala mikrosieci nie ma 
znaczenia. Wydzieloną 
sieć można stworzyć 
nawet w jednym 
budynku, podłączając 
generator wiatrowy 
i niewielki magazyn 
energii.

 M
ikrosieć, zwana również 
microgrid, to wydzielona 
część sieci elektroener-
getycznej, przygotowana 
do w pełni samodzielnego 

działania. Funkcjonująca na poziomie śred-
niego i niskiego napięcia, może być samo-
wystarczalną „wyspą” w sieci dystrybucyjnej, 
i korzystać z zasobów energetyki zawodowej 
lub własnych. Dlatego też nieodłącznym 
elementem każdej mikrosieci są:

–  własne źródła energii, najczęściej 
odnawialnej (wiatr, fotowoltaika, 
hydroelektrownie), a także generatory 
gazowe lub paliwowe,

–  przekształtniki i konwertery niezbędne 
do stabilizowania pozyskiwanej mocy,

–  magazyny energii,
–  odbiorcy energii,
–  układy sterowania, zabezpieczeń 

i nadzoru,
–  aparatura sprzęgająca sieć wydzielo-

ną z główną siecią systemową.

Od kilku lat w wielu krajach obserwuje 
się wzrastające zainteresowanie mikrosie-
ciami. Wykazują je zarówno duże zakłady 
przemysłowe, jak i samorządy lokalne czy 
strefy ekonomiczne. Widać również nieza-
leżną tendencję do rozbudowy energetyki 
bazującej na źródłach odnawialnych, co jest 
kolejnym motorem rozwoju microgrid.

Racjonalne wykorzystanie taryf
Stworzenie własnej mikrosieci wymaga 
sporej wiedzy technicznej i zaangażowa-
nia finansowego. Nie każdy ma również 
ku temu odpowiednie warunki. Jednak 
trudno przecenić zalety takiego rozwiąza-
nia. Odbiorcy zyskują niezależne zasilanie 
na wypadek problemów z system elektro-
energetycznym, mogą też dzięki własnym 
źródłom zasilania racjonalnie wykorzysty-
wać taryfy energetyczne, czerpiąc moc 
w godzinach tańszych, i korzystać z własnej 
lub wręcz sprzedawać do sieci, gdy cena 
ta jest najwyższa.

Na własne mikrosieci często decydują 
się duże zakłady przemysłowe, na przykład 
tworzyw sztucznych czy chemiczne, których 
specyfika produkcji nie dopuszcza przerw 
w zasilaniu, a ewentualne zawirowania 
energetyczne są przyczyną gigantycznych 
strat. Dlatego też w zakładach tego typu 
często instaluje się generatory mocy wyko-
rzystujące gaz lub paliwa ciekłe. W razie 
zaniku napięcia w sieci lub przekroczenia 
tolerowanych parametrów energii, zakład 
staje się niezależny, dzięki wykorzystaniu 
własnych źródeł energii.

Rozwój wydaje się przesądzony
Nieco inną sytuację mają strefy ekonomicz-
ne czy samorządy lokalne. Po pierwsze, 
dysponują one zazwyczaj terenami pod 
budowę na przykład farm wiatrowych czy 
fotowoltaicznych. Po drugie, ich motywacją 
może być zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego na terenach sobie podle-
głych czy stworzenie lepszych warunków 

dla przyszłych inwestorów. Jeszcze inaczej 
na sprawę mogą spojrzeć gminy czy powia-
ty o charakterze turystycznym. W takich 
miejscach zużycie energii jest sezono-
we, nierzadko zapotrzebowanie na moc  
kilkukrotnie przekracza to z pozostałej czę-
ści roku. Wybudowanie własnych siłowni 
uniezależnia kurort od „zgody” energetyki 
zawodowej na większą podaż, a posezo-
nowy nadmiar energii przez wiele miesięcy 
można z zyskiem odprowadzać do krajowej 
sieci dystrybucyjnej.

Rozwój mikrosieci wydaje się przesądzony. 
Dostęp do coraz tańszej technologii pozyski-
wania energii oraz niepodważalne korzyści 
wymuszają coraz większą liberalizację rynku 
energii. Szczególnie ten rok ma szansę stać 
się w tym zakresie przełomowy.

Przełom w branży
Ministerstwo Gospodarki dostrzegło wresz-
cie potencjał drzemiący w metanie, uwalnia-
nym w trakcie produkcji węgla kamiennego. 

02

01  Farmy wiatrowe są najpopularniejszym na świecie źródłem energii odnawialnej. 
W przeciwieństwie do elektrowni solarnych, przy sprzyjających warunkach mogą 
generować energię przez całą dobę. (Fot. Arch. ABB)

02  Generatory energii mogą przyjmować bardzo różne formy. We włoskim Turynie, na wartkim 
strumieniu zainstalowano 80 kół wodnych, z których każde może wytwarzać 32 kW czystej 
energii. Wszystkie wyposażone są w napęd regeneracyjny ABB, umożliwiający uzyskanie 
maksymalnej ilości energii, niezależnie od ilości i przepływu wody. (Fot. Arch. ABB)

Firma ABB wybudowała wiele mikrosieci 
na całym świecie. Do najciekawszych 
realizacji należy m.in. system w Coral 
Bay w zachodniej Australii, gdzie energia 
pochodząca z farm wiatrowych i genera-
torów dieslowskich zaspokaja 95 proc. 
zapotrzebowania regionu na moc, a stabi-
lizatorem parametrów sieci jest magazyn 
energii w formie koła zamachowego. 
Podobnie jest w Marble Bar oraz Nullagine 
w tym samym rejonie antypodów. Tu jed-
nak 100 proc. zapotrzebowania na moc 
zapewnia ogromna elektrownia solarna 
i generatory dieslowskie. 

Wkrótce ABB rozpocznie także rozbu-
dowę mikrosieci w należącej do firmy 
Qatalum hucie aluminium znajdującej 
się w Mesaieed w Katarze. Projekt obej-
muje przebudowę i zwiększenie mocy 
istniejącego systemu dystrybucji energii 
w celu zwiększenia dostępności i nieza-
wodności zasilania. Wartość projektu, 
który zakończy się w 2013 roku, wynosi 
16 mln dolarów.

Dobre referencje 
z całego świata

01
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Szacuje się, że może go być ponad 800 
mln m3 rocznie. W czerwcu tego roku resort 
przyjął dokument „Analiza skuteczności 
systemu wsparcia wytwarzania energii 
elektrycznej z metanu”, co ma zwiększyć 
zagospodarowanie tego nośnika ener-
gii, który dzisiaj jest bezproduktywnie 
wypuszczany do atmosfery. Mimo braku 
jednoznacznych i korzystnych dla przed-
siębiorców regulacji, spółki węglowe coraz 
częściej decydują się na produkcję energii 
z tego surowca. W ciągu minionych 5 lat 

zanotowano 20-proc. wzrost wykorzysta-
nia metanu.

Niestety, dla samorządów lokalnych 
warunki prawne związane z wytwarza-
niem własnej generacji energii są wciąż 
niejasne. Na rynku widać duże zaintere-
sowanie tematem, powstają farmy wiatro-
we w niespotykanej dotychczas liczbie. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przeznaczył na roz-
wój inteligentnych sieci – w tym mikrosieci 
– 340 mln złotych. Strumień gotówki płynie 

także w ramach pomocy unijnej. Grzechem 
byłoby z tego nie skorzystać. Wciąż jednak 
wszyscy z niecierpliwością czekają na tzw. 
trójpak energetyczny, czyli nowelizację 
ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy 
o odnawialnych źródłach energii i prawo 
gazowe, które zdaniem wielu ekspertów 
mają stanowić przełom w branży.

Zyski z własnej przedsiębiorczości
Przedstawiciele resortu gospodarki zapew-
niają, że dokumenty zostaną przygotowane 

Rynek mikrosieci 
jest wart miliardy 
dolarów

Korzyści płynące z budowania mikrosieci 
powodują duże zainteresowanie i coraz 
dynamiczniejszy rozwój tych syste-
mów. Według raportu Pike Research 
na całym świecie microgrid będzie 
rozwijał się o 22 proc. rok do roku, 
by do 2017 osiągnąć łączną moc na 
poziomie 4,7 GW, co da przychody 
w wysokości 17,3 mld dolarów.

– Na rynku pojawiło się kilku nowych gra-
czy, co sygnalizuje, że biznesowy wyścig 
nabiera rozpędu – uważa starszy analityk 
Peter Asmus. – Przede wszystkim jest to 
ABB, szwajcarski gigant przemysłowy, 
który jest wiodącym graczem w przesy-
le i infrastrukturze dystrybucyjnej, oraz 
Boeing, weteran przemysłu obronnego.

Opracowanie pokazuje także, jak ważna jest 
współpraca firm z różnych sektorów, by 
wdrażane technologie mogły być wszech-
stronne. Poza tym dokument podkreśla, 
że mikrosieci napotykają istotne bariery 
dla rozwoju, żaden kraj – z wyjątkiem Danii 
– nie opracował dotychczas zintegrowanej 
i wszechstronnej polityki energetycznej, 
zawierającej przyjazne regulacje dotyczące 
microgrid, tworząc tym samym dobre 
warunki do ich rozwoju. 

Raport Pike Research analizuje także global-
ny rynek mikrosieci w pięciu kluczowych 
segmentach: miasteczkach studenckich, 
bazach wojskowych, programach pilo-
tażowych, na terenach samorządowych 
oraz w zastosowaniach komercyjnych 
i przemysłowych. Dokument zawiera też 
opis problemów politycznych, prawnych 
i technologicznych, stojących na drodze 
rozwoju mikrosieci. 

Streszczenie raportu można pobrać bez-
płatnie ze strony internetowej Pike 
Research.

Źródło: Pike Research

i przyjęte jeszcze w tym roku. To szczegól-
nie ważne również z tego względu, iż pod 
koniec marca Komisja Europejska zagroziła 
Polsce (a także Grecji i Finlandii) skierowa-
niem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości, 
jeśli w ciągu dwóch miesięcy nie wprowadzi 
postanowień dyrektywy w sprawie energii 
ze źródeł odnawialnych do swojego prawo-
dawstwa. Termin jej wdrożenia przez państwa 
członkowskie upłynął 5 grudnia 2010 r.

Jednak bez względu na ministerial-
ną motywację, jak najszybsze przyjęcie 

Duże osiedle 
mieszkaniowe
Farmy wiatrowe, zlokalizowa-
ne w bezpośrednim sąsiedz-
twie dużego osiedla domków 
jednorodzinnych, pozwalają 
mieszkańcom na korzystanie 
z niezależnego źródła zasi-
lania. Zdecydowanie obniża 
to ich koszty energii.

Zasilanie dla platformy 
wydobywczej
Zlokalizowane na brzegu elek-
trownie słoneczna i wiatrowa 
dostarczają podmorskim 
kablem czystą energię na plat-
formę wydobywczą. Pozwala 
to na ograniczenie emisji 
CO2 i uniezależnienie wydo-
bycia od problemów z siecią 
dystrybucyjną.

Pewność zasilania dla 
przemysłu
Zaniki zasilania lub niewłaściwe 
parametry energii powodują 
gigantyczne straty dla przemy-
słu chemicznego czy petroche-
micznego. Dysponowanie wła-
snym źródłem w miarę stabilnej 
energii daje szansę na unik-
nięcie przestojów i ogromnych 
kosztów.

Przemysłowe 
gospodarstwo rolne
Skala mikrosieci nie ma zna-
czenia. Może ona powstać 
nawet dla jednego użytkownika. 
Własne źródła energii zapewnia-
ją w takim przypadku zasilanie 
nawet najbardziej odległych 
obszarów, gdzie zdarzają się 
problemy z dostawami energii.

Mikrosieć w jednym 
budynku
Instalując baterie słoneczne 
i systemy automatyki, mikro-
sieć można stworzyć nawet 
w ramach jednego budynku. 
Tania i czysta energia gwaran-
tuje zasilanie awaryjne, a sprze-
daż ekologicznej energii do sie-
ci dystrybucyjnej obniża koszty 
eksploatacji budynku.

1
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wspomnianych ustaw odbędzie się z korzy-
ścią dla wielu przedsiębiorców i samorzą-
dowców. Wreszcie pojawią się formalno-
prawne ułatwienia do wejścia na rynek energii 
i czerpania zysków z własnej przedsiębior-
czości. A przy okazji ludzie mieszkający 
w powiatach i gminach, które nie mają 
dla energetyki zawodowej „najwyższego 
priorytetu”, odetchną z ulgą i będą mogli 
zapomnieć o przerwach w dostawach energii 
elektrycznej.
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Wydzielenie i uniezależnienie części sieci 
elektroenergetycznej wymaga zainstalowania 
wielu urządzeń i systemów, dzięki którym 
microgrid będzie w pełni funkcjonalnym 
rozwiązaniem. Firma ABB, jako jedna z niewielu 
na świecie, jest w stanie zaoferować niemal 
wszystkie konieczne produkty i technologie. 
Poza tym ma bardzo zaawansowany konsulting 
w tym zakresie. Czyni to ze spółki idealnego 
partnera do budowy mikrosieci.

Pełna oferta od jednego dostawcy

T
ak kompleksowa oferta, dla 
jakiej konkurenci są zmuszeni 
powoływać konsorcja różnych 
firm, jest efektem polityki reali-
zowanej przez ABB w ciągu 

minionych kilku lat. W tym czasie spółka 
przejęła lub włączyła na różnych zasadach 
do grupy kapitałowej podmioty specjalizu-
jące się w poszczególnych technologiach 
związanych z inteligentnymi sieciami. Dzięki 
temu dzisiaj stała się partnerem, który 
jest w stanie włączyć się w inwestycje 
na poziomie planowania i projektowania, 
dostarczyć i zainstalować niezbędny sprzęt 
i oprogramowanie, a później objąć wszystko 
opieką serwisową.

Specjalistyczne rozwiązania niezbędne są 
już na etapie produkcji energii. Co prawda 

ABB nie wytwarza gotowych elektrowni, ale 
dostarcza wiele podzespołów do ich budowy 
– generatorów, systemów przekształtniko-
wych czy rozdzielczych. Kolejnym krokiem 
jest podłączenie na przykład farm wiatrowych 
do sieci dystrybucyjnej, i w tym zakresie firma 
oferuje wiele gotowych rozwiązań konte-
nerowych, zawierających również systemy 
transformatorowe, rozdzielcze, automatykę 
i wszelkie zabezpieczenia. Doskonałym 
przykładem jest PCS 100, który dodatkowo 
optymalizuje moc czynną i bierną, co jest 
niezbędne w przypadku integrowania niesta-
bilnych źródeł energii. ABB wytwarza nawet 
kable potrzebne do fizycznego połączenia 
elektrowni z systemem.

Niezwykle ważnym aspektem jest opty-
malizacja sieci, ponieważ każda mała sieć 

OFERTA:
Do pełnej funkcjonalności mikrosie-
ci niezbędny jest dobry magazyn 
energii. Jego zadaniem jest przyj-
mowanie nadmiaru wytworzonej 
mocy i oddawanie jej w chwilach 
większego zapotrzebowania.

Firma ABB oferuje układ magazyno-
wania energii, bazujący na modular-
nym przekształtniku niskiego napięcia 
PCS100 ESS. Kompletne rozwią-
zanie, zamknięte w standardowym 
kontenerze, zawiera układ o mocy 
2 MW, moduły przekształtnika (do 32 
szt.), wyłączniki AC i DC, transfor-
mator sprzęgający, rozdzielnicę SN 
oraz układ sterowania. W zależności 
od zapotrzebowania na energię lub 
czasu dostarczania żądanej mocy, 
do kontenera z przekształtnikiem pod-
łączony zostaje jeden lub kilka konte-
nerów z bateriami akumulatorów.

Elektrownie słoneczne traktowane są zazwyczaj jako dodatkowe, uzupełniające 
źródło energii. Tymczasem są już instalacje – jak na przykład w australijskim 
Marble Bar oraz Nullagine – gdzie solary, przy niewielkim wsparciu generatorów 
dieslowskich, zapewniają 100 proc. zapotrzebowania na moc. (Fot. Arch. ABB)

Tekst: Sławomir Dolecki
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Mikrosieci Raport

OPINA:
Rafał Płatek w firmie ABB zajmuje 
się inteligentnymi sieciami, w tym 
również mikrosieciami

W Polsce rynek mikrosieci powoli 
zaczyna powstawać. Na razie myślą 
o tym samorządy lokalne, które często 
zwracają się do nas z różnymi pyta-
niami. Z kilkoma samorządami pro-
wadzimy nawet dość zaawansowane 
rozmowy, choć mam świadomość, 
że to początek długiej drogi przed 
nami i przed nimi. Widać jednak wyraź-
nie, że gminy i powiaty chcą wejść 
w tego typu inwestycje, bo dostrzegają 
w nich dużą szansę dla siebie.

Zresztą można zaobserwować rów-
nież inne działania związane z energe-
tyką. Mamy coraz więcej przypadków, 
gdy kilka gmin czy powiatów zawiera 
porozumienie i występuje do dostaw-
cy energii jako jeden duży odbiorca. 
Wówczas mają szansę wynegocjować 
dla siebie znacznie lepsze warunki. 
A to już tak naprawdę nieformal-
ne uczestnictwo w rynku energii, 
więc tylko niewielki krok do tego, 
by w ramach takiego porozumienia 
tworzyć mikrosieci, wytwarzać energię 
i sprzedawać ją do systemu.

To zainteresowanie tematem dobrze 
wróży rozwojowi rynku w naszym 
kraju. Oczywiście wszyscy czekamy 
na nowe ustawy energetyczne, które 
zdecydowanie powinny rozjaśnić sytu-
ację prawną i wesprzeć rozwój rynku 
energii. Myślę, że ich wejście w życie 
będzie dla wielu samorządów momen-
tem przełomowym, dzięki czemu roz-
poczną się konkretne inwestycje.

(Fot. Arch. ABB)

z wieloma różnymi źródłami energii jest 
– z natury rzeczy – niestabilna. Idealnym 
rozwiązaniem w takiej sytuacji mogą być 
magazyny energii, dzięki którym parametry 
sieci można rygorystycznie utrzymywać na 
należytym poziomie. Przy nadmiarze mocy 
magazyny są ładowane, a podczas momen-
tów deficytu energii oddają konieczną do 
stabilizacji sieci moc. 

To wszystko jednak trzeba „spiąć”, żeby 
pracowało w pełni optymalnie. A więc mowa 
o nadrzędnych systemach zarządzania 
i automatyki, na przykład Network Manager 
firmy Ventyx, należącej do Grupy ABB. 
System taki steruje generatorami, odbiorami 
i zarządza całą siecią, optymalizując jej 
pracę. Do tego dochodzą również systemy 

Więcej informacji:

Rafał Płatek, tel. kom.: 601 895 272

e-mail: rafal.platek@pl.abb.com

Gotlandia jest największą wyspą na Morzu Bałtyckim. Szwecja, 
do której administracyjnie należy, włączyła ją w program redukcji 
emisji dwutlenku węgla i zwiększenia produkcji energii odnawialnej. 
Gotlandia stanie się jednym z najważniejszych elementów tego 
programu, dzięki wykorzystaniu technologii inteligentnych sieci.

Na Gotlandii mieszka 58 tys. osób, jednak rocznie wyspę odwiedza 
ponad 300 tys. turystów, czyniąc z tego rejonu jeden z najbardziej 
popularnych celów turystycznych w Europie.

Dzięki położeniu i warunkom klimatycznym powstaje tam ogromna ilość 
energii z farm wiatrowych. Szacuje się, że w tym roku będzie to 40 proc. 
całkowitego zużycia energii na Gotlandii. Jednak przy obecnych sieciach 
dystrybucyjnych wykorzystanie tego w pełni jest niemal niewykonalne, 
dlatego Szwedzka Agencja Energetyczna zaangażowała się finansowo 
w projekt badawczy Grid.

Projekt jest spółką joint venture firm ABB, Vattenfall, Gotlands Energi AB, 
szwedzkiego National Grid i Telvent oraz Royal Institute of Technology. 
Jego realizacja rozpocznie się w tym roku i potrwa trzy lata. Odbiorcy 
energii elektrycznej mają zostać włączeni w projekt w 2013 roku. A plan 
przewiduje objęcie siecią około 30 zakładów przemysłowych i 2 tys. 
gospodarstw domowych. W obszarze tym znajduje się farma wiatrowa, 
co pozwoli stworzyć mikrosieć z prawdziwego zdarzenia.

– W ramach projektu planujemy zainstalowanie dwóch przyjaznych 
dla środowiska transformatorów, magazynu energii, który będzie mógł 
dostarczyć 3,6 MW mocy przez pięć minut, oraz systemy zabezpieczeń 
i sterowania. Nasza część projektu powinna zostać ukończona 
w 2014 roku – mówi Hans Gleimar, szef projektu Smart Grid Gotlandia 
z ramienia ABB. – Ponadto, projekt obejmuje także stworzenie Smart Lab 
Grid, który zostanie oddany do użytku już latem 2013 roku. Ta platforma 
badawcza będzie wykorzystywała system informatyczny, który będzie 
w stanie zbierać i analizować ogromne ilości danych z sieci.

Głównym celem projektu jest opracowanie strategii budowy i eksploatacji 
na dużą skalę inteligentnych sieci dystrybucyjnych, do których podłączona 
jest znacząca liczba niestabilnych źródeł energii. Efekt projektu 
ma w przyszłości służyć jako rzeczywisty model inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych.

Inteligentne sieci  
nie tylko w teorii

sterowania budynkami – z powodzeniem 
można podłączyć je do systemu nadrzęd-
nego, który w sposób automatyczny będzie 
zarządzał mocą pobieraną przez poszcze-
gólne odbiory.

Wszystko to jednak wymaga działania rów-
nież pozatechnologicznego. Całością trzeba 
przecież zarządzać biznesowo, w czym 
również specjaliści z ABB są w stanie pomóc. 
W ofercie firmy jest bowiem zaawansowa-
ny konsulting związany z inteligentnymi 
sieciami, odnawialnymi źródłami energii 
i mikrosieciami. Pozwala to włączyć spół-
kę w nowo tworzony projekt już na etapie 
przygotowywania biznesplanu. 

Aby wykorzystywać doświadczenia mię-
dzynarodowe i czerpać wiedzę z realizacji 

prowadzonych w różnych krajach, na pozio-
mie Grupy ABB powołano specjalny zespół 
zajmujący się tylko mikrosieciami. W każ-
dym kraju natomiast pracuje specjalista tej 
branży, który w każdej chwili może liczyć na 
wsparcie merytoryczne i techniczne kolegów 
z całego świata.

Czytaj także:

1. „Kompletne rozwiązania dla elektrowni 
słonecznych”, str. 34-37 w bieżącym wydaniu 
„Dzisiaj” 3/12.
2. „Chronimy zasilanie jednej z najlepszych 
fabryk na świecie”, str. 39 w bieżącym wydaniu 
„Dzisiaj” 3/12.

Visby – stolica Gotlandii
(Fot. Maszewski/ATO)

Mikrosieć – zarządzanie mocą  
w małych społecznościach lokalnych

Domy, osiedla i gospodarstwa rolne
Z mikrogeneracją opartą na bateriach słonecz-
nych stanowią jeden z ważniejszych elementów 
mikrosieci.

Ogniwa fotowoltaiczne
Ciche, ekologiczne i niebudzące żadnych sprzeci-
wów społecznych niezależne źródło energii. Niestety 
wymaga odpowiednich warunków klimatycznych.

Mikro- i hydroelektrownie
Jedno z najbardziej stabilnych źródeł energii odna-
wialnej. Elektrownie wodne gwarantują nieprzerwane 
dostawy mocy do mikrosieci.

Kina, teatry, hale sportowe 
Dzięki włączeniu do mikrosieci odbiorcy energii 
zyskują stabilność zasilania oraz ponoszą znacz-
nie niższe koszty energii.

Urzędy
Inwestycje w efektywność energetyczną i własne 
źródła pozwalają samorządom obniżyć koszty 
własnej działalności i mogą przynosić zyski.

Szpitale i ośrodki zdrowia
Do pełnej niezależności – ze względu na specyfi-
kę swojej działalności – potrzebują dodatkowego 
zasilania awaryjnego.

Sieć energetyki zawodowej
W zdecydowanej większości podstawowe źró-
dło zasilania dla społeczności lokalnej. Energia 
odnawialna pozwala na znaczące obniżenie 
kosztów energii oraz jest doskonałym zasilaniem 
awaryjnym.

Stacja elektroenergetyczna
Niezbędny element infrastruktury, dzięki 
któremu mikrosieć może współpracować 
z ogólnokrajowym systemem energetycznym 
„w obie strony”.

Systemy sterowania i nadzoru 
„Serce” całego systemu. Zarządzanie mocą 
i stały nadzór nad generacją i odbiorami 
pozwala w pełni wykorzystać zalety mikrosieci.

Turbiny wiatrowe
Najpopularniejsze, ale najmniej stabilne źródło ener-
gii odnawialnej. Inwestycja w farmy wiatrowe zwraca 
się jednak bardzo szybko.

Oświetlenie ulic
Dzięki automatyce stanowi bardzo elastyczny 
odbiornik energii. W zależności od potrzeb 
moc oświetlenia można zwiększać lub 
ograniczać.

Samochody elektryczne
Jeden z najlepszych magazynów energii, 
pozwalający na efektywne wykorzystanie 
czasowego nadmiaru mocy w sieci.

opr. ATO
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Energoelektroniczny transformator trakcyjny (PETT) Innowacje

Zdjęcia: Arch. ABB

W
 tradycyjnych pociągach 
napędzanych przez loko-
motywy, ciężki trans-
formator niekoniecznie 
jest wadą, ponieważ 

przyczynia się do poprawy przyczepności: 
maksymalną siłę, jaką lokomotywa może 
zastosować do napędzania pociągu bez 
utraty przyczepności do szyn, ogranicza 
jej ciężar. W nowoczesnych pociągach 
pasażerskich, w układzie ukrotnionym coraz 
częściej nie skupia się wyposażenia trak-
cyjnego w lokomotywie, ale rozprowadza 
na całej długości pojazdu, w tych samych 
wagonach, w których podróżują pasażero-
wie. Przy zwiększonej liczbie napędzanych 
osi przyczepność nie jest już czynnikiem 
ograniczającym przyspieszenie pociągu, 
jednak ciężar i wielkość transformatora 
nadal stanowią główne ograniczenie dla 
projektantów.

Zasada działania PETT
Idealny pociąg powinien więc stanowić 
połączenie niewielkiej wagi i małych urządzeń 
charakterystycznych dla pociągów napę-
dzanych prądem stałym, z małymi stratami 
transmisyjnymi właściwymi dla elektryfikacji 
prądem przemiennym.

Niestety podstawowy wymiar i ciężar 
transformatora ograniczają prawa fizyki. 
Do czynników określających minimalną 
wielkość transformatora należą częstotliwość 
i moc znamionowa – niższe częstotliwo-
ści wymagają większych transformatorów. 
Transformator o wyższej częstotliwości 
pozwalałby na zmniejszenie wagi i wielko-
ści. Takie były motywy powstania energo-
elektronicznego transformatora trakcyjnego 
(PETT) firmy ABB.

Wymogi dotyczące ciężaru i wielkości bezpośrednio wpływają 
na produktywność, stąd wiele miejsca w badaniach poświęca się 
miniaturyzacji. Jednym z obszarów stanowiących szczególne wyzwanie 
jest tabor szynowy, bo im większą powierzchnię zajmuje transformator, 
tym mniej zostaje jej dla pasażerów pociągu.

Zasada konwersji mocy stosowanej 
w większości nowoczesnych pociągów zasi-
lanych prądem przemiennym wygląda tak, iż 
prąd z linii zasilającej AC (linia napowietrzna) 
płynie przez uzwojenia pierwotne transfor-
matora niskiej częstotliwości (LFT) do szyny 
(stanowiącej drogę powrotu). Zredukowane 
napięcie dostępne na uzwojeniach wtórnych 
transformatora zasila czterokwadrantowy 
przerywacz stykowy, który przekształca 
je w napięcie łącza DC. Falownik przekształ-
ca to napięcie w prąd przemienny o zmiennej 
częstotliwości i napięciu zasilającym silniki 
trakcyjne. Obwody pomocnicze również 
mogą być załączone do łącza DC.

Aby można było wykorzystać transfor-
mator średniej częstotliwości (MFT), musi 
być przed nim umieszczony przemiennik 
częstotliwości. Po stronie wtórnej transfor-
matora prostownik przekształca to napięcie 
w napięcie łącza DC.

Kaskada modułów przekształtnikowych
Jednym z głównych wyzwań tej topologii 
jest to, że przekształtnik musi być zloka-
lizowany po stronie wysokiego napięcia. 
Przy zastosowaniu obecnej generacji urzą-
dzeń półprzewodnikowych, niebędących 
w stanie zablokować napięć stosowanych 
w elektrycznej sieci kolejowej AC, wymagane 
jest połączenie szeregowe. Rozwiązanie 
zastosowane przez ABB – zamiast maso-
wego łączenia szeregowego półprzewod-
ników w pojedyncze zawory – obejmuje 
kaskadę modułów przekształtnikowych 
po stronie wysokiego napięcia, z wyjściami 
podłączonymi równolegle po stronie DC. 
Ta topologia sprawia, że rozwiązanie to jest 
skalowalne i pozwala na nadmiarowość 
(system „M z N”).

Transport szynowy 
czeka na innowacje

–  lepsza sprawność energetyczna przetwarzania prądu wejściowego AC na prąd 
wyjściowy DC; 

–  od 88-90 proc. do ponad 95 proc. (obecnie średnia sprawność energetyczna 
transformatora trakcyjnego 15 kV/16,7 Hz mieści się w zakresie 90-92 proc.),

–  mniejsze wymogi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i składowych 
harmonicznych,

– niższa emisja akustyczna.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że transformator PETT idealnie spełnia postawione 
wymagania: jest małym, lekkim, ale silnym przetwornikiem, który można zamontować 
w pociągach, odpowiednim do instalacji blisko pasażerów.

Dodatkowe zalety 
transformatora PETT
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Energoelektroniczny transformator trakcyjny (PETT) Innowacje

Ponieważ większość 
dużych transformatorów 
innych typów to 
urządzenia stacjonarne, 
kolej zyska najwięcej 
na redukcji ciężaru 
transformatora.

Prąd przemienny, płynący z linii zasilania 
sieci trakcyjnej, przed wejściem do pierwsze-
go modułu przekształtnika przechodzi przez 
induktor filtrujący. Każdy moduł przekształt-
nika składa się z bloku układu AFE (Active 
Front End) i bloku przekształtnika DC/DC. 
Blok AFE to zasadniczo mostek H regulu-
jący ładowanie kondensatorów obwodu. 
Topologia ta pozwala również na aktywne 
sterowanie współczynnikiem mocy.

Przekształtniki kaskadowe
Inną zaletą konstrukcji kaskadowej jest 
możliwość niezależnego przełączania każ-
dego modułu. Pozwala to na przeplatanie 
wzorców przełączania mostków H.

Jeżeli są przeplatane równo (tzn. przesu-
nięcie o 360°/N, gdzie N to liczba poziomów), 
strona sieciowa przekształtnika widzi pozorną 
(ekwiwalentną) częstotliwość przełączania, 
która jest 2N razy wyższa niż rzeczywiste 
częstotliwości przełączania pojedynczych 

przełączania 1,75 kHz, która jest niższa 
od częstotliwości rezonansowej.

Układ sterowania
Cele sterowania są następujące:
–  utrzymanie sinusoidalnego prądu 

wejściowego,
–  współczynnik mocy bliski jedności,
–  stałe średnie napięcie łącza DC,
– odrzucenie harmonicznej sieci.

Zastosowano sterownik ABB AC 800PEC, 
platformę umożliwiającą integrację szybkich 
i wolnych funkcji sterowania.

Demonstracyjny transformator PETT
Dzięki długotrwałej współpracy SBB 
(Szwajcarska Kolej Federalna) i ABB testo-
wany jest obecnie pilotażowy transformator 
PETT zamontowany w lokomotywie manew-
rowej Ee 933. Aby umieścić go w pojeź-
dzie, konieczne były pewne mechaniczne 
prace adaptacyjne i przeróbka interfejsu 
elektronicznego.

Lokomotywa pracuje przy zasilaniu sie-
ciowym 15 kV/16,7 Hz. Instalację pilota-
żową zakończono w połowie 2011 roku, 
a homologację szwajcarskiego Federalnego 
Urzędu Transportu (FOT) uzyskano z koń-
cem roku. Lokomotywę włączono do prac 
manewrowych w lutym 2012 roku na stacji 
Genewa Cornavin.

Transformator PETT ma dziewięć modułów 
kaskadowych; eksploatacja lokomotywy 
wymaga zastosowania tylko ośmiu (dzie-
wiąty jest jednostką nadmiarową). Moc zna-
mionowa jednostki to 1,2 MW. Urządzenie 
może zapewnić krótkotrwałą moc szczy-
tową 1,8 MW, napięcie wyjścia DC wynosi 
1,5 kV, a ciężar całkowity – 4,5 tony, łącznie 
z układem chłodzenia. Przy porównywaniu 

Niewielki rozmiar PETT oznacza, że urządzenie można 
z łatwością zamontować pod podłogą lub na dachu 
pociągu, co pozwoli na maksymalne zwiększenie 
miejsca dla pasażerów, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu zużycia mocy.

mostków H. Ta wysoka pozorna częstotli-
wość przełączania (w połączeniu z większą 
liczbą poziomów napięcia pośredniego) 
prowadzi do niższych odkształceń harmo-
nicznych niż jest to możliwe w przypadku 
konwencjonalnych przekształtników trak-
cyjnych, co zmniejsza potrzebę filtrowania 
wejściowego.

Transformatory średniej częstotliwości 
(MFT)
Transformatory średniej częstotliwości peł-
nią trzy kluczowe role. Przede wszystkim 
zapewniają izolację galwaniczną pomiędzy 
wysokim napięciem z sieci AC a niskim 
napięciem podłączenia obciążenia. Drugą 
funkcją tych transformatorów jest zapew-
nienie odpowiedniej adaptacji napięcia dla 
napięcia łącza DC 1,5 kV, przy uwzględnieniu 
poziomu napięcia pośredniego łącza DC 
3,6 kV. Trzecią funkcją jest wsparcie modu-
łów IGTB (tranzystor bipolarny z izolowaną 

tego transformatora z transformatorami 
trakcyjnymi o tej samej mocy znamionowej 
należy zauważyć, że PETT zastępuje nie 
tylko transformator, ale również prostownik 
niskonapięciowy.

Gęstość mocy (wyrażana w kVA/kg) stoso-
wanych obecnie kombinacji transformatora 
i prostownika mieści się w zakresie od 0,2 
do 0,35. Przyszła generacja PETT, która 
jest obecnie tworzona, będzie znacznie 
przewyższać te wartości i osiągać gęstość 
mocy od 0,5 do 0,75.

Transformator jutra?
Ponieważ większość dużych transformato-
rów innych typów to urządzenia stacjonar-
ne, kolej prawdopodobnie najwięcej zyska 
na zmniejszeniu ciężaru transformatora. 
Dlatego jest to obszar, w którym innowacja 
musi pojawić się w pierwszej kolejności.

Chociaż przedstawione powyżej urzą-
dzenie PETT zamontowano w lokomotywie 
manewrowej, jego rzeczywisty potencjał 

W modelu testowym PETT wszystkie dziewięć transformatorów średniej częstotliwości
korzysta z tej samej kadzi wypełnionej olejem, tak samo jak induktor i prostownik 
rozruchowy.

Tylko jedna kadź

można wykorzystać w pociągach pasa-
żerskich. Niewielki rozmiar PETT ozna-
cza, że urządzenie da się z łatwością 
zamontować pod podłogą lub na dachu 
pociągu, co pozwoli na maksymalne 
zwiększenie miejsca dla pasażerów 
przy jednoczesnym zmniejszeniu zuży-
cia mocy.

opr. Sławomir Dolecki

na podstawie ABB Review 1/12

Więcej informacji:

Jakub Matecki

e-mail: jakub.matecki@pl.abb.com

tel. kom.: 605 047 791

bramką) w obwodach rezonansowych LLC 
podczas pracy w trybie miękkiego przełą-
czania. Redukcja wielkości zwiększa wymogi 
dielektryczne.

Tryb przełączania LLC
Każdy z dziewięciu transformatorów średniej 
częstotliwości jest częścią powiązanego 
przekształtnika DC/DC. Dzięki wykorzy-
staniu indukcyjności upływu i magnetyzacji 
oraz kondensatorów obwodu zewnętrznego 
powstaje obwód rezonansowy LLC (Lr, Lm 
i Cr). Do zalet obwodu LLC należą:
– szeroki zakres regulacji wyjścia,
–  redukcja strat przełączania po stronie pier-

wotnej przez przełączanie przy zerowym 
napięciu w całym zakresie obciążenia,

–  niski prąd wyłączenia sterowany dzięki 
konstrukcji (nieprzełączanie przy prądzie 
zerowym (ZCS),

–  niski udar napięciowy i ZCS na prostowniku 
diodowym strony wtórnej,

–  praca z częstotliwością rezonansową 
niezależna od obciążenia.

Ponieważ obwód LLC działa zgodnie 
z zasadą rezonansu, zmianę częstotliwości 
przełączania można wykorzystać do ste-
rowania napięciem wyjściowym. Jednak 
w obecnym zastosowaniu PETT nie wykorzy-
stano tej właściwości i przekształtnik DC/DC 
działa w otwartej pętli ze stałą częstotliwością 
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CMS – Current Measurement System Innowacje

R
ozwiązanie CMS (Current 
Measurement System), 
stworzone przy udziale 
naukowców z krakowskie-
go Korporacyjnego Centrum 

Badawczego ABB, jest przygotowane 
z myślą o instalacji w dowolnej sieci bez 
konieczności ingerowania w jej architek-
turę. Nie wymaga nowego okablowania, 
dodatkowej powierzchni czy kolejnych 
szyn DIN. Pozwala natomiast na szybki 
podgląd danych w dowolnym momencie, 
dając także możliwość analizy danych 
w dłuższej perspektywie.

Łatwość konfiguracji i obsługi
Najważniejszą częścią systemu są czujni-
ki. W ofercie znajdują się trzy ich rodzaje, 
różniące się obsługiwanym zakresem prądu 
– CMS-100PS (80 A), CMS-101PS (40 A) 
oraz CMS-102PS (20 A). Ich konstrukcja 
pozwala na montaż na standardowej szynie 
DIN, natomiast szerokość nie przekracza 
18 mm. Są przystosowane do pomiaru prądu 
zarówno stałego, jak i przemiennego. Każdy 
czujnik jest wyposażony w mikroprocesor 
przetwarzania sygnału, a dane pomiarowe 
są przesyłane do jednostki sterującej.

Sama jednostka sterująca CMS-600 (jej 
szerokość wynosi zaledwie 71,8 mm) została 
wyposażona w panel dotykowy i przyjazny 
interfejs użytkownika. Przetwarza wszystkie 
dane pomiarowe, pokazuje poszczególne 
wartości i przygotowuje je do dalszego prze-
twarzania przez użytkownika. Podczas opra-
cowywania tego rozwiązania kierowano się 
zasadą, iż nawet najbardziej zaawansowana 
technologia nie jest dużo warta, jeśli jest zbyt 
skomplikowana w obsłudze. Stąd właśnie 
duży nacisk położono na łatwość konfiguracji 
i obsługi. W rzeczywistości wystarczy zaled-
wie kilka kliknięć, by odnaleźć poszukiwaną 
funkcję i móc z niej skorzystać. Dlatego też 
nie ma konieczności przeprowadzania jakich-
kolwiek szkoleń dla użytkowników, zarówno 
w kwestii uruchamiania, jak i użytkowania 
systemu. Pozwala to na oszczędność czasu 
i pieniędzy.

System pomiaru prądu ABB na poziomie 
skrzynek rozdzielczych to kompaktowe 
rozwiązanie, proste w instalacji i obsłudze. 
Monitoruje poszczególne obwody instalacji. 
Daje informację o rzeczywistym zużyciu 
energii przez pojedyncze odbiorniki i pozwala 
kontrolować koszty energii, rozkład obciążenia 
w sieci oraz szybko wykrywać potencjalne 
awarie podłączonych urządzeń.

Jedna jednostka centralna może obsłu-
żyć do 64 czujników, natomiast każda linia 
może być wyposażona w 247 punktów 
pomiarowych, co powoduje, że CMS jest 
wysokowydajnym systemem pomiaru nawet 
w bardzo dużych, intensywnie eksploato-
wanych instalacjach.

Wczesne wykrycie odchyleń
CMS mierzy prąd w miejscu bezpośredniego 
zużycia energii, zapewniając nie tylko dostęp 
do najdokładniejszych danych pomiarowych, 
ale przez ciągłość pomiaru i sygnalizowanie 
odchyleń od normy pozwala na wykrycie 
potencjalnych zagrożeń, takich jak awarie 
urządzeń, nierównomierne obciążenie sieci 
czy inne nieprawidłowe zjawiska, które mogą 
być przyczyną poważniejszych problemów. 
System ostrzega przed przeciążeniem sieci, 
monitorując, czy przez poszczególne linie 
dystrybucyjne nie przepływa prąd wyższy 
od nominalnego.

System oferuje nieskomplikowane, a jedno-
cześnie bardzo skuteczne rozwiązanie: mierzy 
prąd w poszczególnych obwodach końco-
wych, a wyniki te pozwalają na precyzyjną ana-
lizę zużycia energii. Pozwala to użytkownikowi 
reagować w przypadku nierównomiernego 
obciążenia poszczególnych obwodów lub 
zidentyfikować szczególnie „prądożerne” 
urządzenia, co w prostej linii przekłada się 
na obniżenie kosztów zasilania.

System CMS to doskonałe rozwiązanie 
dla użytkowników, dla których nieprzerwane 
zasilanie i optymalizacja zużycia energii sta-
nowią wartość niezbędną do prawidłowego 
funkcjonowania. Dlatego też system reko-
mendowany jest odbiorcom przemysłowym, 
bankom, firmom ubezpieczeniowym, budyn-
kom użyteczności publicznej, np. szpitalom 
czy lotniskom, dla których kłopoty z zasila-
niem mogą być przyczyną poważnych – nie 
tylko finansowych – problemów.

Więcej informacji: 

Jakub Matasek 

e-mail: jakub.matasek@pl.abb.com

tel. kom.: 601 951 293

Minimum miejsca – to najmniejsze 
na rynku i najbardziej kompaktowe 
mierniki prądu, pracujące tak blisko 
odbiorników energii. 
Łatwa instalacja – czujniki monto-
wane są w kilku prostych krokach, 
ich instalacja nie wymaga specjalnych 
narzędzi i kosztownego konwencjonal-
nego okablowania.
Przyjazne uruchamianie – konfigura-
cja systemu jest bardzo prosta, intu-
icyjne menu obsługiwane za pośred-
nictwem panelu dotykowego pozwala 
w ciągu kilku minut przygotować 
system do pracy.
Czujnik dla wszystkich typów prą-
du – pomiar może być wykonywany 
dla obwodów prądu stałego lub 
przemiennego w ogromnym zakresie 
do 80 A.
Możliwość rozbudowy – dzięki 
modułowej konstrukcji system może 
być rozbudowany w dowolnym czasie, 
kolejne czujniki mogą być instalowane 
zgodnie z potrzebami użytkownika. 
Maksymalna niezawodność – bez-
stykowa metoda pomiaru oznacza, że 
potencjalne błędy są eliminowane od 
samego początku.

Główne zalety 
systemu CMS:

Tekst: Sławomir Dolecki; zdjęcia: Arch. ABB

Ultrakompaktowy system pomiaru 
obwodów wewnętrznych

System rekomendowany jest m.in. budynkom użyteczności publicznej,  
np. szpitalom czy lotniskom, dla których kłopoty z zasilaniem mogą być

przyczyną poważnych problemów. (Fot. Busch-Jaeger Elektro GmbH należące do Grupy ABB)
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Andrem Sp. z o.o. Technologie

Tekst: Sławomir Dolecki; zdjęcia: Adam Stephan/Arch. ABB

Inwestycje związane z Mistrzostwami Europy w Piłce 
Nożnej EURO 2012 stały się dla wielu polskich firm szansą 
na „rozwinięcie skrzydeł” i przejście do wyższej ligi biznesowej. 
Nie wszyscy potrafili z tej okazji skorzystać. Są jednak i tacy 
– jak na przykład spółka Andrem z Gdyni – którzy podjęli 
wyzwanie i dzisiaj wśród swoich referencji mają realizacje, 
o jakich jeszcze niedawno mogli tylko pomarzyć.

J
eszcze kilka lat temu byliśmy 
postrzegani przez rynek jako 
średniej wielkości lokalny inte-
grator systemów o średnich 
możliwościach. Sami też chyba 

czuliśmy, że nasz potencjał nie upoważniał 
nas do starania się o największe i najbar-
dziej wymagające inwestycje w regionie 
– przyznaje Marek Gach, dyrektor ds. badań 
i rozwoju Andrem. – Inwestycje związane 
z EURO 2012 zmieniły jednak sytuację. 
Duże firmy krajowe i zagraniczne sięgnęły 
po największe kontrakty, ale wiele znaczą-
cych prac pozostało także dla takich spółek 
jak nasza. Podjęliśmy to wyzwanie. Wystar-
towaliśmy w dużym przetargu i po jego 
wygraniu stanęliśmy na progu największej 
inwestycji w historii firmy.

Spółka Andrem została głównym wyko-
nawcą i integratorem wszystkich syste-
mów energetycznych i teletechnicznych 
w nowo budowanym terminalu pasażer-
skim w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha 

Wygrać przetarg  
to nie sztuka...

Wałęsy. Inwestycja nie była co prawda bez-
pośrednio związana z EURO, choć termin 
zakończenia prac zbiegł się z rozpoczęciem 
mistrzostw, jednak wpisała się w gigantyczny 
boom inwestycyjny ostatnich lat. Oczywiście 
Andrem – wygrywając ten przetarg – nie był 
firmą nieznaną. Miał za sobą niemal 20 lat 
doświadczeń na rynku i całkiem pokaźne 
referencje.

– Mimo to, wielu naszych konkurentów 
mówiło z przekąsem, że dostać dobre 
zlecenie to nie sztuka, sztuką jest dobrze 
je wykonać – dodaje Marek Gach.

Imponujące wyzwanie
I mimo sceptycznego spojrzenia konkuren-
tów, skali przedsięwzięcia i wreszcie nowego 
dla firmy wyzwania, jakim była inwestycja 
tej skali, budowa terminala zakończyła się 
w terminie, bez dnia opóźnienia, i niemal 
bez uwag ze strony inwestora.

– Czekaliśmy na taką szansę 20 lat 
– mówi Urszula Wiśniewska-Erenmalm, 

prezes zarządu spółki. – Cały czas pra-
cowaliśmy na ten sukces i dzisiaj wiemy, 
że był to moment przełomowy. Czujemy, 
że po takim projekcie jesteśmy w stanie zre-
alizować każdą inwestycję w skali kraju.

A wyzwanie było naprawdę imponujące, 
biorąc pod uwagę, że podjęła się go jedna 
firma. Do wykonania były: cała instalacja elek-
tryczna, a także instalacje ppoż., oddymiania, 
ostrzegawcze, bezpieczeństwa, informacji 
lotniczej, centralnego systemu zegarowego, 
audio, telewizji kablowej i reklamowej, BMS 
i automatyki oraz cała sieć transmisyjna IP. 
Po raz pierwszy też w swojej historii Andrem 
– kojarzony dotychczas raczej z wykonaw-
stwem w branży elektrycznej – tak mocno 
„wszedł” w systemy teletechniczne.

– Musieliśmy wykazać się potencjałem, 
a później umiejętnością przełożenia go 
na wymierne efekty prac – tłumaczy Michał 
Wiśniewski, dyrektor controllingu strate-
gicznego i administracji. – A ten potencjał 
to w naszym przypadku doświadczona kadra 
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Andrem Sp. z o.o. powstała 
w roku 1991. Od wielu lat 
specjalizuje się w projektowaniu 
i wykonywaniu sieci i instalacji 
elektroenergetycznych oraz 
teletechnicznych dla potrzeb 
przemysłu. Celem firmy jest 
rozwój w oparciu o coraz bardziej 
zaawansowane realizacje, 
wymagające wysokiej wiedzy 
inżynieryjnej oraz zastosowania 
nowatorskich rozwiązań 
technicznych.
W roku 2009 spółka pozytywnie 
przeszła certyfikacje Systemu 
Zarządzania Jakością na zgodność 
z normą ISO 9001:2008.

Andrem Sp. z o.o. Technologie

Spółka Andrem została 
głównym wykonawcą 
i integratorem wszystkich 
systemów energetycznych 
i teletechnicznych 
w nowo budowanym 
terminalu pasażerskim 
w Porcie Lotniczym 
Gdańsk im. Lecha 
Wałęsy. To było ogromne 
wyzwanie i wielka 
szansa. Wykorzystali ją, 
przechodząc do wyższej 
ligi biznesowej.

Andrem Sp. z o.o.
O firmie

inżynierska i techniczna. I choć często współ-
pracujemy z podwykonawcami, to jednak 
podstawę zawsze stanowią nasi pracowni-
cy. W tym upatruję przyczyn sukcesu przy 
budowie terminala, biorąc pod uwagę zakres 
prac i bardzo napięte terminy.

Kompleksowe podejście do oferty
– Ale jest także drugi aspekt, który według 
mnie miał kolosalne znaczenie dla pozy-
tywnego efektu prac. To wyznawany przez 
nas model biznesu zakładający komplek-
sowe podejście do oferty – dodaje Urszula 
Wiśniewska-Erenmalm. – Mamy zespół 
inżynierów o bardzo szerokim spektrum 
specjalizacji, oferujemy projekt, przygo-
towanie elementów systemu, wykonanie, 
uruchomienie i serwis. Obserwuję od kilku 
lat, że inwestorzy coraz chętniej zlecają 
wszystkie prace związane z jedną branżą 
jednej firmie, nie szukają kilku wykonawców, 
bo potem często okazuje się, że na styku 
ich prac pojawiają się luki, których nikt nie 

Referencje
Największe i najbardziej prestiżowe 
realizacje, w których uczestniczyła 
firma Andrem w ostatnich latach:
–  2007‑2008 – Nabrzeże dla celów roz-

ładowczych amunicji w Bazie Morskiej 
Świnoujście

–  2007‑2008 – AmberOne, 
Autostrada A1

–  2007‑2008 – Centrum handlowe 
„Galeria Słupsk” w Słupsku

–  2007‑2009 – HOMANIT Polska, 
zakład produkcyjny w Karlinie

–  2008 – Pomost pasażerski do obsługi 
promów w Stavanger, Norwegia

–  2008‑2009 – Centrum handlowe 
„Galeria Rumia”

–  2010‑2012 – Centrum Medycyny 
Inwazyjnej UCK

–  2010‑2011 – Gmach Ośrodka Kultury 
Morskiej Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku

–  2010‑2012 – Terminal pasażer-
ski w Porcie Lotniczym Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy

Obecnie realizowane są:
–  Bałtyckie Centrum Biznesu 

w Gdańsku
–  Słupski Inkubator Technologiczny
–  Laboratorium Innowacyjnych 

Technologii Elektroenergetycznych 
i Integracji Odnawialnych Źródeł 
Energii Linte^2, Politechnika Gdańska

i udziału w największych inwestycjach, 
firma Andrem ma również możliwość 
angażowania się w prestiżowe projek-
ty badawcze. W pierwszej połowie tego 
roku spółka wygrała przetarg na dosta-
wę urządzeń zasilania elektrycznego dla 
budynku „Laboratorium Innowacyjnych 
Technologii Elektroenergetycznych i Integracji 
Odnawialnych Źródeł Energii Linte^2” wraz 
z ich rozmieszczeniem, zainstalowaniem 
i uruchomieniem. Projekt realizowany jest 
na Politechnice Gdańskiej i będzie służył 
studentom i naukowcom z Polski i zagranicy. 
Do jego realizacji Andrem zaprosił również 
ABB, która jako jedyna firma w kraju i za gra-
nicą podjęła się dostawy dwóch transforma-
torów suchych żywicznych o mocy 630 kVA, 
15,75/0,4 kV w wykonaniu specjalnym z roz-
szerzonym zakresem regulacji i podobciąże-
niowym przełącznikiem zaczepów (OLTC), 
które już pracują w laboratorium.

Projekt ten – w największym skró-
cie – ma wspomagać teoretycznymi 

rozważaniami i doświadczeniami w skali 
makro, kwestie związane z inteligentnymi 
sieciami.

– Dlatego też zainteresowanie branży 
energetycznej jest dość duże i liczymy, 
że będzie to dla nas kolejna doskonała refe-
rencja – podsumowuje prezes Wiśniewska-
-Erenmalm. – Poza tym, ambicją każdej 
firmy i każdego zespołu inżynierów jest 
realizacja najnowszych technologii i praca 
przy nowatorskich rozwiązaniach. Możemy 
to robić, bo główny element naszych suk-
cesów – nasi pracownicy – są z nami cały 
czas, bez względu na kryzysy i słabsze lata. 
I choć często takie podejście generuje duże 
koszty, to jednak warto ponosić te wydatki, 
nawet przez wiele lat, bo pewnego dnia 
pojawia się na horyzoncie szansa, jaką był 
dla nas port lotniczy, i wówczas można 
ją dobrze wykorzystać.

chce wypełnić, ponieważ  „to wykracza poza 
zakres umowy”.

W ramach tej kompleksowej oferty jest 
również własna prefabrykacja, prowadzona 
na bazie najlepszych na rynku podzespołów 
renomowanych firm.

– Oczywiście zawsze chcielibyśmy ofero-
wać naszym klientom najlepsze rozwiązania, 
ale czasami oni mają własne preferencje 
i przyzwyczajenia, dlatego współpracujemy 
ze wszystkimi dostawcami na rynku – przy-
znaje dyrektor Marek Gach. – Produkty 
najlepsze, według nas, stosujemy również 
dlatego, że chcemy spać spokojnie. I tak jest 
zawsze, gdy udaje nam się przekonać odbior-
cę końcowego do aparatury niskiego napięcia 
czy transformatorów firmy ABB. Szczególnie 
te drugie, również w wykonaniach specjal-
nych, nie mają sobie równych.

Warto ponosić pewne koszty
Takie podejście do biznesu przynosi efekty. 
I to wymierne, bo oprócz dobrych zleceń 

01, 02 Niezwykle ważnym 
elementem kompleksowej oferty 
jest prefabrykacja. Andrem 
wykorzystuje do tego podzespoły 
najlepszych na rynku firm.

03 Gmach Ośrodka Kultury Morskiej 
Centralnego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku. Przed przystąpieniem 
do pracy inżynierowie i technicy 
z firmy Andrem musieli odbyć 
specjalistyczne szkolenia, 
bo współpraca z branżą muzealną 
to dodatkowe, bardzo specyficzne 
wymagania wobec wykonawców.

01

02

03
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N
owy terminal Portu Lotni-
czego Gdańsk im. Lecha 
Wałęsy należy do najno-
wocześniejszych obiek-
tów tego typu w kraju, 

a w pewnym zakresie nawet na świecie. 
Pierwsi pasażerowie zostali w nim odpra-
wieni w kwietniu tego roku, a trójmiejskie 
lotnisko ugruntowało swoją pozycję jed-
nego z czterech najważniejszych w Polsce 
– obok warszawskiego Okęcia, krakow-
skich Balic oraz katowickich Pyrzowic. 
Budowa od podstaw drugiego terminala 
lotniczego oraz zastosowanie najnow-
szych osiągnięć technicznych i najno-
wocześniejszych technologii, dały okazję 
do przyjrzenia się, jak ważna dla portu 
lotniczego jest energia elektryczna.

Architektoniczna perełka
– Pierwotnie pomysł tak znaczącej rozbudo-
wy portu wziął się z rosnącego ruchu i chęci 
zwiększenia znaczenia naszego lotniska 
w kraju – mówi Michał Kordel, specjalista 
ds. rozliczeń. – Umowę na budowę nowego 
terminala T2 podpisaliśmy w lutym 2010 
roku i z uwagi na to, że miasto Gdańsk 
zostało wybrane do organizacji EURO 2012, 
musieliśmy zdążyć go zbudować w 24 mie-
siące, tak by w czerwcu móc obsługiwać 
gości przylatujących na mecze. Udało się, 
prace budowlane zakończyliśmy w terminie 
umownym.

Z trójmiejskiego lotniska obecnie korzysta 
rocznie ponad 2,5 mln pasażerów. Dzisiaj 
przepustowość została zwiększona dwu-
krotnie, co w narastającym ruchu pasażer-
skim wkrótce zacznie być wykorzystywane. 
Szacuje się, że z roku na rok liczba operacji 
lotniczych wzrasta o ok. 10 proc., a Polacy 
coraz częściej i coraz chętniej korzystają 
z transportu lotniczego.

Tymczasem sam budynek jest architekto-
niczną perełką. Przeszklona fasada, w czę-
ści szklany dach wsparty na 16 słupach, 
i 39 tys. m2 powierzchni. Jednak wizualną 
wartość tej konstrukcji widać po zmierzchu, 

Co jest najważniejsze dla nowoczesnego 
portu lotniczego? Samoloty? Pasażerowie? 
System bezpieczeństwa? Nic z tych rzeczy! 
Najważniejsza jest energia elektryczna. Bez niej 
całą – nawet najnowocześniejszą infrastrukturę 
– można zamknąć na klucz. Stanie się po prostu 
bezużyteczna... I choć takie postawienie sprawy 
trzeba potraktować z przymrużeniem oka, to jest 
w tym jednak ziarno prawdy.

gdy wnętrze hali rozświetlają specjalne 
naświetlacze, dające natężenie światła 800 
luksów i rozproszone na specjalnie przy-
gotowanym suficie.

Dzisiaj na starym terminalu T1 w zmo-
dernizowanej części znajduje się strefa 
przylotów oraz poczekalnia dla pasaże-
rów odlatujących do strefy non-Schengen. 
Na nowym terminalu T2 – odloty we wszyst-
kich kierunkach i centralna kontrola bez-
pieczeństwa pasażerów i bagażu.

Siedem tysięcy źródeł światła
Ale nie tylko budynek budzi respekt, choć 
jego akurat widać najlepiej. Niesamowite 
są również – znacznie mniej zauważalne, 
ale niezwykle ważne i pomocne – systemy 
energetyczne, bezpieczeństwa, nadzoru, 
tzw. komfortu, czy wreszcie wszechobecna 
automatyka. Jest tego niezliczona ilość. 
Wystarczy wspomnieć, że na terenie ter-
minala i przyległym pracuje ponad 500 
kamer, a w budynku zainstalowano 3,3 tys. 
opraw oświetleniowych i ponad 7 tys. źródeł 
światła! Jednak port może się pochwalić 
tym, że wszystkie instalacje i źródła poboru 
energii elektrycznej są energooszczędne 
i zużycie energii nie wzrosło proporcjonalnie 
do przyrostu powierzchni i wyposażenia.

Do tego dochodzi klimatyzacja i wenty-
lacja, instalacja grzewcza na dachu, odpo-
wiedzialna za roztapianie śniegu, systemy 
kontroli dostępu, napadu i włamania, cała 
instalacja przeciwpożarowa, systemy bez-
pieczeństwa i odpraw granicznych, infra-
struktura transportu bagaży. Wszystko 
to wymaga do prawidłowego działania 
energii elektrycznej, której dostawy trzeba 
zagwarantować w stu procentach.

Dlatego też dostawca energii musiał 
wybudować nowy Główny Punkt Zasilania, 
do którego energię dostarczają czte-
ry niezależne linie wysokiego napięcia. 
Już w budynku zainstalowano natomiast 
dwie stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 
wyposażone w transformatory po 1000 
kVA każdy, wyprodukowane przez ABB. 

Szklana elewacja i w części 
przeszklony dach wsparty na 16 
stalowych słupach czyni z nowego 
terminala Portu Lotniczego Gdańsk 
prawdziwą architektoniczną 
perełkę.

Bez prądu  
nie odlecisz
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01 Z trójmiejskiego lotniska korzysta 
rocznie ponad 2,5 mln pasażerów. 
Zakończona w kwietniu tego roku 
inwestycja pozwoli podwoić tę liczbę.

02 Nowy terminal T2 odprawia 
pasażerów lecących zarówno 
do krajów strefy Schengen, jak i non-
-Schengen. Natomiast poczekalnia 
„Odlotów” do strefy non-Schengen 
znajduje się na terminalu T1.

03 Niezawodne zasilanie dla Portu 
Lotniczego Gdańsk zapewniają  
m.in. transformatory cast coil 
produkcji ABB.

04 System transportu bagaży jest 
najnowocześniejszym w Polsce 
i jednym z trzech funkcjonujących 
w Europie.

Po oddaniu do użytku nowego terminala 
Portu Lotniczego Gdańsk trójmiejskie 
lotnisko ugruntowało swoją pozycję jednego 
z czterech najważniejszych w Polsce – obok 
warszawskiego Okęcia, krakowskich Balic oraz 
katowickich Pyrzowic.

Gdańsk posiada cywilny port lotniczy od roku 1919. Pierwotnie zlokalizowany był on 
we Wrzeszczu, natomiast obiekty w Rębiechowie, wybudowane od podstaw, zosta-
ły oddane do użytku 2 maja 1974 roku. 

W 2004 nadano mu imię przywódcy „Solidarności” i prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej – Lecha Wałęsy. Liczbę miliona pasażerów w ciągu roku osiągnięto w paź-
dzierniku 2006, a w listopadzie 2010 roku było ich już dwa miliony. 31 marca 2012 
został uroczyście oddany do użytku terminal drugi, z którego pierwszych pasażerów 
odprawiono 6 kwietnia 2012. Dzisiaj port jest przygotowany na obsługę 5 milionów 
podróżnych rocznie.

Port Lotniczy w Gdańsku

To transformatory suche żywiczne typu 
cast coil o obniżonym poziomie strat jało-
wych i obciążeniowych, co daje ewidentne 
oszczędności związane z kosztami energii. 
Podobnych w obiekcie są jeszcze cztery 
– dwa o mocy 1600 kVA i dwa 800 kVA, 
również produkcji ABB. Te sześć sztuk 
urządzeń daje w sumie 6800 kVA zainsta-
lowanej mocy.

– To najlepsze urządzenia w swojej kla-
sie, niepalne, bo zalewane żywicą, bardzo 
wytrzymałe na udary i przeciążenia, a przede 
wszystkim ciche, z rdzeniem wykonanym 
w specjalnej technologii – mówi Jacek Tyburski, 
koordynator energetyki.

Zadziałanie jest niemożliwe
Zasilanie awaryjne stanowi agregat prądo-
twórczy o mocy 1875 kVA zainstalowany 
w kontenerze na płycie lotniska. Załącza się 

natychmiast, gdy nastąpi zanik napięcia. 
Niezależne agregaty przygotowane są dla 
systemów nawigacyjnych.

– Ilość niezależnych linii zasilających oraz 
nasze systemy zabezpieczeń gwarantują 
ciągłość zasilania – tłumaczy Jacek Tyburski. 
– U nas nie ma nawet klasycznego podzia-
łu na zasilanie podstawowe i rezerwowe. 
Każda z dwóch sekcji pracuje równolegle 
na określone potrzeby, a w przypadku zaniku 
zasilania na którejś z nich, druga przejmuje 
obciążenie, pracując z podwójną mocą.

Zasilanie jest jednak na tyle ważne i sta-
nowi tak istotny element bezpieczeństwa, 
że oprócz agregatu prądotwórczego terminal 
wyposażono również w zasilacze UPS.

– One muszą zadziałać natychmiast, 
zanim jeszcze agregat prądotwórczy zacznie 
zasilać budynek i systemy – mówi Jacek 
Tyburski. – Są takie elementy, które nie mogą 

pozostać bez zasilania nawet na sekundę, 
chociażby system ewakuacji czy oświetlenie 
awaryjne. Agregat potrzebuje jednak chwili, 
zanim osiągnie pełną moc.

Systemy energetyczne są na tyle ważne, 
że wyposażono je w odrębny nowoczesny 
system przeciwpożarowy. W pomieszcze-
niach rozdzielni i transformatorów czynni-
kiem gaśniczym jest gaz, to najskutecz-
niejszy i najszybszy obecnie system ppoż. 
W całym budynku natomiast zastosowano 
tradycyjną instalację tryskaczową.

Technologia budzi respekt
System dostępowy, kontrola bezpieczeń-
stwa, rolety, oświetlenie, monitoring, syste-
my informacji dla podróżnych – to wszyst-
ko wymaga nadzoru i sterowania, które 
sprawuje nadrzędny system BMS, w jaki 
wyposażono port lotniczy.
– To bardzo intuicyjny system – mówi 
Andrzej Rogosz, koordynator Centrum 
Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego, 
opuszczając jednocześnie rolety w strefie 
bezcłowej, bo słońce zaczęło przeszkadzać 
pasażerom i zbyt nagrzewało pomieszcze-
nia. – System nadrzędny skupia wszystkie 
działające na terenie terminala systemy 
podstawowe, można regulować oświetlenie, 

temperaturę, czy kamery monitoringu z jed-
nego miejsca. Jedynie Straż Graniczna 
i Służba Celna mają ze względów bezpie-
czeństwa swoje niezależne rozwiązania. 
Podobnie, jak system transportu bagażu, 
który posiada własny system sterowania 
i nadzoru.

O systemie transportu bagażu Andrzej 
Rogosz wspominał nieprzypadkowo, 
bo to chyba największa duma gdańskiego 
lotniska. Zamiast klasycznych taśmociągów 
zastosowano tu wózki elektryczne, zasi-
lane indukcyjnie z szyny ułożonej w torze 
jazdy.

– To najnowsze na świecie rozwiąza-
nie. Pierwsze w Polsce i jedno z niewielu 
w Europie – mówi nie bez dumy Krzysztof 
Wnęk, elektronik. – Wózki są precyzyjnie 
pozycjonowane, więc wiadomo na przykład, 
gdzie każdy z nich musi zrzucić bagaż 
na konkretny samolot. Robi to automa-
tycznie, przepuszczając po drodze walizki, 
plecaki i torby przez skaner analizujący 
zawartość bagażu.

To jednak ukryte jest przed okiem podróż-
nego. Jego walizka odjeżdża po odpra-
wie i cała najnowocześniejsza technologia 
pozostaje tajemnicą. Podobnie, jak setki 
kilometrów kabli zasilających średniego 
i niskiego napięcia, sterowników automa-
tyki, serwerów, komputerów, systemów 
zarządzania i kontroli. I dobrze, bo podróżny 
chce, żeby było ładnie, miło i punktualnie. 
Choć z drugiej strony, świadomość tej nie-
samowitej techniki, czuwającej nad każdym 
naszym krokiem, budzi respekt.

01 04

02 03



34 ABB Dzisiaj 3|12  35ABB Dzisiaj 3|12

Produkty Produkty

Tekst: Paweł Bargiel; zdjęcia: Arch. ABB

W ciągu godziny Ziemia absorbuje więcej energii słonecznej, niż 
ludzkość zużywa przez cały rok. Energia słoneczna jest niewyczerpalna 
i czysta, bo nie emituje do atmosfery żadnych zanieczyszczeń. Każda 
kilowatogodzina z niej pochodząca to redukcja emisji dwutlenku węgla 
(CO2) o 600 gramów w porównaniu do energetyki konwencjonalnej.

Ś
wiat domaga się więcej elek-
trowni słonecznych. Rządy 
poszczególnych państw 
zachęcają do takich instalacji, 
wprowadzając do ustawo-

dawstwa rozwiązania, które wspomagają 
ekonomiczną opłacalność tychże instalacji. 
Projekt nowej ustawy o OZE w Polsce, 
przedstawiony przez Ministerstwo Gospo-
darki pod koniec maja br., szczególnie 
mocno promuje instalacje wykorzystujące 
energię promieniowania słonecznego, na 
tle innych OZE. Współczynnik korekcyjny 
w latach 2013 i 2014, według projektu 
ustawy, będzie wynosił 2,85, co przekłada 
się na dopłatę w wysokości ok. 1000 zł za 
MWh. Uwzględniając średnie nasłonecz-
nienie w Polsce, wynoszące ok. 900-1100 
godzin w roku, oraz wysokość dopłat, 
okazuje się, że inwestycje w projekty elek-
trowni słonecznych stają się opłacalne dla 
przyszłych operatorów. Pytanie, które oni 
sobie zadają, brzmi: jak najlepiej wychwycić 
ten niewyczerpalny i bezemisyjny strumień 
energii oraz którego dostawcę techno-
logii wybrać, aby przekształcić energię 
słoneczną w dochodową i niezawodną 
elektrownię?

Pionier rynku i lider technologii
ABB jest liderem w energetyce słonecznej 
już od lat 90., kiedy to uczestniczyła w pio-
nierskim projekcie pierwszej na świecie, 
testowej instalacji elektrowni słonecznej 
w Plataforma Solar de Almeria w Hiszpanii. 
Od tego czasu firma jest zaangażowana 
w rozwój każdej znanej technologii związanej 
z energetyką słoneczną: fotowoltaiką (PV 
oraz CPV), oraz concentrated solar power 
(CSP). Doświadczenia te dają ABB unika-
tową wiedzę ekspercką, jak gromadzić, 
kontrolować i magazynować energię sło-
neczną, efektywnie przekształcać w energię 
elektryczną oraz przesyłać do lokalnej sieci 
energetycznej. 

Biorąc pod uwagę klimat w Polsce, 
szacuje się, że największe szanse na 
powszechne zastosowanie mają elek-
trownie PV, które – w przeciwieństwie 
do technologii CPV oraz CSP – nie 
wymagają wysokiego wskaźnika dni bez-
chmurnych (współczynnik DNI) i pracują 
w dni pochmurne (panele fotowoltaiczne 

Kompletne  
rozwiązania  
dla elektrowni 
słonecznych
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Dla przyszłych 
operatorów elektrowni 
solarnych najważniejsze 
dzisiaj pytanie brzmi: 
jak najlepiej wychwycić 
ten niewyczerpalny 
i bezemisyjny strumień 
energii oraz którego 
dostawcę technologii 
wybrać, aby przekształcić 
energię słoneczną 
w dochodową 
i niezawodną elektrownię?

systemy zabezpieczeń, kontroli i ste-
rowania, tworząc jeden spójny układ. 
Zoptymalizowane, standardowe modu-
ły w każdej części elektrowni PV oraz 
potencjał i referencje w zakresie kom-
pleksowego projektowania, inżynieringu, 
montażu oraz uruchomienia – to podsta-
wowe wyróżniki rozwiązań ABB na tle 
konkurencji. Korzyści z nich płynące są 
oczywiste – maksymalna produkcja ener-
gii w każdym momencie dnia, mniejsze 
straty mocy na każdym etapie procesu, 
czyli wyższe przychody.

Optymalizacja – klucz do wydajności
Optymalizacja to szczególnie istotny wyróż-
nik rozwiązań ABB. Zapewnia osiągnięcie 
najwyższych wskaźników sprawności, efek-
tywności energetycznej, a w konsekwencji 
ilości wyprodukowanej energii elektrycznej. 
Każdy moduł jest zaprojektowany zgodnie 
z najnowszą dostępną technologią aplikacji 
solarnych, zawiera innowacyjne rozwiąza-
nia, takie jak wyjątkowo efektywny auto-
matyczny system załączający, precyzyjne 
i niezawodne sterowniki, które pozwalają 

efektywnie sterować systemami mocowań 
w celu zmaksymalizowania ilości wychwy-
tywanej energii słonecznej. W rezultacie 
rozwiązania modułowe ABB są bardziej 
wydaje, skuteczne i niezawodne niż inne 
rozwiązania dostępne na rynku. 

Firma oferuje klientom liczne unikato-
we narzędzia, które pozwalają dobrać 
najlepsze rozwiązania dla konkretnych 
projektów. Bazując na opracowanych 
algorytmach, narzędzia te obejmują: kal-
kulator obliczeń mocy PV (który oblicza 
optymalne rozmieszczenie oraz zdolności 
wytwórcze danego terenu), automatycz-
ny kalkulator budżetu (oblicza koszty 
i przychody projektu, biorąc pod uwagę 
wszystkie istotne zmienne) oraz narzędzie 
do obliczania zwrotu z inwestycji. Razem 
narzędzia te pozwalają klientowi na ocenę 
projektu od samego początku, pokazując 
szacowane koszty i przychody.

Więcej informacji:

Paweł Bargiel

e-mail: pawel.bargiel@pl.abb.com

tel. kom.: 728 401 999

Podstawowe  
korzyści:
–  kompleksowe rozwiązanie  

od jednego dostawcy,
–  zoptymalizowane moduły  

na każdym etapie procesu,
–  wysoka sprawność instalacji 

(wysoka produkcja energii),  
wysoka sprawność energetyczna,

–  unikatowa ekspercka wiedza ABB 
o procesie oraz „know-how”,

–  wszystkie produkty i systemy 
elektryczne oraz automatyki  
produkcji ABB.

ABB zbudowała ponad 50 elektrowni 
PV, w ramach których uruchomiono 
ponad 370 MWp w 10 krajach, 
a kolejne projekty są w fazie realizacji.

Elektrownia PV: Totana, Hiszpania:
Moc zainstalowana: 1 MWp
Uruchomienie: 2008
Zakres ABB: generalne  
wykonawstwo

Elektrownia PV: La Robla, Hiszpania:
Moc zainstalowana: 13,3 MWp
Uruchomienie: 2010
Zakres ABB: generalne  
wykonawstwo w konsorcjum 
z producentem paneli

Elektrownia PV: Golf, Hiszpania:
Moc zainstalowana: 5,5 MWp
Uruchomienie: 2010
Zakres ABB: generalne  
wykonawstwo w konsorcjum 
z producentem paneli

Elektrownia PV: Spinasanta, Włochy:
Moc zainstalowana: 6 MWp
Uruchomienie: 2010
Zakres ABB: generalne  
wykonawstwo

Elektrownia PV: Aprilia 1, Włochy:
Moc zainstalowana: 9,7 MWp
Uruchomienie: 2010
Zakres ABB: kompletny pakiet 
elektryczny

Elektrownia PV: Schinosa, Włochy:
Moc zainstalowana: 1 MWp
Uruchomienie: 2010
Zakres ABB: generalne  
wykonawstwo

Elektrownia PV: Sirkovce, Słowacja:
Moc zainstalowana: 1 MWp
Uruchomienie: 2010
Zakres ABB: kompletny pakiet 
elektryczny

Elektrownia PV: Canino, Włochy:
Moc zainstalowana: 24,2 MWp
Uruchomienie: 2011
Zakres ABB: generalne  
wykonawstwo

Elektrownia PV: Pobeda, Bułgaria:
Moc zainstalowana: 50,6 MWp
Uruchomienie: 2012 (w trakcie)
Zakres ABB: kompletny pakiet 
elektryczny

Elektrownia PV: De Nittis, Włochy:
Moc zainstalowana: 12,7 MWp 
De Nittis 1; 11,8 MWp De Nittis 2; 
14,5 MWp De Nittis 3
Uruchomienie: 2011
Zakres ABB: generalne  
wykonawstwo (bez dostaw paneli)

Przykłady realizacji

wykorzystują energię promieniowania sło-
necznego, więc do ich pracy niezbędne 
jest światło dzienne).

Fotowoltaiczne elektrownie słoneczne
Rozwiązania ABB dla elektrowni fotowolta-
icznych są zaprojektowane w celu maksy-
malizowania ich sprawności, długiej żywot-
ności instalacji oraz zapewnienia inwestorom 
szybkiego zwrotu kapitału. 

Usługi oferowane przez ABB jako gene-
ralnego wykonawcę obejmują komplek-
sowy zakres inwestycji, począwszy od 
projektu wstępnego, poprzez kompletny 
inżyniering, instalację, uruchomienie oraz 
serwis. Każdy element elektrowni PV 
pochodzący od ABB jest zaprojektowany 
i wyprodukowany specjalnie dla aplikacji 
fotowoltaicznych. Koncepcja ABB jest 
unikatowa – standaryzowane, wstępnie 
testowane kontenerowe moduły, jako 
zoptymalizowane komponenty elektrowni, 
gotowe do szybkiego montażu.

Jeden partner – jedno rozwiązanie
Spółka oferuje standaryzowane rozwiązanie 
modułowe dla wszystkich technologii PV. 
Każdy element instalacji – systemy moco-
wań, inwertery, transformatory, system 
sterowania – jest dostarczany jako wstępnie 
testowany, standaryzowany moduł, w celu 
zapewnienia skalowalności, efektywności 
kosztowej oraz szybkiej instalacji. ABB, 
współpracując z kwalifikowanymi poddo-
stawcami systemów mocowań i paneli foto-
woltaicznych, oferuje wszystkie dostępne 
rozwiązania. Pozostałe produkty i systemy 
elektrowni słonecznej są produkcji ABB. 

Jako światowy lider w zakresie roz-
wiązań części elektrycznej dla elektrow-
ni, ABB dostarcza własne wyposażenie 
elektryczne, układy pomiarowe oraz 
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Produkty Produkty

Spośród wielu urządzeń, jakie 
niedawno weszły do oferty 
ABB, na szczególną uwagę 
zasługuje rodzina laserowych 
przetworników poziomu oraz 
położenia. Składa się ona 
z dwóch modeli: LM80 to laser 
średniego zasięgu, a LM200 
– laser dalekiego zasięgu.

Firma ABB, wiodący dostawca technologii 
energetyki i automatyki, pomyślnie zainstalowała 
dwa urządzenia własnej produkcji – PCS100 
UPS-I o mocy 2100 kVA, które ochronią przed 
zaburzeniami w sieci dwie linie produkcyjne 
w fabryce kabli energetycznych wysokiego 
napięcia w Karlskronie w Szwecji.

L
asery należą do rodziny pomia-
rów bezkontaktowych. Opie-
rają się na pomiarze czasu, 
jaki upłynie od wypuszczenia 
wiązki z nadajnika do powro-

tu do odbiornika. Jest to zasada bardzo 
podobna do ultradźwięku, tylko że tu mamy 
do czynienia z falą świetlną.

Prędkość światła jest stała i nie zależy 
od temperatury ośrodka, w którym się znaj-
duje, dzięki czemu nie trzeba dokonywać 
żadnej dodatkowej kompensacji. W porów-
naniu do pomiaru ultradźwiękowego i rada-
rowego, wiązka pomiarowa jest znacznie 
mniejsza i nie pojawia się ryzyko fałszywego 
echa. Jest to pomiar punktowy i mierzy 
odległość do punktu, w który wycelowany 
jest laser. Dzięki temu można montować 
przetworniki ABB w zbiornikach, gdzie jest 
duża ilość różnego rodzaju drabinek, półek 
i innego rodzaju przeszkód.

Mierzy...
Jedyne, co ogranicza te przetworniki, 
to konieczność „widzenia” czoła mierzonego 
materiału, dlatego nie można stosować ich 
do przeźroczystych płynów (wiązka odbije 
się od dna zbiornika) oraz w zbiornikach, 
gdzie panuje bardzo duże zapylenie. Niski 
poziom zapylenia nie stanowi problemu.

Laserowe przetworniki poziomu zna-
lazły zastosowanie w wielu aplikacjach 
i sprawdzają się na całym świecie. Idealnie 
nadają się na przykład do pomiaru 
różnego rodzaju granulatów tworzyw 
sztucznych. Dzięki obudowie o stop-
niu szczelności IP66/65 można je sto-
sować w zewnętrznych instalacjach, 
choćby poziomu wypełnienia kruszarki. 
Znalazły również zastosowanie w pomia-
rze ścieków. Chociaż sam przetwornik 
jest przeznaczony do pracy przy ciśnieniu 
atmosferycznym, to i tak może mierzyć 
poziom w zbiornikach zamkniętych. 
Należy wtedy zamontować przetwornik 
na szklanym wzierniku i zadbać, by był 
zawsze przeźroczysty.

Laserowe 
przetworniki 
poziomu  
i położenia

Chronimy zasilanie jednej 
z najlepszych fabryk na świecie

Tekst: Marcin Kluszczyk, Łukasz Nowak; zdjęcia: Arch. ABB

Tekst: Ewelina Sobańda-Zieleniewicz; zdjęcia: Arch. ABB

LM80 LM200

Zasięg jasne materiały – 30 m  

ciemne materiały – 18 m  

pozycjonowanie – 150 m

jasne materiały – 60 m  

ciemne materiały – 30 m  

pozycjonowanie – 400 m

Wyjścia 4/20 mA, 2 x przekaźnik 4/20 mA, 2 x przekaźnik

Zasilanie 24 VDC 24 VDC/230 VAC

Pozycjonuje...
Przetworniki LM80 oraz LM200 można sto-
sować również do pozycjonowania urzą-
dzeń, które poruszają się po linii prostej. 
Po zamontowaniu specjalnej płytki odbija-
jącej na urządzeniu pozycjonowanym ich 
zasięg wzrasta do 150 m i 400 m.

Jest to tylko skrócony opis urządzenia 
i jego niektórych zastosowań. Dokładniejsze 
informacje na temat przetworników można 
uzyskać u specjalistów z firmy ABB.

Więcej informacji:

Marcin Kluszczyk 

e-mail: marcin.kluszczyk@pl.abb.com, 

tel. 32 79 09 223 

Łukasz Nowak 

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

tel. 32 79 09 222 

www.abb.pl/measurement N
owoczesność, najwyższa 
jakość oraz niezawod-
ność – to znaki towarowe 
należącej do ABB fabryki 
kabli wysokiego napięcia, 

zlokalizowanej w zabytkowym morskim 
porcie w Karlskronie, wpisanym na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Własny 
port głębinowy, pionowa wieża wytłaczania 
mierząca 160 m, a także laboratoria nauko-
wo-badawcze, czynią fabrykę jedną z naj-
bardziej zaawansowanych na świecie.

Zakład produkcyjny w Karlskronie two-
rzy najdłuższe na świecie podziemne oraz 
podmorskie instalacje kablowe. Do jednej 
z nich należy liczący 580 km podmorski kabel 

wyeliminować ryzyko powstałe wskutek 
zaburzeń w sieci.

Aby zabezpieczyć procesy produkcyjne 
fabryki, wybrano rozwiązanie oparte na naj-
nowszej technologii z dziedziny ochrony 
zasilania – PCS100 UPS-I marki ABB. Ten 
innowacyjny system odłącza zasilanie z sieci 
podczas wystąpienia awarii, dostarczając 
zasilanie z układu magazynującego energię. 
Tym samym pozwala odbiorom technicz-
nym na przejście przez typowe problemy 
z zasilaniem. Bardzo wysoka sprawność 
PCS100 UPS-I (typowo 99 proc.), wraz 
z jego modułową i kompaktową konstrukcją, 
stanowią idealne rozwiązanie dla większości 
zastosowań przemysłowych.

Wyższa jakość, większa wydajność
Inwestycja w PCS100 UPS-I to część planu 
ABB, którym jest podwojenie zdolności 
produkcyjnych zakładu w Karlskronie, aby 
zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na kable 
wysokiego napięcia. By urzeczywistnić 
ten zamiar, wykorzystano dwie jednostki 
PCS100 UPS-I o mocy 2100 kVA każda, 
które ochronią dwie linie produkcyjne, elimi-
nując zakłócenia napięcia oraz krótkotrwałe 
zaniki zasilania. Pozwoli to na poprawę 
jakości produktów i zwiększenie wydajności 
produkcji. Instalacja i uruchomienie urządzeń 
zostały przeprowadzone pod nadzorem ABB 
i zakończone w kwietniu 2012.

Więcej informacji:

Ewelina Sobańda-Zieleniewicz 

e-mail: ewelina.sobanda-zieleniewicz@pl.abb.com 

tel. kom.: 728 401 407

PCS100 UPS-I

wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC), 
który umożliwia przesyłanie energii pomiędzy 
Norwegią a Holandią. Obecnie fabryka może 
także poszczycić się maksymalną spraw-
nością, dzięki systemowi ochrony zasilania, 
który zapewnia PCS100 UPS-I.

Perfekcja na każdym milimetrze
Mimo iż kable produkowane w Karlskronie 
mogą sięgać setek kilometrów, każdy mili-
metr kabla musi być wykonany perfekcyjnie. 
Jednak, jak każdy inny obiekt, fabryka jest 
podatna na zakłócenia w sieci, np. przy-
siady i udary napięcia oraz krótkie zaniki 
zasilania. Spowodowały one, że zwrócono 
szczególną uwagę na to, jak skutecznie 

Parametry laserowych przetworników poziomu 
oraz położenia ABB



Miultimedialne ABB

Zapraszamy.

Szanowni Czytelnicy, z dumą i przyjemnością zapraszamy do kontaktu 
z nami na platformach internetowych. Na naszym blogu prezentujemy 
i rozwijamy wiele tematów z łamów ABB Dzisiaj. Publikujemy teksty 
autorów z branż: energetycznej, elektroenergetyczne, robotyki. 
Poruszamy najciekawsze i innowacyjne tematy z zakresu wysokich, 
średnich i niskich napięć. www.abb.com

Żeby wejść 
na Blog ABB 
w Polsce 
zeskanuj 
kod QR.

Dołącz do nas na Facebook 
facebook.com/abbpolska

Blog ABB w Polsce 
abbpolska.blogspot.com
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