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i jeszcze prostsze

Szanowni Państwo,

choć jej nie widać, to jednak istnieje, a na 
dodatek daje się ją magazynować. Mowa 
oczywiście o energii elektrycznej, którą moż-
na i – jak się okazuje – coraz częściej trzeba 
gromadzić. I o ile przeciętnego użytkownika 
latarki czy telefonu komórkowego nie dziwi 
niewielki akumulator, to już magazynowanie 
energii na dużą skalę często wykracza 
poza wyobrażenia przeciętnego człowieka. 
Chyba, że przypomnimy mu działanie koła 
zamachowego jako kondensatora energii, 
czy elektrowni szczytowo-pompowej, która 
stanowi jej gigantyczny magazyn. Te dwa, 
stare jak świat rozwiązania, natychmiast 
czynią zagadnienie bardziej przystępnym. 
Rzecz w tym, że zapotrzebowanie na ener-
gię elektryczną zmienia się. Coraz większa 
ilość odnawialnych źródeł energii, z natury 
niestabilnych, powoduje, że konieczność 
budowy stabilizujących magazynów ener-
gii jest coraz większa. Pozostaje jedynie 
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2420 Freelance – najnowsza wersja już dostępna!
ABB wprowadza na rynek wersję 2013 systemu sterowania Freelance 
– jeszcze wydajniejszego, szybszego i łatwiejszego w obsłudze.

Aby się kręciło
UMC 100 to kompleksowy 
system zabezpieczenia 
silnika, skuteczniejszy niż 
monitoring.

kwestia doboru ich rodzaju do określonych 
potrzeb. A te mogą być różne – od kumulacji 
wielkich mocy i wolnego ich uwalniania, po 
mniejsze stabilizatory bieżących zakłóceń, 
czy łagodzenie szczytów zapotrzebowania 
na energię elektryczną w lokalnym syste-
mie, po awaryjne źródło zasilania. O moż-
liwych rozwiązaniach oraz referencjach 
ABB w tym zakresie można przeczytać  
w bieżącym raporcie pt. „Magazyny energii  
– istotny element sieci energetycznych”. 
Poza tym w naszym kwartalniku o tym, że 
GIS może być jeszcze wydajniejszy i jeszcze 
bardziej kompaktowy, o kompetencjach 
zlokalizowanego w Polsce Regionalnego 
Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych ABB 
oraz dostawie i montażu transformatorów 
mocy w wydrążonym tunelu elektrowni 
szczytowo-pompowej w luksemburskim 
Vianden. Życzymy miłej lektury i pozostajemy 
z poważaniem. 

Redakcja

28 RTU560 dla energetyki wiatrowej
RTU560 – skalowalna platforma sprzętowo- 
-programowa – umożliwia budowanie 
kompletnych systemów sterowania i nadzoru 
dla energetyki i przemysłu.
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System ERS ENVILINE 
zwycięzcą na targach Railtex

Podczas targów Railtex 2013 firma ABB 
zdobyła nagrodę za System Odzysku Energii 
(Energy Recuperation System – ERS) ENVILINE 
przeznaczony dla aplikacji trakcyjnych prądu 
stałego (DC). Umożliwia on zmniejszenie 
zużycia energii elektrycznej nawet o 30 proc., 
jak również pomaga zredukować wytwarzanie 
ciepła w tunelach metra. Konkurs Railtex 
Awards, który został zainaugurowany w tym 
roku, ma doceniać doskonałą jakość w sek‑
torze kolejowym. Nagroda dla ABB została 
przyznana w kategorii „Elektryfikacja”.
Przyznając nagrodę, jury doceniło inno‑
wacyjne rozwiązanie ABB odpowiadające 
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na coraz większe zapotrzebowania na 
odzysk energii w ramach infrastruktury 
trakcyjnej. Obecnie pojazdy kolejowe odzy‑
skują energię z hamowania i zamieniają ją 
w energię elektryczną, ale tylko niewielka 
część tej energii jest wykorzystywana do 
zasilenia urządzeń w pociągu, podczas gdy 
pozostała część jest przesyłana z powro‑
tem do sieci i wykorzystywana ponownie 
wówczas, gdy znajdujący się w pobliżu 
pojazd przyspiesza. Natomiast gdy nie 
jest to możliwe, poziom napięcia w sieci 
rośnie w związku z nadmiarem energii, 
który musi być wytracony w rezystorach 

Dokumentacja techniczna nN w internecie

Seminarium Robotyki ABB 
„Robotyzacja procesów 
spawalniczych”

Zapraszamy 
na targi 
TRAKO 2013

Zgodnie z postulatami zgłaszanymi 
przez biura projektowe oraz osoby zain‑
teresowane dokumentacją techniczną 
urządzeń i aparatów niskiego napięcia, 
oferowanych przez ABB, spółka stwo‑
rzyła specjalną stronę internetową, gdzie 
znajdują się szablony rysunkowe oraz 
aplikacje ułatwiające przygotowanie 
dokumentacji technicznej w zakresie 
niskiego napięcia.  

W dniach 26‑28 listopada 2013 roku 
na terenie fabryki ABB w Aleksandrowie 
Łódzkim odbędzie się Seminarium 
Robotyki ABB pod hasłem „Robotyzacja 
procesów spawalniczych”.
Już po raz piąty firma ma zaszczyt 
zaprosić na tego typu spotkanie, któ‑
re organizowane jest we współpracy 
z zaproszonymi partnerami. W całości 
zostanie ono poświęcone tematowi 
robotyzacji procesów spawania. Dzięki 
udziałowi ekspertów i przedstawicieli 
czołowych dostawców, uczestnicy kon‑
ferencji dowiedzą się, czym należy się 
kierować kompletując elementy stano‑
wisk zrobotyzowanych, a także poznają 
produkty dedykowane do robotyzacji 
procesów spawania.
Wydarzenie podzielone będzie na dwie 
części – teoretyczną (wystąpienia pre‑
legentów) oraz praktyczną (pokazy 
warsztatowe). Seminarium odbędzie się 
w trzech cyklach:
–  26 listopada 2013 – dla przemysłu 

ogólnego,
–  27 listopada 2013 – dla przemysłu 

ogólnego,

–  28 listopada 2013 – dla integratorów, 
partnerów i uczelni wyższych.

Informacje i formularz zgłoszeniowy 
znajdują się na stronie:  
www.abb.pl/robotics

Dodatkowe informacje:  
malgorzata.cwieczek@pl.abb.com

Firma ABB zaprasza do odwiedzenia swo‑
jego stoiska podczas Międzynarodowych 
Targów Kolejowych TRAKO 2013, które 
odbędą się w dniach 24‑27 września 
w Gdańsku. W tym roku zaprezentowane 
zostanie demo przekształtnika trakcyjnego 
Bordline CC400, który przekształca napię‑
cie zasilania w energię napędową silników 
trakcyjnych oraz zasilanie dla odbiorników 
pokładowych pojazdu. Zaawansowany 
system sterowania oparty na sterowniku 
AC 800PEC zapewnia wysoką wydajność 
urządzenia, a ponadto pozwala na odpo‑
wiednie wykorzystanie energii z hamowania 
pojazdu.

Centrum Wystawienniczo‑Kongresowe 
Amber Expo, ul. Żaglowa 11, Gdańsk, 
stoisko nr 27, hala B.

Strona zawiera:
–  kontakty do konsultantów, którzy pomo‑

gą przy doborze najlepszego rozwiąza‑
nia technicznego,

–  ankietę, która umożliwi kontakt zwrotny,
–  Zeszyt Projektanta – informacje 

o wybranych produktach z poszczegól‑
nych grup produktowych oraz propozy‑
cje doboru aparatów,

–  materiały do projektowania – zestaw 

BORDLINE CC400

znajdujących się na pojeździe lub podstacji 
trakcyjnej. To przyczynia się do zwiększania 
temperatury w tunelu metra.
System ERS ABB został stworzony w celu 
umożliwienia przepływu energii z sieci trak‑
cyjnej prądu stałego z powrotem do sieci 
prądu przemiennego (AC). Dzięki nowej 
metodzie zarządzania nadmiarem energii 
pochodzącej z hamowania, możliwe jest 
zmniejszenie całkowitego zużycia energii 
o 10‑30 proc. bez konieczności inwesto‑
wania w nowy tabor lub systemy sterowania 
siecią.

red.

rysunków w AutoCAD i Eplan, do wyko‑
rzystania w projektach.

Baza danych znajduje się pod adresem: 
www.abb.pl > produkty niskiego napięcia 
> informacje oraz materiały do pobrania 
dla projektantów.
Bezpośredni link: http://www.abb.pl/pro‑
duct/ap/seitp329/2a8600ddc7c79c69c‑
1257b7a002320f0.aspx

Kompaktowy przekształtnik trakcyjny 
dla lekkich pojazdów trakcyjnych 
zasilanych z sieci 600/750 VDC, 
pozwala na zasilanie silników trakcyj‑
nych i odbiorników pokładowych. 
System sterowania oparty na sterow‑
niku AC 800PEC zapewnia wysoką 
wydajność i wykorzystanie energii 
z hamowania. Wspólna obudowa 
przekształtników napędowych i prze‑
twornic statycznych oraz chłodzenie 
cieczą to minimalizacja rozmiarów 
i masy. Obudowa do zabudowy pod 
podłogą lub na dachu pojazdu powo‑
duje, że urządzenia łatwo zamonto‑
wać, a jej konstrukcja zapewnia łatwy 
dostęp do wewnętrznych modułów 
oraz krótszy i tańszy czas obsługi. 
Standardowe moduły i możliwość 
wyboru chłodzenia (powietrze lub 
ciecz) pozwalają na szybkie dopaso‑
wanie przekształtników do wymagań 
klienta i niemal każdego typu pojazdu.
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Duże zamówienie na trudny rynek

Malowniczo położona u stóp turystyczne-
go miasteczka elektrownia ma dwa zbior-
niki wodne – dolny oraz górny, na szczy-
cie sztucznie usypanej góry. Podczas 
procesów pompowania (w nocy) i gene-
rowania energii (w dzień) między zbiorni-
kami przepływa około 5,5 mln m3 wody. 
W ten sposób elektrownia jest w stanie 
wygenerować rocznie 1650 GWh energii 
elektrycznej, która trafia do niemieckiej 
sieci.
W ramach umowy ABB odpowiedzialna 
jest za dostawę nowych transformatorów 
o mocy 120 MVA, które będą zasilać 
bloki energetyczne, wymianę dotychcza-
sowych transformatorów oraz ich złomo-
wanie. Równocześnie wymieniane będą 

Dziesięć transformatorów mocy z zakładu ABB w Łodzi trafi do elektrowni 
szczytowo-pompowej w luksemburskim Vianden, jednej z największych tego 
typu w Europie. Umowa o wartości kilkudziesięciu milionów złotych będzie 
realizowana w latach 2013-2021.

pompy i generatory. Skomplikowana 
logistycznie operacja musi być skoordy-
nowana w czasie.
W przetargu dla firmy SEO, będącej wła-
snością skarbu państwa oraz niemieckiej 
grupy energetycznej RWE, ważna była 
cena transformatora oraz poziom jego 
niezawodności i strat, jakie generuje. Klient 
brał pod uwagę również koszty usługi ser-
wisowej. Zespół serwisu transformatorów 
w Łodzi potrafił jednak tak zoptymalizo-
wać ofertę, że w efekcie ABB zwyciężyła 
w przetargu.
Stare, ponad 50-letnie transformatory 
znajdują się w wydrążonym tunelu, w nie-
typowych celach, gdzie możliwość użycia 
sprzętu dźwigowego jest ograniczona. 

1700 transformatorów  
dla ENERGA-Operator  
i PGE Dystrybucja

Około 1700 transformatorów dostarczy 
ABB w ramach nowych umów, zawartych 
ze spółkami ENERGA-Operator SA oraz 
PGE Dystrybucja SA. W ciągu ostatnich 
kilku miesięcy ABB w Polsce podpisała 
kontrakty na dostawę łącznie niemal 4 tys. 
sztuk transformatorów dystrybucyjnych.
W ramach przetargu ogłoszonego przez 
ENERGA-Operator SA oferta ABB oka-
zała się najlepsza w trzech zadaniach z 
siedmiu. Firma dostarczy około tysiąc 
olejowych transformatorów dystrybucyj-
nych o mocach 250 kVA, 400 kVA oraz 
630 kVA. Urządzenia posłużą do moder-
nizacji sieci oraz przyłączenia nowych 
odbiorców w centralnym i północnym 
regionie kraju. Zamówienie o wartości 
około 15,5 mln zł ma zostać zrealizowa-
ne w okresie dwóch lat.
W innym tegorocznym przetargu, ogło-
szonym przez PGE Dystrybucja SA, ofer-
tę ABB oceniono najlepiej dla siedmiu 
zadań. W ramach podpisanej w II kwar-
tale umowy spółka dostarczy około 700 
transformatorów olejowych. Zamówienie 
o wartości około 9 mln zł ma zostać zre-
alizowane do końca tego roku. Wszystkie 
transformatory zostaną wyprodukowane 
w zakładzie ABB w Łodzi.

red.

Jest to jeden z bardziej złożonych pro-
jektów, wymagający koordynacji zakresu 
prac pomiędzy fabryką ABB w Łodzi 
a serwisem. Klient oczekiwał komplek-
sowego rozwiązania wymiany starych 
jednostek na nowe, uwzględniającego 
prace budowlane, demontażowe oraz 
adaptację nowych jednostek do istnieją-
cych stanowisk.
Całkowita zainstalowana moc elek-
trowni w Vianden po jej modernizacji 
ma wynieść 1296 MW. Dla porównania 
– szczytowo-pompowa elektrownia wod-
na Solina posiada cztery turbozespoły 
o mocy zainstalowanej 200 MW i produk-
cji rocznej 112 GWh.

red.
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Na bardzo dobry początek 
kariery naukowej

Konkurs o Nagrodę ABB, obecnie jeden 
z najważniejszych konkursów nauko-
wych w Polsce, organizowany jest przez 
Korporacyjne Centrum Badawcze ABB 
(CRC) w Krakowie. Tworzy ono innowacyj-
ne technologie na potrzeby Grupy ABB, 
unika „dyskusji akademickich”, a docenia 
prace, które mają szansę zastosowania 
w przemyśle. Dominik Jurków z Politechniki 
Wrocławskiej, laureat tegorocznego wyróż-
nienia, realizuje układ ceramicznego 
wyświetlacza dla osób niewidomych. 
Marcin Wiązowski z Akademii Górniczo-
Hutniczej, drugi z wyróżnionych, pracuje 
nad technologią zwiększającą liczbę klatek 
na sekundę przy pozyskiwaniu obrazu. Jak 
to wykorzystać w przemyśle? Na przykład, 
gdy będziemy chcieli w bardzo szybki spo-
sób sterować ramieniem robota.
Szymon Pasko, ubiegłoroczny laureat, przy-
znaje, że nagroda wpłynęła na jego rozwój 
naukowy – obecnie jest na stażu naukowym 
w Szwajcarii.
– Konkurs rozpoczął nagły skok w mojej 
karierze – dodaje Jacek Smołka, laureat 
IV edycji. – Pojawiły się przede mną nowe 
możliwości, miałem większe szanse na zdo-
bycie dofinansowania dla projektów badaw-
czych, dostałem stypendium dla wybitnych 
młodych naukowców. Za każdym razem 
zwycięstwo w konkursie jest tym punktem 
w CV, który zwraca uwagę.
– To prestiżowy konkurs, cenne doświad-
czenie, bardzo ładny wpis w CV, ale i zna-
komita wizytówka na przyszłość. Możliwość 
uzyskania grantów to jedna sprawa, ale 
chodzi też o prestiż, ponieważ dokonało 
się czegoś, co niezależna, fachowa firma 

Prace z najlepszych 
polskich i zagranicznych 
uczelni. Tematyka? 
Od energoelektroniki, 
przez nanotechnologię, aż 
do psychologii. Nagrody? 
W sumie już prawie 
pół miliona złotych, ale 
przede wszystkim prestiż 
i perspektywa błyskotliwej 
kariery naukowej.

oceniła jako wartościowe – mówi Tomasz 
Cieśla z Politechniki Śląskiej, tegoroczny 
zwycięzca i autor metody łatwej, bezprze-
wodowej transmisji energii elektrycznej.
Liczba zgłaszanych prac i uczelni, z których 
wywodzą się uczestnicy, może sugerować, 
że z polską nauką nie jest źle. Najwięcej lau-
reatów pochodzi z Politechniki Śląskiej (6), 
dalej – z Wrocławskiej (5) i Gdańskiej (4).
– Kandydaci do Nagrody ABB oceniani są 
przez specjalistów, m.in. w zakresie elektro-
energetyki, automatyki przemysłowej, ener-
goelektroniki, nanotechnologii i inżynierii 

Nagroda główna w wysokości 30 tys. zł:
dr inż. Tomasz Cieśla – Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, za pracę doktorską 
„Układ do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej”.

Dwa równorzędne wyróżnienia po 15 tys. zł:
dr inż. Dominik Jurków – Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, 
Mikrosystemów i Fotoniki, za pracę doktorską „Technologia i właściwości 
zintegrowanych czujników LTCC”.
mgr inż. Marcin Wiązowski – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki i Elektroniki, za pracę magisterską „Moduł z procesorami 
dedykowanymi w układach FPGA do potokowego przetwarzania obrazów wizyjnych 
w czasie rzeczywistym dla magistrali PCI”.

Konkurs o Nagrodę ABB, edycja 2012/2013

Festiwalowe oblicza wody
Można za jej pomocą generować ener-
gię, można też schładzać skomplikowa-
ne maszyny i wdrażać wydajną produk-
cję. Korporacyjne Centrum Badawcze 
(CRC) ABB podczas tegorocznego 
XIII Festiwalu Nauki w Krakowie – odby-
wającego się pod hasłem „Oblicza 
Wody” – ukazało wodę w roli jednego 
z kluczowych elementów we współcze-
snym przemyśle, a przy okazji również 
i żywioł, który może skutecznie rozbawić 
publiczność.
Główne miejsce pod namiotem CRC 
zajęło stanowisko z trzema pompkami 
ręcznymi, turbinkami i miniaturowymi 

prądnicami. Instalacja pokazywała proces 
generowania energii przy użyciu generato-
rów elektrycznych. Pompy były napędza-
ne siłą mięśni, tak więc każdy mógł zmie-
rzyć się w konkursie na największą ilość 
wygenerowanej energii. Przedstawiono 
też model elektrowni szczytowo-pompo-
wej, na którym objaśniano zasadę gene-
rowania energii w elektrowniach wodnych. 
W sumie podczas trzech dni uczestnicy, 
którzy odwiedzili stanowisko ABB, prze-
pompowali ok. 13 tys. litrów wody.
Festiwal Nauki to nie tylko festyn 
w samym sercu miasta. To również 
wykłady, spotkania, panele, wycieczki, 

wystawy, konkursy, zawody sportowe, 
koncerty. Według organizatorów, impreza 
co roku przyciąga około 40-50 tys. osób.

Daniel Rupiński

(Fot. Daniel Rupiński/Arch. ABB)

37 pomysłów na „zielone miasto”

W ramach konkursu organizowa-
nego przez Centrum Systemów 
Informatycznych ABB, studenci polskich 
uczelni tworzyli i rozwijali przy wykorzy-
staniu technologii informatycznych pro-
jekty mające wpływ na poprawę stanu 
środowiska naturalnego w swoim mie-
ście. Zwycięski projekt stworzyli Norbert 
Pisz, Michał Sondej oraz Jakub Hossa 
z Politechniki Rzeszowskiej.
– Większość studentów kończy studia 
i ma ten sam dyplom co 90 proc. kolegów. 
Dlatego warto mieć coś, co nas wyróżnia, 
na przykład start w takim konkursie – mówi 
jeden z członków Smart Gang.
Na ABB IT Challenge przygotowali sys-
tem, dzięki któremu mieszkańcy za pomo-
cą telefonów komórkowych będą mogli 
zgłaszać szkody powstałe w przestrzeni 
miejskiej. Każdy, kto zauważy zniszczoną 
ławkę, nielegalne wysypisko śmieci czy 
graffiti, będzie mógł poinformować o tym 
służby porządkowe. Zgłoszenia mają 
zawierać zdjęcie, tagi i lokalizację GPS. 
Projekt doskonale wpisywał się w motyw 
przewodni V edycji konkursu „Zielone 
miasto”.
Tematyka konkursu była także ważna 
dla zespołu AIR z Akademii Górniczo- 
-Hutniczej (II miejsce). W związku 
z tym, że istniejące stacje pomiarowe 

dostarczają bardzo wybiórcze dane, 
chcieli stworzyć czujnik pyłu i umieścić 
go na latającej maszynie. Czujnik będzie 
sprawdzał poziom zapylenia powietrza 
na różnych wysokościach i w różnych 
lokalizacjach. Jury doceniło także pomysł 
drużyny z Uniwersytetu Jagiellońskiego (III 
miejsce). Ich aplikacja EKOmiasto pozwa-
la m.in. szybko informować stosowne 
służby o niszczeniu środowiska i synchro-
nizuje wypożyczalnie rowerów miejskich.
– W konkursie najbardziej podobało 
nam się to, że mieliśmy pełną swobodę 
w wymyślaniu pomysłu i jego realizacji. 
Projekty na uczelni są dość schematycz-
ne, a tutaj mogliśmy wykazać się własną 
inicjatywą – mówi jeden ze studentów UJ.

Jesteś świadkiem niszczenia przystanku autobusowego. Robisz zdjęcie 
telefonem i za pomocą aplikacji mobilnej zgłaszasz akt wandalizmu 
do odpowiednich służb, a system podaje lokalizację GPS – to pomysł 
zespołu Smart Gang z Politechniki Rzeszowskiej, zwycięzców tegorocznej 
edycji konkursu ABB IT Challenge.

Do udziału w konkursie zgłosiło się łącznie 
93 uczestników, którzy zaprezentowali 37 
pomysłów na „zielone miasto”.
– Jesteśmy zadowoleni z przebiegu 
konkursu i poziomu prac, które zostały 
zgłoszone. Chcemy dawać studentom 
możliwość samorealizacji, dlatego prze-
widujemy kolejną edycję wiosną przy-
szłego roku. Mamy już pomysł na temat 
przewodni konkursu, ale nie będę 
jeszcze zdradzał szczegółów – wyjaśnił 
Piotr Ciechanowski, dyrektor Centrum 
Systemów Informatycznych ABB.

red.
Więcej informacji:

http://www.abb.pl/ITChallenge

(Fot. Przemek Szuba/ Arch. ABB )

I miejsce, nagroda 25 tys. zł – zespół 
Smart Gang z Politechniki 
Rzeszowskiej: Norbert Pisz, Michał 
Sondej, Jakub Hossa.
II miejsce, nagroda 12 tys. zł – zespół 
Air z Akademii Górniczo-Hutniczej: 
Tomasz Kowal, Kamil Figiela.
III miejsce, nagroda 8 tys. zł – zespół 
EKOMiastoKraków z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego: Tomasz Wesołowski, 
Anita Ciosek, Łukasz Kostrzewa.

Laureaci konkursu

(Fot. Daniel Rupiński/Arch. ABB)

materiałowej. Nagroda przyznana najlep-
szym w konkursie sygnowanym nazwą 
nowoczesnej, liczącej się na światowym 
rynku firmy, jest synonimem największego 
wyróżnienia biznesowego, które niewąt-
pliwie staje się inspiracją i katalizatorem 
aktywności badawczo-naukowej młodego 
pokolenia zdolnych twórców – powiedział 
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński, pro-
rektor ds. badań naukowych i współpracy 
z gospodarką Politechniki Wrocławskiej.

Daniel Rupiński
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W skrócie

Najważniejsza stacja elektro-
energetyczna w São Paulo  
zostanie wyposażona 
w zaawansowane rozwiązania 
sterowania, zabezpieczenia 
i automatyki ABB. Stacja ma zostać 
ukończona na mistrzostwa świata 
w piłce nożnej, które Brazylia 
organizuje w 2014 roku. Rozwiązanie 
ABB zintegruje m.in. oprzyrządowanie 
zabezpieczające, sterujące 
i mierzące, umożliwiając operatorom 
sterowanie wyposażeniem zarówno 
wewnątrz stacji, jak i zdalnie.

ABB i Fortum, przedsiębiorstwo 
energetyczne działające w krajach 
nordyckich, Rosji, Polsce oraz 
republikach bałtyckich, uruchomiły 
testową instalację w sieci 
energetycznej w południowej 
Finlandii w podstacji Masala. Dzięki 
zintegrowanej automatyce sieci oraz 
podstacji, większość zwarć w linii 
elektroenergetycznej może być 
zlokalizowanych i odizolowanych, 
a zasilanie w krótkim czasie 
przywrócone. Do tej pory nie było 
możliwe zlokalizowanie w czasie 
rzeczywistym zwarć doziemnych 
w odizolowanych sieciach.

Zapowiadane wcześniej przejęcie 
firmy Power-One przez ABB zostało 
oficjalnie sfinalizowane. Ta transakcja 
sytuuje ABB na pozycji czołowego 
na świecie dostawcy inwerterów 
solarnych, które odgrywają kluczową 
rolę w przetwarzaniu energii 
słonecznej na prąd elektryczny 
i kontrolowaniu jego przepływu 
do systemu zasilania. Power-One 
ma jedną z najbogatszych ofert 
inwerterów solarnych na rynku 
– od rozwiązań przydomowych po 
aplikacje dla zakładów użyteczności 
publicznej – oraz zakłady produkcyjne 
w wielu krajach.

Grupa ABB

Brazylia

Finlandia
Szwajcaria. Urządzenia trakcyjne ABB 
będą przekształcać elektryczność 
z napowietrznych linii energetycznych 
do poziomów napięcia przystosowa-
nych dla silników pociągu, jak również 
wielu systemów zasilania pomocnicze-
go, włączając w to oświetlenie, ogrze-
wanie, wentylację oraz system drzwi 
automatycznych.
Wyposażenie zostanie zainstalowane 
w ponad 70 lekkich zespołach trakcyj-
nych – tzw. szybkich, lekkich, innowa-
cyjnych pociągach regionalnych (FLIRT) 
oraz pociągach typu Gelenktriebwagen 
(GTW) – przeznaczonych dla systemu 
zasilania 15 kV i 25 kV prądu przemien-
nego, jak również w sześciu wielosyste-

mowych jednostkach FLIRT dla połą-
czeń transgranicznych.
Zamówienia stanowią kontynuację 
udanej współpracy biznesowej pomię-
dzy ABB i Stadler Rail, która rozpoczęła 
się w 2002 roku. Od tamtej pory firma 
Stadler Rail zamówiła urządzenia trak-
cyjne ABB dla ponad 1200 jednostek 

76 pociągów  
Stadlera  
z urządzeniami  
trakcyjnymi ABB

typu FLIRT i GTW. We wcześniejszym 
okresie Stadler brał udział w rozbudo-
wie krajowej floty pociągów, m.in. 
w Niemczech (Hessische Landesbahn), 
na Węgrzech (MAV oraz GYSEV), 
we Włoszech (Sudtiroler Transport-
strukturen), w Norwegii (NSB), Szwajca-
rii (Thurbo) i Polsce (PKP).

Ponad 60 mln USD zapłaci szwajcarski 
producent pociągów Stadler Rail za dostawę 
transformatorów oraz przekształtników 
trakcyjnych ze zintegrowaną możliwością 
zasilania urządzeń pokładowych pociągu.
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Serwis dla statków 
transportujących LNG

Stacje dla Holendrów

Chiny. Umowa, która ma obowiązywać 
przez 5 lat, została podpisana z China 
LNG Shipping International (CLSICO) 
– operatorem oferującym usługi zarzą-
dzania w zakresie jednostek transportu-
jących LNG. Zgodnie z nią ABB zapewni 
coroczne przeglądy u klienta oraz usługi 
serwisowe na wezwanie dla sześciu 
statków, jak również generalny przegląd 
co dwa i pół roku. W ramach zamówie-
nia ABB zapewni obsługę prewencyjną 
pokładowego generatora prądotwórcze-
go wraz z systemem mechanicznym 
i elektrycznym. Wszystkie usługi serwi-
sowe pozwolą firmie CLSICO  
na optymalizację wydajności i efektyw-
ności wykorzystania statku oraz zwięk-

szenie przewidywalności kosztów. 
– Modułowa koncepcja umowy serwiso-
wej ABB pozwoliła nam na dopasowanie 
pakietu serwisowego tak, aby w możli-
wie najlepszy sposób odpowiadał wyma-
ganiom modelu zarządzania flotą  
CLSICO. Dzięki pięcioletniemu planowi 
obsługi i serwisu, CLSICO będzie w sta-
nie osiągnąć ambitne cele oszczędno-
ściowe – powiedział Heikki Soljama, 
dyrektor biznesu morskiego w ABB. 
– Dodatkowo umowa przewiduje sku-
teczną komunikację i transparentność 
pomiędzy kierownictwem CLSICO 
a ABB, co w rezultacie wzmacnia współ-
pracę pomiędzy firmami i usprawnia 
kluczowe procesy.

Urządzenia ABB zainstalowane na 
pokładzie sześciu statków chińskiego 
operatora, przeznaczonych do transportu 
gazu LNG, będą objęte serwisem 
prewencyjnym.

Już wkrótce każdy z 16,7 mln mieszkańców Holandii 
będzie mieć dostęp do stacji szybkiego ładowania 
co 50 km. Pomoże w tym budowa 201 punktów 
szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, 
dla których ABB dostarczy kluczowe urządzenia.

Przyjazny dla użytkowników system 
płatności przez wi-fi oraz konto w 
chmurze

Zasilanie stacji 
w energię 
słoneczną w celu 
zredukowania 
szczytowych 
obciążeń sieci 
energetycznej

Stacje szybkiego ładowania rozmieszczone co 50 km

Usługi będą 
dostępne dla 
16,7 miliona 
mieszkańców 
Holandii

Płatność, 
zarządzanie i dostęp 

do statystyk

minut
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Magazyny  
energii – istotny 
element sieci 
energetycznych

Magazyny energii to istotny element 
sieci energetycznych, doceniany 
w wielu krajach na świecie, 
w tym również w Polsce. Pierwsze 
doświadczenia z magazynowaniem 
energii datuje się na 1880 rok, gdy 
w Nowym Jorku wykorzystano 
po raz pierwszy do tego celu baterie 
ołowiowo-kwasowe. Następne 
pojawiły się elektrownie szczytowo- 
-pompowe, ale duża ilość energii 
zmagazynowanej, jaka była potrzebna 
do zapewnienia elastyczności systemu 
energetycznego, powodowała 
konieczność utrzymywania rezerwy 
(tzw. spinning reserve) w postaci 
paliw energetycznych. Czy jednak te 
formy magazynowania sprawdzają się 
obecnie?

Tekst: Rafał Płatek

Z
 pewnością nie do przecenienia 
jest rola elektrowni szczyto-
wo-pompowych w systemach 
energetycznych. W wielu przy-
padkach poprzez interwencyj-

ne działanie uratowały one systemy przed 
poważnymi awariami zasilania. Jednak 
tego typu magazyny nie są w stanie speł-
nić wszystkich potrzeb nowoczesnych 
systemów energetycznych. Tzw. spinning 
reserve realizowana za pomocą konwen-
cjonalnych generatorów ma podstawową 
wadę – konieczność utrzymywania pracy 
generatorów przy minimalnej mocy, czyli 
z dużymi stratami, na dodatek stosowane 

Niestabilność odnawialnych źródeł energii budzi wiele obaw w związku ze wzrostem ich udziału w produkcji 
energii. W takiej sytuacji konieczne są działania, mające na celu zapewnienie systemowi energetycznemu 
elastyczności w zmiennych warunkach, na przykład inwestycje w magazyny energii. (Fot. Arch. ABB)
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paliwo przyczynia się do wzrostu emi-
sji CO2. Dlatego mówi się coraz częściej 
o nowych rozwiązaniach magazynowania 
energii.

W przypadku elektrowni szczytowo-pom-
powej źródłem energii jest energia poten-
cjalna zgromadzona w górnym zbiorniku 
wody. W innych rozwiązaniach źródłem 
energii może być energia chemiczna gazu 
lub węgla. W ostatnich latach nastąpił bardzo 
szybki rozwój nowych technologii bate-
rii akumulatorowych, co spowodowało, 
że zaczęto je stosować w alternatywnych 
do dotychczasowych rozwiązaniach układów 
magazynowania energii.

Dotkliwe rozchwianie systemu
Ważnym aspektem pracy każdego systemu 
energetycznego jest bilans konsumpcji i pro-
dukcji energii w warunkach istnienia czynni-
ków wprowadzających zmienność i niepew-
ność jego prawidłowego funkcjonowania. 
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W architekturze układu magazynowania energii można wyróżnić następujące elementy: 
technologie wielkiej mocy, sterowanie oraz część, która odpowiada za optymalne 
wykorzystanie dwóch pierwszych.
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wymagana moc

Zastosowania magazynów energii w zależności 
od parametrów

Architektura układu magazynowania energii

Podział technologii ze względu na parametry

Zasada działania koła zamachowego

poziom systemu – sterowanie

poziom sieci – sterowanie prognozowanie i optymalizacjasystem AC

magazyn

konwertery

technologie 
wielkiej mocy

sterowanie SMARTNESS

siła wiatru 6,4 - 7 m/s

koło zamachowe - 150 kW to 130 kW

Firma ABB 
ma w swoim dorobku 
wiele zainstalowanych 
magazynów 
energii na całym 
świecie. Jednym 
z największych był 
uruchomiony w 2003 
roku na Alasce układ 
magazynowania 
energii 47 MW, oparty 
na technologii baterii 
niklowo-kadmowych. 
(Fot. Arch. ABB)

funkcjonowania. W takim momencie poja-
wiają się takie zagadnienia, jak: magazyny 
energii, zarządzanie popytem, stabilizacja 
mocy OZE, elastyczne działanie konwen-
cjonalnych generatorów itp.

Czyżby w takim razie to rozchwianie syste-
mu stało się już tak dotkliwe dla wszystkich, 
że coraz częściej mówi się o magazynowaniu 
energii jako jednym z rozwiązań? Wydaje się, 
że nie, a przynajmniej nie wszędzie.

Wielkość i szybkość
Stosunkowo dobra sytuacja systemu ener-
getycznego w Europie raczej nie wywoła-
ła dyskusji o konieczności zastosowania 
magazynów energii. Dlatego pierwsze tego 
typu instalacje pojawiły się w USA. Stamtąd 
wywodzą się takie pojęcia jak „self healing”, 
„demand response”. Z USA pochodzi rów-
nież pojęcie „smart grid”. W dużym uprosz-
czeniu – jest to rezultat dotkliwych skutków 
serii awarii systemu energetycznego USA 

Takie czynniki to np. wahania mocy odna-
wialnych źródeł energii, awarie sieci, awarie 
generatorów, zmiany popytu na energię itp. 
Szczególnie niestabilność OZE budzi ostatnio 
wiele obaw w związku ze znacznym wzro-
stem ich udziału w produkcji energii.

Dodatkowo każdy system wymaga balan-
su w dwóch wymiarach: w czasie i miejscu. 
Potrzeba poradzenia sobie z problemami 
w systemie jest tym lepiej rozumiana, im czę-
ściej zdarzają się duże awarie zasilania oraz 
im bardziej są one dotkliwe dla wszystkich 
uczestników rynku energii. Nie bez znaczenia 
wydaje się odczuwanie tych skutków przez 
wszystkich uczestników rynku, gdyż dopiero 
wtedy pojawia się duża szansa na konsen-
sus i podjęcie odpowiednich działań w celu 
zapobieżenia tym awariom.

W sytuacji zrozumienia przez wszystkie 
strony pojawiają się działania, mające na celu 
zapewnienie systemowi energetycznemu 
elastyczności w zmiennych warunkach 
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na początku XXI wieku. W Europie przy-
swoiliśmy sobie pojęcie „smart grid”, ale 
powody, dla których rozwój „inteligentnych” 
rozwiązań w sieci stał się ważny, były nieco 
inne niż w USA.

Europa przyjęła bardzo ambitny plan 
redukcji emisji CO2 i jednym z narzędzi 
ma być średnio 20-proc. wzrost genera-
cji z bardzo niestabilnych źródeł energii 
odnawialnej. Zmienność generacji OZE 
może być zagrożeniem dla systemu, dla-
tego od samego początku rozważane są 
elementy stabilizujące generację w OZE. 
Kolejna cecha – „ulotność” energii z OZE 
– spowodowała rozważania nad możliwością 
jej magazynowania wówczas, gdy system 
jej nie potrzebuje, i wykorzystywania wtedy, 
gdy jest jej brak.

Okazało się też, że np. elektrownia szczy-
towo-pompowa to dobry magazyn, ale dla 
szczególnych rodzajów zakłóceń w sieci. 
Natomiast aby skutecznie stabilizować sieć, 
potrzebne są dodatkowo inne rozwiązania. 
Do parametrów różnicujących zastosowanie 
poszczególnych typów magazynowania 

energii można zaliczyć czas rozładowania 
oraz wymaganą moc magazynu. Elektrownie 
szczytowo-pompowe to zazwyczaj znaczące 
zasobniki energii działające w stosunkowo 
długim czasie.

W systemie potrzebne są również rozwią-
zania działające stosunkowo krótko i szybko 
oraz takie, których moc jest stosunkowo 
niewielka. Wynika to m.in. ze zmian, jakie 
zachodzą w sieci elektroenergetycznej. 
Bardzo dużo nowych źródeł energii to małe 
jednostki wytwórcze przyłączone do sieci 
dystrybucyjnej. Mówimy o generacji roz-
proszonej, w odróżnieniu od dotychczaso-
wego modelu sieci z dużą scentralizowaną 
produkcją energii elektrycznej.

Rysunek 1 pokazuje konkretne zastosowa-
nia magazynów energii w zależności od ich 
mocy oraz szybkości rozładowania.

Współczesne magazyny energii
Współczesne magazyny energii to połączenie 
wielu różnorodnych technologii umożliwia-
jących efektywne magazynowanie energii 
oraz skuteczne wykorzystanie tego w celu 

utrzymania wysokiej niezawodności i efek-
tywności systemu energetycznego. Nowe 
technologie umożliwiają stosowanie maga-
zynów o mocy od kilku watów do kilkuset 
megawatów. Dają możliwość ładowania 
i rozładowania w czasie od pojedynczych 
milisekund do kilku godzin. Czasami stosu-
jemy umowny podział magazynów, definiując 
je jako źródło mocy bądź energii niezbędnej 
w danym momencie i w danym miejscu 
w systemie energetycznym. Niezależnie 
jednak od tego, o jakim rodzaju magazynu 
energii mówimy, ważna jest zawsze cała 
architektura układu magazynowania energii 
(rysunek 2).

W architekturze układu magazynowa-
nia energii można wyróżnić następujące 
elementy:

– technologie wielkiej mocy,
– sterowanie,
–  część, która odpowiada za optymalne 

wykorzystanie dwóch pierwszych.
Jak w każdym złożonym rozwiązaniu, dla 

optymalnego działania ważne jest, aby każdy 
element architektury układu magazynowania 

energii był odpowiednio dobrany. Chodzi 
o to, aby powstały w wyniku tego system 
magazynowania energii był optymalnym 
rozwiązaniem dla konkretnych zastosowań. 
Instalacje pilotażowe dowodzą, że zasto-
sowanie magazynu energii powinno być 
związane z kilkoma funkcjami w systemie.

Sposób magazynowania energii
Każda istniejąca technologia magazynowa-
nia energii ma swoje wady i zalety. Baterie 
litowo-jonowe nadają się do stosowania, 
gdy istnieje potrzeba częstego ładowania 
i rozładowania, ale zbyt głębokie rozłado-
wanie znacznie ogranicza ich trwałość. 
Superkondensatory to idealne magazyny, 
gdy wymaga się bardzo szybkiej reakcji 
magazynu, np. na ewentualne zakłócenia 
w sieci. Z kolei baterie sodowo-siarkowe 
to bardzo dobra technologia do zastoso-
wania w układach „spinning reserve”, a koła 
zamachowe znalazły szerokie zastosowanie 
jako element stabilizujący parametry sieci 
w warunkach dużego udziału w bilansie 
energii wytworzonej z OZE.

01  Niestabilna energia pochodząca 
np. z elektrowni słonecznych wymusza 
stosowanie w sieci magazynów energii. 
Na zdjęciu panele słoneczne w elektrowni 
Totana w Hiszpanii. (Fot. Arch. ABB)

02  Elektrownie szczytowo-pompowe są 
jednym z największych i najwydajniejszych 
magazynów energii. Na zdjęciu 
elektrownia Marchtrenk w Austrii, należąca 
do Grupy Energetycznej Energie AG.  
(Fot. Arch. ABB)

01 02

Zastanawiając się nad 
inwestycją w magazyn 
energii, należy rozważyć 
jak najwięcej możliwości, 
jakie daje jego 
zastosowanie w danym 
miejscu w systemie. 
W analizie ekonomicznej 
przedsięwzięcia trzeba 
brać pod uwagę cały 
łańcuch korzyści z tego 
płynących.
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Na rysunku 3 przedstawiono podział tech-
nologii ze względu na czas rozładowania 
magazynu oraz ilość mocy gromadzonej 
w danym magazynie.

Powyższa systematyka prezentuje kilka 
wybranych technologii, biorąc pod uwagę 
jedynie dwa parametry magazynu (wymaganą 
moc i czas rozładowania). Dobór konkretnej 
technologii magazynowania energii dla konkret-
nej potrzeby w sieci realizuje się na podstawie 
wielu parametrów. Najważniejsze parametry to: 
pojemność źródła (kWh), moc wyjściowa (kW), 
liczba cykli ładowania i rozładowania w odcin-
ku czasu, czas życia (lata, cykle), głębokość 
rozładowania (proc.), czas reakcji (ms), koszt 
obsługi i serwisu, sprawność (proc.).

Dość szczególnym typem magazynu ener-
gii są koła zamachowe. Zasada pracy koła 
zamachowego polega na zamianie ener-
gii kinetycznej na elektryczną i odwrotnie. 
Jest to układ, który w sposób ciągły wiruje 
i w momencie gromadzenia energii zwięk-
sza prędkość wirowania, a w momencie 
oddawania energii do systemu wytraca 
prędkość do poziomu początkowego. Koła 
zamachowe znalazły szerokie zastosowanie 
w układach do balansowania zmienności 
energii generowanej z OZE. Zasadę działania 
koła zamachowego pokazuje rysunek 4.

Konwertery
Wiele magazynów z założenia na swoim 
wyjściu dostarcza energię prądu stałego 
(np. superkondensatory, baterie). Połączenie 
tego z systemem prądu zmiennego oraz 
zapewnienie odpowiedniego kierunku prze-
pływu energii wymaga zastosowania układów 
z obszaru energoelektroniki.

W ofercie ABB jest wiele rozwiązań sto-
sowanych w zależności od sposobu maga-
zynowania energii, sposobu połączenia 
z systemem oraz funkcji, jakie mają być 
realizowane (np. dodatkowa stabilizacja 
parametrów elektrycznych w miejscu zain-
stalowania magazynu energii).

Sterowanie
Pewnego rodzaju „układem nerwowym” 
w architekturze układów magazynowania 
energii są systemy sterowania. Możemy 
wydzielić tutaj dwa rodzaje sterowania:

–  sterowanie z poziomu układu 
magazynowania,

–  sterowanie z poziomu systemu 
energetycznego.

Do pierwszego rodzaju możemy zaliczyć 
BMS (Battery Management System), który 
zapewnia prawidłową pracę baterii, oraz 
np. układy sterowania pracujące na pozio-
mie mikrosieci. W mikrosieci, szczególnie 
pracującej „wyspowo”, bardzo ważne jest 

sterowanie dostępnymi źródłami energii, 
w tym magazynem oraz odbiorami. Taki 
układ sterowania może również zajmować 
się optymalizacją udziału OZE w bilansie 
produkcji energii w mikrosieci.

Kiedy już zapewnimy sterowanie z poziomu 
układu magazynowania, możemy wykorzystać 
jego właściwości dla całego systemu energe-
tycznego, np. do optymalizacji wykorzystania 
infrastruktury sieciowej, generatorów pracują-
cych w systemie, bazując na ekonomicznych 
oraz technicznych aspektach pracy systemu 
energetycznego. W tym obszarze ABB posiada 
wiele rozwiązań, w tym rozwiązanie Ventyx 
Network ManagerTM mogące zarządzać wie-
loma dużymi źródłami lub Ventyx Demand 
Response Management System (DRMS), który 
steruje źródłami oraz odbiorami rozproszonymi, 
traktując je jako wirtualną elektrownię.

Smartness
Ostatni element architektury systemu 
to „smartness”, czyli coś, co pozwala 
– czasami może w sposób nieuzasadniony 

Wnętrze oferowanego przez ABB Akumulatorowego Systemu 
Gromadzenia Energii (BESS), który zapewnia ciągłość zasilania 
w przypadku awarii. (Fot. Arch. ABB)

•  W 2011 ABB zainstalowała największy układ magazynowania energii 
w Szwajcarii, wykorzystujący technologię baterii litowo-jonowych o mocy 
1 MW dostarczanej w czasie 15 minut. Funkcją tego rozwiązania jest łago-
dzenie szczytów popytu na energię, integracja PV, regulacja częstotliwości 
oraz ładowanie samochodów elektrycznych.

•  W 2009 roku firma ABB została wybrana do realizacji układu magazy-
nowania energii w oparciu o baterie litowo-jonowe, którego celem była 
integracja z siecią farmy wiatrowej. W projekcie tym zastosowano dodat-
kowo magazyn energii jako „rezerwę wirującą”, w celu stabilizacji zmiennej 
generacji z OZE.

•  W 2003 roku firma ABB zainstalowała na Alasce układ magazynowania 
energii 27 MW dostarczanej w ciągu 15 minut i 47 MW w ciągu 5 minut, 
oparty o technologie baterii niklowo-kadmowych. Układ ten spełnia zadanie 
rezerwy mocy, łagodząc szczyty zapotrzebowania na energię w lokalnym 
systemie, oraz działa jako kompensator mocy w miejscu zainstalowania. 
Dzięki tej inwestycji uniknięto kosztownej rozbudowy sieci przesyłowej, 
zapobieżono ponad 330 przerwom w zasilaniu, zwiększając jej niezawod-
ność o ponad 60 proc.

Wybrane realizacje  
firmy ABB na świecie

Fairbanks na Alasce. Tu właśnie firma ABB zainstalowała jeden z największych magazynów energii.   
(Fot. Big Dog 91/Wikipedia)

Zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej na górze Żar. (Fot. Ongrys/Wikipedia)

– mówić o „inteligencji” całego systemu. 
Prognozowanie na podstawie wielu zmien-
nych, takich jak warunki pogodowe, dane 
historyczne, dane bieżące zachowania syste-
mu, wydaje się kluczem do tego, aby system 
energetyczny stał się „inteligentny”. Mówimy 
tutaj nie tylko o prognozowaniu podaży, ale 
również o prognozowaniu udziału zmiennej 
energii w systemie, prognozowaniu dostęp-
nych rezerw itp. Takie dokładne prognozowa-
nie dopiero umożliwi właściwe wykorzystanie 
magazynów energii w systemie.

Podsumowanie
Zastanawiając się nad inwestycją w maga-
zyn energii, należy rozważyć jak najwięcej 
możliwości, jakie daje jego zastosowanie 
w danym miejscu w systemie. W analizie 
ekonomicznej całego przedsięwzięcia trzeba 
brać pod uwagę kompletny łańcuch korzyści 
z tego płynących.

Jednym z istotnych elementów decy-
dujących o opłacalności takiej inwestycji 
są lokalne uwarunkowania prawne, w tym 

„grid code”, oraz istniejące zasady rynku 
energii. Ważne jest, aby dostrzegać całą 
architekturę układu i nie skupiać się tylko 
na wybranych elementach całego systemu. 
Wybierając technologie, należy brać pod 
uwagę doświadczenie i jakość dostawców. 
W oparciu o takie podejście firma ABB zre-
alizowała wiele dostaw magazynów energii 
na świecie. Podstawowy wniosek płynący 
z doświadczenia wynikającego ze zreali-
zowanych projektów jest taki, że dostępne 
technologie umożliwiają właściwy dobór 
architektury systemu magazynowania, tak 
aby spełniał on oczekiwane funkcje w sys-
temie energetycznym oraz był przedsię-
wzięciem opłacalnym.

Więcej informacji:

Rafał Płatek 

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

tel. kom.: 601 895 272

Potrzeba poradzenia sobie z problemami 
bilansu konsumpcji i produkcji energii 
w systemie jest tym lepiej rozumiana 
im częściej zdarzają się duże awarie zasilania 
oraz im bardziej są one dotkliwe dla wszystkich 
uczestników rynku energii.
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Tekst: Marcin Bajer; zdjęcia: Arch. ABB

Przemysł konsumuje 42 proc. energii 
elektrycznej wytwarzanej na świecie, 
z czego 2/3 zużywane jest przez silniki, 
co daje 28 proc. światowej produkcji 
energii elektrycznej. Duże obiekty 
przemysłowe składają się często 
z kilku tysięcy silników elektrycznych. 
Zapewnienie ich prawidłowej pracy 
jest rzeczą kluczową, gdyż każda 
nieplanowana przerwa w pracy silnika 
może wywołać zakłócenia w procesie 
przemysłowym, których skutki mogą 
być bardzo kosztowne.

P
onadto, zakłócenia cyklu 
technologicznego krytycznych 
dla bezpieczeństwa insta-
lacji wentylacyjnych, pomp 
chłodzących, a także wielu 

innych tego typu systemów niejednokrotnie 
stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzi.

Aby zagwarantować ciągłość i bezpieczeń-
stwo procesu przemysłowego, konieczne 
jest zapewnienie odpowiedniego sterowania 
i obserwacji pracy silników. Ich prawidłowa  
diagnostyka oraz monitorowanie parame-
trów pracy umożliwiają podjęcie niezbęd-
nych działań prewencyjnych, które nie tylko 
pozwalają uniknąć skutków awarii, ale także 
wydłużyć czas eksploatacji całego systemu. 
Nawet w przypadku awaryjnego wyłączenia 
silnika, dostęp do danych diagnostycznych 
umożliwia szybsze wykrycie przyczyny błędu 
i zmniejszenie przerw w produkcji.

Optymalnym rozwiązaniem dla układów, 
w których nie jest wymagana regulacja 
prędkości obrotowej silnika, jest Uniwersalny 
Sterownik Silników (UMC100). Dzięki wbudo-
wanym algorytmom diagnostycznym pozwa-
la on na kompleksową ochronę silnika.

Gdy monitoring prądu to za mało
W celu zapewnienia większości koniecznych 
funkcji diagnostycznych wystarczające jest 
monitorowanie prądu płynącego przez każ-
dą z faz silnika. Dodatkowy pomiar napięć 
zasilających silnik umożliwia pełniejszą 

diagnostykę poprzez dostarczenie takich 
danych jak wartość napięć międzyfazowych, 
ich asymetria, a także zawartość wyższych 
harmonicznych w napięciu zasilającym (THD). 
Pozwala to na wykrycie części zagrożeń jesz-
cze przed startem silnika, co może zapobiec 
jego uszkodzeniu. Do zadań modułu napię-
ciowego należy również wykrywanie zapa-
dów napięcia – bardzo krótkich spadków, 
poniżej poziomu znamionowego, po których 
następuje wzrost napięcia do poprzedniej 
wartości. Często niezauważalne, mają zgub-
ny wpływ na czas życia silnika.

Moc pobierana
Monitorowanie zużycia energii staje się coraz 
ważniejszym elementem systemów stero-
wania. W przypadku silników ważny jest 
współczynnik mocy, który informuje nas, 
ile energii zostaje przekształcone na rze-
czywistą pracę silnika. W celu jego wyzna-
czenia konieczna jest dokładna detekcja 
czasu przejścia przez zero sinusoidy prądu 
i napięcia zasilającego silnik. W przypadku 
UMC100 pomiary prądu dokonywane są 
przez jednostkę centralną, napięcie nato-
miast mierzone jest przez osobny moduł 
(VI15x) połączony za pomocą magistrali 
szeregowej. Dzięki objętemu zgłoszeniem 
patentowym nowatorskiemu sposobowi 
synchronizacji czasowej możliwe było uzy-
skanie dokładnych pomiarów współczynnika 
mocy, a co za tym idzie – mocy czynnej 
pobieranej przez silnik.

Aby się kręciło  
– kompleksowy system 
zabezpieczenia silnika
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Monitorowanie 
zużycia energii 
staje się coraz 
ważniejszym 
elementem 
systemów 
sterowania. 
W przypadku 
silników ważny 
jest współczynnik 
mocy, który 
informuje nas, 
ile energii zostaje 
przekształcone 
na rzeczywistą 
pracę silnika.

Gdy standardowe rozwiązanie nie 
wystarczy
Dla większości aplikacji wystarczający jest 
wybór funkcji i parametryzacja UMC100 
za pomocą standardowych, zintegrowanych 
funkcji sterujących. W przypadku, gdy wyma-
gane jest dedykowane rozwiązanie użytkow-
nik ma możliwość zaprogramować logikę 
UMC, podobnie jak dzieje się to w przypadku 
sterowników PLC. Do wykorzystania jest 
6 uniwersalnych wejść i 3 wyjścia, a także 
dedykowany moduł rozszerzeń z wyjściami 
i wejściami.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Aby zapewnić, że produkt zadziała prawidło-
wo w krytycznym momencie, konieczne jest 
przeprowadzenie szeregu testów zarówno 
samego sprzętu, jak i przede wszystkim 
oprogramowania. Ze względu na poziom 
złożoności, każda zmiana oprogramowania 
wymaga przetestowania wszystkich funkcjo-
nalności od nowa. Wykonanie tych testów 
ręcznie byłoby nie tylko długie i żmudne, 
ale wręcz niemożliwe. Dlatego dla celów 
automatyzacji procesu testowania naukowcy 
z Korporacyjnego Centrum Badawczego 
ABB w Krakowie ponownie wykorzystali 
stosowaną w testach automatyki stacyjnej 
platformę SATEEN, co umożliwiło ich pełną 
automatyzację. O skali skomplikowania 
może świadczyć fakt, że całość testów 

trwała 6 godzin, w trakcie których wykonano 
kilkadziesiąt tysięcy elementarnych sekwen-
cji testowych. Po całym procesie powstał 
raport, zawierający blisko 2000 stron. Był 
on bardzo pomocny w uzyskaniu przez 
urządzenie certyfikatu ATEX, świadczące-
go o jego niezawodności i pozwalającego 
na pracę w środowisku wybuchowym.

Komunikacja
UMC100 można wyposażyć w wyświetlacz 
LCD, a także szereg rozszerzeń pozwalają-
cych na wymianę informacji, m.in. poprzez 
magistralę Profibus DP, DeviceNet, CANopen 
czy Modbus RTU. Dzięki zastosowaniu urzą-
dzenia MTQ-22 możliwa jest także komu-
nikacja za pomocą opartego na Ethernet 
protokołu Modbus TCP.

W Centrum Badawczym ABB w Krakowie 
trwają obecnie prace, których celem jest 
umożliwienie dostępu do sterownika 
UMC100 za pomocą telefonu komórko-
wego. Prototyp takiego oprogramowania, 
wykorzystujący MTQ-22 w celu komunikacji 
ze sterownikiem, został zaprezentowany 
podczas targów w Hanowerze.

Więcej informacji:

Marcin Bajer

e-mail: marcin.bajer@pl.abb.com

tel. 12 43 34 412

Przegrzewanie
W celu ochrony silnika elektrycznego przed 

przekroczeniem dopuszczalnej temperatury 
stosuje się różnego rodzaju rozwiązania. Przy 
użyciu UMC100, w zależności od wymagań, 
zabezpieczeniem może być wbudowany model 
termiczny silnika, pozwalający na oszacowanie 
temperatury i wyłączenia awaryjne w przypadku 
przekroczenia bezpiecznego poziomu. 
W przypadkach, gdy wymagany jest dokładniejszy 
pomiar, rozwiązaniem jest instalacja odpowiedniego 
czujnika PTC, który przekaże do sterownika sygnał 
informujący o przegrzaniu silnika.

Przekroczenie dozwolonego prądu
Większość uszkodzeń silnika następuje podczas 

startu, dlatego ważne jest jego zabezpieczenie 
przed przeciążeniem w tej fazie, biorąc pod 
uwagę, że w trakcie rozruchu dopuszcza się prąd 
większy niż znamionowy. UMC100 zapewnia 
ochronę w przypadku zablokowania wirnika 
zarówno podczas startu, jak i normalnej pracy, 
poprzez osobne konfigurowalne limity prądu. 
W zależności od stopnia przekroczenia możliwe 
jest zatrzymanie silnika, bądź tylko sygnalizacja 
ostrzeżenia.

Zwarcie doziemne
Zwarcia doziemne są kolejnym czynnikiem 

powodującym uszkodzenia silników. 
W przypadku UMC100 możliwe jest wykrycie 
zwarcia poprzez analizę za pomocą wewnętrznych 
sensorów sumy prądów wpływających 
i wypływających z silnika, bądź też zastosowanie 
osobnego czujnika CEM11. Reakcją na wykrycie 
usterek uziemienia może być zatrzymanie 
silnika, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu, 
lub tylko sygnalizacja problemu obsłudze w calu 
zaplanowania niezbędnych czynności naprawczych.

Zanik fazy
Zarówno nieprawidłowa kolejność faz, jak i ich 

asymetria mogą mieć zgubne skutki jeśli chodzi 
o działanie silnika. W przypadku nieprawidłowej 
kolejności faz grozi nam zmiana kierunku obrotów 
silnika, która może prowadzić do uszkodzenia 
całego układu, a nawet zagrożenia dla osób 
obsługujących. Natomiast zanik jednej z faz lub 
nawet ich drobna asymetria będzie prowadzić 
do przegrzania, a w konsekwencji awarii silnika. 
Detekcja tych problemów może być dokonana 
za pomocą obserwacji prądów płynących przez 
silnik.

Typowe problemy 
wykrywane  
za pomocą UMC100:

46% 42%
Możliwie
dlatego, 
że nie posiadają 
odpowednich 
systemów zarządzania 
optymalizacji i zużycia 
energii

60% 

firm nie przeprowadziło 
żadnych działań na rzecz 
poprawienia efektywności 
energetycznej

Możliwie
dlatego, 
że firmy uważają, że nie 
istnieje dostatecznie 
silny bodziec finansowy

$75,000

40 
billion
KWh

135 
billion
KWh

billion
KWh

135

 30% 

90% silników pracuje na pełnej mocy, wykorzystując do regulacji 
systemy mechaniczne. To tak, jak, byśmy jeździli 
samochodem z maksymalnie wciśniętym pedałem 
gazu, a prędkość regulowali hamulcem.

60%Współczesne aparaty i urządzenia 
są w stanie zmniejszyć zużycie energii nawet do

 +84%
  do 20502015 2020 2025 2030 2035

35,17

31,64

28,27

25,02

21,9

Światowa konsumpcja energii
w trylionach 
kWh

This saving is equivalent to 
the yearly electricity output of  

466 nuclear reactors 
– a little bit more than today’s total nuclear capacity

2years of
global energy 
usage

Total
energy 
saving =

Świat ma niezaspokojony apetyt na energię

Większość tej energii jest zużywana przez silniki elektryczne

Jednak przy obecnie dostępnej technologii, 
możemy sprawić, że miliony systemów będą bardziej efektywne

42% 

mocy konsumuje
przemysł

2 /3 
z tej wielkości 
zasila silniki elektryczne

28% 
światowej konsumpcji 
energii elektrycznej

=

silniki
elektryczne

Pomimo istniejącego potencjału znacznych oszczędności 
w długim okresie, w niedawnym raporcie zleconym przez 
ABB i przeprowadzonym przez Economist Intelligence 
Unit stwierdzono, że:

If all countries adopted a comprehensive 
policy package for electric motor efficiency 
then by 2030 annual energy savings would 
equal 2,800 TWh (per year)

The total saving between now and 2030
would equal $1.75 trillion (€1.2 trillion) 
– more than enough to cover the required 
investment

If we implemented these measures as fast as 
technically possible we could practically double 
the savings: $2.9 trillion (€2 trillion)

That is approximately equal to total
write downs resulting from the 2008
banking crisis

Wystarczające by zasilać 

pociąg ICE jadący z prędkością 

300 km/h przez 1500 lat

Wystarczające by zasilać miasto takie jak 
Los Angeles przez niemal  2 lata

135 billion KWh =
Co ta liczba właściwie oznacza?

27 000 x więcej niż mogą 

wyprodukować siłownie wiatrowe 

zainstalowane w Wielkiej Brytanii 

(2010)

rachunek za tą enrgię wyniósłby 

€12 billion or $17 billion

Nowo wprowadzone 
regulacje prawne w UE 
wymuszą na konsumentach 
oszczędzanie

Regulacje prawne obowiązujące np. w USA od lat 90. XX wieku 
przyniosły również znaczne oszczędności energii

Dla porównania wprowadzenie 
obowiązku stosowania żarówek 
energooszczędnych dalo 
oszczędności rzędu 40 billion KWh

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 202020192018

Na co więc czekamy?

Efektywność zwraca się sama

Szanse na efektywność 

Realizacja oszczędności

Koszt pracy jednej 
pompy o mocy 150 kW
pracującej przez 6 dni, 
50 tygodni w roku
wynosi około  $75,000
(€50,000) 

Dla silnika elektrycznego przyjmuje się, że przez 
okres jego użytkowania 92% kosztów to zużyta
energia elektryczna. Oznacza to, że inwestycja
w zwiększenie efektywności zwraca się
zwykle w okresie od 1 do 3 lat.

Inteligentne systemy kontroli silników (tzw. napędy o regulowanej prędkości) zużywają tylko tyle 
energii, ile jest potrzebne do wykonania danego zadania, oszczędzając ogromne ilości energii.

Same inteligentne systemy 
kontroli silników 
mogą zaoszczędzić moc wyjścowa

1,718 
  billiona kWh

286 
reaktorów jądrowych

Dalsze oszczędności można uzyskać,
ulepszając konstrukcje silników. 
Są to oszczędności rzędu
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Tekst: Michał Matyjewicz-Maciejewicz; 

zdjęcia: Arch. ABB

Firma ABB 
wypuszcza właśnie 
na rynek wersję 
2013 rozproszonego 
systemu sterowania 
Freelance 
– teraz jeszcze 
wydajniejszego, 
szybszego 
i łatwiejszego 
w obsłudze. Jego 
najlepszą reklamą 
są zadowoleni 
użytkownicy ponad 
15 tys. instalacji 
w niemal 100 różnych 
krajach.

Najnowsza 
wersja 
systemu 
Freelance  
już dostępna!

W
raz z wersją 2013 
do rodziny systemu 
dołącza nowa stacja 
procesowa AC 900F 
– najbardziej elastyczna 

i wydajna spośród aktualnie dostępnych 
stacji procesowych. Dodatkowo, nowa 
wersja wnosi wiele zmian do narzędzia 
inżynierskiego Control Builder F oraz nowe 
funkcjonalności, jak obsługa karty SD czy 
sieci polowych opartych o standard komu-
nikacji Ethernet – Telecontrol 60870-5-104 
i Modbus TCP/IP.

Szybsza, wydajniejsza i odporniejsza
Nowa stacja procesowa AC 900F została 
stworzona na bazie wieloletniego doświad-
czenia ABB w dziedzinie automatyki prze-
mysłowej i oferuje zupełnie nowe możliwości 
dzięki zwiększonej liczbie portów Ethernet, 

możliwości obsługi karty SD, opcjom redun-
dancji zapewniającym bezpieczeństwo 
i dostępność systemu oraz mocy oblicze-
niowej pozwalającej na dołączenie około 
1,5 tys. sygnałów wejść/wyjść.

AC 900F opracowano na podstawie 
doświadczeń w pracy ze stacjami AC 700F 
i AC 800F oraz oczekiwań przekazywanych 
przez użytkowników. Podobnie jak stacja AC 
700F, nowy kontroler wykorzystuje magistra-
le Modulebus dla bezpośredniego podłącze-
nia nawet 10 modułów wejść/wyjść, jednak 
jest rozwiązaniem spełniającym znacznie 
wyższe wymagania pod względem bezpie-
czeństwa, dzięki możliwości redundancji 
sprzętowej działającej na podobnej zasadzie 
jak w AC 800F. Co więcej, wszystkie stacje 
AC 900F spełniają wymagania klasyfikacji G3 
zgodnie z normą S71.04 (praca w ciężkim 
środowisku) i mają gwarantowany czas 

podtrzymania bateryjnego nie krótszy niż 
2 lata.

Moduł CPU PM 902F stacji procesowej 
AC 900F zamyka w sobie najnowocze-
śniejszy i najwydajniejszy procesor spośród 
dostępnych w rodzinie systemu Freelance. 
Gniazdo na kartę SD umożliwia przetrzy-
mywanie programu w pamięci nieulotnej, 
a w połączeniu z opcjonalnym ekranem LCD 
umieszczonym na przednim panelu umoż-
liwia załadowanie programu użytkownika  
i/lub sterownika sprzętowego bez potrzeby 
podłączenia do stacji inżynierskiej, co znako-
micie usprawnia podniesienie kontrolera.

Na szczególną uwagę zasługują również 
wbudowane interfejsy komunikacyjne. Pod 
tym względem AC 900F jest nie tylko naj-
bardziej rozbudowaną stacją procesową, 
ale również najbardziej zaawansowaną, 
kładąc szczególny nacisk na nowoczesne 
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Rozproszony system sterowania 
Freelance z powodzeniem sprawdza 
się w wielu gałęziach przemysłu, m.in. 
w oczyszczalniach ścieków, przemyśle 
spożywczym i farmaceutycznym.

rozwiązania w standardzie Ethernetu prze-
mysłowego. W samym module podstawo-
wym znajdują się następujące interfejsy 
komunikacyjne:
–  dwa porty dla modułów interfejsu sieci 

polowych z obsługą funkcji „hot-swap”, 
–  cztery porty Ethernet obsługujące magistra-

lę systemową, redundancję stacji proceso-
wej oraz sieci obiektowych: Modbus TCP/
IP i protokół transmisji IEC 60870-5-104 
integrujący urządzenia elektryczne i auto-
matyki zabezpieczeniowej,

–  dwa porty szeregowe do komunikacji 
z wykorzystaniem sieci Modbus RTU/
ASCII lub IEC 60870-5-101,

–  diagnostyczne złącze szeregowe z możli-
wością podłączenia zewnętrznego zegara 
radiowego,

–  port Modulebus pozwalający na bezpo-
średnie podłączanie do dziesięciu modu-
łów wejść/wyjść serii S700.

Kolejną kluczową funkcją stacji AC 900F 
jest obsługa portu karty SD dla tworzenia 
kopii zapasowej i odzyskiwania aplikacji 
użytkownika. Funkcja ta umożliwia rów-
nież załadowanie nowej wersji sterowników 
sprzętowych. Wszystkie te działania mogą 

być wykonane bez wykorzystania stacji 
inżynierskiej czy połączenia z magistralą 
systemową za pomocą portu diagnostycz-
nego lub opcjonalnego wyświetlacza TD 
951F, który umożliwia również konfigurację 
stacji procesowej – zmiany ustawień IP, akty-
wowania i deaktywowania portów Ethernet 
i interfejsów komunikacyjnych, wyświetlanie 
informacji diagnostycznych oraz aktualnych 
wartości zmiennych procesowych. 

Redundantna linia PROFIBUS
Moduł CI 930F został przygotowany z myślą 
o stacji procesowej AC 900F, ale jego budowa 
pozwala wykorzystać go również w stacjach 
typu AC 700F. Główną różnicą pomiędzy 
modułem CI 930F a CM 722F jest wbu-
dowana możliwość redundancji magistrali 
PROFIBUS oraz obsługa redundancji sta-
cji procesowej AC 900F. Redundancja linii 
PROFIBUS jest opcjonalna, a żeby z niej 
korzystać – wymagany jest terminal TU 951F. 
Zapewnia on złącze D-Sub dla drugiej, redun-
dantnej linii PROFIBUS, połączone z CI 903F 
poprzez kabel RJ45. Dla prostych aplikacji 
nie wymagających redundancji stacja proce-
sowa AC 900F może korzystać z modułów 
interfejsu PROFIBUS CM 722F.

Prostsze i bardziej intuicyjne
Oprogramowanie inżynierskie Control 
Builder F zostało zoptymalizowane pod 
kątem wydajności i łatwości pracy. Wraz 
ze zmianami funkcjonalnymi zadbano rów-
nież o odświeżenie interfejsu, zapewniając 
wygodną nawigację. Jednocześnie Control 
Builder F jest nadal w pełni kompatybil-
ny z całym portfolio sprzętowym systemu 
Freelance – włącznie z najstarszymi stacjami 
sprzed prawie 20 lat.

Główne zmiany w zakresie efektywności 
projektowania obejmują:
–  nowy, zakładkowy interfejs konfigu- 

racji i programowania, pozwalający 
na jednoczesną pracę z wieloma zaso-
bami oraz proste kopiowanie i wkleja-
nie elementów pomiędzy programami 
i zasobami,

–  ułatwiony dostęp do zawsze widocznego 
drzewa projektu,

–  funkcję automatycznego zapisu zmian, 
minimalizującą ilość okien dialogowych, 
zapytań i kliknięć podczas modyfikacji 
programów,

–  poprawioną funkcję autoprowadzenia 
(„auto-routing”) połączeń w edytorach 
programów graficznych,

Uproszczony schemat struktury 
systemu Freelance

–  nową funkcję Library Explorer, pozwa-
lającą na szybkie przeszukiwanie 
obszernej biblioteki ponad 200 bloków 
funkcyjnych.

Zmiany w interfejsie sprawiły, iż Control 
Builder F zapewnia intuicyjne środowi-
sko pracy, zbliżone do programów firmy 
Microsoft. Listy zmiennych i TAG-ów mogą 
być łatwo sortowane i filtrowane, jak również 
bez wysiłku eksportowane do i importowane 
z arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. 
Pomimo wielu zmian graficznych, doświad-
czeni użytkownicy odnajdą się w nowym 
środowisku bez problemu, odkrywając 
na nowo jedno narzędzie pozwalające w kilka 
chwil zdefiniować i skonfigurować strukturę 
sprzętową systemu, przygotować logiki 
i programy sterujące oraz stworzyć grafiki 
procesowe i obrazy operatorskie.

Korzyści dla istniejących instalacji
System Freelance w wersji 2013 zachował 
pełną kompatybilność ze starszymi wersjami, 
włącznie z kasetowymi stacjami proceso-
wymi. Co więcej, niektóre z nowych funkcji 
(Telecontrol IEC 60870-5-104, Modbus TCP, 
wsparcie karty SD) zostały także zaimple-
mentowane w starszych stacjach proce-
sowych AC 700F i AC 800F i są dostępne 
po aktualizacji firmware’u. Dodatkowo port-
folio modułów wejść/wyjść z rodziny S700, 
obsługiwanych przy połączeniu bezpośred-
nim przez stacje procesowe AC 700F i AC 
900F, zostało wzbogacone o trzy dodatkowe 
typy: DI 724F, AX 721F i DA 701F (mieszany 
moduł z wejściami i wyjściami analogowymi 
i cyfrowymi).

Wraz z dotychczasowymi możliwościami 
systemu – obejmującymi m.in. skalowalność 
od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy 
sygnałów, niezrównanie prostą konfigura-
cję, wbudowane funkcje diagnostyczne, 
jedną bazę danych, obsługę wszystkich 
najważniejszych przemysłowych standardów 
komunikacji, zarządzanie inteligentnymi urzą-
dzeniami polowymi, szeroki wybór modułów 
wejść/wyjść do wszelkich zastosowań oraz 
przezroczystą integrację rozwiązań firm 
trzecich w architekturę systemu – wersja 
2013 zapewnia doskonałe rozwiązanie, które 
sprawdzi się wszędzie tam, gdzie docenia 
się korzyści płynące z rozsądnych nakładów 
inwestycyjnych, niezależnie od wielkości 
instalacji czy gałęzi przemysłu.

Więcej informacji:

Michał Matyjewicz-Maciejewicz

e-mail: michal.matyjewicz-maciejewicz@pl.abb.com

tel. kom.: 783 830 975

Nowa stacja procesowa AC 900F jest najbardziej 
elastyczna i wydajna spośród aktualnie dostępnych 
na rynku stacji procesowych. Została stworzona 
na bazie wieloletniego doświadczenia firmy ABB 
w dziedzinie automatyki przemysłowej oraz  
oczekiwań przekazywanych przez użytkowników.

Ethernet przemysłowy (opcjonalnie redundantny)

Freelance Engineering

urządzenie/system 
zintegrowany

Stacja procesowa  
AC 800F, 
opcjonalnie 
redundantna

Stacja procesowa  
AC 800F/AC 900F,  
opcjonalnie 
redundantna

Freelance Operations, Batch, 
Information, Zarządzanie 
zasobami

Stacje operatorskie 800xA 
Operations

ERP, 
MES

Panel PC

Panele 800

Napędy 
i silniki

Napędy 
i silniki

Napędy i silniki

Zawór

urządzenia 
obiektowe

urządzenia 
obiektowe

urządzenia 
obiektowe

Uniwersalny 
sterownik 
silnika

Sterowniki PLC 
i systemy DCS 
ABB i innych 
dostawców

urządzenia 
obiektowe

urządzenia 
obiektowe

Rejestratory 
ScreenMaster

Kasetowe we/wy 
 systemu 
Freelance

Regulatory 
ControlMaster

Moduły  
we/wy S700

Inteligentna 
rozdzielnica 
MNS iS Inteligentna 

rozdzielnica 
MNS iS

Moduły  
we/wy S900

Moduły  
we/wy S800

Moduły  
we/wy S800

Sterowniki 
PLC innych 
dostawców

Panele 
800

Stacja procesowa  
AC 700F z bezpośrednimi 
modułami we/wy

Stacja procesowa  
AC 700F/AC 900F  
z bezpośrednimi  
modułami we/wy
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Tekst: Jacek Gronowski, zdjęcia: Krzysztof Gąsiorowski 

RTU560 jest skalowalną platformą sprzętowo-programową, która 
umożliwia budowanie kompletnych systemów sterowania i nadzoru 
(SSiN) dla energetyki i przemysłu, także zgodnych ze standardem 
IEC61850 oraz wyposażonych w lokalne stanowisko operatora 
(HMI). 

RTU560  
– zastosowania 
w energetyce wiatrowej

W
ieloprocesorowa archi-
tektura RTU560 charak-
teryzuje się dużą zdol-
nością równoczesnego 
przetwarzania strumieni 

danych w różnych kierunkach. Ta właściwość 
jest szczególnie istotna w przypadku syste-
mów sterowania nadzorujących pracę farmy 
wiatrowej w zakresie styku z przesyłową 
siecią energetyczną. Wymaga to – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami – koordynacji 
wymiany danych stacyjnego systemu nad-
zoru z systemem lokalnego operatora sieci 
dystrybucji energii oraz systemem PSE, 
a także równoczesnej obsługi wielu łączy 
komunikacyjnych realizujących połączenia 
z systemami i urządzeniami znajdującymi 
się na stacji.

Przykładowa konfiguracja
System RTU560 zainstalowany w stacji 
energetycznej należącej do farmy wiatro- 
wej Kobylnica realizuje następujące funkcje:
 –  Komunikacja po 4 łączach szeregowych 

z systemami sterowania Energa Operator 
i PSE. Podstawowe kanały komunikacyjne 
zbudowane są na łączu światłowodowym, 
a rezerwowe z użyciem technologii GSM. 
Komunikacja jest realizowana w protokole 
DNP3.0, przy czym RTU560 pełni funkcję 
Slave.

–  Komunikacja po łączu ethernetowym 
z systemem właściciela farmy wiatrowej, 
znajdującym się poza terytorium kraju, 
zrealizowana z wykorzystaniem publicz-
nego wydzielonego łącza internetowego, 
chronionego przez zaporę.

Modułowa konstrukcja RTU560 
pozwala na łatwiejszą, wielolet-
nią eksploatację systemu, bez 
zagrożenia, że awaria jednego 
elementu platformy spowoduje 
unieruchomienie całej stacji. 
Platformę RTU560 z powodze-
niem zastosowano również 
na farmie wiatrowej Łukaszów, 
należącej do Polish Energy  
Partners SA.
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Skalowalna platforma sprzętowo- 
-programowa RTU560 znajduje 
zastosowanie między innymi na far-
mach wiatrowych, pełniąc wiele 
podstawowych i specjalistycznych 
funkcji. System zainstalowano 
w wielu elektrowniach wiatro-
wych, w tym na farmach Łukaszów 
i Modlikowice, których właścicie-
lem i operatorem jest Polish Energy 
Partners SA. Na zdjęciu farma wia-
trowa Modlikowice.

–  Komunikacja po 2 łączach ethernetowych 
(skrętka) z systemem technologicznym 
farmy zrealizowana w protokole Modbus 
TCP/IP, przy czym RTU560 pełni zarówno 
funkcję Master, jak i funkcję Slave.

–  Komunikacja po łączu szeregowym 
z systemem realizującym funkcję masz-
tu pogodowego (m.in. pomiar ciśnienia 
atmosferycznego i temperatury). Kanał 
komunikacyjny zbudowany jest z użyciem 
technologii GSM. Komunikacja jest reali-
zowana w protokole DNP3.0, przy czym 
RTU560 pełni funkcję Master.

–  Komunikacja po łączu ethernetowym 
z terminalami zabezpieczeniowymi w stan-
dardzie IEC61850. Terminale zabezpiecze-
niowe są przyłączane do przełącznika ether-
netowego łączem światłowodowym.

–  Komunikacja po 3 łączach szerego-
wych z urządzeniami znajdującymi się 
w części niskonapięciowej stacji ener-
getycznej (przetwornice DC/DC, zasi-
lacze DC, SZR, sygnalizacja centralna). 

Kanały komunikacyjne zrealizowano jako 
magistrale RS-485 z użyciem protokołów 
IEC870-5-103 i Modbus. W każdej z magi-
stral RTU560 pełni funkcję Master.

Lokalne stanowisko operatorskie
W zrealizowanym systemie czas podsta-
wowy w RTU560 jest synchronizowany 
za pośrednictwem karty 560 RTC01 R0001 
zegara GPS. W razie awarii tej karty syn-
chronizacja czasu jest realizowana z sys-
temów nadrzędnych za pomocą usług 
dostępnych w protokole DNP3.0. System 
RTU560 wysyła polecenia synchronizacji 
czasu do podpiętych urządzeń podrzędnych: 
terminali zabezpieczeniowych, sygnalizacji 
centralnej etc.

W systemie zaimplementowano funkcję 
PLC, która wspiera m.in. konwersję for-
matów danych wymienianych po łączach 
komunikacyjnych między różnymi systemami 
oraz współdziała z systemem technolo-
gicznym farmy, np. w zakresie realizacji 

Zbierane przez RTU560 
sygnały mogą być przeglądane 
z użyciem różnego rodzaju filtrów. 
Poszczególne parametry systemu 
zostały połączone w grupy 
funkcjonalne, które ułatwiają ocenę 
stanu poszczególnych bloków 
systemu.

szybkiego zatrzymania farmy (zrzut mocy) 
oraz wznowienia jej pracy.

RTU560 udostępnia również funkcję 
lokalnego stanowiska operatorskiego, 
tzw. Integrated HMI (Human Machine 
Interface), która umożliwia realizację zadań 
tradycyjnie realizowanych za pomocą 
zewnętrznych systemów SCADA budowa-
nych na platformie PC. Zadaniem tej funkcji 
jest przedstawienie w postaci graficznej 
obrazu stanu nadzorowanej farmy wiatrowej. 
Możliwe jest również zdalne wykonywanie 
wszelkich operacji łączeniowych, w tym 
także ustawianie parametrów pracy far-
my określonych odpowiednimi przepisami. 
Zbierane przez RTU560 sygnały mogą być 
przeglądane w postaci dziennika zdarzeń 
i listy alarmów z użyciem różnego rodzaju 
filtrów. Poszczególne parametry systemu 
zostały połączone w grupy funkcjonalne, 
które ułatwiają ocenę stanu poszczególnych 
bloków systemu.

Eksploatacja bez zagrożenia
Platformę RTU560 z powodzeniem zasto-
sowano również na innych zrealizowa-
nych farmach wiatrowych, np. Łukaszów- 
-Modlikowice czy Krzęcin. Wszystkie projekty 
bazują na jednolitej koncepcji programowo-
sprzętowej, która w elastyczny sposób 
została dostosowana do specyficznych 
wymagań danego obiektu.

Modułowa konstrukcja RTU560 pozwala 
na łatwiejszą, wieloletnią eksploatację sys-
temu, bez zagrożenia, że awaria jednego 
elementu platformy spowoduje unierucho-
mienie całej stacji. Ewentualną wymianę 
uszkodzonej karty RTU560 bez trudu wykona 
personel obsługujący stację, bez koniecz-
ności specjalistycznego szkolenia.

Więcej informacji:

Krzysztof Gąsiorowski 

e-mail: krzysztof.gasiorowski@pl.abb.com 

tel. kom.: 601 839 053 
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Tekst: Zespół Lokalnej Jednostki Biznesu Robotyki ABB; zdjęcia: Arch. ABB

Robotyka to jedna z najdynamiczniej 
rozwijających się dziedzin techniki. Także 
polski rynek pokazuje ogromny potencjał 
wzrostowy, jeżeli chodzi o roboty stosowane 
w przemyśle. W ubiegłych latach rozwój ten 
został nieznacznie zahamowany przez kryzys 
gospodarczy, jednak polski rynek cechuje się 
dużą otwartością na innowacyjne produkty 
z dużym potencjałem. Świadczyć może 
o tym chociażby liczba zainstalowanych 
robotów ABB – ok. 2 tys. w Polsce i 200 tys. 
na świecie.

Robotyzacja  
to ucieczka do przodu

R
oboty wykonują różne zada-
nia w zakładach produkcyj-
nych. W przemyśle motory-
zacyjnym dominują roboty 
spawalnicze i zgrzewające, 

natomiast w branży spożywczej, przemyśle 
farmaceutycznym czy kosmetycznym prze-
ważają aplikacje przenoszenia, pakowania 
i paletyzowania. Co istotne, roboty interesują 
dziś już nie tylko największych rynkowych 
graczy. Potencjał robotyki dostrzegają rów-
nież mniejsze przedsiębiorstwa, które dzięki 
nowoczesnym technologiom stają się bardziej 
konkurencyjne i otwierają sobie drogę rozwo-
ju. Ważne jest też spełnienie wygórowanych 
wymagań jakościowych i terminowych sta-
wianych przez klientów. Konieczne jest więc 
postawienie na innowacyjne technologie, 
które zapewnią przedsiębiorstwu ciągłość 
produkcji na wysokim poziomie.

Centra kompetencji ABB
Reg iona lne  Cen t rum Ap l i kac j i 
Zrobotyzowanych (PAC) ABB funkcjonuje 
w Polsce od roku 2007. Obszarem działania 
obejmuje całą Polskę oraz kraje Europy. Jego 
celem jest rozwijanie aplikacji pakowania, 
paletyzacji i pick&place. Aplikacje te wyko-
rzystywane są głównie w przemyśle spożyw-
czym, ale na dużą skalę także w przemyśle 
drzewnym, kosmetycznym, farmaceutycznym 
czy materiałów budowlanych.

Krajowy rynek producentów żywności 
stanowi ogromny potencjał do rozwoju tego 
typu aplikacji, ponieważ proces produkcyjny 
wielu wytwórców nadal jest zautomatyzo-
wany w niewielkim stopniu. Rosnące koszty 
pracy powodują olbrzymie zainteresowanie 
robotyzacją procesów technologicznych.

– Rynek producentów spożywczych i pro-
ducentów napojów w Polsce stanowi około 
35 proc. wartości PKB. ABB dostrzegła 
ogromny potencjał rozwojowy w polskich 
producentach i dlatego podjęła decyzję o ulo-
kowaniu tu centrum kompetencji z aplikacji 
pakowania i paletyzowania – mówi Mats 
Halen, dyrektor Lokalnej Jednostki Biznesu 
Robotyki ABB.

W powstawanie Centrum, oprócz specja-
listów z Polski, zaangażowani zostali także 
eksperci ABB z innych krajów, między innymi 
szwedzkiej fabryki robotów ABB.

Rzeczywiste warunki produkcyjne
W znacznym stopniu to właśnie dzięki 
doświadczeniu i zaangażowaniu zespo-
łu pracującego nad projektem, mamy 
dziś w Polsce profesjonalne centrum 

W lubawskim zakładzie firmy Swedwood, wiodącego na świecie producenta mebli, 
pracuje stworzony przez ABB automatyczny system paletyzacji, przystosowa-
ny do obsługi dwóch linii produkujących komponenty meblowe. Jego efektywność 
to 7,5 sekundy na karton z każdej linii. Robot ABB układa kartony na paletach Ikea, 
oddzielając ich warstwy przekładkami stanowiącymi dodatkowe zabezpieczenie. 
Całkowita ilość ułożonych kartonów na palecie to 32 (osiem warstw po cztery karto-
ny). System obsługuje kartony ze spakowanymi elementami meblowymi, a na każdej 
z dwóch linii może być produkowany inny rodzaj komponentu. Kartony mają zawsze 
jeden format oraz wagę do 30 kg. Maszyna jest tak szybka, że skleja 6 komponentów 
na minutę. Prędkość przenośnika taśmowego zasilającego celę to 15 m/min.

System paletyzacji dla Swedwood
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wsparcia dla procesów szybkiego pako-
wania, paletyzacji oraz zadań pick&place 
z wykwalifikowaną kadrą i laboratorium 
wyposażonym we wszystkie roboty ABB 
do wymienionych wcześniej zadań.

– Profesjonalne zaplecze techniczne jest 
kluczowe zwłaszcza dla projektów bardziej 
skomplikowanych. Wirtualne symulacje 
procesów nie odzwierciedlają stuprocen-
towo pracy robotów w zakresie przekła-
dania, pakowania i paletyzowania w zada-
nym reżimie produkcyjnym. W przypadku 
laboratorium możliwe jest odwzorowanie 
rzeczywistych warunków produkcyjnych, 
optymalizacja rozwiązania oraz ostatecznie 
spełnienie wymagań klienta – mówi Łukasz 

Zakrzewski, szef Działu Inżynieringu Lokalnej 
Jednostki Robotyki ABB.

PAC oferuje wiele usług – od studium 
wykonalności projektu, poprzez testy na pro-
duktach klientów, przygotowywanie ofert 
zgodnie z wymaganiami zlecających, aż po 
uruchomienie i wdrożenie skomplikowanych 
aplikacji na obiekcie.

Wsparcie dla integratorów
Centrum wspiera również integratorów zrobo-
tyzowanych systemów. Obejmuje to nie tylko 
planowanie i projektowanie, ale również pro-
gramowanie oraz uruchomienie całej instalacji, 
projektowanie chwytaków, testy laboratoryjne 
i wreszcie wypożyczanie robotów.

– Oferta Centrum obejmuje także goto-
we aplikacje: cele produkcyjne dla realiza-
cji określonych zadań technologicznych, 
zwłaszcza do zadań paletyzowania, roboty 
obsługujące maszyny pakujące oraz jeden 
z nowych produktów ABB – RacerPack 
– mówi Łukasz Drewnowski, kierownik 
sprzedaży i marketingu Lokalnej Jednostki 
Biznesu Robotyki ABB.

Podkreśla również, że aplikacje pakowania 
i paletyzacji to niejedyne wdrożenia polskiego 
oddziału robotyki.

– Realizujemy wiele różnych projektów. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że koszty 
pracy będą z roku na rok rosły, więc rynek 
na urządzenia i wiedzę, którą dysponuje 

Brodnicka fabryka mebli firmy Sits 
wyposażona jest w robota ABB 
wspomagającego proces montażu ste-
laży z materiałów drewnopochodnych, 
który łączy poszczególne elementy 
zszywkami. Efektem wdrożenia syste-
mu jest skrócenie czasu powstawania 
podłokietnika z 6 minut do 70 sekund!

Montaż stelaży 
z materiałów 
drewnopochod-
nych dla Sits

ABB, jest coraz większy. Inwestycja w roboty 
to ucieczka do przodu, a przedsiębiorstwa, 
które już zainwestowały w robotyzację, są 
świetnie przygotowane na czasy zwięk-
szonej liczby zamówień. Poza tym, posia-
danie robotów to świetna wizytówka firmy 
na zewnątrz.

Więcej informacji:

Łukasz Drewnowski

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

tel. kom.: 783 831 220

www.abb.pl/robotics

Pick&Place – pobieranie elementu z linii 
produkcyjnej i wkładanie go do opa-
kowania, np. przekładanie czekoladek 
do bombonierek. Najczęściej wyko-
rzystuje się tu roboty FlexPicker IRB 
360, wyposażone w system wizyjny 
PickMaster.

Pakowanie – wkładanie produktu opa-
kowanego jednostkowo do zbiorczych 
opakowań. W tej aplikacji stosuje się 
często roboty pakujące IRB 260 oraz 
grupę uniwersalnych 6-osiowych  (od 
ABB IRB 120 o udźwigu 3 kg i zasię-
gu 0,58 m do IRB 6640 o udźwigu 
ponad 200 kg i zasięgu 3,2 m).

Paletyzowanie – układanie zbiorczych 
opakowań na paletach. W tej roli 
roboty są zdecydowanie bardziej 
elastyczne niż tzw. sztywne paletyza-
tory. To pozwala na zmianę schematu 
paletyzacji w ciągu kilku minut. Tu 
wykorzystuje się roboty typu IRB 660 
(udźwig 250 kg), IRB 460 (udźwig 
110 kg) oraz IRB 760 (udźwig 450 kg).

Zadania dla robotów 
w przemyśle 
spożywczym, 
farmaceutycznym  
i kosmetycznym
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Tekst: Hans-Dieter Schlemper; zdjęcia: Arch. ABB

Nowa kompaktowa rozdzielnica ABB w izolacji gazowej na napięcie 
420 kV jest w całości montowana w fabryce, włączając okablowanie 
i testy. Jej instalacja jest dzięki temu szybka i prosta – na dostawę 
i montaż jednego pola na miejscu przeznaczenia wystarczy jeden dzień. 
Zmniejszone wymiary i bardziej kompaktowa konstrukcja to: mniejsza 
powierzchnia montażowa, więcej miejsca dla obsługi i mniej zużytych 
materiałów, w tym gazu SF6.

Rozdzielnice GIS: mniejsze,  
bardziej wydajne i jeszcze prostsze

R
ozdzielnice w izolacji gazo-
wej są niezastąpionym roz-
wiązaniem w sytuacjach, 
gdy miejsce instalacji jest 
z jakiegokolwiek powodu ści-

śle ograniczone lub bardzo kosztowne. 
Przełączanie w urządzeniach GIS odbywa 
się w zamkniętych i wypełnionych gazem 
komorach, a ponieważ gaz ma znacznie 
lepsze właściwości izolacyjne niż powie-
trze, to konstrukcje mogą mieć znacząco 
mniejsze gabaryty. Z tego też względu 
rozdzielnice GIS stosuje się w podziemnych 
stacjach elektroenergetycznych w cen-
trach miast, wewnątrz zapór wodnych 
czy w podstacjach, które z powodów śro-
dowiskowych nie mogą zajmować zbyt 
dużo miejsca.

Izolacja gazowa jest także doskonałym 
rozwiązaniem podczas pracy w najtrudniej-
szych warunkach – na pustyniach, platfor-
mach wydobywczych czy wysoko w górach. 
Bardzo niski poziom hałasu, a także nie-
wielki poziom emisji elektromagnetycznych 
pozwala na pracę na obszarach zamiesz-
kanych lub w newralgicznych instalacjach 
przemysłowych. GIS poprawia wydajność 
całej struktury elektroenergetycznej, gdyż 
pozwala doprowadzać wyższe napięcia 
bliżej odbiorców, na przykład do centrów 
miast.

Kompaktowa i wydajna
Dziś ABB wytwarza rozdzielnice GIS 
w zakresie napięć znamionowych od 52 kV 
do 1200 kV. W ostatnich latach (2010-2012) 
pojawiły się jednak na rynku zupełnie nowe 
rozwiązania na 72,5 kV, 245 kV i 420 kV. 
Wszystkie zostały przygotowane według 
standaryzowanych zasad projektowania 
i wykorzystują wiele wspólnych elementów. 
Jednak ich cechą najważniejszą jest znaczą-
cy postęp w redukcji zarówno wymiarów, jak 
i użytych materiałów oraz gazu SF6.

Nowa oferta wykorzystuje małe, ale 
zaawansowane wyłączniki i napędy. Wersja 
ELK-14 Compact 245 kV GIS jest wypo-
sażona w zaawansowany dwubiegunowy 
wyłącznik z systemem autowydmuchowym 
Auto-Puffer. Między innymi dzięki temu cała 
rozdzielnica jest o 43 proc. mniejsza i waży 

o 2 tony mniej niż jej poprzednia wersja. Tym 
samym można ją przewozić, wykorzystując 
standardowe kontenery transportowe.

Z kolei ELK-3 Compact 420 kV GIS ofe-
ruje nowy wyłącznik 63 kA z pojedynczym 
zespołem przerywacza. W tego typu roz-
dzielnicy instalowane były w przeszłości 
wyłączniki z podwójnym zespołem przery-
wacza, co powodowało, iż całe urządzenie 
było znacząco większe i cięższe.

Stosowany obecnie przez ABB system 
odlewania aluminium pod niskim ciśnieniem 
oraz trójwymiarowa technologia oblicza-
nia naprężeń pozwalają na projektowanie 
obudów rozdzielnic o złożonych kształtach, 
które nadal spełniają normy ciśnieniowe, 
pozostawiając szeroki margines bezpie-
czeństwa. Efektem wdrożenia takich sys-
temów pracy i wykonawstwa są znacząco 
„odchudzone” obudowy, które minimalizują 
zamkniętą, hermetyczną część rozdzielnicy, 
a więc także ograniczają zawartość gazu 
SF6. Doskonałym przykładem jest GIS typu 
ENK o napięciu znamionowym 72,5 kV, 
który zawiera zaledwie 27 kg SF6, czyli mniej 
niż połowę używanych przez dotychczas 
budowane modele. „Odchudzono” również 
typ ELK-14, który w wersji compact wyko-
rzystuje 115 kg SF6, co oznacza 32 kg mniej 
niż w wersji poprzedniej.

Wybór najlepszych rozwiązań
Tradycyjnie rozdzielnice GIS 245 kV wyko-
rzystują rozwiązania jednofazowe zamknięte, 
ponieważ układy trójfazowe – choć w sumie 
mniej złożone – są znacznie większe 

i trudniejsze do zaprojektowania. Jednak 
w tym zakresie rozdzielnica ELK-14 Compact 
jest innowacyjna: wszystkie wykorzystane 
elementy są trójfazowe, jednak zamiast 
trójfazowych izolatorów stosowanych 
np. w rozwiązaniu 145 kV, wykorzystano 
izolatory jednofazowe, co w połączeniu 
ze znacznie mniejszymi obudowami spowo-
dowało, że ELK-14 łączy w sobie najlepsze 
cechy obu rozwiązań.

Prostota konstrukcji
Nowe konstrukcje rozdzielnic GIS zostały 
zaprojektowane w taki sposób, by zawierać 
możliwie dużo elementów standardowych. 
Pozwala to na indywidualną konfigurację 
dla odbiorcy na ostatnim etapie procesu 
produkcyjnego, co znacznie skraca czas 
dostawy.

Rozdzielnice 420 kV wyposażono w zinte-
growane panele sterowania, zainstalowane 
na froncie urządzenia. Wyeliminowano w ten 
sposób konieczność prowadzenia okablo-
wania z poszczególnych elementów do cen-
tralnego panelu sterowania, a wszystkie 
podłączenia są wykonane w fabryce i tam 
poddawane testom.

Krótszy czas instalacji
Nowa konstrukcja rozdzielnic GIS umożliwia 
przygotowanie do wysyłki gotowych do mon-
tażu elementów. Ich gabaryty pozwalają 
na transport w typowych kontenerach. Dzięki 
temu stacja elektroenergetyczna na 420 kV 
wymaga teraz tylko 44 jednostek transpor-
towych i 53 czynności montażowych, gdy 

•  Mniej skomplikowane i bardziej standaryzowane konstrukcje, poprawiające niezawod-
ność i ułatwiające projektowanie, produkcję, instalację i obsługę.

•  Mniejsze wymiary, ograniczające wykorzystanie materiałów, jednocześnie zapewniające 
wygodniejszy dostęp i umożliwiające instalację w mniejszych pomieszczeniach.

•  Cyfrowe sterowniki i elektroniczny sprzęt pomiarowy, zapewniające kompleksowy  
monitoring, nadzór i kontrolę parametrów.

•  Wyższy prąd roboczy.
•  Mniejsza zawartość i redukcja emisji SF6.
•  Krótszy czas dostawy i dłuższa żywotność urządzenia.

Kierunki rozwoju i oczekiwania  
użytkowników wobec technologii GIS:
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Bardzo niski poziom 
hałasu oraz niewielki 
poziom emisji pól elektro-
magnetycznych rozdziel-
nic GIS pozwala na pracę 
na obszarach zamiesz-
kanych lub w newral-
gicznych instalacjach 
przemysłowych.

poprzednio konieczne było 80 jednostek 
transportowych i 74 czynności montażowe. 
Poza tym, konstrukcja pozwala na łatwe 
przemieszczenie urządzenia z platformy 
transportowej na miejsce instalacji dzięki 
specjalnym wnękom kołowym.

Po wypoziomowaniu urządzenia połą-
czenie sąsiadujących pól i podłączenie ich 
do systemów sterowania podstacji zajmuje 
zaledwie kilka godzin. Dodatkowo czas 
montażu został skrócony dzięki częścio-
wemu wypełnieniu komór gazem SF6 już 
w fabryce. Ciśnienie „transportowe” wynosi 
ok. 1 bara, ale dzięki temu dopełnienie gazu 
na miejscu zajmuje znacznie mniej czasu. 
Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, czas 
instalacji nowej rozdzielnicy GIS 420 kV 
został skrócony o ponad 40 proc.

Łatwa obsługa
Chociaż z założenia rozdzielnica GIS wymaga 
niewielkich zabiegów serwisowych, wszystkie 
istotne elementy, takie jak napędy, sensory, czuj-
niki ciśnienia gazu, zawory do napełniania czy 
listwy zaciskowe są łatwo dostępne. Znacząco 
skraca to czas konserwacji lub ewentualnej 
naprawy. Unikatową cechą tego rozwiązania 
jest fakt, iż napędy oraz wskaźniki pozycji roz-
łączników i wyłączników uziemienia znajdują 
się na frontowym panelu sterowania.

Obsługa może też uzyskać dostęp 
do napędów z awaryjnego panelu ste-
rowania, przechodząc na tryb ręczny po 
otwarciu blokady kluczykowej. Dzięki temu 
niepotrzebne są już drabinki i rusztowania. 
Poza tym, napędy są montowane w systemie 
plug-in, więc w każdej chwili można je łatwo 
wyjąć do konserwacji lub naprawy.

Wygodny dostęp do sensorów i zaworów 
gazu zapewniają platformy i pomosty, które 
stanowią integralną część rozdzielnicy i nie 
ma potrzeby projektować i budować takich 
konstrukcji dodatkowo.

Cyfrowe czujniki i „inteligencja”
Dotychczasowe systemy pomiarowe wyko-
rzystujące indukcyjne przekładniki prądowe 

Spółka Energinet.dk jest właścicielem i operatorem sieci przesyłowej i systemu 
gazu ziemnego w Danii. Inwestuje w inteligentną infrastrukturę, której zadaniem 
jest m.in. integracja odnawialnych źródeł energii, dostarczanej następnie do duńskich 
odbiorców. W związku z planami rozwojowymi szefostwo Energinet.dk podjęło decyzję 
o wyborze technologii GIS dla nowych podstacji 420 kV w celu ograniczenia potrzebnej 
powierzchni. 
Obecnie trwa budowa nowej dwutorowej linii 400 kV pomiędzy Kasso (region 
Aabenraa) i Tjele. Zastąpi ona pracujący od 45 lat jednotorowy odcinek sieci, wzmac-
niając tym samym infrastrukturę energetyczną Jutlandii. Inwestycja otrzymała wsparcie 
finansowe z unijnego programu transeuropejskich sieci energetycznych. Jednym z ele-
mentów projektu jest budowa podstacji Revsing, do której doprowadzone będą rów-
nież inne linie 420 kV.  
Podstacja zostanie wyposażona w rozdzielnicę GIS ELK-3 Compact. Wybór 
Energinet.dk podyktowany był przede wszystkim niską zawartością gazu SF6, kom-
paktowością konstrukcji oraz krótkim czasem montażu. Podstacja Revsing zostanie 
oddana do użytku w 2013 roku, a nowa linia będzie uruchomiona w 2014 roku.

Nastawnia podstacji Revsing  
z rozdzielnicą ELK-3 Compact
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(CT) i napięciowe (VTS) są dzisiaj zastępowa-
ne rozwiązaniami elektronicznymi. To zmiana 
technologii analogiczna do przejścia z płyt 
winylowych na kompaktowe. Dobiega więc 
końca era kłopotów z zakłóceniami urządzeń 
analogowych, impedancji wejściowej i nasy-
cenia przekładników pod obciążeniem, czy 
liczenia długości i przekroju kabla. Precyzyjne 
przetworniki cyfrowe prądu (ECTs) i napię-
cia (EVTs) można podłączyć tak łatwo, jak 
odtwarzacz CD. Znacznie wyższa jest także 
ich stabilność, dynamika i precyzja pomiarów 
– ECT zapewnia klasę pomiarową 0,2.

Dlatego teraz większość urządzeń GIS 
wytwarzanych przez firmę ABB dostępnych 
jest z kompaktowymi przetwornikami ECTs 
i EVTs, wykorzystującymi cewki Rogowskiego 

i pojemnościowe przekładniki napięcia. Takie 
układy można połączyć zgodnie ze standar-
dem IEC 61850-2-9 z dowolnym urządze-
niem zabezpieczającym, na przykład z serii 
ABB Relion.

Przetworniki ECTs i EVTs w połączeniu 
z inteligentnymi sterownikami, takimi jak 
ABB REC670, oraz urządzeniami zabez-
pieczającymi, stanowią podstawę panelu 
sterowania urządzenia. Zastępując roz-
wiązania analogowe oraz eliminując wiele 
tradycyjnych połączeń kablowych, panel 
sterowania wykorzystuje interfejs sieciowy 
zgodny ze standardem IEC 61850 do prze-
syłania danych pomiarowych i sygnałów 
komunikacyjnych. Poza tym, urządzenia 
GIS można wyposażyć w możliwość obsługi 

GIS ELK 3 Compact 420 kV

GIS ELK 14 Compact 245 kV

standardu XML, który pozwala w szybki 
i łatwy sposób analizować dane generowane 
przez automatykę stacyjną.

Rozwiązanie wciąż rozwojowe
Nowa oferta ABB rozdzielnic GIS obejmuje 
jeszcze jedną nowatorską, ale bardzo inte-
resującą funkcję – system monitorowania 
gazu MSM (modular switchgear monito-
ring). Głównym zadaniem tego systemu jest 
wykrywanie nawet niewielkich nieszczelności 
w układzie ciśnieniowym, sięgających zale-
dwie 0,5 proc. ubytku gazu rocznie. Całość 
wyposażona jest w filtry predykcyjne. Są one 
tak skonfigurowane, że potrafią rozróżnić 
rzeczywiste ubytki od naturalnych zmian 
gęstości gazu, wynikających z niejednorod-
nych rozkładów temperatury w komorach. 
W przeciwieństwie do tradycyjnych monito-
rów gęstości gazu, gdzie pierwszy alarm poja-
wia się w sytuacji wycieku od 5 do 10 proc. 
SF6, MSM informuje operatora, gdy poziom 
ubytku osiąga od 1 do 2 proc.

Pierwsza rozdzielnica GIS, w której jako 
medium izolacyjnego użyto sześciofluorku 
siarki, została zainstalowana w roku 1965. 
I choć od tego czasu minęło już niemal pół 
wieku, to technologia ta wciąż jest rozwijana 
i perspektywiczna. Dzisiaj – dzięki postępowi 
technologicznemu – instalacja urządzeń GIS 
staje się szybsza, a ich obsługa znacznie 
łatwiejsza. Kompaktowa konstrukcja wymaga 
mniej materiałów wykorzystywanych do pro-
dukcji i pozwala osiągać takie same funkcje 
przy mniejszej ilości gazu SF6. Zabezpieczane 
przez cyfrowe sterowniki i elektroniczny sprzęt 
pomiarowy urządzenia GIS odkrywają swoje 
kolejne zalety, z których coraz chętniej korzy-
stają operatorzy infrastruktury elektroenerge-
tycznej na całym świecie.

(oprac. na podstawie raportu specjalnego 

ABB Review, Sławomir Dolecki)

Więcej informacji:

Paweł Fukiet 

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

tel. kom.: 603 096 230

Wymiary – 5.000 x 2.600 x 1.600 mm 
Kubatura – 21 m3 
Powierzchnia – 8 m2 
Waga – 5,5 t 
Ilość SF6 – 115 kg

Wymiary – 5.900 x 3.720 x 1.680 mm 
Kubatura – 37 m3 
Powierzchnia – 10 m2 
Waga – 7,5 t 
Ilość SF6 – 147 kg

Kubatura – 66 m3 
Powierzchnia – 17 m2 
Waga – 14 t 
Ilość SF6 – 308 kg

Kubatura – 98 m3 
Powierzchnia – 20 m2 
Waga – 16 t 
Ilość SF6 – 501 kg
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