Nowoczesne rozwiązania
stacji i systemów
elektroenergetycznych

Grupa ABB to jedna z wiodących globalnych firm inżynierskich.
Specjalizuje się w wielu różnych gałęziach przemysłu,
wdrażając najnowocześniejsze technologie z poszanowaniem
zrównoważonego rozwoju.
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ABB jest także głównym dostawcą urządzeń i systemów
służących wytwarzaniu energii elektrycznej oraz jednym
z największych na świecie producentów rozwiązań do przesyłu
i dystrybucji tej energii. Ponad 125-letnie doświadczenie
w branży procentuje niezwykle bogatą ofertą, wspierającą
wszelkie działania prowadzące do zwiększania wydajności
i bezpieczeństwa energetycznego oraz niezawodności sieci
przesyłowych.

ABB ma ogromne doświadczenie w projektowaniu i budowie
stacji elektroenergetycznych, które stanowią najważniejszy
element każdej sieci dystrybucji energii elektrycznej. Odział ABB
w Krakowie, który specjalizuje się w tym sektorze rynku oraz
wchodzące w jego skład biuro projektowe Stacji i Systemów
Elektroenergetycznych ma na swoim koncie ponad sto
zrealizowanych projektów, z których znakomita część to kluczowe
elementy infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej w całym kraju.
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Pracownia projektowa – od animacji 3D
do uruchomienia obiektu

Historia i organizacja
Biuro Projektowe Stacji i Systemów Elektroenergetycznych ABB
powstało w 1997 roku, jako wsparcie głównej działalności Oddziału
ABB w Krakowie, jaką jest budowa stacji elektroenergetycznych
w systemie „pod klucz”.
Biuro projektowe składa się z dwóch pracowni: obwodów pierwotnych oraz obwodów wtórnych. Zadaniem pierwszej z nich jest nie tylko projektowanie, ale także uzyskiwanie pozwoleń na budowę, opinii,
uzgodnień i załatwianie wszelkich formalności. Pracownia obwodów
wtórnych zajmuje się projektowaniem układów zabezpieczeń, sterowania, potrzeb własnych i telemechaniki stacji elektroenergetycznych.
Nowoczesne projektowanie
Nowoczesność – to obok profesjonalizmu – jedno z najważniejszych założeń w pracy biura. Wszystkie prace kreślarskie, obliczenia oraz opisy wykonywane są za pomocą specjalistycznego
oprogramowania komputerowego.
Obwody pierwotne „powstają” w programie Auto-Cad wykorzystującym pełną swobodę i komfort, jakie daje technologia 3D.
Pozwala to znacznie skrócić czas potrzebny na stworzenie projektu oraz zminimalizować groźbę powstania błędów.
Obwody wtórne projektowane są w programie E-Plan. Jego
wielką zaletą jest możliwość automatycznego generowania
schematów montażowych.
Doświadczenie
Mimo zaawansowanych technik projektowych i nowoczesnych
systemów komputerowych największą siłą biura są zatrudnieni
w nim specjaliści. Zdecydowana większość z nich to doświad-

czeni projektanci z wieloletnim stażem. Towarzyszą im natomiast
młodzi, pełni chęci do nauki asystenci. I właśnie to połączenie
fachowości i doświadczenia z młodzieńczym zapałem przynosi
doskonałe efekty w postaci nienagannie przygotowanych projektów, wykorzystujących wiele nowatorskich rozwiązań.
Ale projektanci ABB to nie tylko teoretycy. Swoją pracę znają
także od strony czysto praktycznej, bowiem często prowadzą
nadzory autorskie na obiekcie.
Referencje
Choć Biuro Projektowe Stacji i Systemów Elektroenergetycznych powstało przede wszystkim po to, by wspierać działalność
Oddziału ABB w Krakowie, to tworzone są tu również projekty zlecane przez innych inwestorów. Do najważniejszych klientów biura
należą zakłady energetyczne, Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
a także elektrownie. W ciągu minionych dwunastu lat w Krakowie powstało wiele projektów obiektów elektroenergetycznych,
między innymi:
— projekt stacji 400/110 kV Słupsk – to część stacji konwertorowej prądu stałego, która za pośrednictwem kabla 450 kV DC
łączy Polskę i Szwecję,
— projekt modernizacji stacji 220/110 kV Gdańsk I, który obejmował kompleksową przebudowę rozdzielni 220 kV w technologii
GIS, oraz 110 kV z modułami PASS M0,
— projekt techniczny modernizacji stacji 220/110 kV Adamów
wraz z wyprowadzeniem mocy z nowobudowanego bloku A
elektrowni Pątnów,
— projekt modernizacji rozdzielni 220/110 kV Piotrków
Karolinowska.

1. Izometria GPZ Biskupice | 2. Rysunki wykonawcze | 3. Montaż aparatów na polu WN | 4. Montaż aparatury wnętrzowej WN typu GIS | 5. Wykonanie
i instalacja nastawni DSC | 6. Przekazanie gotowej stacji elektroenergetycznej do eksploatacji.
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Realizacja inwestycji „pod klucz”
Zarządzanie projektem od koncepcji, przez projekt,
wszystkie uzgodnienia, dostawę aparatury,
aż po kompleksowe wykonawstwo

Testy rozdzielnicy średnich napięć 6 kV typu UniGear zbudowanej dla Grupy LOTOS SA.

Stacje elektroenergetyczne zrealizowane przez Oddział ABB
w Krakowie w systemie pod klucz:
1

Stacja 110/20 kV WSSE w ZE Wałbrzych

2

Stacje 110/15 kV Teresin, Mszczonów, Wolbórz, Tomaszów
Mazowiecki 3 dla PGE Dystrybucja Łódź Teren

3

Stacja 110/20 kV Nowa Sól-Południe dla Zielonogórskich Zakładów
Energetycznych

4

Rozbudowa rozdzielni 110 kV na stacji 110/20/6 kV Żary dla
Zielonogórskich ZE

5

Rozdzielnia 110 kV dla Huty Szkła w Częstochowie Guardian Polska

6

Rozdzielnia 110 kV Zdroje dla Energetyki Szczecińskiej

7

Stacje 110/15 kV Świątniki Górne, Glinik, Niepołomice,

Przygotowanie i doświadczenie
Sprawna i zakończona sukcesem realizacja projektu „pod klucz”
wymaga wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Pracownicy
ABB, nadzorujący budowy i modernizacje stacji i systemów
elektroenergetycznych, czerpią z wieloletniego dorobku
firmy w zakresie produkcji i serwisu urządzeń wysokiego,
średniego, niskiego napięcia oraz automatyki. Posługują
się najnowocześniejszymi narzędziami do projektowania
i zarządzania, a dzięki wykształceniu, wielu szkoleniom
z zarządzania projektami oraz doświadczeniu zdobytemu
na dziesiątkach inwestycji tego typu, są przygotowani
by nadzorować cały proces inwestycyjny – od pomysłu, przez
projekt, kompletną dostawę aparatury, aż po wykonawstwo.

Białka Tatrzańska dla ENION Oddział Kraków
8

Rozdzielnia główna RG-1 6 kV dla Kopalni Węgla Bogdanka

9

Rozdzielnia 110 kV Piaski dla PGE Dystrybucja Łódź Teren

10

Stacja 110/6 kV Adamów dla KWB Adamów

11

Rozdzielnia 6 kV dla Kopalni Węgla Bogdanka

12

Stacja 220/110 kV Gdańsk 1 dla PSE

13

Stacja 110/15 kV Brójce dla Łódzkiego Zakładu Energetycznego

14

Stacja 110/15 kV Bydgoszcz Północ dla ENEA o/Bydgoszcz

15

Stacje 110/20/10 kV Wilcza i 220/110/20 kV Biskupice dla
EnergiaPro Wrocław

16

Stacja 110/15 kV Dęblin dla Lubzel

17

Stacja 110/15 kV Kutno dla PKP Energetyka

18

Budowa układu zasilania rafinerii w ramach programu 10+
dla Grupy Lotos

LOTOS Program 10+
Firma ABB miała znaczący udział w jednym z największych kontraktów tego dziesięciolecia, realizowanym w gdańskiej rafinerii
Grupy LOTOS SA. Spółka wybudowała „pod klucz” nowy system
energetyczny. Inwestycja, prowadzona w ramach Programu 10+,
obejmowała opracowanie dokumentacji wykonawczej, budowę
17-polowej rozdzielni 110 kV w oparciu o technologię GIS, budowę tras kablowych 110 kV, przebudowę podejść liniowych 110 kV
oraz budowę dwóch głównych stacji średniego napięcia 6 i 10 kV.
ABB dostarczyła i zainstalowała również system zabezpieczeń
wysokiego i średniego napięcia oraz współpracujący z nimi
– w oparciu o protokół IEC 61850 – system SCADA. Inżynierowie
ABB dokonali także rozruchu nowego systemu.

Nowoczesne rozwiązania stacji i systemów elektroenergetycznych 5

Kompleksowa modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Gdańsk I.

1.

Realizacja inwestycji pod klucz
To największa i najbardziej prestiżowa – choć nie jedyna tej
wielkości – stacja elektroenergetyczna zmodernizowana w Polsce
przez ABB. 220/110 kV Gdańsk I to węzłowy punkt sieci służący
do przesyłu, rozdziału i transformacji energii dla całego Trójmiasta.
Stacja, należąca do Polskich Sieci Elektroenergetycznych, została
zmodernizowana metodą „pod klucz”.
Za rozdział energii dla napięcia 220 kV odpowiada
dwusystemowa rozdzielnica typu ELK 14 w izolacji gazowej
SF6. Część 110 kV została wykonana z wykorzystaniem
napowietrznych modułów PASS, przekładników kombinowanych
JUK oraz ograniczników przepięć produkcji ABB. Spółka
dostarczyła także transformatory mocy 220/110 kV oraz system
sterowania i nadzoru.

2.

1 Rozdzielnia 110 kV Gdańsk I | 2 Wnętrzowa rozdzielnia
typu GIS 220 kV Gdansk I.
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Rozwiązania modułowe
PASS, nowe pokolenie urządzeń

Oddział ABB w Krakowie jest także liderem w Polsce
w instalacji rozwiązań modułowych, dostarczanych nie tylko
w ramach podstawowej działalności, ale także na zlecenia
innych firm, które chętnie korzystają z unikalnych doświadczeń Grupy ABB w tej dziedzinie. Poniżej przedstawione są
bliżej trzy rozwiązania najczęściej stosowane.
Przede wszystkim funkcjonalność
PASS – Plug and Switch System, czyli podłącz i załącz – to rozwiązanie czerpiące z wieloletniego doświadczenia firmy ABB
w budowie i serwisowaniu rozdzielni izolowanych powietrzem
(AIS) oraz gazem (GIS).
PASS można tłumaczyć także jako „funkcjonalny, oszczędzający
miejsce”. I zgodnie z takim znaczeniem technologia ta pozwala
zbudować stację w każdym układzie na dostępnej powierzchni.
Najważniejsze cechy
Moduł PASS M0 ma wiele cech, dla których jest chętnie wykorzystywany. Inwestorów przekonuje przede wszystkim kompaktową
budową, konstrukcją złożoną z modułów i znacznym zakresem
realizowanych funkcji. Każdy moduł, który jest równoważny polu
wysokonapięciowemu, może zawierać:
– jeden lub dwa wyłączniki,
– jeden lub więcej odłączniko-uziemników,
– przepustowe przekładniki prądowe,
– przekładniki napięciowe w izolacji gazowej,
– silikonowe izolatory przepustowe.
W module PASS M0 wszystkie części aktywne umieszczone są
w szczelnym, uziemionym zbiorniku aluminiowym, wypełnionym
sprężonym gazem SF6. Każda faza ma własną obudowę dla poprawy bezpieczeństwa i lepszego dostępu. Obudowy wykonane
są ze spawanych odlewów aluminiowych.
Dzisiejsze wymagania rynku powodują, że energia elektryczna jest
kluczowa dla przemysłu i społeczeństwa. Stacje elektroenergetyczne są natomiast najważniejszymi węzłami sieci dystrybucyjnej
Moduły PASS M0 DBB zamontowane w nietypowej rozdzielni
zrealizowanej na dachu w Wełnowcu.

PASS M0

tej energii. Niestety, podobnie jak każdy element infrastruktury
i one się starzeją, a bardzo często wymiana pojedynczych elementów – na przykład wyłączników czy odłączników – nie jest
uzasadniona ekonomicznie. Dlatego też inwestorzy oczekują
nowych rozwiązań, które spełnią restrykcyjne wymogi dotyczące
zajmowanego terenu, norm środowiskowych, a także dyspozycyjności i niezawodności. Moduł PASS jest idealnym urządzeniem
spełniającym wszystkie powyższe kryteria i rezultatem innego
myślenia – myślenia, prowadzącego do spełnienia funkcji stacji
w kompletnym systemie.
Instalacje modułów PASS na stacjach elektroenergetycznych
Obiekt
Grudziądz-Świerkocin,
Toruń Bielawy,
Włocławek Zawiśle
Wolbórz, Kaleń,
Piotrków Karolinowska,
Tomaszów 3
Wełnowiec

Użytkownik

Ilość modułów

ENERGA o/Toruń

7

PGE Łódź Teren

15

Vatenfall Gliwice

2

Adamów

KWB Adamów

2

Jadwiga
Gdańsk 1,
Piotrków Karolinowska
Brójce

ENION o/Będzin

1

PSE

18

PGE Łódź Miasto

1

Krasnystaw

PGE o/Zamość

5

Bridgestone Stargard

Bridgestone

2

Swarożyn

ENERGA o/Gdańsk

4

RAZEM

57 modułów
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Rozwiązania modułowe
GIS, modułowa budowa w izolacji gazowej

Rozdzielnia 110kV Rafineria zrealizowana dla Grupy LOTOS, widok od strony szaf sterujących.

Sprawność i wszechstronność działania
Od czasu zaprezentowania w 1965 roku pierwszego pola rozdzielni 110 kV w izolacji gazowej SF6, Grupa ABB – jako pionier
tej technologii – wciąż należy do liderów skutecznego jej wykorzystania. Obecnie zakres zastosowań modułowych rozdzielnic
w izolacji gazowej SF6 (GIS) dla wysokich napięć obejmuje kilka
typów o napięciach znamionowych od 72,5 kV do 800 kV.
Firma ABB uczestniczy w budowie stacji elektroenergetycznych
na całym świecie, zarówno jako generalny wykonawca, jak
i dostawca wnętrzowych rozdzielni WN w izolacji gazowej. Otrzymane referencje potwierdzają sprawność i niezawodność
zainstalowanych na ponad 2100 stacjach przeszło 12 tys. pól
wyłącznikowych.
W Polsce rozdzielnice tego typu pracują w newralgicznych punktach sieci, centrach miast i obiektach przemysłowych, m.in.:
w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Gdańsku,
Cementowni Nowiny, Elektrowni Turów czy rafinerii Grupy LOTOS
w Gdańsku.
Jednak z punktu widzenia dorobku firmy niezwykle ważna jest
również eksploatacja urządzeń. Dzięki pracy grupy serwisowej
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z każdym rokiem zwiększa się doświadczenie ABB, wykorzystywane następnie do modernizacji konstrukcji, unowocześniania
rozwiązań i zaspakajania indywidualnych wymagań klientów.
To wieloletnie doświadczenie tworzy wartościową bazę danych,
wspierającą produkcję rozdzielnic.
Rozdzielnica w izolacji gazowej typu ELK-04 w wykonaniu wnętrzowym lub napowietrznym zaprojektowana została
do stosowania w stacjach energetycznych o napięciu znamionowym do 170 kV, prądzie znamionowym do 4000 A i prądzie
zwarciowym do 63 kA.
Do najważniejszych zalet rozdzielnicy ELK-04 w izolacji gazowej
należą:
– oszczędność miejsca dzięki zwartej budowie,
– wysoka sprawność,
– niewielkie wymagania dotyczące eksploatacji i napraw,
– krótki termin dostawy oraz uruchomienia,
– spójna, modułowa technologia.

Rozdzielnia110 kV zrealizowana dla ENEA o/Bydgoszcz.

Instalacje GIS w Polsce
Obiekt

Użytkownik

Typ

Y0AEA 110kV
Piękna, Stegny, Pałac,
Zachodnia, Batory, Młynów,
Imielin, Powiśle
Kotlarska

Elektrownia Turów

12

RWE STOEN

44

ENION o/Kraków

7

Bydgoszcz Północ

ENEA o/Bydgoszcz

5

GSZ 110kV Ożarów

Grupa Ożarów

2

Nowiny

Dyckerhoff

2

Wilcza, Biskupice

EnergiaPro o/Wrocław

17

Piaski

PGE Łódź Teren

14

Rafineria 110kV

Grupa LOTOS

Gdańsk I

PSE Operator

Razem

17
6 pól
220 kV
120 pól 110 kV i 6 pól 220 kV

Pojedynczy moduł rozdzielnicy GIS model ELK04
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Rozwiązania modułowe
COMPASS, wiele funkcji w jednym module

1.

2.

3.

1. Stacja elektroenergetyczna 110/20kV Wykroty | 2. Stacja Świątniki 110/15 kV | 3. Stacja Wielbark 110/15 kV.

Najważniejsze cechy
COMPASS to modułowa, napowietrzna rozdzielnia do 170 kV.
Jest niezwykle ceniona przez inwestorów ze względu na:
– ograniczenie miejsca zajmowanego przez rozdzielnię WN nawet
do 40 proc.,
– skrócenie czasu budowy,
– mniejszą ilość konstrukcji wsporczych oraz fundamentów pod
aparaturę,
– ograniczenie prac montażowych,
– większą niezawodność pracy dzięki zintegrowaniu wielu funkcji
w jednym urządzeniu,
– ograniczenie koniecznych prac serwisowych,
– zwiększenie bezpieczeństwa obsługi,
– poprawę estetyki,
– możliwość zabudowy uziemników i ograniczników z obu stron
modułu.

LTB
Wyłącznik
Funkcja
odłącznika

Funkcja
odłącznika

TG
Przekładnik
prądowy

Możliwe do zabudowy
ograniczniki przepięć
i uziemniki

Modulowa napowietrzna rozdzielnia typu COMPASS

Instalacje modułów COMPASS na stacjach elektroenergetycznych
Obiekt
Lisewo, Piotrków Kujawski,
Strzemięcin,
Brodnica Grunwald
Barłogi
Teresin, Mszczonów, Złoczew,
Poddębice Szadek, Komuna
Paryska, Stobiecko, Łask 1
Śródmieście, Dęblin
Nowa Sól
Żary
Piastów
Radomska
VI Dywizja
Wierzchowice

Użytkownik

Ilość modułów

ENERGA o/Toruń

17

ENERGA o/Kalisz
PKP

3
2

PGE Łódź Teren

34

PGE Lublin

9

ENEA o/Zielona Góra

8

EnergiaPro o/Opole
ENERGA o/Elbląg
ENERGA o/Koszalin
PGNiG

4
4
6
3
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Obiekt
Świątniki Górne, Biegonice,
Glinik, Niepołomnice, Białka
Tatrzańska
Mienia, Sabinka, Sosnowe,
Przecza, Lizawice, Lipce
Reymontowskie, Kutno
Częstochowa Guardian

Użytkownik

Ilość modułów

ENION o/Kraków

22

PKP Energetyka

21

Huta Szkła Guardian

5

Zdroje
Zbąszynek,
Wielbark

ENEA o/Szczecin

1
1
1
4

Wykroty
Ciechanowiec
RAZEM

Swedwood
EnergiaPro o/Jelenia
Góra
BDN
PGE ZE Białystok

2
1
148 modułów

Główne projekty zrealizowane przez Oddział ABB w Krakowie

PASS
ELK14
EXK-0
COMPASS

COMPASS
PASS
ELK-0 COMPASS
PASS
COMPASS
PASS

COMPASS
ELK 04 COMPASS
EXK-01
COMPASS
COMPASS
SMART ELK 04
COMPASS
COMPASS
COMPASS
PASS
PASS
COMPASS
PASS
COMPASS
EXK-0
COMPASS
COMPASS
EXK-0
COMPASS
EXK-01
ELK 04
SMART
COMPASS
COMPASS EXK-01
PASS
SMART
COMPASS
COMPASS
COMPASS

W ostatnich latach,
w Polsce, ABB
wybudowała
i zmodernizowała
niemal 150 stacji
elektroenergetycznych.
Każda realizacja
to staranny i przemyślany
projekt przygotowany
od podstaw. Zgodny
z oczekiwaniami
odbiorcy, wykonany
w najnowocześniejszej
technologii, z najwyższej
klasy urządzeń oraz
z zachowaniem najbardziej
restrykcyjnych norm
środowiskowych.

ABB dla Grupy LOTOS S.A.
Realizacje w programie 10+
Największym
dotychczasowym sukcesem
było wybudowanie „pod
klucz” nowego systemu
energetycznego dla Grupy
LOTOS S.A. ABB wykonała
dokumentację wykonawczą,
zbudowała rozdzielnię
110 kV, trasy kablowe
i podejścia liniowe 110 kV
oraz dwie główne stacje SN
6 i 10 kV. ABB dostarczyła
i zainstalowała również
system SCADA.
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ABB Sp. z o.o.
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