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Raport
Jeśli gazeta żyje jeden dzień, to duża część raportów i analiz, które przewidują coś na kilka lat
do przodu, jest nieaktualna w dniu publikacji.
Często zapominamy, że w ich przypadku najważniejszym akapitem jest jeden z ostatnich, zabezpieczający autorów przed ewentualnymi pretensjami: to tylko przewidywania, a te z definicji nie
zawsze się sprawdzają.
Prognoza, szczególnie w ekonomii, jest niezbędna, aby móc podejmować ważne decyzje
w oparciu o coś, co brzmi bardziej racjonalnie niż
heksametr wyroczni delfickiej. Twórcy nowej
ustawy o elektromobilności, na temat której piszemy w bieżącym „Raporcie”, zapewne opierali się
na jakichś prognozach. Nie tak dawno temu specjaliści przewidywali, że w 2018 roku mój samochód na wodór będzie mniej więcej po drugim
przeglądzie. Teraz przekonują, że za kilka lat przesiądę się do samochodu elektrycznego. Jednak
tym razem prognozę uwiarygodniło prawo, które
w tym przypadku nie tworzy trendów, a odwrotnie.
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W bieżącym numerze nie uciekniemy (i nie chcemy
uciekać) od prognozowania. Prognoza, oprócz
tego, że sama w sobie jest atrakcyjna, tak jak
atrakcyjna może być wiedza o przyszłości, uświadamia, w jakim miejscu znajdujemy się obecnie
i w którym kierunku zmierzamy. Prognozują
więc m.in. Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki, jak i prezes wspólnoty mieszkaniowej
„Pszczelna” w Szczecinie, która zainwestowała
w instalację systemu fotowoltaicznego. A propos:
jeśli takie programy jak Prosument wesprze nieco
bardziej „prosumenckie” prawo, wiele polskich
bloków zyska kolejny – obok jaskrawych kolorów
elewacji – charakterystyczny element: panele fotowoltaiczne na dachu. Niech to będzie samospełniająca się przepowiednia.
PS Mam przyjemność zastępować tymczasowo
w roli redaktora naczelnego Anitę Romanowską,
która przez ostatnie lata tworzyła i rozwijała magazyn pod wieloma względami wyjątkowy. Wprowadziliśmy pewne zmiany, ale głównie w projekcie graficznym, aby „Dzisiaj” nie zatracił swojej
wyjątkowości.
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96 paneli słonecznych pokrywa
całkowite zapotrzebowanie
na energię elektryczną bloku
mieszkalnego na osiedlu Książąt
Pomorskich w Szczecinie. Pracę
instalacji można śledzić m.in.
w aplikacji mobilnej.
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Podczas tegorocznych targów Automaticon
ABB otrzymała dwie nagrody za swoje produkty – złoty medal targów za robota YuMi
oraz nagrodę Produkt Roku magazynu „Napędy i Sterowanie” za DCS880, czyli pierwszy
na świecie napęd prądu stałego z wbudowaną
funkcją bezpieczeństwa STO.
W 24. edycji Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów Automaticon wzięło udział
około 300 wystawców. Spośród zaprezentowanych przez nich produktów jury konkursu targowego wybrało pięć najbardziej innowacyjnych, które nagrodzono złotym medalem.

—
Wspierając
polski rynek energii

RED.

ABB Ability™ Network Manager
Market Management System
pomoże w zbilansowaniu dostaw i zapotrzebowania na energię w kraju. Będzie to pierwsza
w Europie kontynentalnej instalacja wykorzystująca szczegółowy
model sieci elektroenergetycznej,
wspierający bezpieczną technicznie, niezawodną i wydajną pracę
krajowej sieci w ramach europejskiego rynku energii.

—
Wyścigi pod znakiem ABB
—
zdj. Arch. ABB

ABB została sponsorem tytularnym Formuły E
– serii wyścigowej FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa) z udziałem samochodów
elektrycznych. To pierwsza na świecie międzynarodowa kategoria sportów motorowych
obejmująca samochody jednomiejscowe wyłącznie z napędem elektrycznym.
Wyścigi Formuły E odbywają się w najbardziej
popularnych miastach świata, m.in. w Nowym
Jorku, Hongkongu i Paryżu. W czwartej edycji
wyścigów bierze udział 10 drużyn i 20 kierowców, którzy w walce o tytuł mistrza Formuły E
ścigają się w 11 miastach na pięciu kontynentach. Bieżący sezon zakończy się w lipcu 2018 r.
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—
Modernizacja
w ZG „Lubin”

—
YuMi z nagrodą
—
zdj. Arch. ABB

A KTUA LNOŚCI

Bolidy ścigające się w ramach Formuły E nie są
tak szybkie jak bolidy Formuły 1, ale mimo
wszystko notują bardzo dobre osiągi (od 0 do
100 km/h średnio w mniej niż 3 sekundy, prędkość maksymalna 225 km/h). W styczniu zaprezentowano nowy model bolidu Formuły E,
który będzie obowiązywać od przyszłego sezonu. W porównaniu z obecnymi modelami
jego moc wzrośnie z 200 kW do 250 kW w trybie kwalifikacyjnym oraz ze 180 kW do 220 kW
w trybie wyścigowym, a prędkość maksymalna
wyniesie nawet 300 km/h.
Czytaj więcej: www.abb.com/formula-e

Zamówienie o wartości około
34 mln zł złożyły Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, operator krajowego systemu przesyłowego, który podjął decyzję
o gruntownej modernizacji systemów IT wspierających zarządzanie

krajowym rynkiem energii
(w tym rynkiem bilansującym).
Wdrożenie rozwiązania klasy MMS
ma ułatwić nie tylko wydajną pracę
systemu elektroenergetycznego,
ale również jego integrację w ramach europejskiego rynku energii
elektrycznej. Operator będzie
mógł dokonywać ostatecznego
zbilansowania produkcji i zapotrzebowania energii w kraju w sposób efektywniejszy oraz z maksymalnym wykorzystaniem
możliwości przesyłowych sieci.
Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne dla
całego łańcucha rynku energii
w Polsce.
Czytaj więcej: www.abb.pl

—
Numer 1 w branży DCS
Prawie 20-proc. udział w rynku
(biorąc pod uwagę różne branże)
zapewnił ABB pierwsze miejsce
w rankingu „Globalny Rynek Rozproszonych Systemów Sterowania (DCS) 2016–2021”.
Raport opublikowany przez ARC
Advisory Group pokazuje, że ABB
pozostaje numerem jeden wśród
dostawców DCS, m.in. dzięki
wprowadzeniu oferty cyfrowej

ABB AbilityTM. Według analityków
ARC, ABB utrzymuje wiodącą pozycję na rynku od 1999 r. Przeprowadzona przez nich analiza
uwzględnia wiele czynników,
w tym wielkość i segmentację
rynku, prognozy rynkowe, strukturę branży, udziały dostawców
w rynku oraz profile dostawców.
Czytaj więcej: www.abb.pl

ABB zmodernizuje maszynę wyciągową szybu L-II ZACH w Zakładach
Górniczych „Lubin” – najstarszej kopalni w polskim zagłębiu miedziowym. Dzięki kompleksowej realizacji
kopalnia podniesie poziom bezpieczeństwa, a także niezawodności
i dyspozycyjności maszyny, obniżając koszty cyklu pracy. Zmodernizowany zostanie układ elektryczny oraz
system sterowania maszyny wyciągowej. Dostawa obejmuje silnik
główny, układ napędowy DCS800,
transformator, rozdzielnicę, zespół
sterowniczo-zasilający hamulca oraz
sygnalizację szybową. Zmodernizowany układ sterowania będzie wykorzystywał moduły AC 800, które stanowią część systemu ABB AbilityTM
800xA. Umożliwi to szybką, cyfrową
komunikację, a sterowanie maszyną
będzie mogło odbywać się z pulpitu
maszynisty lub zdalnie. Ważną częścią prac będzie budowa specjalnych
pomostów, na których znajdą się wydajne i niezależne systemy chłodzenia, przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach.
Czytaj więcej: www.abb.pl
—
zdj. Arch. ABB

6		

DZ IS IA J

DZISIA J

AKTUALNOŚC I

—
W elitarnej
lidze producentów

A KTUA LNOŚCI



7

—
Transmisja z drzwi
wejściowych

Co czwarty transformator oblewa ten wymagający egzamin. Mowa o dynamicznej
próbie zwarcia, którą transformator z łódzkiego Zakładu Transformatorów Mocy
przeszedł pomyślnie. Certyfikat laboratorium KEMA w Holandii stawia fabrykę
w gronie najlepszych producentów na świecie.

wania wielkich mocy zwarciowych. Procedura
wiąże się także z wysokimi kosztami i ryzykiem,
że wart nawet kilka milionów dolarów transformator ulegnie zniszczeniu.
Jak próba wygląda w praktyce? W przypadku jednostki KEMA transformator umieszcza się na
barce, aby ewentualny wybuch nie był niebezpieczny dla otoczenia. Następnie urządzenie
poddawane jest dynamicznej próbie zwarcia,
która polega na trzykrotnym doprowadzeniu do
każdej fazy impulsów prądowych o wartościach
kilkanaście razy przekraczających wartość znamionową prądu transformatora.
– Gdy urządzenie jest dobrze zaprojektowane
i nie popełniono błędów wykonawczych, przechodzi próbę pozytywnie. Jeżeli cokolwiek
zadrży, przesunie się i zmienią się parametry,
sprawdzian zostaje oblany. Choć nasz transfor-

—
Zdj. Urszula Czapla
/Arch. ABB

– Próbę pozytywnie przechodzi ok. 70 proc. jednostek, więc nie każdy producent decyduje się
na taki ryzykowny sprawdzian. Dla nas była to
szansa, by uzyskać certyfikat, który ostatecznie
daje klientom odpowiedź w kwestii kompetencji
zakładu. Jego otrzymanie jest dla nas równoznaczne z wejściem do elitarnej, światowej ligi
producentów transformatorów – mówi Krzysztof
Krupski, dyrektor operacyjny łódzkiego zakładu
ABB.
Dynamicznej próby zwarcia nie da się porównać
do testów wykonywanych rutynowo dla wszystkich transformatorów, które opuszczają zakłady
produkcyjne. Tego rodzaju badanie przeprowadza się wyłącznie na specjalne zamówienie
klienta. Próbę można bowiem wykonać tylko
w dwóch certyfikowanych laboratoriach w Europie, dysponujących urządzeniami do wygenero-

—
Procedura wiąże się z ryzykiem,
że wart nawet kilka milionów
dolarów transformator
ulegnie zniszczeniu.

mator został poddany próbie w jej „najgorszym”
wydaniu, to zaliczył ją bez żadnego szwanku
– dodaje Krzysztof Krupski.
Tym samym fabryka ABB w Łodzi jest jedyną
w Polsce, która może pochwalić się tego rodzaju
certyfikatem.
AGATA ADAMCZEWSKA

System domofonowy ABB Welcome obejmie ponad 500 lokali
na Osiedlu Krzemowym w Warszawie.
—
Zdj. Arch. ABB

Oznacza to, że składające się z dziewięciu budynków wielorodzinnych osiedle już na poziomie
deweloperskim zaplanowane zostało z myślą
o inteligentnych rozwiązaniach dla domu.
To największa jak dotąd instalacja tego systemu
w Polsce.
– Nasze rozwiązanie zapewnia stabilną pracę setek stacji wewnętrznych, rozsianych po wielu budynkach i oddalonych od siebie o kilkadziesiąt
metrów. Co bardziej istotne z perspektywy loka-

—
W i e l o f u n kc y j n e n a r z ę d z i e
Oprócz możliwości odbierania połączeń domofonowych za pomocą smartfona z każdego miejsca na świecie, gdzie istnieje
połączenie z internetem, rozszerzona funkcja systemu ABB Welcome umożliwia stały, zdalny podgląd otoczenia oraz robienie
zdjęć (stacja wykonuje trzy fotografie osobie dzwoniącej domofonem do mieszkania i przesyła je na skrzynkę mailową użytkownika). Możliwe jest również ustawienie przekierowania połączeń
domofonowych do konsoli portierskiej, np. na czas wakacyjnego
wyjazdu. Domofony wewnętrzne umożliwiają również dodatkową konfigurację i integrację z konsolami portierskimi.
Wciśnięcie odpowiedniego przycisku może być na przykład sygnałem dla portiera, że w mieszkaniu potrzebna jest pomoc.

tora, możliwe staje się zastosowanie w każdym
lokalu bramki IP, dzięki której użytkownik będzie
mógł odebrać połączenie na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) w dowolnym miejscu na
świecie – mówi Jarosław Grabowski z ABB.
W ramach zamówienia firma dostarczy 525 domofonów wewnętrznych, 14 wyposażonych w kamery domofonów zewnętrznych, które zostaną
ulokowane w dziewięciu budynkach osiedla,
a także konsolę portierską.
ABB Welcome zapewnia m.in. standard „video
ready”, pozwalający użytkownikom na prostą zamianę słuchawki audio na panel wideo. Rozszerzone funkcje systemu umożliwiają też łączenie
się za pośrednictwem domofonu z sąsiadem
z tej samej klatki, jak również przekierowanie do
niego połączeń przychodzących podczas naszej
nieobecności.
System ABB Welcome stwarza możliwość zastosowania kolejnych rozwiązań typu smart home. Przy
wymianie domofonu słuchawkowego na siedmiocalową stację wideo, ABB Welcome będzie mógł być
podłączony do systemu ABB-free@home, który steruje instalacjami w mieszkaniu, a domofon stanie
się wspólnym panelem sterowania dla systemów.
RED.
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—
Światowi giganci
i krajowe marki
Rozmowa z Jakubem Pawlakiem,
kierownikiem Regionalnego
Centrum Aplikacji
Zrobotyzowanych ABB
w Warszawie.

—

Większa skala, większe możli wości
Nowa powierzchnia demonstracyjna, zaplecze szkoleniowe i testowe, a przede
wszystkim zupełnie nowe możliwości wspierania klientów w procesie robotyzacji
– ABB rozbudowała Regionalne Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych w Warszawie.
—
Zdj. Urszula Czapla,
Michał Sokołowski
/Arch. ABB

Otwarta w styczniu nowoczesna przestrzeń prezentuje działanie najnowszych rozwiązań ABB
w zakresie robotyki. 10 lat temu był to skromny
demoroom, w którym znajdowała się jedna cela
testowa typu pick & place i podstawowy paletyzer.
Od przełomu do standardu
W ciągu dekady centrum wyrosło na nowoczesny
ośrodek tworzący zaawansowane rozwiązania
dla klientów z całej Europy. Obecnie to jeden
z pięciu tego typu ośrodków ABB na całym
świecie.
Choć większość aplikacji w obszarze pakowania
wymaga indywidualnego podejścia, to setki godzin spędzonych na testowaniu nowych rozwiązań zaowocowały m.in. ustandaryzowaniem przez
inżynierów ABB niektórych pakietów funkcyjnych
oraz konwencjonalnych rozwiązań dla danych typów produktów. Część z nich okazała się tak przełomowa i na tyle uniwersalna, że weszła do stan-

—
W ciągu dekady centrum wyrosło
na nowoczesny ośrodek tworzący
zaawansowane rozwiązania
dla klientów z całej Europy.
dardowej oferty ABB na całym świecie. Jednym
z takich produktów jest RacerPack – gotowe do
instalacji, szybkie rozwiązanie do pakowania,
które zostało opracowane właśnie w Warszawie.
Aby wykorzystać możliwości
Rozbudowana jednostka obejmuje nową salę
demonstracyjną, w której odwiedzający mogą
na własne oczy przekonać się, jak działają najnowocześniejsze technologie ABB. Wśród nich jest
RacerPack oraz YuMi, czyli dwuramienny robot
współpracujący, przystosowany do pracy

z ludźmi bez konieczności instalowania klatek zabezpieczających. Centrum prezentuje również platformę
ABB Ability™, która umożliwia klientom wykorzystywanie wszystkich
możliwości, jakie daje cyfryzacja
przemysłu.
W nowych przestrzeniach szkoleniowych klienci będą mogli rozwijać
umiejętności programowania i obsługi zaawansowanych zrobotyzowanych rozwiązań. Z kolei na zapleczu
testowym przeprowadzane będą symulacje rzeczywistych warunków
produkcyjnych, tak aby klienci mogli
wykonywać próby z robotami, zanim
zostaną one zainstalowane w miejscu
przeznaczenia.
JOANNA ALEKSANDROW

Czym konkretnie zajmuje się Regionalne Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych?
Tworzymy rozwiązania z zakresu
pakowania, paletyzacji oraz sortowania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Oferujemy wiele usług: studium
wykonalności projektu, testy na
produktach klientów, przygotowywanie ofert dostosowanych
do indywidualnych potrzeb, czy
też uruchomienie i wdrożenie
skomplikowanych aplikacji na
obiekcie.
Kto korzysta z rozwiązań opracowywanych w centrum?
Pracujemy zarówno z klientami
końcowymi, jak i integratorami.
Nasze aplikacje są wykorzystywane głównie przez firmy
z branży spożywczej, farmaceutycznej, meblarskiej, kosmetycznej i materiałów budowlanych. Są
to zarówno światowi giganci, jak
i marki krajowe. Przykład? Ciekawym projektem była aplikacja realizowana dla polskiego przedsiębiorstwa produkcji
cukierniczej Tago, gdzie powstał
jeden z najnowocześniejszych
ciągów technologicznych produkcji ciastek w Europie. ABB dostarczyła tam zrobotyzowaną linię produkcyjną do pakowania
bardzo delikatnych ciastek,
opartą o 12 robotów FlexPicker
IRB360.
Jakie nowe możliwości w zakresie wsparcia klientów pojawiły
się wraz z rozbudową centrum?
Centrum wyposażyliśmy m.in.
w nowoczesną przestrzeń poka-

zową, w której goście mogą zobaczyć, jak działają nasze roboty,
a także w zaplecze testowe
i szkoleniowe dla naszych klientów. Możemy tu odwzorować warunki produkcyjne odbiorcy
i przetestować proponowane dla
niego rozwiązania. Dzięki temu
jeszcze przed faktycznym wdrożeniem możemy upewnić się,
że oferowane przez nas urządzenia są dopasowane do specyfiki
produktów klienta. To daje mu
pewność, że jeśli zdecyduje się
na inwestycję w dane rozwiązanie, będzie ono rzeczywiście odpowiednio funkcjonować. Nowy
obiekt wyposażony jest w 14 robotów, co umożliwia nam bardzo
zaawansowane testy.
Czy wszystkie symulacje dla
klientów z wykorzystaniem robotów da się przeprowadzić właśnie
w tym obiekcie?
Zdecydowaną większość. Są jednak branże, w których występują
tak specyficzne warunki produkcyjne, że nie jesteśmy w stanie
idealnie ich odzwierciedlić w naszym centrum. Jest to np. przemysł mięsny, gdzie musimy brać
pod uwagę m.in. konieczność
utrzymania odpowiedniej temperatury produktu, a tylko w zakładzie produkcyjnym zapewnione są optymalne warunki
chłodzenia. Jednak w takich
przypadkach możemy wypożyczyć aplikacje testowe, aby
sprawdzić ich działanie na miejscu u klienta.
ROZMAWIAŁA
JOANNA ALEKSANDROW
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B R A NŻOW E DYSKUS JE

Urządzanie
cyfrowego świata
O znaczeniu cyberbezpieczeństwa i braku
świadomości zagrożeń mówi Izabela Albrycht, prezes
Instytutu Kościuszki oraz przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego Europejskiego i Polskiego Forum
Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC.

Do niedawna cyberbezpieczeństwo było domeną sektora bankowego, wojska i przedsiębiorstw IT. Dzisiaj problem zaczyna dotyczyć
wszystkich?
Zagrożenia cybernetyczne dotyczą wszystkich
branż gospodarki we wszystkich krajach na
świecie. To zagrożenie globalne i wyzwanie dla
wielkich korporacji, ale i małych oraz średnich
przedsiębiorstw, ponieważ zdecydowana większość firm jest podłączona do internetu – do
sieci przyłączony jest nie tylko sprzęt biurowy,
ale także maszyny. Jednym z największych wyzwań jest bezpieczeństwo sektora energetycznego, zarówno tego konwencjonalnego, OZE
oraz – co bardzo istotne – elektrowni atomowych. O ile kiedyś, na początku ery cyfrowej,
ataki były przeprowadzane przez indywidualnych
hakerów, tak teraz mówi się o zagrożeniach ze
strony państw, które wykorzystują do tego własne zasoby militarne lub zlecają ataki wyspecjalizowanym agencjom hakerskim. Przykłady takich
ataków mieliśmy w Stanach Zjednoczonych,
gdzie FBI oraz Departament Bezpieczeństwa
Krajowego USA potwierdził, że od marca 2016
roku Rosja przeprowadziła wiele cyberataków
o różnej skali na amerykańską infrastrukturę krytyczną, obejmującą sektor energetyczny, nuklearny, lotniczy i przemysł.
Po co przeprowadza się cyberataki na infrastrukturę krytyczną? Kiedyś haker chciał coś
ukraść lub udowodnić swoje umiejętności,
a dzisiaj?

Cyberprzestrzeń jest lustrzanym odbiciem relacji
polityczno-gospodarczych na świecie, pojawiają
się więc powody polityczne i gospodarcze. Różnego rodzaju ataki cybernetyczne mogą być jednym z narzędzi wykorzystywanych we współczesnych wojnach i w tym zakresie także trwa
wyścig zbrojeń. Coraz więcej krajów chce móc
się skutecznie bronić przed skutkami ewentualnego ataku cybernetycznego, ale także rozwijać
zdolności ofensywne w cyberprzestrzeni. To jest
temat, który pojawił się ostatnio w mediach przy
okazji próby zabójstwa byłego oficera GRU,
który współpracował z brytyjskim wywiadem.
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ści, wiedzy i nowoczesnej technologii, więc
ważne jest mówienie o tych zagadnieniach i edukowanie kadry menedżerskiej. Powinna to być
edukacja cykliczna, gdyż całe otoczenie – regulacyjne, jak i cyfrowe – nieustannie się zmienia.
Istotna jest także edukacja pracowników wszystkich szczebli, ponieważ to człowiek jest najsłabszym ogniwem w całym systemie. Według raportu Cyber Security Intelligence Index firmy
IBM, aż 95 proc. incydentów jest skutkiem błędu
ludzkiego. Dzisiaj każdy musi mieć świadomość,
że może paść ofiarą bardzo wyrafinowanego
ataku. Z pozoru zwykły e-mail może być elementem phishingu. W ten właśnie sposób wykradane
są informacje dotyczące firmy, tajemnice przedsiębiorstwa.
Jaka jest skala tego typu ataków?
Jeżeli chodzi o straty dla PKB w skali globalnej,
to szacuje się, że wynoszą one ok. 600 mld dolarów rocznie. Wielka Brytania pada ofiarą 500 poważnych cyberataków dziennie, 92 proc. z nich
dotyczy internetu rzeczy, w ramach którego bar-

—
Wzrost liczby sprzętu
podłączonego do internetu jest
zbyt gwałtowny w stosunku
do podejmowanych działań
zaradczych.

Czy mały i średni biznes, dajmy na to fabryka
butów, również może znaleźć się w kręgu zainteresowania tego typu przestępców?
Wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się systemy
podłączone do sieci, element cyberbezpieczeństwa jest bardzo ważny. Każda z fabryk pracuje
na przykład na danych osobowych, a one także
są łakomym kąskiem dla hakerów, ponieważ
mają swoją konkretną wartość na czarnym rynku.
Dlatego też nie ma granicy, która rozdziela firmy
bezpieczne od narażonych na ataki.

dzo dużo sprzętu nie spełnia warunków bezpieczeństwa. Według Ponemon Institute aż 80 proc.
urządzeń podłączonych do sieci nie jest w ogóle
testowanych pod kątem bezpieczeństwa. W sektorze energetycznym liczba cyberataków wzrasta rok do roku sześciokrotnie, dzisiaj trzecia
część cyberprzestępczości dotyka właśnie sektora energetycznego. Sektor ropy i gazu – również bardzo podatny na ataki – traci rocznie
12,8 mln dolarów. Na sektor lotniczy skierowanych jest do tysiąca poważnych ataków miesięcznie. To jest ogromna skala, która wymaga
nakładów na zabezpieczenia, ale wciąż wydaje
się na nie zbyt mało.

Dyskusja o cyberbezpieczeństwe wyszła poza
krąg ekspertów i stała się dyskusją publiczną.
Czy ludzie mają już wystarczającą wiedzę, czy
jest to jedynie pobieżne traktowanie tematu?
Cyberbezpieczeństwa uczymy się codziennie.
Kolejne zagrożenia i ataki są dla nas zawsze zaskoczeniem, ponieważ są wypadkową możliwo-

Czy dla przeciętnego człowieka jest to realny
problem, czy to tylko zmartwienie biznesu
i gospodarki?
To jest problem, który dotyczy wszystkich, zarówno pracowników firm, jak i konsumentów.
Na przykład kradzież tożsamości, danych osobowych, środków finansowych z rachunku banko-
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—
Cyberataki powodują straty
dla globalnego PKB rzędu
600 mld dolarów rocznie.
W sektorze energetycznym
liczba cyberataków wzrasta
rok do roku sześciokrotnie.

—
Izabela Albrycht
Prezes Instytutu Kościuszki od 2010 roku. Od 2014
roku przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Europejskiego i Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC. Współautorka raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach
związanych z politykami unijnymi i stosunkami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się: system instytucjonalny UE, polityka energetyczna, strategiczne wyzwania związane
z transformacją cyfrową i budową systemu cyberbezpieczeństwa. W 2017 roku znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers 2017
opracowanej przez „Financial Times”, „Res Publica”,
Google i International Visegrad Fund.

—
Instytut Kościuszki
—
Pozarządowy
Zdj. Filip Grecki

ośrodek naukowo-badawczy o charakterze non profit założony w 2000 roku. Jego misją
jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego
rozwoju i bezpieczeństwa Polski jako aktywnego
członka Unii Europejskiej oraz NATO. Instytut specjalizuje się w tworzeniu strategicznych rekomendacji i kierunków rozwoju kluczowych polityk publicznych, stanowiących merytoryczne wsparcie dla
polskich i europejskich decydentów politycznych.
Instytut Kościuszki realizuje wiele krajowych i międzynarodowych projektów poświęconych tematyce
bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, gospodarczego oraz cyberbezpieczeństwa.
Jest pomysłodawcą i głównym organizatorem
CYBERSEC. To jedna z pięciu – według rankingu
Concise Courses – najważniejszych konferencji tego
typu w Europie.
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wego. Dzisiaj powszechnie stosuje się karty płatnicze, na których z jednej strony jest numer karty
z datą ważności, a z drugiej – unikatowy kod. Jeśli te dane dostaną się w niepowołane ręce, to
dzięki nim można dokonać wielu transakcji internetowych, ponieważ nie wszystkie banki stosują
dodatkowe zabezpieczenia autoryzacyjne.
Świadomość zagrożeń wynika między innymi
z edukacji. Czy szkoły wyższe przygotowujące
przyszłych menedżerów poświęcają wystarczająco dużo czasu na tego typu zagrożenia, na
które narażone są firmy?
Jest bardzo mało takich szkół. Potrzebujemy zarówno więcej specjalistów od transformacji cyfrowej, pracowników, którzy będą posiadali podstawową wiedzę, jak też menedżerów,
prawników i politologów, którzy będą świadomi
zagrożeń. Do tego potrzebna jest jednak pewna
strategiczna decyzja państwa. Instytut Kościuszki stoi na stanowisku, że powinien zostać
uruchomiony rządowy program edukacji budujący kadry dla bezpiecznej transformacji cyfrowej kraju. Według przewidywań w 2020 roku ma
brakować ok. 900 tys. specjalistów IT, a już dzisiaj w Polsce brakuje ich ok. 50 tys. Po stronie
kadry zarządzającej ta luka jest jeszcze większa.
Jak więc wpływać na świadomość menedżerów,
skoro system edukacji nie jest wystarczająco
rozwinięty?
Na rosnącą świadomość mają wpływ na przykład
nowe wymagania prawne. W maju tego roku mijają terminy wdrożenia unijnego rozporządzenia
dotyczącego ochrony danych osobowych (tzw.
RODO), a także dyrektywy NIS w sprawie środków na rzecz wysokiego, wspólnego poziomu
bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Akty te nakładają konkretne obowiązki
i ewentualne sankcje na przedsiębiorstwa, ze
szczególnym uwzględnieniem operatorów usług
kluczowych, czyli infrastruktury krytycznej.
Obecnie jest także procedowana w UE propozycja wprowadzenia certyfikacji cyberbezpieczeństwa, która będzie kolejnym zestawem wymogów i standardów. Z drugiej strony wynika to
także z praktyki biznesowej, związanej z szeroko
rozumianym zarządzaniem ryzykiem w firmie.
„Przemysł 4.0” jako pewna filozofia rozwoju gospodarki, jak i internet rzeczy, który z kolei
obejmuje także konsumentów, to tendencje,
których nie da się zatrzymać. Co będzie stanowiło w najbliższych latach największe zagrożenie dla tego rozwoju?
Na pewno zagrożenia cybernetyczne oraz skutki
ewentualnych ataków. Szacuje się, że
w 2020 roku będzie 26 mld urządzeń podłączonych do internetu rzeczy. Stale będzie z nich korzystać 4 mld ludzi. W 2012 roku do sieci było
podłączonych ok. 2 proc. samochodów. Szacuje
się, że za rok będzie to 90 proc. Wzrost liczby

sprzętu podłączonego do internetu jest zbyt
gwałtowny w stosunku do podejmowanych działań zaradczych. Z drugiej strony internet rzeczy
oraz zakłady funkcjonujące w ramach „przemysłu
4.0” potrzebują szybszych połączeń internetowych. W związku z tym budowa sieci piątej generacji jest wielkim wyzwaniem. Unia Europejska
wskazuje tu rok 2020. Polska musi przyspieszyć
ten proces, bo jesteśmy na etapie koncepcji rozwoju sieci 5G, a mamy już rok 2018. Bez wątpienia chcemy korzystać z nowych technologii, jednak nie możemy wprowadzać kolejnych
wymagających elementów do systemu, jeśli sieć
nie jest wystarczająco szybka, a przede wszystkim odpowiednio zabezpieczona.
Z raportu T-Mobile na temat rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce wynika, że większość respondentów nie planuje podniesienia wydatków na bezpieczeństwo – dynamika zmian na
poziomie 6-7 proc. wskazuje raczej na wzrost
inflacyjny niż inwestycje w nowe rozwiązania.
Stagnacja w obszarze zabezpieczeń jest niepokojąca i wynika z braku świadomości zagrożeń?
Jedną z głównych rekomendacji konferencji
CYBERSEC 2017 było zwiększenie inwestycji
w cyberbezpieczeństwo. Skala zagrożeń powinna wymusić bardziej aktywne działania po

stronie menedżerów, chociażby w zakresie edukacji użytkowników systemów. Muszą pojawić
się większe inwestycje w bezpieczny sprzęt oraz
oprogramowanie, trzeba tworzyć procedury i dodatkowe zabezpieczenia. Uważam, że środki na
cyberbezpieczeństwo powinny zostać zwiększone i dotyczy to nie tylko firm, ale także instytucji publicznych. To jest kwestia absolutnie kluczowa, jeśli chcemy, aby transformacja cyfrowa
była pasmem sukcesów, a nie porażek.
Z edukacją jest słabo, ze świadomością menedżerów też niezbyt rewelacyjnie, jednoznacznej
i dobrej strategii nie ma, prawo nie nadąża za
zagrożeniami... Czy w związku z tym powinniśmy się bać przyszłości?
Niestety, nie jestem w tej kwestii optymistką, ale
jeśli wszystkie te elementy dostrzeżemy i zrozumiemy, to jest szansa na zmianę negatywnego
trendu. Musimy zacząć świadomie kształtować
cyberprzestrzeń, rozwiązywać te kwestie w sensie strategicznym i operacyjnym, ale zacząć też
aktywniej rozmawiać o pewnych normach zachowań w cyberprzestrzeni, starać się narzucić państwom, które wykazują wrogie zamiary w świecie
cyfrowym, stosowanie norm międzynarodowych.
ROZMAWIAŁ SŁAWOMIR DOLECKI

—
Zdj. Instytut Kościuszki
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—

US TAWA O ELEK TROMOB ILNOŚCI

Ministerstwo Energii uważa, że przygotowane regulacje prawne stawiają Polskę w gronie państw-liderów rozwoju rynku elektromobilności. Może
to zbyt szumne zapowiedzi, ale bez wątpienia
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych to krok milowy na drodze do niskoemisyjnego transportu w Polsce. Głównie dlatego, że
jest to pierwsze w miarę kompletne ujęcie w polskim prawodawstwie tych zagadnień. Konieczność uchwalenia ustawy wynikała z potrzeby uporządkowania rynku, ale również z racji
upływającego terminu obowiązkowej implementacji prawa europejskiego w tym zakresie

Elektromobilność
prawnie usankcjonowana

Infrastruktura i system zachęt
– To jeden z niewielu dokumentów prawnych,
który był poddany tak szerokim konsultacjom
społecznym. Szkoda tylko, że wiele uwag ekspertów oraz organizacji pozarządowych nie zostało
uwzględnionych na etapie projektu – mówi Maciej Szambelańczyk, partner w kancelarii WKB
Wierciński Kwieciński Baehr. – Z drugiej jednak
strony, intensywne prace nad projektem przyczyniły się do znacznie większego zainteresowania
społecznego elektromobilnością.
Zgodnie z obowiązującymi już regulacjami
do końca 2020 r. ma powstać w Polsce ok. 6 tys.
punktów ładowania pojazdów elektrycznych o normalnej mocy (do 22 kW) oraz 400 tzw. szybkich
punktów ładowania o mocy powyżej 22 kW, rozmieszczonych w 32 aglomeracjach miejskich
i na obszarach gęsto zaludnionych. Ustawa zakłada
także możliwość tworzenia przez samorządy stref
czystego transportu. Oznacza to, że władze lokalne
mogą ustanowić strefę, do której wjazd będą
miały tylko pojazdy zasilane energią elektryczną,
wodorem oraz – pod pewnymi warunkami – gazem
ziemnym.

22 lutego 2018 r. weszła w życie Ustawa o elektromobilności i paliwach
alternatywnych, która zgodnie z założeniem ma stworzyć warunki
do upowszechnienia transportu elektrycznego w Polsce. Ustawa
kładzie podwaliny pod rewolucję, ale wielu ekspertów oczekuje
doprecyzowania niektórych jej zapisów.

—
Zdj. Panama/Fotolia
—
Nowe prawo wzbudza
wiele kontrowersji, m.in.
wokół kwestii stref czystego transportu, czy
też podłączania punktów ładowania bezpośrednio do sieci operatora.

Ustawa przewiduje także system zachęt, w tym
zniesienie akcyzy na samochody elektryczne,
większe odpisy amortyzacyjne dla firm, zwolnienie ich z opłat za parkowanie, czy możliwość poruszania się pojazdów o napędzie elektrycznym
po pasach dla autobusów. W dokumencie znalazł
się też zapis wprowadzający obligatoryjny udział
pojazdów napędzanych energią elektryczną
we flocie części organów administracji centralnej oraz wybranych jednostek samorządu terytorialnego.
Uwagi i komentarze
Według resortu energii rozwiązania zaproponowane w ustawie z założenia przyczynią się do
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego
kraju, natomiast rozwój rynku paliw alternatywnych w transporcie może znacząco wpłynąć
na poprawę jakości powietrza w miastach. Jed-

nak według przedstawicieli branży obecny
kształt ustawy budzi kilka wątpliwości interpretacyjnych. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych w przekazanej na ręce wiceministra
energii Michała Kurtyki opinii wskazuje właśnie
te obszary.
– Najwięcej wątpliwości budzi konieczność podłączania punktów ładowania bezpośrednio
do sieci operatora systemu dystrybucyjnego.
Ustawodawca zdaje się nie zauważać, że wiele
z nich jest podłączonych do sieci wewnętrznych,
np. we wspólnotach mieszkaniowych, hotelach,
biurowcach czy na parkingach centrów handlowych – podkreśla Maciej Szambelańczyk. – Wypełnienie litery prawa mogłoby w takim przypadku oznaczać konieczność zmiany dostawcy
energii elektrycznej dla całego obiektu, czym
często jego zarządca nie jest zainteresowany.
Wprowadzenie w życie takiej zmiany – oprócz
kosztów nowych przyłączy – nie będzie możliwe
w wyznaczonym w ustawie terminie 12 miesięcy.
W konsekwencji mogłoby nastąpić wycofanie
z eksploatacji części działających w Polsce stacji.
– Według pesymistycznego scenariusza konieczność przyłączania stacji ładowania do sieci OSD
oznacza, że do stycznia 2020 r., kiedy ma nastąpić weryfikacja realizacji celów, nie powstaną
w Polsce nowe ogólnodostępne punkty ładowania. Czas niezbędny na realizację inwestycji związanej z przyłączeniem do sieci OSD to nawet 24
miesiące – dodaje Maciej Szambelańczyk.
Innym niedociągnięciem prawnym regulacji jest
brak rozporządzeń wykonawczych, określających
parametry techniczne instalacji. Skutkuje
to chwilowymi zawirowaniami dla części inwe-

—
Cele zawarte w strategii i ustawie
trzeba traktować jako pewnego
rodzaju drogowskaz dla rozwoju
rynku.
storów, którzy znajdują się w dość specyficznej
sytuacji, ponieważ pozyskali środki unijne na ten
rok, są zobowiązani terminami do zakupu
urządzeń, a nie wiedzą, jakiego typu osprzęt
mogą i powinni zainstalować.
Dobry sygnał dla rynku
– Mamy swoiste błędne koło. Oddawana
do użytku ogólnodostępna stacja ładowania
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musi uzyskać akceptację Urzędu Dozoru Technicznego, który nie jest w stanie się sprawą zająć, gdyż brakuje aktów wykonawczych, co oznacza, że nie ma podstawy do wydania zgody
na eksploatację – tłumaczy Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw
Alternatywnych.
Mimo wielu obszarów wymagających dodatkowych interpretacji i uszczegółowienia, eksperci
są dobrej myśli. Ministerstwo Energii widzi niedociągnięcia i chce rozpatrzyć merytoryczne
uwagi, które napływają od organizacji pozarządowych. Jeszcze przed ostatecznym uchwaleniem prawa wiceminister energii zapowiedział
nowelizację ustawy.
—
Zdj. Marta Orlik,
Arch. ABB
—
Zdaniem analityków
elektromobilność w Polsce będzie mieć pozytywny wpływ na krajową
gospodarkę: do 2050 r.
branża ma stworzyć
81 tys. nowych miejsc
pracy, z czego aż 56 tys.
w usługach.

– To dobry sygnał dla rynku, że do nowelizacji dochodzi tak szybko. Pierwsze i najważniejsze
zmiany są już zaakceptowane przez Radę Ministrów i zostały skierowane do prac w parlamencie – podkreśla Maciej Mazur. – To bardzo ważne
z punktu widzenia rozbudowy infrastruktury.
Na przykład jedna ze zmian, która znajdowała się
w naszych postulatach, mówi o tym, że uruchamiane obecnie punkty ładowania mogą być
od razu oddawane do użytku i dopiero następ-

czo będą podlegały weryfikacji przez Urząd Dozoru Technicznego.
Ekologia i ekonomia
Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreśla, że transport elektryczny jest nowym, globalnym i szybko rozwijającym się trendem,
który obejmuje coraz więcej krajów. Nowa
ustawa powoduje, że Polska dołącza do grona
państw, które w ekologicznym transporcie upatrują znaczący potencjał nie tylko środowiskowy, ale również ekonomiczny. Z raportu „Napędzamy Polską Przyszłość”, przygotowanego
przez Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych we współpracy z Cambridge Econometrics
oraz European Climate Foundation, wynika bowiem, że elektromobilność w Polsce ma zwiększyć PKB w 2030 r. o 0,3 proc., a w 2050 r. nawet
o 1,1 proc. Jeżeli chodzi o miejsca pracy, możliwa jest ich częściowa likwidacja w tradycyj-

R OZ M O W A
Z M A R C I N E M KO R O L C E M ,
PREZESEM FUNDAC JI PROMOC JI
P OJ A Z D Ó W E L E K T R YC Z N YC H ,
B Y ŁY M M I N I S T R E M Ś R O D O W I S K A

—
Nowelizacja to dobry sygnał
Aktywnie uczestniczył Pan w konsultacjach projektu
Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Dzisiaj ustawa już obowiązuje. Czy w ostatecznym
kształcie jej zapisy spełniają oczekiwania rynku?
Przede wszystkim cieszę się, że ta ustawa już jest, ponieważ to pierwszy, bardzo ważny krok w kierunku prawnego
uregulowania całego rynku. Oczywiście jako prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych na każdym etapie
prac dążyłem do tego, żeby poprzeczkę podnieść jak najwyżej, ponieważ nasze ambicje są dużo większe. W finalnym kształcie ustawa zawiera zapisy, które budzą
wiele wątpliwości, jednak z powodu zastrzeżeń środowiska związanego z elektromobilnością, rząd bardzo szybko
podjął prace nad nowelizacją przepisów. Nowela ustawy
już trafiła do Sejmu, a to dla nas bardzo dobry sygnał. Myślę, że ta ustawa z różnych względów będzie dość często
korygowana i zmieniana.

—
Brak odpowiednich rozporządzeń
może spowodować, że rynek
zamiast się rozwijać, wyhamuje.
nym przemyśle samochodowym, jednak zostanie to zrekompensowane liczbą ok. 50,8 tys.
nowych miejsc pracy. W 2050 r. będzie ich nawet 81 tys., z czego aż 56 tys. w usługach.
Strategiczne cele zawarte wcześniej w rządowym Planie Rozwoju Elektromobilności,
a obecnie w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, mówią o 6,4 tys. punktów ładowania oraz 50 tys. pojazdów elektrycznych do 2020 roku. Pięć lat później takich
aut ma być nad Wisłą milion.
– Cele zawarte w strategii i ustawie trzeba traktować jako pewnego rodzaju drogowskaz dla
rozwoju rynku, ponieważ ich wypełnienie

—
Na razie nie ma zagrożenia dla sieci elektroenergetycznej
Jeśli rynek pojazdów elektrycznych w Polsce będzie rozwijać się bardzo dynamicznie, to przed operatorami
systemu dystrybucyjnego pojawi się wyzwanie szybkiej
modernizacji sieci elektroenergetycznej, by mogła ona
sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na moc przyłączeniową. Eksperci jednak uspokajają, ponieważ patrząc przez pryzmat liczby ładowarek i aut elektrycznych oraz aktualną dynamikę zmian, nie ma żadnego
zagrożenia dla funkcjonowania sieci. Nie ma możliwości, aby w ciągu najbliższych kilku miesięcy zostały zrealizowane zawarte w ustawie limity. Punkty ładowania,
podobnie jak nowe rejestrowane pojazdy, będą poja-

R A PORT	

wiały się stopniowo. Poza tym specyfika ładowania aut
elektrycznych, co widać na przykładzie państw lepiej
rozwiniętych, jest taka, że auta ładuje się nocą w miejscu zamieszkania, czyli w czasie taryfy nocnej, gdy sieć
jest mniej obciążona. To ekonomicznie opłacalne dla
użytkownika i technicznie korzystne dla sieci. Obciążenie rozkłada się bowiem na cały system ładowania pojazdów, a nie tylko szybkie ładowarki DC, i jest realizowane w różnym czasie przy użyciu różnych systemów,
które mają różną moc. To wszystko powoduje, że minie
jeszcze wiele czasu, zanim sieć elektroenergetyczna zacznie realnie odczuwać elektomobilność.

w praktyce jest bardzo, bardzo wątpliwe – uważa
Maciej Mazur. – I nie chodzi tu o polską specyfikę, bo również Niemcy, o wiele bardziej zaawansowani w tym zakresie, mówili o milionie
aut do roku 2020 i już wiadomo, że tego planu
nie uda się zrealizować. Takie zapowiedzi
to sfera polityki, strategii i celów, do których należy dążyć. Ważne jest, by dopasowywać się
do rynku, nie realizować nic na siłę.
Nowe oczekiwania, podobnie jak regulacje
prawne, powinny być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i zmiany technologiczne w branży.
Wówczas wszystko będzie w porządku, a elektromobilność będzie się rozwijała.
SŁAWOMIR DOLECKI

Co powinno zmienić się w pierwszej kolejności?
Przede wszystkim trzeba przyjrzeć się zapisom związanym
z infrastrukturą ładowania i z inwestycjami w punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Chodzi o to, by w pełni
uwolnić potencjał inwestorów prywatnych w tym obszarze, a docelowo, by te punkty powstawały w Polsce w setkach i tysiącach. Drugi obszar, który wydaje mi się niezwykle ważny, to promocja sprzedaży pojazdów elektrycznych.
Potrzebnych jest więcej zachęt dla nabywców, na przykład
zwolnienie z podatku VAT. Ustawa przewiduje zwolnienie
z podatku akcyzowego, oczywiście pod warunkiem, że Polska uzyska odpowiednie zgody od Komisji Europejskiej.
To bardzo ważny krok, a zwolnienie z podatku VAT byłoby
kolejną zachętą, promującą pojazdy elektryczne w naszym
kraju.
W ustawie, a wcześniej w rządowej strategii rozwoju
elektromobilności, pojawiają się przewidywane liczby
punktów ładowania i zarejestrowanych pojazdów. Czy
uważa Pan, że to realne oczekiwania?
Mam nadzieję, że publicznych punktów ładowania
w 2020 r. będzie znacznie więcej niż zakładane 6,4 tys. Liczę na to, że infrastruktura będzie rozwijać się bardzo dynamicznie, a liberalizacja przepisów i zmiany kontrowersyjnych zapisów w ustawie zachęcą inwestorów do działania.
ROZMAWIAŁ
SŁAWOMIR DOLECKI
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—
Zdj. Arch. ABB
—
Po polskich miastach będzie
jeździć coraz więcej
elektrycznych autobusów.
77,7 proc. Polaków uważa,
że przedsiębiorstwa
komunikacji miejskiej
powinny wymieniać tabor
na niskoemisyjny.

—
Plany wielkich graczy
Oficjalnie dane dotyczące
poszczególnych standardów ładowania
mówią o ok. 50 stacjach ładowania
pojazdów elektrycznych w Polsce. Biorąc
jednak pod uwagę pierwszą sieć
z prawdziwego zdarzenia – GreenWay,
pojedyncze punkty spółek
energetycznych oraz indywidualne
inicjatywy biznesu, punktów ładowania
może być ok. 150. Za trzy lata powinno
być ich 6,5 tys.

Trudno powiedzieć, że wejście w życie ustawy
o elektromobilności zmobilizowało przedsiębiorstwa energetyczne do dynamicznego wejścia
na rynek, ponieważ strategie tworzone są w nich
już od dawna, a oczekiwanie na regulacje prawne
wynikało z niepełnej znajomości ram, w jakich
będzie można poruszać się na rynku. Dzisiaj najwięksi gracze rynku energetycznego ujawniają
swoje plany, choć wiele szczegółów wciąż pozostawiają dla siebie. Patrząc jednak na potencjał,
jaki ma branża oraz rozwijający się rynek e-mobility, spełnienie oczekiwań ustawodawcy nie powinno być trudne.
Stacje paliw ruszają
Już w styczniu tego roku, czyli chwilę przed złożeniem pod ustawą podpisu przez prezydenta,
PKN Orlen zapowiedział start pilotażowego projektu instalowania szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych na swoich stacjach paliw.
Planowane punkty ładowania będą obsługiwać
wszystkie typy pojazdów elektrycznych oferowane na rynku europejskim. Wszystkie zostaną
wyposażone w dwa złącza do ładowania pojazdu
prądem stałym, z wtyczką CHAdeMO oraz CCS,
a także w złącze Typ 2 do ładowania pojazdu prą-

dem przemiennym. Niedawno ogłoszono postępowanie zakupowe na 23 ładowarki o mocy
50 kW i 100 kW. Inwestycja będzie realizowana
w latach 2018-2019, a pierwsze punkty zostaną
uruchomione jeszcze w tym roku. Będą one zlokalizowane przy trasach tranzytowych, ale konkretne lokalizacje nie są jeszcze znane.
Również Grupa Lotos zapowiedziała „elektryfikację” trasy Trójmiasto-Warszawa, gdzie przy
wsparciu Unii Europejskiej ma powstać 12 stacji.
Umożliwi to przejazd samochodem elektrycznym
autostradami A1 i A2 – pomiędzy Gdynią i Gdańskiem a Warszawą – w obu kierunkach. Klient będzie mógł sprawdzić w aplikacji na smartfonie,
gdzie i za ile może naładować auto. Pokonanie
ok. 450 km trasy będzie możliwe dzięki zachowaniu odległości maksymalnie 150 km pomiędzy
kolejnymi punktami ładowania. Będą one wyposażone w uniwersalną ładowarkę, obsługującą
standardy CHAdeMO, CCS oraz Typ 2 z dodatkową przejściówką dla marki Tesla. Minimalna
moc dla jednego punktu wyniesie ok. 50 kW. Kolejna inwestycja obejmie wytypowane 50 stacji
na autostradach i drogach szybkiego ruchu w całym kraju. Od 2015 r. punkty szybkiego ładowa-

nia działają już na wybranych stacjach paliw sieci
Lotos w Trójmieście.
Shell również zapowiedział instalowanie ładowarek do samochodów elektrycznych na swoich
stacjach paliw, ale np. Cirkle K wyczekuje z inwestycjami na „właściwy czas”. Z kolei BP nie zdradza na razie swoich planów w tym zakresie.
Energetyka ma już sukcesy
Spółki energetyczne przyjęły zupełnie inną strategię działania, choć tu również nie wszystkie
szczegóły są jeszcze znane. Wynika to głównie
z zupełnie innego potencjału, ponieważ o ile
firmy paliwowe dysponują doskonałymi lokalizacjami, o tyle spółki energetyczne mają infrastrukturę i dostęp do energii elektrycznej w ramach własnych grup kapitałowych.
W październiku 2016 roku PGE, Energa, Enea oraz
Tauron powołały spółkę ElectroMobility Poland. Jej
misją jest budowa spójnego ekosystemu elektromobilności w Polsce, a głównym celem opracowanie koncepcji polskiego samochodu elektrycznego.
ElectroMobility Poland planuje, przy wsparciu polskiego rządu, stworzyć podstawy dla powstania
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mieszkańcy także będą mogli skorzystać z ładowania prywatnych pojazdów, na początek nieodpłatnie. Wśród pojazdów służbowych, jakimi
dysponują szczecińscy urzędnicy, są już cztery
samochody elektryczne.
Z kolei Tauron Dystrybucja rozpoczął projekt
„Energia dla mobilności”, który jest przedsięwzięciem badawczo-rozwojowym z obszaru
elektrycznej mobilności i systemów magazynowania energii. W ubiegłym roku spółka rozpoczęła testowanie pojazdów zasilanych energią
elektryczną i jednocześnie przygotowuje się
do uruchomienia demonstracyjnego projektu
stacji ładowania i wymiany baterii litowo-jonowych dla autobusów elektrycznych.

—
Zdj. Arch. ABB
—
Według badania SW RESEARCH, możliwość poruszania się po strefach
niskoemisyjnych w aglomeracjach miejskich byłaby istotnym ułatwieniem dla 46,2 proc.
użytkowników samochodów elektrycznych.

nowego rynku w Polsce i stać się częścią globalnego przemysłu pojazdów elektrycznych.

—
Wiele możliwości ładowania
Firma ABB aktywnie uczestniczy w rozwoju rynku e-mobility w Polsce. Oferta spółki obejmuje wszystkie systemy ładowania pojazdów elektrycznych, zarówno dla
użytkownika indywidualnego, jak i transportu zbiorowego.
Podstawową ofertę stanowią urządzenia wolnego ładowania od 4,6 do 22 kW (w ostatnim czasie ABB rozszerzyła portfolio urządzeń typu wall box, które obecnie
obejmuje 52 modele). W zakresie szybkich ładowarek
firma rozwija system Terra, obejmujący stacje przydrożne i autostradowe o mocach od 20 do 350 kW, przystosowane również dla transportu publicznego i samochodów dostawczych. Firma dostarcza także modele
HVC z możliwością błyskawicznego ładowania akumulatorów autobusów miejskich za pośrednictwem pantografu, które mogą osiągać moc maksymalną 600 kW.
W ramach oferty ABB Ability™ użytkownicy stacji do ładowania mogą skorzystać również z dodatkowych cyfrowych usług, m.in. zdalnego monitoringu, zarządzania
ładowarkami przy użyciu modułów web, czy też integracji stacji ładowania z systemami płatniczymi i administracyjnymi.
W marcu tego roku liczba sprzedanych przez ABB ładowarek na świecie przekroczyła 6,5 tys. sztuk. W Polsce
początek roku, w związku z wejściem w życie ustawy
o elektromobilności, wywołał ogromne zainteresowanie
produktami firmy w tym zakresie.

Oczywiście spółki energetyczne działają też
na własną rękę. Grupa PGE powołała do współpracy z samorządami w zakresie rozwoju elektromobilności spółkę PGE Nowa Energia. Już w połowie ubiegłego roku podpisała listy intencyjne
m.in. z władzami Łodzi, Krakowa i Rzeszowa, dotyczące współpracy przy realizacji swojego pilotażowego projektu „e-Mobility”. PGE wspólnie
z samorządami chce rozwijać infrastrukturę ładowania oraz tworzyć system zachęcający podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych. Nie wyklucza również
utworzenia w przyszłości publicznego systemu
car-sharingu i bike-sharingu wykorzystującego
samochody i rowery zasilane energią elektryczną.
Grupa Energa udostępniła użytkownikom samochodów elektrycznych punkty ładowania, które
zlokalizowane są na terenie Trójmiasta. Operatorem sieci ładowania jest Enspirion Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej. Mieszkańcy mają
do dyspozycji sześć lokalizacji: od Gdańska,
przez Sopot, do Gdyni.
Również Enea zaczyna zaznaczać swoją pozycję
na rynku. Z końcem ubiegłego roku spółka Enea
Serwis wygrała przetarg, w ramach którego dostarczy i uruchomi w Szczecinie pierwsze miejskie ładowarki pojazdów elektrycznych. Trzy stacje szybkiego ładowania pojawią się w mieście
w pierwszym kwartale tego roku. Instalacje mają
służyć przede wszystkim jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Miasta Szczecin, ale

Z korzyścią dla klimatu i komfortu
Infrastruktura do ładowania akumulatorów jest
jednym z najważniejszych wyzwań rodzącego się
w naszym kraju rynku pojazdów elektrycznych.
Według raportu „Napędzamy polską przyszłość”,
przygotowanego przez Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych we współpracy z Cambridge
Econometrics oraz European Climate Foundation,
rozwój elektromobilności będzie miał zasadnicze
znaczenie dla poprawy jakości powietrza. Autorzy
szacują, że nawet samochód elektryczny napędzany prądem w większości z węgla – tak jak
w Polsce – pośrednio emituje znacznie mniej zanieczyszczeń niż nawet najnowocześniejszy pojazd spalinowy, zwłaszcza z silnikiem diesla.
Co więcej, emisja CO2 będzie spadać wraz
ze spadkiem udziału węgla w polskim wytwarzaniu. Ministerstwo Energii stoi na stanowisku, że
do 2050 r. udział węgla w produkcji energii elektrycznej spadnie z ok. 85 do ok. 50 proc.
Filip Thon, prezes zarządu Innogy Polska, stołecznego dostawcy energii, który dotychczas zainstalował 12 stacji ładowania na terenie Warszawy,
uważa, że korzyści, jakie niesie ze sobą rozwój
elektromobilności, sięgają jeszcze dalej i nie
ograniczają się wyłącznie do użytkowników pojazdów elektrycznych. Jak napisał bowiem
we wstępie do raportu „Autostrada do elektromobilności. Czy jesteśmy gotowi na samochody
elektryczne?”: „Użytkowanie na szeroką skalę samochodów na prąd powinno zwiększyć zapotrzebowanie na energię elektryczną, w szczególności
w tzw. dolinie nocnej, co umożliwi lepsze wykorzystanie istniejących jednostek wytwórczych.
Akumulatory samochodów elektrycznych mogą
w przyszłości także służyć do magazynowania
energii elektrycznej, która będzie wykorzystana
np. w momencie szczytowego zapotrzebowania.
Rozwój elektromobilności to także nowa perspektywa szerszego zastosowania rozproszonej
energetyki odnawialnej – w sposób neutralny dla
pracy sieci elektroenergetycznej, z korzyścią dla
klimatu i komfortu życia Polaków”.
SŁAWOMIR DOLECKI
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—
Polacy na temat elektromobilności
Czy rozważają zakup pojazdu elektrycznego:
• nigdy nie rozważałem – 37,7%
• rozważam zakup, ale nie wiem, kiedy to nastąpi – 31,5%
• rozważałem, ale się nie zdecydowałem – 18,3%
• rozważam zakup w najbliższym czasie – 12,4%
• p osiadam taki pojazd – 0,1%
Co przekonałoby do zakupu takiego pojazdu:
• d ofinansowanie zakupu w ramach
ogólnodostępnych programów opłat – 70,6%
• u lgi podatkowe przy zakupie – 41,1%
• u lgi podatkowe w okresie eksploatacji – 24,5%
Co odstrasza przed zakupem pojazdu elektrycznego:
• w yższe koszty zakupu – 57,3%
• o graniczona liczba punktów tankowania/ładowania – 47,4%
• o graniczony zasięg pojazdu – 29,8%
Badanie zrealizowane w dniach 15.05-19.05 2017 przez SW RESEARCH
dla Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych metodą wywiadów
online (CAWI). W ramach badania przeprowadzono 1010 ankiet z osobami
powyżej 18. roku życia, które posiadają prawo jazdy i korzystają
z samochodów.

—
Liczba rejestracji samochodów elektrycznych
w Europie (2017 – 2016)
Norwegia
Francja
Niemcy
Wlk. Brytania
Holandia
Austria

(33791 – 24 221)
(30921 – 27307)
(28493 – 13621)
(14681 – 11194)
(8468 – 4245)
(5657 – 4368)

Szwajcaria
Hiszpania
Szwecja
Belgia
Włochy
Polska*
Dania

(5188 – 3296)
(5038 – 3004)
(4581 – 3255)
(2822 – 2187)
(2493 – 1819)
(907 – 556)
(751 – 1274)

Źródło: Avere – The European Association for Electromobility
*Źródło: DNG Bank Polska i PwC

—
Ile punktów ładowania ma zostać
zainstalowanych w polskich gminach do 2020 r.
> 1 000 000 mieszkańców
≥ 600 000 pojazdów samochodowych
≥ 700 pojazdów samochodowych
> 300 000 mieszkańców
≥ 200 000 pojazdów samochodowych
≥ 500 pojazdów samochodowych
> 150 000 mieszkańców
≥ 95 000 pojazdów samochodowych
≥ 400 pojazdów samochodowych
> 100 000 mieszkańców
≥ 60 000 pojazdów samochodowych
≥ 400 pojazdów samochodowych

1000

punktów
ładowania

210

punktów
ładowania

100

punktów
ładowania

60

punktów
ładowania

Etap 1 rozwoju sieci stacji do ładowania (do 2020 r.), ma być realizowany na zasadach rynkowych z dofinansowaniem ze środków publicznych.
Jeśli do końca 2019 r. zakładana w ustawie liczba punktów ładowania nie zostanie
osiągnięta, gmina będzie zobowiązana opracować plan rozwoju brakującej infrastruktury. Na tym etapie za budowę kolejnych punktów będzie odpowiadać operator systemu dystrybucyjnego.
Źródło: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
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—
Stabilny wzrost rynku
O nadchodzących inwestycjach i nowych
możliwościach dla branży mówi Wojciech
Dziwisz, kierownik ds. rozwoju biznesu
e-mobility w ABB w Polsce.

—
Zdj. Urszula Czapla
/Arch. ABB
—
Wraz z rozwojem infrastruktury i spadkiem
cen samochodów elektrycznych, coraz więcej
kierowców będzie się
decydować na zakup
e-auta – uważa
Wojciech Dziwisz.

Czy ustawa o elektromobilności plasuje nas
w europejskiej awangardzie?
Raczej nie. Przede wszystkim nadrabiamy straty
do krajów znacznie lepiej pod tym względem rozwiniętych, które regulacje prawne wprowadziły
już kilka lat temu. Poza tym był to już ostatni moment na uchwalenie tej ustawy, ponieważ Unia
Europejska wymagała od nas implementacji
prawa wspólnotowego. Na pewno jednak
jest to bardzo ważny krok w dobrym kierunku.
Wielu ekspertów podkreśla brak w ustawie systemu dopłat do nowych pojazdów. Tego typu
stymulator rozwoju rynku stosuje się obecnie
w 17 europejskich państwach, m.in. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,
Rumunii i Słowenii.
Ustawa daje pewne formy wsparcia, ale rzeczywiście – według wielu komentatorów – nie robi
tego wystarczająco dobrze, m.in. nie zrównuje
ceny „konsumenckiego” samochodu elektrycznego z ceną samochodu z napędem spalinowym.
Patrząc jednak na rządowy program elektromobilności, jest to naturalna konsekwencja przyjętych założeń. Pierwszy etap zakłada bowiem budowanie podwalin pod rozwój rynku
konsumenckiego, co oznacza rozwój bazowej infrastruktury ładowania pojazdów. Do 2020 r.
ma być w całym kraju niemal 6,5 tys. stacji. Dopiero w następnym etapie, w latach 2020-2025,
w centrum zainteresowania pojawi się potencjalny użytkownik prywatny. Obecnie trwają
prace nad nową legislacją i stworzeniem warunków dla rozwoju biznesu e-mobility.
W strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
rząd założył, że do 2025 r. po polskich drogach
ma jeździć milion pojazdów elektrycznych.
To chyba mało realne założenie?
Rządowy plan rozwoju elektromobilności na lata
2017-2020 zakłada, że w tym okresie zarejestrowanych zostanie około 50 tys. takich pojazdów.
Milion samochodów elektrycznych do 2025 roku
stał się nośnym hasłem. Ministerstwo podkreślało jednak, że nie chodzi o konkretną liczbę,
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o którą teraz wszyscy pytają, ale raczej o wskazanie tendencji i skali rozwoju rynku. Pierwszy
etap ma być okresem przygotowania tego obszaru do rozwoju prawdziwego rynku, natomiast
w drugim etapie ma pojawić się dynamiczny rozwój i wówczas wprowadzone powinny zostać
wspomniane dodatkowe zachęty do kupna samochodów elektrycznych. Decyzja kierowców
będzie o tyle łatwiejsza, że z jednej strony dostępna będzie już odpowiednia infrastruktura,
a z drugiej jest szansa na obniżenie cen pojazdów ze względu na globalny rozwój branży.
Założenia ustawodawcy mówią o możliwości
swobodnego poruszania się po kraju.
Co to oznacza? Ile dzisiaj musi być stacji ładowania, aby kierowca miał poczucie, że może poruszać się samochodem elektrycznym swobodnie, bez obaw, że nie będzie miał go gdzie
doładować, gdy zajdzie taka potrzeba?
Standardem europejskim stało się rozmieszczenie stacji co 50-60 km, ale na autostradach może
być to nawet 80 km. Jednak na dzień dzisiejszy
nie ma potrzeby tworzyć w naszym kraju dużej
sieci stacji, jeśli mamy 2-3 tys. zarejestrowanych
aut. Nawet gdy po naszych drogach będzie jeździć 50 tys., a potem milion samochodów elektrycznych, właściwym podejściem do inwestycji
w sieci stacji do ładowania jest jej stopniowe
wdrażanie, krok po kroku. Rozwój infrastruktury
umożliwiający jednocześnie promocję elektromobilności to rozwój uzasadniony ekonomicznie,
a więc odpowiadający na popyt po stronie użytkowników e-aut. Musimy pamiętać, że projekty
wdrażane w nieprzemyślany sposób mogą się
negatywnie odbić na całej branży.
Mimo to, widać wyraźnie, że wiele firm ma już
dość zaawansowane plany budowy sieci stacji.
Tak, ale na razie mówimy o nieco innej skali.
Firma GreenWay zainstalowała ok. 40 stacji,
a z racji dofinansowania z UE planuje kolejnych
kilkadziesiąt. Lotos ogłosił przetarg na 12 stacji,
Orlen także prowadzi prace nad rozwojem projektu w obszarze elektromobilności. PGE posiada
już pierwszą stację w Łodzi, Energa ma cztery
stacje w Trójmieście, zaawansowane plany rozwojowe mają Enea oraz Tauron. Nie można także
w tym kontekście nie wymienić sieci handlowej
Lidl, która przy swoich sklepach zainstalowała
już cztery stacje, a przecież Lidl w Polsce posiada
ponad 600 placówek. W elektromobilność inwestuje także Jastrzębska Spółka Węglowa, która
chce wykorzystywać pojazdy elektryczne do poruszania się pomiędzy własnymi lokalizacjami.
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Wszystkie te firmy są realnie zainteresowane
rozwojem rynku, a ABB stara się wspierać ich
działania, dzieląc się swoimi doświadczeniami
z rynków, gdzie elektromobilność już wcześniej
się rozwinęła, a także kompetencjami technicznymi od strony produktowo-systemowej. Na tak
wczesnym etapie rozwoju rynku to dobrze sprecyzowane cele i długofalowe, partnerskie podejście do rozwoju branży jest kluczem do sukcesu.

—
Spółki energetyczne chcą
wejść w biznes e-mobility,
bo widzą dla siebie nowe
możliwości rozwoju.
Dlaczego koncerny paliwowe są zainteresowane
rozwojem elektromobilności? Czy to nie uderza
w jakiś sposób w ich podstawową działalność?
Orlen już od pewnego czasu jest nazywany piątą
polską grupą energetyczną i wyraźnie widać
duże zainteresowanie koncernu tą branżą. Orlen
posiada swoją elektrociepłownię, często wymienia się tę spółkę w kontekście budowy elektrowni jądrowej, więc elektromobilność jest
dość naturalnym kierunkiem rozwoju. Ponadto
dla stacji paliw klientem jest kierowca, a coraz
więcej kierowców będzie się przesiadać do auta
z napędem elektrycznym. Bez stacji do ładowania w swoich lokalizacjach firmy paliwowe powoli zaczną tracić swoich klientów. Dodatkowo
kierowca spędzi więcej czasu na ładowaniu niż
na tankowaniu, co powinno się przełożyć na
zwiększenie przychodów ze sklepów znajdujących się na stacjach. Spółki energetyczne chcą
wejść w ten biznes, bo widzą dla siebie nowe
możliwości rozwoju. W ich przypadku to dość
naturalny kierunek poszukiwania nowych rynków zbytu, bo energia elektryczna jest ich podstawowym produktem. Jednak na to, w jakim
kierunku pójdą inwestorzy, kto i jaki model biznesowy postanowi przyjąć, trzeba jeszcze trochę poczekać. Moim zdaniem to będzie bardzo
ciekawy okres na rynku, otwiera się przed nami
wiele nowych możliwości i szans na rozwój biznesu. Cieszę się, że ABB ma możliwość uczestniczyć od samego początku w innowacyjnych
przedsięwzięciach naszych klientów i wspierać
ich swoim doświadczeniem.
ROZMAWIAŁ SŁAWOMIR DOLECKI
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twarzanie addytywne” (ang. additive manufacturing). A skoro nie generujemy już wiórów, to
możemy wymienić kolejne zalety: brak odpadów,
możliwość produkcji nawet pojedynczych sztuk,
bardziej efektywne wytwarzanie.
Mówimy zatem o zupełnie nowej technologii?
Ł.M.: Niezupełnie. Początki technologii sięgają
lat 60. i 70. XX wieku, kiedy pojawiły się pierwsze
pomysły zastosowania druku przestrzennego
w procesie wytwarzania. Wówczas też powstały
prototypowe drukarki, a pierwsze komercyjne
rozwiązania zaczęły pracować w połowie lat 80.
R.S.: W tamtym czasie pojawiły się także pierwsze patenty, które wstrzymały rozwój tej technologii na dłuższy czas. Ostatnie 15 lat to jednak
bardzo dynamiczny postęp, zarówno w kwestii
nowych technik druku, maszyn, jak i aplikacji.

—

ROZMOW Y O TECHNOLOG I ACH

T.N.: Dzisiaj mamy wyraźne dwie ścieżki rozwoju:
komercyjną, czyli profesjonalne maszyny przemysłowe pracujące z dużą wydajnością i dokładnością, oraz ścieżkę domową, czyli tzw. sprzęt
nabiurkowy. Podział na rynku sprzętu został zapoczątkowany w 2004 roku, gdy pracownik jednego z brytyjskich uniwersytetów postanowił
skonstruować tanią drukarkę, która będzie drukowała elementy do budowy kolejnej drukarki,
czyli słynne RepRapy (maszyny samoreplikujące).
Po trzech latach prototyp RepRap 0.2 wyprodukował pierwsze części siebie samego. To był stymulator obniżenia kosztów i zwiększenia dostępności sprzętu dla przeciętnego użytkownika
amatora.

Dzisiaj każdy
może być Gaudim
O druku 3D, czyli stereolitografii, drukowaniu betonem, demonstracyjnym
moście w Holandii i implantach stomatologicznych, opowiadają naukowcy
z krakowskiego Centrum Badawczego ABB.

—
Zdj. PAOLO/Fotolia

Dlaczego poważni naukowcy zajmują się tak
banalnym tematem, jak druk 3D? Przecież każdy
może dzisiaj pójść do sklepu i kupić drukarkę
3D za 1500 zł.
Tomasz Nowak: Koszty drukarek wykorzystywanych do celów przemysłowych są, niestety, zdecydowanie większe, nawet do miliona euro. Jednak to nie cena sprzętu jest przyczyną naszego
zainteresowania drukiem 3D, ale ogromna
zmiana technologiczna, którą przyniosło wytwarzanie przyrostowe. Szukamy nowych aplikacji
dla druku 3D oraz staramy się powiększać paletę
dostępnych materiałów, bowiem obecnie jest
ich ograniczona ilość.
Robert Sekuła: Przez wiele lat głównym problemem z technologiami przyrostowymi była stosunkowo niska wytrzymałość mechaniczna wydrukowanych elementów. Stosowana wówczas
stereolitografia korzystała z bardzo kruchych żywic, natomiast technologie proszkowe oferowały
struktury o dużym poziomie porowatości, a więc
nietrwałe. Nastąpił jednak kolosalny postęp. Jeszcze kilka lat temu druk przestrzenny wykorzysty-

wano wyłącznie do szybkiego prototypowania
i wizualizacji, a dzisiaj mamy do czynienia z pełnowartościową technologią przemysłową. Naszym
zadaniem jest jej optymalne wykorzystanie.
Łukasz Matysiak: Do najważniejszych zalet technologii przyrostowych należy możliwość produkcji bardzo skomplikowanych detali, dzięki czemu
upraszczamy projekt i montaż całego zespołu.
Produkujemy po prostu jedną wielofunkcyjną
część, zamiast składania kilku prostszych elementów. Ponieważ kształt detalu nie jest już
ograniczeniem, możemy go zoptymalizować,
a więc „odchudzić”. Wyzwaniem jest jednak koszt
technologii. Dlatego jako naukowcy poszukujemy
również metod obniżenia kosztów produkcji.
T.N.: W bardziej tradycyjnych metodach produkcji, zwanych niekiedy obróbką ubytkową, braliśmy kawałek materiału i za pomocą różnych form
energii usuwaliśmy niepotrzebną objętość, czyli
najczęściej… generowaliśmy wióry. Obecnie końcowy wyrób „budujemy”, warstwa po warstwie.
Stąd nazwa „technologia przyrostowa” lub „wy-

—
Jedną z głównych zalet
druku 3D jest
stosunkowo prosta
technika produkcji,
która daje prawie
nieograniczone
możliwości projektowe.
Złożoność wyrobu
przestaje mieć
znaczenie.

Ł.M.: I to jest chyba główna zaleta technologii
druku 3D z punktu widzenia inżynierskiego. Stosunkowo prosta technika produkcji daje prawie
nieograniczone możliwości projektowe. Złożoność wyrobu przestaje mieć znaczenie. Projektant może zaproponować kształt, który będzie
najbardziej optymalny z punktu widzenia rozkładu sił mechanicznych lub pola elektromagnetycznego, a więc użyć materiału tylko tam, gdzie
jest konieczny.
R.S.: Nie bez znaczenia jest także możliwość
uproszczenia montażu. Na przykład w silnikach
odrzutowych do samolotów z 800 części udało
się zrobić zespół, który ma tych części zaledwie
kilkanaście. To ogromna oszczędność i minimalizowanie ryzyka popełnienia błędu na etapie
montażu podzespołów.
Przyniósł Pan ze sobą jakiś gadżet. Co to jest?
T.N.: Ramię robota przemysłowego, które zostało wyprodukowane w technologii przyrostowej. Pełni taką samą funkcję jak oryginalne,
z tym że jest o połowę lżejsze, ponieważ można
było wydzielić obszary, które nie są ważne
z punktu widzenia mechaniki i zastosować tam
mniej materiału.
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Ono jest w pełni funkcjonalne? Wygląda jak
zabawka.
T.N.: Może pracować z obciążeniem, choć ten egzemplarz jest akurat z tworzywa, więc jest znacznie delikatniejszy, ale dokładnie takie samo ramię można wydrukować z aluminium lub z tytanu
i wówczas będzie pełnowartościowe.
Powiedział Pan coś, co trochę wykracza poza
moje rozumienie świata. Jak można drukować
tytanem? Drukuje się laserem lub atramentem...
T.N.: Te nazwy są rzeczywiście trochę mylące, ponieważ proces drukowania metalu bardziej odpowiada mikrospawaniu lub starej technologii napawania. Biorąc drut spawalniczy i napawając go na
płaską powierzchnię, zostawiamy ślad na materiale, taką ścieżkę, i jeżeli wykonamy to setki razy,
to powstanie warstwa. Choć pojęcie „drutu spawalniczego” należy traktować bardzo umownie.
R.S.: Najczęściej ten materiał wejściowy, aluminium czy tytan, jest w formie proszku o odpowiednim uziarnieniu. Za pomocą lasera przetapiamy go i uzyskujemy możliwość nakładania
kolejnych warstw.
Ł.M.: Mamy co najmniej dziesięć technologii
przyrostowych i stosuje się w nich bardzo różne
procesy, nie tylko laser. Na przykład natryskujemy spoiwo w postaci ciekłej i pod wpływem
działania źródła ciepła następuje utwardzenie
materiału.
Przemysł to duże konstrukcje, które mają służyć wiele lat. Co największego na świecie udało
się wyprodukować w technologii druku przestrzennego?
R.S.: Stalowy most. Powstał w ubiegłym roku
w Holandii i zbudowały go roboty ABB.
T.N.: Most jest w pełni funkcjonalny i udostępniony dla ruchu, tyle tylko, że raczej nie był tańszy niż tradycyjny. Jest „demonstracyjny”, ponieważ pokazaliśmy możliwości nowoczesnych
technologii i robotów ABB.
R.S.: Chodziło o udowodnienie, że można już dzisiaj drukować duże i wytrzymałe konstrukcje.
T.N.: Poza tym był to przekaz, że można zbudować dużą konstrukcję niemal bez udziału ludzi,
ponieważ to zaprogramowane roboty tworzyły
kawałek mostu, po którym przesuwały się dalej,
by budować inkrementalnie kolejny odcinek.
A tak bardziej praktycznie, w biznesowej rzeczywistości, ktoś już wykorzystuje przemysłowo druk przestrzenny?
Ł.M.: Główni użytkownicy technik przyrostowych
to przemysł energetyczny (łopatki turbin, wymienniki ciepła, pompy, zawory), przemysł samochodowy i lotniczy (elementy silników, zwłaszcza
układu zasilania, wszelkiego rodzaju wsporniki
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i konstrukcje wzmacniające, elementy zawieszenia, akcesoria dekoracyjne), i medycyna (implanty, specjalistyczne narzędzia chirurgiczne).
Ale także branża budowlana. Drukowanie betonem jest dość ciekawym tematem...

T.N.: Jest to o tyle istotne, że w procesie powstają struktury anizotropowe. Budując bowiem
wyrób warstwa po warstwie, sprawiamy, że gotowy element ma inne własności w kierunku
druku, a inne po wysokości.

…drukowanie betonem?
T.N.: Drukowanie budynku przy użyciu zaprawy
o odpowiednich parametrach i podanie jej za pomocą sterowanych dysz. W ten sposób powstaje
cała struktura zgodnie z modelem komputerowym. Budynek może mieć dowolny kształt, projekt musi uwzględniać jedynie rozkład sił i stabilność konstrukcji. Zgodnie z twierdzeniem
Gaudiego, twórcy fantazyjnej architektury w Barcelonie, w przyrodzie nie ma linii prostych. Zatem
nasze domy nie muszą być zestawione z sześciennych klocków. I druk przestrzenny to umożliwia.
Dzisiaj każdy może być takim Gaudim.

R.S.: Znaczenie ma też temperatura i czas, a ich
zmienność skutkuje zmianą własności materiałowych oraz generacją niepożądanych naprężeń
i deformacji. To jest kolejny problem, którym
jako ABB staramy się zajmować. Poszukujemy
możliwości symulacji procesu wydruku, aby już
na etapie cyfrowym odkrywać potencjalne niedoskonałości wyrobu końcowego.
Jak będzie wyglądał rozwój technologii druku
3D? Zaistnieje w gospodarce na dobre?
Ł.M.: Druk 3D zadomowił się już na dobre. W przypadku produkcji przemysłowej będziemy mieć do
czynienia z powiększeniem palety dostępnych
materiałów i technologii, obniżeniem ich cen oraz
wzrostem wydajności urządzeń drukujących.

Ł.M.: Tak naprawdę proces drukowania betonem
niewiele różni się od zwykłej „gruchy”, która
przyjeżdża na plac budowy. Różnica jest taka, że
nie stosujemy szalunku, materiał nakłada się
warstwa po warstwie, a dzięki odpowiednim parametrom natychmiast wiąże. Dużo ciekawych
projektów powstaje także w zakresie wydruku
z piasku. To też jest technologia, którą zajmujemy się w Centrum Badawczym w Krakowie.
Z piasku? Dopiero co ochłonąłem po betonie...
Ł.M.: Wydruki z piasku są stosowane dość powszechnie w odlewnictwie metali jako formy, na
przykład przy produkcji obudów silników, skrzyni
biegów, elementów pomp czy… dzwonów.
R.S.: Kiedyś formę odlewniczą tworzono na bazie
drewnianego rdzenia, który formierze zasypywali
masą piaskową. Po utwardzeniu masy, podziale
formy oraz usunięciu rdzenia powstawała wnęka,
do której wlewano ciekły metal. Sam proces formowania jest jednak pracochłonny i ma mnó-

—
dr hab. inż. Tomasz
Nowak, pracownik
naukowo-badawczy
Centrum
Badawczego
ABB w Krakowie,
specjalista z zakresu
mechaniki
i wytwarzania.

—
dr hab. inż. Robert
Sekuła, pracownik
naukowo-badawczy
Centrum
Badawczego
ABB w Krakowie,
specjalista z zakresu
przetwórstwa
materiałów
polimerowych.

—
Zdj. Zbynek Jirousek,
Moreno Soppelsa,
Kaspars Grinvalds
/Fotolia, Filip Grecki

stwo ograniczeń technologicznych. Obecnie
formę piaskową można już wyprodukować automatycznie w technologii druku 3D.

—
Główni użytkownicy
technik przyrostowych
to przemysł
energetyczny,
samochodowy, lotniczy
i medycyna, ale także
branża budowlana,
wykorzystująca
drukowanie betonem.

T.N.: Mówiąc bardziej ogólnie, technologie przyrostowe mogą służyć do wytworzenia końcowego wyrobu albo do wytworzenia narzędzia,
dzięki któremu ten wyrób powstanie. Forma
z piasku jest właśnie narzędziem, a jego zaletą
jest fakt, że nie ogranicza nas materiał, ponieważ do formy możemy wlać dowolny stop metali.

—
dr inż. Łukasz
Matysiak, pracownik
naukowo-badawczy
Centrum Badawczego
ABB w Krakowie,
specjalista z zakresu
technik przyrostowych
i symulacji procesów
cieplnoprzepływowych.

Która branża obecnie w największym stopniu
korzysta z technologii przyrostowych?
T.N.: To, co może nas najszybciej doświadczyć, to
kontakt z usługami stomatologicznymi i protetycznymi. Coraz częściej mostki, korony i implanty
zębowe są właśnie produkowane w tej technologii. Stomatolog, korzystając ze skanera, pobiera
komputerowy model uzębienia, na podstawie którego technik dentystyczny drukuje potem konieczny „element”. Technika pozwala na dokładne dopasowanie nowego zęba, a jednocześnie
bardzo ogranicza zużycie drogiego materiału.
R.S.: Pojawia się zupełnie nowy kierunek rozwoju
– wydruk lekarstw. Znając schorzenia oraz wiek
i wagę pacjenta, lekarz będzie w stanie przygotować tabletkę precyzyjnie dobraną do potrzeb
konkretnej osoby.
Ł.M.: Ale drastyczną zmianę biznesową druk 3D
może przynieść także w logistyce. W przyszłości
może być tak, że każda krytyczna lokalizacja będzie dysponować urządzeniem do drukowania,

T.N.: Jeśli natomiast chodzi o klienta indywidualnego, wygląda na to, że głównym trendem
będzie personalizacja, czyli wykonywanie produktów na indywidualne zamówienia, uwzględniające specyficzne potrzeby kupującego. Każdy
będzie na przykład mógł wydrukować sobie idealnie dopasowane wkładki do butów, albo kopertę zegarka w ulubionym kolorze i kształcie.
W przypadku gadżetów mówimy o produktach,
które podkreślają naszą indywidualność i styl,
czyli emblematy w samochodzie, dodatkowe elementy tapicerki, spersonalizowane akcesoria.

natomiast potrzebne modele będzie można pobrać z centralnej biblioteki.

A przemysł „mniej ciężki”?
R.S: Firmy, które oferują przemysłowy druk przestrzenny z tworzyw sztucznych, zaczynają konkurować z firmami oferującymi tradycyjne metody
wtrysku: technologie nastawione na szybkość
i masowość produkcji. Coraz więcej mówi się
także o drukowaniu elektroniki.

R.S.: Z punktu widzenia ABB może to być wykorzystane na przykład do wydruku części zamiennych. Zniknie wtedy potrzeba utrzymywania stanów magazynowych „na wszelki wypadek”,
a także konieczność pilnego transportu z drugiego końca świata.

Co jest dzisiaj problemem tej technologii?
R.S.: W naszym przypadku największą barierą
jest chyba wciąż koszt materiału. Byłbym w stanie zaakceptować, że proces będzie trwał trzy
dni, jeśli materiał będzie kosztował kilka, a nie
kilkadziesiąt czy nawet kilkaset euro za kilogram.

Pozostaje jednak cała sfera oprogramowania.
Przecież przed drukiem trzeba przygotować cyfrowy model elementu. Czy to jest trudna część
procesu?
Ł.M.: Oprogramowanie coraz lepiej potrafi podpowiedzieć i zasugerować pewne rozwiązania, na
przykład podpórki czy wzmocnienia. Jednak prawdziwym wyzwaniem jest sam proces wytwarzania,
ponieważ nadal brakuje narzędzi, które pozwoliłyby
przewidzieć, jak przebiegnie fizyczny proces druku.

Ł.M.: Mimo wszystko obecne problemy nie są barierą, która zatrzyma rozwój tej technologii. Zbyt
wiele firm o ogromnym potencjale zaangażowało
się w ten rynek. Ceny materiałów i urządzeń już
spadają, a to jeszcze bardziej przyczyni się do rozwoju druku 3D. Następnym razem spotkamy się na
kawie w wydrukowanych przez nas filiżankach…
ROZMAWIAŁ
SŁAWOMIR DOLECKI
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Kiedy równocześnie ok. dwa tysiące osób
pracuje na głębokości blisko jednego kilometra
pod ziemią, jednym z gwarantów ich
bezpieczeństwa staje się skuteczna wentylacja.
Dlatego wentylatory muszą być niezawodne.
Ich modernizacja – również z powodów
ekonomicznych – jest elementem
odpowiedzialnego zarządzania
przedsiębiorstwem wydobywczym. To przejaw
dbałości o komfort pracy i co za tym idzie
– o wydajność pracowników.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” to jedna z najnowocześniejszych i najlepiej zarządzanych kopalń
w Polsce. Eksperci są co do tego zgodni, a ich
opinię potwierdzają wyniki finansowe. Sprzedawany przez spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i cementu.
Największymi odbiorcami urobku są elektrownie
zawodowe w Kozienicach i Połańcu, które wraz
z „Bogdanką” należą do grupy kapitałowej Enea.
– Mamy ponad 25-proc. udział w krajowym rynku
węgla dostarczanego do energetyki zawodowej,
co czyni nas jedną z największych polskich
kopalni. Od chwili wejścia do Grupy ENEA
wydobywamy rocznie około 9 mln ton węgla
– mówi Paweł Janowski, nadsztygar urządzeń
elektrycznych pod ziemią. – I choć nasz węgiel
jest średnioenergetyczny, to sprawdza się
idealnie w energetyce zawodowej: jest stabilny

—
Zdj. Urszula Czapla
/Arch. ABB

—
Obszar górniczy „Bogdanki” podzielony jest
na trzy rejony eksploatacyjne: Bogdanka,
Nadrybie oraz najmłodszy z nich – Stefanów.
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03

—
01 Kopalnia „Bogdanka”
to 136 km wyrobisk. Na
jednej zmianie pracuje
tu niemal dwa tysiące
osób.
—
02 Od 2004 roku firma
ABB dostarczyła elementy infrastruktury
energetycznej oraz
system nadzoru
MicroSCADA.
—
03 „Bogdanka” to wzorcowa kopalnia na polskim rynku wydobywczym węgla kamiennego.

w procesie spalania, wypala się do końca i nie
powoduje skoków temperatury. Dlatego też
ponad 75 proc. całego wydobycia trafia
do elektrowni należących do Grupy ENEA.
Możliwie najnowocześniejsze
Kopalnia rozpoczęła swoją działalność ponad
35 lat temu. Dzisiaj wydobycie prowadzone jest
na trzech niezależnych polach: Bogdanka, Nadrybie
i Stefanów. Na każdym z nich wybudowane są dwa
szyby. Jeden wydajny i nowoczesny zakład przeróbczy ulokowany jest w Bogdance, gdzie urobek
z pozostałych pól dostarczany jest taśmociągami.
– Mamy znacznie lepszą efektywność od kopalń
śląskich – dodaje Paweł Janowski. – Dzięki temu
jesteśmy liderem efektywności w branży w Polsce, ale to również bardzo dobry wynik w skali
całej Europy.
Efektywność to efekt prowadzonej od wielu lat
polityki modernizacyjnej. Maszyny wyciągowe,

—
27 lutego 2018 roku górniczy
wyciąg szybowy w Stefanowie
wyciągnął na powierzchnię
milionowy skip urobku.

stacje wentylatorów, transport podziemny czy
zakład przeróbczy wyposażone są w możliwie
najnowocześniejsze urządzenia i systemy.
Oprócz tego, że gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo, przyczyniają się także do obniżania
bieżących kosztów działalności.
– Zmodernizowana niedawno stacja wentylatorów na polu Stefanów zwróciła się w ciągu 10
miesięcy i pozwala na znaczące oszczędności
energii elektrycznej, która jest jednym z głównych kosztów naszej działalności – tłumaczy Ra-

fał Szczypiński, nadsztygar urządzeń elektrycznych na powierzchni. – Podobną modernizację
przeprowadziliśmy na polu Bogdanka. Trzecia
stacja – Nadrybie – nie będzie aż tak unowocześniana, ponieważ jest to najmniej perspektywiczne pole wydobywcze.
Nadrybie będzie więc jedynie solidnie odnowione. Zainstalowany zostanie nowy napęd, ale
układ rozruchu nie będzie wymieniany. Z uwagi
na to, że wymagana jest relatywnie niewielka wydajność wentylatora, nie pojawią się także przemienniki częstotliwości.
Tlen dla prawie 2 tysięcy osób
Najnowocześniejsza bez wątpienia jest stacja
wentylatorów Stefanów. Podobnie jak na pozostałych stacjach pracują tam dwa wentylatory,
oba sterowane przemiennikami częstotliwości.
To napędy i falowniki dostarczone przez firmę
ABB, która modernizowała wcześniej stację Bogdanka, a wkrótce zajmie się urządzeniami
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—
Zmodernizowana stacja
wentylatorów na polu Stefanów
zwróciła się w ciągu 10 miesięcy
w postaci zmniejszonych
kosztów energii elektrycznej.

na Nadrybiu. W Bogdance jest jednak tylko jeden
przemiennik, natomiast drugi wentylator, który
pełni funkcję urządzenia rezerwowego, ma sterowanie starego typu. Silnik jest uruchamiany przez
dławik rozruchowy w celu zmniejszenia prądu,
a wydajność wentylatora regulowana mechanicznie za pomocą dławienia przepływu powietrza.
– W Bogdance pracuje przede wszystkim wentylator główny, więc mniejsza efektywność drugiego urządzenia nie jest aż tak wielkim problemem – przyznaje Rafał Szczypiński. – Inaczej
sytuacja wygląda na Stefanowie. Tam wentylatory pracują naprzemiennie, aby urządzenia były
eksploatowane równomiernie.
Stacje wentylatorów i sam system wentylacji
to – obok maszyn wyciągowych – krytyczny obszar działalności firmy pod kątem bezpieczeństwa ludzi pracujących pod ziemią. A sprawa
dotyczy 136 km wyrobisk i niemal dwóch tysięcy
osób znajdujących się tam jednocześnie. Każda
przerwa w dostawie powietrza musi być w pełni
kontrolowana, a serwisowe przestoje wentylatorów powodują wstrzymanie prac na wielu odcin-

—
03

kach i obowiązkowe wyposażenie wszystkich
pracowników dołowych w mierniki poziomu
tlenu. Wyłączenia nie trwają jednak dłużej niż
dwie godziny i jest to czas bezpieczny dla zachowania odpowiedniej zawartości tlenu w wyrobiskach. W przypadku problemów lub przedłużającego się przestoju pracy klimatyzacji/stacji
wentylatorów mogłoby dojść do sytuacji, w której zatrzymanie części procesów produkcyjnych
i ewakuacja pracowników z najbardziej zagrożonych obszarów staną się koniecznością.
Cyfrowe wsparcie
O najwyższą jakość urządzeń i systemów „Bogdanka” dba nie tylko w miejscach, które bezpośrednio odpowiadają za życie i zdrowie ludzi.
Niemal każdy zakres działalności jest wspierany
nowoczesnymi technologiami. Według oceny
nadsztygarów – cały system energetyczny zakładu jest na bardzo wysokim poziomie. Solidne
prace modernizacyjne w tym zakresie rozpoczęły
się w 2004 roku, gdy firma ABB dostarczyła
i uruchomiła pierwszą nowoczesną rozdzielnię
główną RG-1 na poziomie 960 m w rejonie
Bogdanki.

—
01, 02, 03 Maszyny wyciągowe, stacje wentylatorów, transport podziemny i zakład
przeróbczy wyposażone
są w najnowocześniejsze urządzenia i systemy. Gwarantuje to
niezawodność i bezpieczeństwo, a także niższe
koszty działalności.
—
04, 05 Stacja wentylatorów Stefanów. Pracują
tam naprzemiennie dwa
wentylatory sterowane
przemiennikami częstotliwości. To napędy i falowniki dostarczone
przez firmę ABB.

—
04

—
05

– Od tamtego czasu ABB dostarczyła nam kolejne
rozdzielnice wysokiego i średniego napięcia, zabezpieczenia, elementy infrastruktury energetycznej oraz system nadzoru MicroSCADA – mówi
Rafał Szczypiński. – Szacujemy, że dzisiaj produkty energetyczne tej firmy stanowią
ok. 80 proc. naszej infrastruktury naziemnej
i podziemnej.
Dobra współpraca i przede wszystkim pozytywne doświadczenia spowodowały, że spółka
zainwestowała w narzędzie MineScape. To oprogramowanie ABB do modelowania pokładów
i wyrobisk ścianowych, które wspiera prace pro-

jektantów od momentu poszukiwania złoża,
określenia wielkości jego zasobów, jakości kopaliny, warunków geologicznych, hydrogeologicznych, tektonicznych poprzez planowanie udostępnienia i rozcięcia złoża.
– Wykorzystujemy program MineScape do tworzenia map geologicznych, robimy zestawienie
jakości złoża w danej ścianie i dane przekazujemy
do działu przygotowania produkcji w raportach
miesięcznych – tłumaczy Dawid Kołomański, inspektor ds. geologii. – Każdy pokład zaczyna się
u nas, wprowadzamy dane o otworach powierzchniowych, a później – wraz z postępem ro-
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Kolejne 50 lat życia
Dobre zarządzanie, nowoczesne technologie,
a także relatywnie korzystne warunki naturalne
(na Lubelszczyźnie zagrożenie metanowe i niebezpieczeństwo tąpnięć są stosunkowo niskie
przy stosowanych tu technologiach wydobycia)
czynią z „Bogdanki” kopalnię niemal wzorcową
na polskim rynku wydobywczym węgla kamiennego. Nic także nie wskazuje na to, by pod tym
względem coś miało się zmienić. Lubelska kopalnia cały czas dba o swój rozwój, także w kierunku
poszerzania obszarów wydobycia, czego przejawem są decyzje dotyczące planowanej eksploatacji pokładów węglowych w nowym polu wydobywczym Ostrów.
– Zdobyliśmy koncesję na eksploatację tego obszaru i po 2020 roku rozpoczniemy wydobycie
z tej części złoża, początkowo poprzez istniejącą
infrastrukturę – mówi Paweł Janowski. – Pierwsze duże inwestycje planowane są w tym rejonie

W SP ÓLNOTA MIE SZK A NIOWA „ P SZC ZELN A” W SZC ZECINIE

LW „Bogdanka” SA opublikowała wyniki za 2017 rok. Skonsolidowane przychody wyniosły 1 780,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ukształtowały się na poziomie 1 786,3 mln zł. Zysk netto
po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wyniósł 173,1 mln zł wobec 182,0 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny EBIT 236,4 mln zł
wobec 237,0 mln zł rok wcześniej, a EBITDA 594,0 mln zł w porównaniu z 606,5 mln zł w 2016 roku. Osiągnięte w 2017 r. wyniki
finansowe spółka ocenia jako dobre. „Bogdanka” niezmiennie
wyróżnia się na tle branży solidnymi wynikami, dzięki ciągłej
kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych.

w latach 2025-2030, ale pozyskiwanie węgla
z pola Ostrów rozpocznie się nieco wcześniej,
gdyż przylega ono bezpośrednio do pola Bogdanka i część wydobycia można zaplanować
od tej strony.
Bez względu na to, kiedy i w jakim trybie rozpocznie się eksploatacja tego pola, to już dziś
– po wstępnej fazie projektowania – wiadomo,
że funkcjonowanie kopalni udało się przedłużyć
o ok. 50 lat.
SŁAWOMIR DOLECKI
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Dobre wyniki za 2017 rok
bót – uzupełniamy je o informacje dotyczące
chodników i ścian. Z wprowadzonych danych możemy uzyskać dowolne raporty wspierające decyzje o rozcince, a także obrazujące jakość i miąższość pokładu.

TE CH NOLOG IE 	

—
Lubelski Węgiel „Bogdanka” to jedna z najnowocześniejszych i najlepiej zarządzanych
kopalń w Polsce.
Ma ponad 25-proc.
udział w krajowym
rynku węgla dostarczanego do energetyki zawodowej, co czyni ją
jedną z największych
polskich kopalń.

Darmowe kilowaty z dachu
96 paneli słonecznych o łącznej mocy 24 kW pokrywa całkowite
zapotrzebowanie na energię elektryczną bloku mieszkalnego na osiedlu
Książąt Pomorskich w Szczecinie. To wynik decyzji wspólnoty
mieszkańców „Pszczelna”, którzy na swoich przedstawicieli wybrali dwóch
młodych i zafascynowanych nowoczesnymi technologiami prezesów.

„Pszczelna” to jedna z pierwszych w Polsce
wspólnot mieszkaniowych, która zdecydowała
się na instalację systemu fotowoltaicznego.
Według wstępnych wyliczeń aż 90 proc. zapotrzebowania na energię udało się zaspokoić
z własnej instalacji. – Oczywiście kluczem do
sukcesu było finansowanie zewnętrzne na doskonałych warunkach – nie ukrywa Krzysztof Stasiewicz, który wspólnie z Piotrem Brzuszkiewiczem
kieruje zarządem wspólnoty.

—
Łączna moc instalacji – 24 kW
– została dopasowana do
potrzeb budynku, które wynoszą
ok. 22 tys. kWh rocznie.
Własna elektrownia
Jednym z największych problemów wspólnot
mieszkaniowych jest ich decyzyjność. A właściwie jej brak. Każda decyzja finansowa musi uzyskać zgodę co najmniej połowy członków wspólnoty, a doświadczenie pokazuje, że większość
z nich nie interesuje się nawet corocznym zebraniem sprawozdawczym.
– U nas na szczęście jest inaczej. Mamy 85 lokali,
które w większości zajmują młodzi ludzie. Średnia
wieku w naszej wspólnocie nie przekracza 35 lat
i są to osoby świadome swojej współodpowiedzialności za nasz majątek – podkreśla Krzysztof
Stasiewicz. – Kiedy przedstawiliśmy propozycję
zainstalowania na dachu budynku paneli fotowoltaicznych, wywiązała się burzliwa, choć merytoryczna dyskusja. I już na pierwszym zebraniu zapadła pozytywna decyzja, szczególnie że znaleźliśmy
dobre źródło finansowania, które nie wymagało
angażowania w inwestycję środków wspólnoty.
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—
Krzysztof Stasiewicz,
członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej
„Pszczelna”.

—

Rok cennych doświadczeń
—
Zdj. Urszula Czapla
/Arch. ABB,
WM „Pszczelna”
—
„Pszczelna” to jedyna
w Szczecinie wspólnota
mieszkaniowa, która ma
zainstalowane panele
fotowoltaiczne. W całym
województwie zachodniopomorskim są tylko
dwie takie wspólnoty.

Projekt został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu „Prosument”. Na dofinansowanie złożyła
się bezzwrotna dotacja, z której pokryto 40 proc.
kosztów, natomiast pozostała część w formie
kredytu jest preferencyjnie oprocentowana
na 1 proc. Rata jest spłacana przez wspólnotę
z oszczędności uzyskanych na rachunkach za
energię elektryczną, więc mieszkańcy nie ponoszą
w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów.
– Zainteresowanie wspólnot mieszkaniowych
tego typu inwestycjami jest dość duże, jednak
pozytywny finał zdarza się sporadycznie – przyznaje Radosław Posmyk z firmy Helio Experts
z Warszawy, która wykonywała instalację. – Nie-

powodzenie wynika najczęściej z braku możliwości uzyskania zgody większości mieszkańców, ale
także z powodu sporej biurokracji i wyzwań
technicznych, jakie muszą pokonać zarządy.
Niezbędna analiza ekonomiczna i techniczna,
a także konieczność zawarcia porozumienia
z dostawcą energii elektrycznej i przystosowania
infrastruktury do nowych warunków odbioru wymagają wiedzy, a przede wszystkim
zaangażowania. Nie wszystkim się chce,
a w Szczecinie akurat trafiło się dwóch prezesów,
którym się chciało i dzisiaj wspólnota
„Pszczelna” ma na dachu własną elektrownię.
Chęć dzielenia się sukcesem
Budynek ma dobrą lokalizację, jeśli chodzi o potrzeby tego typu instalacji. Jest usytuowany od

strony południowo-zachodniej, a dach nie jest
zasłonięty drzewami ani wyższymi blokami.
Przy dobrej pogodzie słońce operuje cały dzień.
System składa się z 96 paneli fotowoltaicznych
marki Viessmann o mocy 255 W każdy, a także
inwertera ABB, który odpowiada za przetworzenie pozyskanej energii do jej stanu użytkowego.
Łączna moc całej instalacji fotowoltaicznej wynosi 24 kW i została dopasowana do potrzeb budynku, które obecnie wynoszą ok. 22 tys. kWh
rocznie. Inwerter podłączony jest do sieci transmisji danych, dzięki czemu w dowolnym momencie można obserwować aktualne parametry
instalacji. Wgląd w produkcję chwilową, tygodniową czy miesięczną umożliwia aplikacja ABB
– Plant Viewer.

Instalacja fotowoltaiczna została uruchomiona 25 grudnia
2016 roku. Rozliczenia z dostawcą energii odbywają się
w cyklu rocznym, dlatego nie
ma jeszcze oficjalnych danych
o rozliczeniu energii za 2017
rok, ale wstępne analizy wspólnoty wskazują, że udało się zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne budynku na poziomie
90 proc. Ten „niedobór” wynika
głównie z faktu, że energia
elektryczna potrzebna jest
także w nocy do zasilania wind,
oświetlania klatek schodowych

czy garażu, a wówczas system nie jest w stanie dostarczyć zasilania. Nadprodukcja energii, jaka pojawia
się w miesiącach letnich,
jest przekazywana do sieci
i odbierana w okresach
większego zapotrzebowania i niższej produkcji instalacji. Marża za „magazynowanie” wynosi 30 proc.,
co oznacza, że za każdy
przesłany do sieci 1 kW
energetyka zwraca wspólnocie 0,7 kW.

—
Średnia wieku członków
wspólnoty „Pszczelna” nie
przekracza 35 lat i są to
osoby świadome swojej
współodpowiedzialności
za nasz majątek.
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w ostatnim czasie bardzo dużo, głównie za
sprawą zakończonego niedawno programu „Prosument”, z którego korzystano również w Szczecinie. Tam – zgodnie z założeniami – spłata kredytu nastąpi po 9 latach, przy miesięcznej racie
830 zł. Później instalacja zacznie generować rzeczywiste oszczędności, które zasilą budżet
wspólnoty.
Pozyskana z instalacji fotowoltaicznej energia
elektryczna może być wykorzystana tylko na potrzeby części wspólnej budynku: oświetlenia klatek schodowych, garaży, pracę wind czy wentylacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie
można jej dystrybuować wśród mieszkańców.
Zysk członków wspólnoty z inwestycji wynika jedynie z obniżenia rachunków za energię elektryczną zużytą przez budynek jako taki. Ten zysk,
zgodnie z decyzją mieszkańców, będzie w przyszłości przekazywany na fundusz remontowy,
dzięki czemu mieszkańcy nie będą zagrożeni
podwyżkami czynszu, mimo rosnących potrzeb
modernizacyjnych starzejącego się budynku.
Szacuje się, że żywotność tego typu instalacji
wynosi 25 lat. Po tym czasie może ona oczywiście pracować dalej, jednak zgodnie z deklaracją
producenta wydajność paneli spada do 80 proc.

—
Ulokowany w piwnicy inwerter solarny podłączony został do sieci
transmisji danych,
dzięki czemu w dowolnym momencie można
obserwować aktualne
parametry instalacji.
Wgląd w produkcję
chwilową, tygodniową
czy miesięczną umożliwia aplikacja ABB
– Plant Viewer.

– Wielu członków wspólnoty systematycznie
przegląda stan naszej instalacji, ponieważ dostęp do aplikacji i danych nie jest zabezpieczony
hasłem – mówi Krzysztof Stasiewicz. – A dla
mniej „mobilnych” przygotowaliśmy elektroniczną tablicę poglądową na elewacji budynku.
Na niej także można zapoznać się z bieżącymi
parametrami pozyskiwanej energii.
Rozwiązanie to zostało „podejrzane” u operatora
energetycznego Enea, który na jednym ze swoich
budynków również ma panele i wyświetlacz z informacjami. Zarząd „Pszczelnej” uważa, że tablica poglądowa ma także walor edukacyjny.
– Z promowaniem nowych ekologicznych rozwiązań chcemy wyjść na zewnątrz. Nasza instalacja
będzie udostępniona do celów edukacyjnych dla
szkół i uczelni wyższych, studenci będą mogli
zbierać u nas materiały do prac magisterskich
i doktorskich – mówi Krzysztof Stasiewicz, który

sam jest w trakcie pisania doktoratu na podstawie wspólnotowej instalacji. – Prezentowaliśmy
się także podczas Dni Ziemi w Szczecinie, na
sympozjum poświęconym ekologicznym budynkom, a wkrótce Fundacja Ekolokator będzie wykorzystywała naszą instalację w celach promocyjnych i edukacyjnych.
Rzeczywiste oszczędności
W Szczecinie to jedyna wspólnota mieszkaniowa,
która ma zainstalowane panele fotowoltaiczne.
W województwie zachodniopomorskim są takie
dwie (druga znajduje się w Świnoujściu) i powstały mniej więcej w tym samym czasie. Każdego dnia Krzysztof Stasiewicz i Piotr Brzuszkiewicz odbierają jednak telefony od zarządów
wspólnot z miast i gmin ościennych z pytaniem,
jak się przygotować do takiej inwestycji. Chętnie
dzielą się doświadczeniami i radą, bo doskonale
pamiętają, ile czasu i energii kosztowało ich po-

zyskanie i zrozumienie tej wiedzy. Nawet nie tyle
technicznej, ile prawno-organizacyjnej.
– Zaprojektowaliśmy i przygotowaliśmy od
strony technicznej całą instalację, jednak gdyby
nie zaangażowanie zarządu „Pszczelnej” w przygotowanie dokumentacji prawnej, wniosków
i umów, ta inwestycja nie miałaby szans powodzenia – uważa Radosław Posmyk. – Wybór paneli oraz inwertera firmy ABB był po naszej stronie. Zawsze stawiamy na najwyższą jakość
i mamy już wiele realizacji wykorzystujących te
urządzenia. Był nawet taki moment, że inwerter
ABB stał się głównym elementem naszych instalacji.
Firma Helio Experts specjalizuje się w projektowaniu i budowie instalacji dla domów jednorodzinnych oraz mikro- i średnich przedsiębiorstw,
czyli układów o mocy do 40 kW. Zleceń miała

Wejść w świat technologii
Członkowie zarządu wspólnoty nie ukrywają, że
ich technologiczne ambicje sięgają dalej. Teraz
na celowniku jest system BMS (z ang. Building
Management System), czyli system zarządzania
budynkiem. Rozwiązania tego typu, jeszcze niedawno zarezerwowane dla apartamentowców
i biurowców, pojawiają się dzisiaj w coraz mniejszych budynkach, a nawet rezydencjach. Zadaniem BMS jest integrowanie wszystkich instalacji
w jedną całość, co pozwala efektywnie i w sposób oszczędny zarządzać obiektem z jednego
miejsca, nawet za pomocą tabletu czy smartfona. System BMS kontroluje parametry pracy
poszczególnych urządzeń, informuje o problemach i awariach. Udostępnia także interfejs graficzny, który w czytelny sposób pozwala na podgląd parametrów pracy oraz ich zmianę.
– BMS optymalizuje proces zarządzania budynkiem, ale też pozwala na oszczędności na poziomie automatyki. Może być zintegrowany z fotowoltaiką, udostępnia monitoring instalacji
oświetleniowej, wentylacyjnej i systemu dostępu
do budynku. Na ten rok zaplanowaliśmy modernizację oświetlenia. Przechodzimy na ledowe
źródła światła, które będą w pełni kompatybilne
z BMS – wylicza Krzysztof Stasiewicz. – Mamy już
wstępne przyzwolenie mieszkańców na taką inwestycję, jesteśmy po szkoleniach. Mówiąc
krótko: chcemy całkowicie wejść w świat technologii inteligentnego budynku.
SŁAWOMIR DOLECKI
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Siła,
która tkwi
w prostocie

sprowadzone do jednego przycisku, który może
obsłużyć nawet dziecko. Oczywiście systemy potrafią dużo więcej, ale wykorzystanie tych możliwości zależy do świadomości użytkownika. System może np. sprawdzić naszą lokalizację na
podstawie GPS i otworzy bramę wjazdową, gdy
zbliżymy się do domu, ale jeśli przyjechaliśmy
tylko po zapomnianą teczkę z dokumentami, to
nie będzie miało większego sensu. Zdarza się
też, że klienci życzą sobie nietypowych zastosowań. Jeden z inwestorów zdecydował się na konfigurację przycisku ściennego, który po naciśnięciu wysyła powiadomienie na smartfon. Służy to
temu, by dziecko po powrocie ze szkoły sygnalizowało rodzicom, że wróciło do domu. Dzięki
temu rodzic ma gwarancję, że pociecha np. nie
wysyła sms-a z innej lokalizacji niż deklaruje.

O domu inteligentnym, jego polskich
użytkownikach i profesjonalizującej się
branży opowiada Marcin Majewski, założyciel
firmy Automatiq z Poznania.

Czy po zainstalowaniu systemu klienci szybko
odnajdują się w swoich nowych inteligentnych
domach?
Zazwyczaj musi upłynąć trochę czasu, by klient
dobrze poznał możliwości systemu i dopasował
je do swoich potrzeb. Jeśli ktoś dopiero wprowadził się do nowego domu, to nie wie jeszcze, jakie
oświetlenie najlepiej będzie pasowało mu pod-

AUTOM ATIQ SP. Z O.O.

—
Zdj. Urszula Czapla
/Arch. ABB

Od kilkunastu lat działa Pan w branży automatyki domowej. Od półtora roku zajmuje się Pan
instalacją i integracją systemu ABB-free@home.
Jacy klienci i w jakich nieruchomościach najczęściej decydują się na tego typu instalację?
Najczęściej systemy automatyki domowej instalujemy w domach o powierzchni 180-200 m 2, ale
zdarzają się też realizacje w mniejszych budynkach czy mieszkaniach, np. w rewitalizowanych
kamienicach. System ABB-free@home z założenia miał być zarezerwowany do niewielkich domów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie,
by stosować go także w bardziej okazałych
rezydencjach, które mają np. 400 m 2 .
Ich właściciele mogą jednak wybrać rozbudowany system KNX. Dlaczego mieliby decydować
się na prostsze rozwiązanie?
W tym wypadku siła tkwi właśnie w prostocie.
Możemy oczywiście proponować wiele rozbudowanych funkcji, jednak musimy wziąć pod uwagę
preferencje klienta – czy będzie z nich korzystał.
Znam przypadki, gdy w domu zainstalowany jest
system KNX, który nie spełnia oczekiwań, bo jest
zbyt rozbudowany, jak na potrzeby jego mieszkańców.
Liczba funkcji i zaawansowana technologia
stają się problemem?
Tak się zdarza, gdy funkcje nie zostały dobrane
do potrzeb klienta. Przykładowo, użytkownik
może używać do sterowania panelu dotykowego
z dwunastoma różnymi przyciskami. Jeśli do każdego z nich możemy przypisać dwie funkcje, to

mamy już 24 operacje możliwe do wykonania
z jednego panelu. W pewnym momencie łatwo
przekroczyć granicę, gdy sterowanie własnym
domem przestaje być intuicyjne. Dlatego instalatorzy powinni kłaść nacisk na dopasowanie funkcji systemów do indywidualnych wymagań.
W tym wypadku mniej znaczy więcej.
Czy klienci wiedzą, czego oczekują od domu inteligentnego?
System automatyki domowej wciąż kojarzy się
z tym, że jest drogi i można sterować nim z telefonu. My staramy się pokazywać, ile korzyści
może przynieść zintegrowanie najważniejszych
funkcji i instalacji domowych. Jednym intuicyjnym pilotem, czyli smartfonem, możemy bowiem
sterować oświetleniem, roletami czy ogrzewaniem, a to duża wygoda. Klientów oczywiście
trzeba edukować i pomóc im identyfikować potrzeby. Gdy przychodzą do naszego showroomu,
mają wiele funkcji na wyciągnięcie ręki i mogą
zobaczyć, jak działają one w praktyce. Bez tego
trudno im to sobie wyobrazić.
Jaka jest świadomość tej technologii wśród
klientów?
Ich wiedza jest różna w zależności od wieku.
Wszystkich łączy to, że chcą zrealizować projekt
domu marzeń. Młodsi klienci dobrze orientują się
w nowinkach i pytają np. o geolokalizację, co dla
seniorów bywa abstrakcją. ABB-free@home to
najlepsze rozwiązanie dla osób, którym zależy na
podstawowych funkcjonalnościach usprawniających życie i zwiększających komfort życia w domu.

—
Świadomość technologii wśród klientów jest
różna w zależności
od wieku. Wszystkich
łączy to, że chcą zrealizować projekt domu
marzeń – twierdzi
Marcin Majewski.

Jak klienci wyobrażają sobie proces tworzenia
domu inteligentnego?
Bardzo często przychodzą do nas i mówią, że instalację wykonuje u nich np. pan elektryk Kowalski, ale chcieliby mieć zintegrowane funkcje
w domu. Niestety, wtedy pracuje się nam najtrudniej, bo często dotyczy to wykonawców, którzy
podchodzą do instalacji elektrycznej sztampowo,
a my musimy dostosować się do tego, co zastaniemy. Czasem okazuje się to nawet przeszkodą
w realizacji projektu, bo instalacja automatyki domowej wymagałaby poprawienia wielu błędów,
kucia ścian i prac budowlanych. Po pierwszym
spotkaniu z nami klienci znają możliwe scenariusze. Często na tym etapie uświadamiają sobie,
że nie uwzględniali takich prac w swoim projekcie
i budżecie. Widać jednak, że branża się profesjonalizuje. Coraz więcej osób korzysta z usług
projektantów wnętrz i architektów, a także przychodzi do nas na tyle wcześnie, że możemy przygotować dokładną specyfikację dla instalacji.
Jakie funkcje zwracają szczególną uwagę użytkowników?
Katalog funkcjonalności szybko się powiększa,
ale klienci i tak najczęściej pytają o funkcje bazowe. Chcą wiedzieć, czy automatyka domowa
wpłynie na większe bezpieczeństwo w domu lub
obniżenie kosztów eksploatacji. W „tradycyjnym”
domu za każdym razem musimy wyłączyć
wszystkie światła wychodząc z budynku, ustawić
ogrzewanie tak, żeby temperatura była niższa
podczas naszej nieobecności, i załączyć alarm.
W inteligentnym domu wszystkie czynności są

—
W pewnym momencie łatwo
przekroczyć granicę, gdy
sterowanie własnym domem
przestaje być intuicyjne.

czas śniadania, jakie do oglądania telewizji, a jakie do wieczornych spotkań ze znajomymi. Dopiero po kilku miesiącach od zainstalowania
systemu można mówić o pełnym wykorzystaniu
jego możliwości.
Czy systemy automatyki budynkowej znajdą powszechne uznanie wśród deweloperów?
Dla deweloperów nadal nadrzędnym czynnikiem
jest koszt wybudowania jednego metra kwadratowego, a jak wiadomo, automatyka budynkowa
podnosi cenę i nie jest niezbędnym elementem
do ukończenia inwestycji. Pojawili się już debiutanci, którzy oferują podstawy systemu automatyki w standardzie sprzedawanych mieszkań.
W przyszłości pociągnie to za sobą także ruchy
konkurencji i spowoduje, że zwiększą się oczekiwania klientów wobec deweloperów. Z naszej
strony wymaga to przygotowania elastycznej
oferty, która rozłoży koszt zakupu i instalacji systemu automatyki domowej między inwestora
a kupującego mieszkanie.
ROZMAWIAŁA AGATA ADAMCZEWSKA
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Kilkadziesiąt
projektów w rok
Firma Automatiq z Poznania działa na rynku dopiero półtora roku, ale ma
za sobą już kilkadziesiąt instalacji inteligentnych domów, a w planach jest
również współpraca z deweloperami.
—
Zdj. Urszula Czapla
/Arch. ABB

Automatiq szybko zajął silną pozycję na rynku
automatyki domowej. W zaledwie rok firmie
udało się zrealizować kilkadziesiąt udanych instalacji w domach jednorodzinnych. Firma zaczęła od otwarcia showroomu w Poznaniu,
w którym klienci mogą zobaczyć i sprawdzić,
jak działa dom inteligentny.
Domowo, a nie komercyjnie
Marcin Majewski, który zarządza firmą, uważa, że
kluczem do sukcesu był świadomy dobór produk-

tów, a także specjalizacja. – Nie zajmujemy się
automatyką w nieruchomościach komercyjnych,
bo chcemy specjalizować się w instalacjach domowych. Klienci traktują nas jak partnera, który
odpowiada za sterowanie ich najważniejszym
miejscem na ziemi, czyli domem – mówi. Jak dodaje, wybór Automatiq od razu padł na system
ABB-free@home z uwagi na jego solidność.
– Choć system jest stosunkowo nowy na rynku
i w swoim segmencie ma tańszych konkurentów,

—
Firma Automatiq specjalizuje się w instalacjach automatyki dla
domów, realizując projekty „pod klucz”.

to wygrywa wysokiej jakości osprzętem, akcesoriami i połączeniami. Jest uczciwie zaprojektowany i widać w nim bogate elektrotechniczne
doświadczenie ABB. Wiemy, że ten system nie
zawiedzie – mówi.
Firma Automatiq pierwsze pół roku swojej działalności poświęciła na dokładne poznanie
ABB-free@home. Szybko jednak okazało się,
że trzeba uzupełnić ofertę o produkty dla innych
instalacji.
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Od kanalizacji po antenę
– Realizujemy projekty „pod klucz”, czyli zajmujemy się przygotowaniem specyfikacji od kanalizacji aż po antenę na dachu. Wprowadziliśmy
kompleksową ofertę, bo dostrzegamy zainteresowanie również innego rodzaju instalacjami na
styku automatyki domowej. Rozpoczęliśmy
współpracę z producentami zaawansowanych
rozwiązań, np. dla systemów grzewczych, hydraulicznych czy oświetleniowych, bo to daje
nam pewność, że nie będą one zaburzały działania automatyki domowej – mówi Marcin Majewski. Wnioski pojawiły się same, gdy kilku klientów zgłaszało problem ze sterowaniem w domu.
W praktyce okazywało się, że nie zawodzi automatyka budynku, ale np. ogrzewanie, bo instalacja grzewcza nie została odpowiednio przygotowana.
Automatiq chce wykorzystać referencje
do zwiększenia sprzedaży w regionie oraz zasięgu. Kolejnym krokiem w rozwoju przedsiębiorstwa będzie także podjęcie współpracy
z deweloperami.
AGATA ADAMCZEWSKA
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O krok przed awarią
Awaria lub nieplanowane zatrzymanie głównych napędów
pracujących w zakładzie może wiązać się ze stratami
finansowymi. Zdalny monitoring tych kluczowych urządzeń
pomoże uniknąć niemiłych niespodzianek.

ABB Ability™ Condition Monitoring for Drives,
czyli zdalny monitoring napędów, to usługa dla
tych, którzy posiadają w swoim zakładzie pracujące przemienniki częstotliwości niskiego oraz
średniego napięcia ABB. Rozwiązanie dostarcza
informacje o pracy napędu w czasie rzeczywistym. Zbieranie wszystkich danych na bieżąco
oraz ich analiza przez zaawansowany algorytm
ułatwia użytkownikowi podejmowanie zawczasu
właściwych decyzji dotyczących planowania
przeglądów i wymian prewencyjnych.
Jak to działa
Główną zaletą usługi jest przewidywanie zagrożeń oraz zapobieganie im, zanim nastąpi awaria.
Do falownika zostają podłączone urządzenia,
które monitorują główne parametry pracy napędu – również te określające pracę silnika.
Głównymi parametrami, które widzimy w czasie
rzeczywistym, są m.in. prąd, napięcie, temperatura tranzystorów IGBT, temperatura pracy napędu, prędkość obrotowa. Za pomocą czujników
monitorujemy również temperaturę panującą
w rozdzielni oraz wilgotność. Podłączenie do internetu przemiennika częstotliwości przebiega
za pomocą sieci operatora lub zewnętrznego
modemu GSM, poprzez szyfrowane połączenie.
Następnie dane są analizowane w chmurze, a powiadomienia wysyłane automatycznie. Dzięki
temu zarówno operator, jak i inżynierowie serwisu ABB mogą na bieżąco monitorować pracę
całego urządzenia. Jeżeli w funkcjonowaniu napędu zostanie wykryty błąd, pracownik ABB
może udzielić błyskawicznego wsparcia.
Możemy ustawić wartości wybranych parametrów tak, by użytkownik był zawiadamiany o nieprawidłowościach. Usługa zdalnego monitoringu
powiadomi nas np. o niepokojącym trendzie
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Zdj. Arch. ABB

wzrostu wartości momentu, prądu lub temperatury jeszcze przed pojawieniem się odpowiedniego komunikatu na urządzeniu. Informacja ta
daje nam możliwość sprawdzenia pracy napędu
oraz pozwala zaplanować np. czyszczenie lub wymianę wentylatora chłodzącego. Z drugiej strony,
monitoring pomaga również w planowaniu postojów maszyny, jeśli chcemy sprawdzić jej stan
(czy nie ma zewnętrznych przyczyn, np. zwiększenie momentu obciążenia może sygnalizować problemy mechaniczne z pompą lub wentylatorem).
Dodatkową zaletą zdalnego monitoringu napędów jest możliwość analizy danych za dowolny
czas pracy napędu. Jeżeli urządzenie pracuje sezonowo, możemy porównać zapotrzebowanie na
energię elektryczną i wydajność maszyny w różnych okresach – w zależności od obciążenia czy
obłożenia produkcji.
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Dodatkowe możliwości
Możemy również szacować okres pracy głównych
elementów napędu (usługa Predictive Maintenance), czyli kondensatorów, tranzystorów IGBT,
wentylatorów. Dzięki temu łatwiej planować wymianę najbardziej obciążonych i wyeksploatowanych elementów przemiennika w celu uniknięcia
nagłego postoju całej maszyny. Niemal natychmiastowe rozpoznanie i analiza błędu pozwalają
zminimalizować czas przestoju.
Użytkownik otrzymuje cykliczny raport o stanie
kluczowych elementów przemiennika oraz całodobowe wsparcie telefoniczne i zdalne serwisu
ABB. Inżynier serwisu ABB ma dostęp do informacji na temat pracy falownika oraz jego błędów
i alarmów, gdy znajduje się nawet kilkaset kilometrów od miejsca awarii. W ramach dodatkowej
usługi może przez telefon udzielić wskazówek na
temat rozwiązania błędu i przywrócenia napędu
do pracy.
Rozwiązanie nie ogranicza liczby podłączonych
przemienników częstotliwości i jest dopasowywane do indywidualnych preferencji użytkowników, m.in. pod kątem rozmieszczenia napędów
w zakładzie. Usługa dostępna jest dla napędów:
ACS580, ACS880, ACS800 oraz ACS1000,
ACS5000 ACS6000, ACS2000, ACS580MV.
Więcej informacji:
Tomasz Wlazło, tel.: 734 406 793,
e-mail: tomasz.wlazlo@pl.abb.com

—
Tr z y u s ł u g i – j e d e n c e l
W ramach cyfrowej oferty ABB Ability™ dostępne są
trzy usługi na potrzeby użytkowników falowników,
konfigurowane w zależności od potrzeb operatora:
ABB Ability™ Condition Monitoring – bieżące monitorowanie pracy napędów w celu weryfikacji ich
stanu z dostępem do danych online oraz historii
pracy w wybranym przedziale czasu.
ABB Ability™ Remote Support – w przypadku wystąpienia awarii inżynierowie serwisu mają zdalny dostęp do falownika w celu weryfikacji parametrów.
ABB Ability™ Predictive Maintenance – monitorowanie pracy napędów w celu weryfikacji ich stanu oraz
oszacowanie czasu życia kluczowych elementów falownika, takich jak tranzystory IGBT i kondensatory
elektrolityczne.
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Zmagazynowaną energię można wykorzystać,
gdy jest najbardziej potrzebna, np. po zachodzie
słońca lub wczesnym rankiem, przed wyjściem
do pracy lub szkoły. Rozwiązanie składa się z jednofazowego falownika ABB o mocy 4,6 lub
3,6 kW, z możliwością rozbudowy o kolejne trzy
moduły akumulatora litowo-jonowego o pojemności użytecznej 2 kWh każdy. Dzięki wykorzystaniu niezależnych wejść MPPT (śledzenie
punktu mocy maksymalnej) można podłączyć
dwie części instalacji działających niezależnie
od siebie, np. gdy posiadamy moduły fotowoltaiczne skierowane w dwóch różnych kierunkach.
Ma to wpływ na sprawność instalacji.

PROD UKT Y 	

awarii sieci dystrybucyjnej. W momencie braku
napięcia sieciowego falownik zasila wybrany obwód dla podtrzymania pracy podłączonych zdefiniowanych urządzeń, np. lodówki, pieca, bojlera. Jednym z warunków koniecznych do
zasilenia wybranego urządzenia jest wystarczająca produkcja energii z generatora PV lub dostateczna ilość energii zmagazynowanej w akumulatorze litowo-jonowym zestawu REACT.
W marcu ABB ogłosiła, że druga generacja falownika – REACT 2 – zostanie wyposażona w akumulatory o pojemności do 12 kWh.
Więcej informacji:

Śledzenie w aplikacji
Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym
w modelu REACT jest możliwość zasilenia czterech wyjść do zarządzania odbiornikami energii
(np. bojler, klimatyzator, pralka). W zależności od
aktualnej produkcji energii użytkownik – poprzez
aplikację mobilną oraz interfejs przeglądarki
www – może w szybki sposób zdefiniować czas
oraz źródło (z PV lub energii zmagazynowanej
w baterii) do zasilenia odbiorników.
Naturalne chłodzenie falownika eliminuje ryzyko
dostania się do wnętrza urządzenia ciał obcych.
Dzięki bezprzewodowemu połączeniu wi-fi oraz
darmowemu dostępowi do portalu Aurora, istnieje możliwość zdalnego bądź lokalnego monitorowania systemu, bez konieczności użycia dodatkowych interfejsów.

—

R E AC T -3 .6/4.6 -TL

Falownik fotowoltaiczny
z magazynem energii
System magazynowania energii do użytku domowego
REACT pozwala właścicielom nieruchomości
magazynować nadwyżki energii wyprodukowanej
w ramach instalacji fotowoltaicznej.

Gdy jesteśmy poza domem, z pomocą przychodzi
aplikacja MyREACT™. Dzięki niej właściciel instalacji fotowoltaicznej może w prosty i intuicyjny
sposób śledzić produkcję energii oraz podstawowe parametry instalacji fotowoltaicznej, takie
jak zużycie energii na potrzeby własne, ilość zmagazynowanej energii lub przepływ energii pomiędzy instalacją PV, magazynem i odbiornikami.
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Artur Gaj, tel.: 600 475 336
email: artur.gaj@pl.abb.com

—
Zdj. Marina
Lohrbach/Fotolia

—
N a j w a ż n i e j s z e c e c h y R E AC T:
• Jednofazowy falownik fotowoltaiczny o maks.
mocy wyjściowej AC 3,6 kW lub 4,6 kW.
• Szeroki zakres napięć wejściowych.
• Możliwość rozbudowy do 3 modułów zasilania bateryjnego o poj. użytkowej 2 kWh każdy.
• 2 x MPPT (śledzenie punktu mocy maksymalnej).
• 4 programowalne wyjścia do zarządzania wybranymi odbiornikami elektrycznymi, np. bojler, pralka.
• Ł atwy i szybki montaż, naturalne chłodzenie.
• W yświetlacz graficzny LCD.

Integracja z ABB-free@home
Jedną z najważniejszych funkcji falownika REACT
jest integracja z systemem inteligentnego zarządzania budynkiem ABB-free@home, który umożliwia zarządzanie wieloma funkcjami apartamentu lub domku jednorodzinnego za pomocą
komputera osobistego lub urządzenia mobilnego
podłączonego do internetu. Integracja zmienia
naszą nieruchomość w inteligentny budynek.
Kolejną nowością zastosowaną w modelu REACT
jest funkcja backup. Służy ona do zasilania wydzielonych obwodów (do mocy 3 kW) w czasie

• W łaściciel otrzymuje pełny przegląd informacji o instalacjach w domu; wizualizacja automatyki domu
i informacji dostarczanych z systemu REACT w ramach jednej aplikacji.
• Integracja z systemem inteligentnego budynku
ABB-free@home – przy wykorzystaniu jednej aplikacji mobilnej możliwość m.in. sterowania oświetleniem, temperaturą, roletami, jak również monitorowania instalacji PV.

—
ABB Dialog – blog ABB w Polsce
Dołącz do rozmów na temat trendów
i technologii kształtujących lepszy świat.

Nowinki technologiczne, nowoczesne rozwiązania dla przemysłu i biznesu, trendy w rozwoju
poszczególnych branż rynku, a także społeczna odpowiedzialność biznesu, ciekawe inicjatywy
i projekty. Wszystko to w regularnych wpisach tworzonych przez naszych blogerów. To nasz
dialog z Wami. www.abb-conversations.com/pl

