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Cza sa mi naj lep sze po my sły po ja -
wia ją się, gdy naj mniej się ich spo -
dzie wa my. Tak by ło w przy pad ku

Phi lip pa Sinn. Wy ru szył w rejs że glar ski,
aby uciec od stre sów zwią za nych z pra cą
kon sul tan ta w bran ży mo to ry za cyj nej. Gdy
fa le roz bi ja ły się wo kół nie go, za czął my -
śleć o ener gii, któ rą mu szą za wie rać. Wra -
ca jąc do do mu, za pro jek to wał eko no micz -
ny spo sób prze kształ ce nia tej ener gii
w ener gię elek trycz ną, bez po trze by sto so -
wa nia za awan so wa nej tech no lo gii. Po mysł
ten opi sał w roz pra wie dok tor skiej i wy ko -
rzy stał go w fir mie Sinn Po wer, za ło żo nej
w 2014 ro ku. Obec nie fir ma ma sie dzi bę
w oko li cach Mo na chium. Za trud nia dzie -
sięć osób, któ re pra cu ją nad wy ko rzy sta -
niem w przy szło ści ener gii z mo rza, a tak-

że 15 stu den tów, któ rzy wno szą świe że
spoj rze nie na pro wa dzo ne ba da nia.

Sys tem prze twor ni ków ener gii fal
Po szcze gól ne mo du ły sys te mu bu do wa -

ne są z me ta lo wych kom po nen tów, pły tek
PCB, ge ne ra to rów, urzą dzeń po mia ro wych
i prze wo dów. Są one na stęp nie łą czo ne
za po mo cą lek kie go me cha ni zmu, two rząc
więk sze pły wa ją ce ele men ty. Każ dy mo duł
ma u do łu krą żek w kształ cie dys ku o śred -
ni cy do trzech me trów, któ ry uno si się
i opa da wraz z fa la mi. Ruch wo dy jest na -
stęp nie prze no szo ny w gó rę za po mo cą
prę ta o dłu go ści dzie się ciu me trów, któ ry
na pę dza do ośmiu ge ne ra to rów. Ge ne ra to -
ry za mie nia ją ru chy prę ta w ener gię elek -
trycz ną. Na stęp nym eta pem roz wo ju ukła -

du na pę do we go bę dzie ta kie je go prze kon -
stru owa nie, aby ge ne ra tor za wsze krę cił się
w tym sa mym kie run ku, nie za leż nie od te -
go, czy pręt po ru sza się w gó rę, czy w dół
(rys. 1).

In sta la cja w He ra klio nie

Zi mą 2018 ro ku za re je stro wa no na fil -
mie pra cę sys te mu za in sta lo wa ne go w por -
cie grec kie go mia sta He ra klion. Dzię ki spe -
cjal nej kon struk cji i wy trzy ma łym kom po -
nen tom mo du ły dru giej ge ne ra cji przy mo -
co wa ne do ścia ny na brze ża funk cjo nu ją
na wet pod czas sztor mu i ogrom nych fal.
Kom po nen ty te obej mu ją tak że prze wo dy
i złą cza wy pro du ko wa ne przez fir mę Lapp.
Wszyst kie ele men ty by ły w sta nie wy trzy -
mać ude rze nia fal i wo dy mor skiej (rys. 2).

In sta la cja w He ra klio nie trans mi to wa ła
na ży wo da ne w cza sie rze czy wi stym bez -
po śred nio do fir my w Niem czech. Każ dy
mo duł ge ne ru je mak sy mal nie do 24 ki lo -
wa tów. Śred nia wy daj ność jest nie co
mniej sza, 2,5 ki lo wa ta, przy uży ciu ma łe-
go pły wa ka. Fir ma pla nu je za mon to wa nie
na stęp nej ge ne ra cji mo du łów z więk szy mi
pły wa ka mi o śred ni cy trzech me trów, któ -
re po zwo lą wy ge ne ro wać dwa ra zy wię cej
ener gii elek trycz nej. Urzą dze nie te go ro -
dza ju (wiel ko ści mi ni mum sied miu mo du -
łów na trzy mo du ły) bę dzie w sta nie wy ge -
ne ro wać 550 000 ki lo wa to go dzin rocz nie.
To wy star czy ło by do za opa trze nia oko-
ło 100 go spo darstw do mo wych w ener gię
elek trycz ną.

Ener gia z fal ja ko uzu peł nie nie
ge ne ra cji z OZE

Wa dą wie lu źró deł ener gii od na wial nej
jest to, że nie są one w sta nie wy twa rzać
ener gii w spo sób cią gły. Na wet naj więk sza

System generacji energii 
z fal – produkty Lapp
Świat do pie ro od nie daw na za czął do strze gać ogrom ne moż li wo ści drze mią ce w ener gii fal mor -
skich. Fir ma Sinn Po wer po sta no wi ła wy ko rzy stać wiel ki po ten cjał mo rza, dzię ki za sto so wa niu
eko no micz nych prze twor ni ków ener gii fa lo wej. Sys tem prze szedł już wstęp ne te sty. Fir ma sto -
su je w swo ich kon struk cjach prze wo dy i ak ce so ria fir my Lapp.
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Rys. 1. Mo del mo du łu ge ne ra to ra i dru ga ge ne ra cja mo du łów SINN w por cie w He ra klio nie



tur bi na wia tro wa jest bez u ży tecz na, je śli wiatr nie wie je, a naj no -
wo cze śniej sze jed nost ki fo to wol ta icz ne nie mo gą wy twa rzać ener -
gii elek trycz nej w no cy. Wy peł nie nie tych luk czy stą ener gią wy -
ma ga al ter na ty wy. Tu taj po ja wia się ener gia z fal, któ ra jest w sta -
nie po kryć pod sta wo we za po trze bo wa nie, tj. do star czać prąd,
w cza sie gdy in ne źró dła nie są w sta nie te go zro bić. Te go ro dza-
ju kom bi na cja jest szcze gól nie in te re su ją cą opcją w przy pad ku
zde cen tra li zo wa ne go wy twa rza nia ener gii, na przy kład na wy spie.
Ale po ten cjał tech no lo gii jest znacz nie więk szy. Sinn Po wer pla -
nu je za in sta lo wać fa lo we ge ne ra to ry ener gii w nie uży wa nych
prze strze niach po mię dzy po szcze gól ny mi tur bi na mi na du żych
mor skich far mach wia tro wych. In ną opcją jest ich do łą cze nie
do ścian por to wych, tak jak te w He ra klio nie.

Naj lep sze wa run ki ofe ru ją ob sza ry rów ni ko we. Ob sza ry te sta -
no wią ide al ną lo ka li za cję dla fa lo wych prze twor ni ków ener gii.
Przy kła dem mo gą być Ka ra iby, po nie waż wy stę pu ją tu wy so kie
fa le przez ca ły rok. Re gion to rów nież do sko na ły ry nek dla tej
tech no lo gii, po nie waż wy spy ka ra ib skie wy da ją rocz nie 1,3 mi -
liar da eu ro na ener gię elek trycz ną wy twa rza ną przez ge ne ra to ry
die sla. Oprócz kwe stii fi nan so wych, istot na jest rów nież ko rzyść
śro do wi sko wa po le ga ją ca na eli mi na cji spa lin z sil ni ków die sla.

Pierw sze pro jek ty w Afry ce

Pierw sze za py ta nia do ty czą ce no wej tech no lo gii po cho dzi ły
z Afry ki, kon ty nen tu z wie lo ma mia sta mi nad brzeż ny mi, czę sto
o sła bym za si la niu. Wy spy Zie lo ne go Przy ląd ka da ły Sinn Po wer
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Rys. 2. Obu do wa na elek tro ni kę – dław ni ce i oka blo wa nie fir my Lapp



oka zję do za sto so wa nia swo ich pro jek tów
w prak ty ce i udo wod nie nia, że mo gą one
być eko no micz nie opła cal ny mi roz wią za -
nia mi. Pro jekt za si la nia far my kre we tek
przy uży ciu ener gii fal po wi nien zo stać
ukoń czo ny do 2021 ro ku.

Sinn Po wer prze pro wa dza rów nież ba -
da nia dla bry tyj skie go i izra el skie go kon -
sor cjum w gwi nej skim mie ście por to wym
Co na kry. Osta tecz nym ce lem jest bu do wa
elek trow ni fa lo wej w ce lu do star cza nia
ener gii elek trycz nej do lo kal nych od bior -
ców. Ba da nia po ka zu ją ko rzy ści pły ną ce
z po zy ski wa nia ener gii z róż nych źró deł.
Pod czas po ry desz czo wej, mię dzy ma jem
a wrze śniem gę stość ener gii fal wzra sta,
a spa da wy daj ność po zy ski wa nia ener gii
sło necz nej i wia tro wej. 

Wspar cie fir my Lapp

W ro ku 2019 fir ma pla nu je za in sta lo wać
w He ra klio nie trzy no we, za awan so wa ne
tech nicz nie mo du ły. Na rok 2020 pla no -
wa na jest pierw sza pły wa ją ca elek trow nia
skła da ją ca się z 35 po je dyn czych mo du łów.
W pro jek cie pla no wa ne jest wy ko rzy sta nie
prze wo dów fir my Lapp. Oprócz dław nic
ka blo wych Skin top, Lapp do star cza rów -
nież prze wo dy Ölflex, któ re prze ka zu ją
ener gię elek trycz ną z ge ne ra to rów (rys. 3),
a tak że prze wo dy do prze sy ła nia da nych
Uni tro nic i prze wo dy ste ru ją ce, ta kie jak
Ölflex Ro bust 210 i oka blo wa nie PCB. Pla -
no wa ne jest rów nież wy ko rzy sta nie prze -
wo dów na da ją cych się do za nu rze nia
w wo dzie mor skiej.

Dłu go ter mi no we pla ny

Obec nie prio ry te tem jest ob ni że nie kosz -
tów po przez po łą cze nie du żej licz by iden -
tycz nych kom po nen tów i kon tro le ra, któ ry
mo że prze wi dy wać ruch fal z wy prze dze -
niem go dzi no wym i dnio wym. W cią gu pię -
ciu lat Sinn Po wer za mie rza sprze da wać
ener gię elek trycz ną wy twa rza ną przez jej
elek trow nie fa lo we za mniej niż dzie sięć eu -
ro cen tów za ki lo wa to go dzi nę, w za leż no ści
od wa run ków. Bę dzie to ce na kon ku ren cyj -
na w sto sun ku do in nych od na wial nych źró -
deł ener gii, a zwłasz cza do ge ne ra to rów die -
sla. Fir ma ma za pew nio ne dłu go ter mi no we
fi nan so wa nie za po śred nic twem part ne ra
in we sty cyj ne go Schwe izer Ka pi tal. We dług
Phi lip pa Sin na 60% świa to wej po pu la cji ży-

je na wy brze żu, a ener gia z fal mo że po kryć
znacz ną część za po trze bo wa nia na ener gię
elek trycz ną.

Fir ma Lapp ma już do świad cze nie w za -
kre sie ener gii od na wial nej z in nych pro jek -
tów np. sys te mów ener gii sło necz nej.
W 2016 ro ku Lapp do star czył oka blo wa nie
do tur bin wia tro wych elek trow ni szczy to -
wo -pom po wych. Ma ga zyn ener gii na tu ral -
nej Max Bögl Wind w Ga il dorf ko ło Stut t -
gar tu to do sko na ły przy kład re wo lu cji
ener ge tycz nej. Pod czas nad mia ru ge ne ra cji
ener gii z wia tru, wo da z do li ny jest pom po -
wa na do zbior ni ka. W okre sach słab sze go
wia tru wo da jest spusz cza na ze zbior ni ka,
a trzy po tęż ne tur bi ny za in sta lo wa ne w do -
li nie re kom pen su ją bra ki ener gii. Fir ma
Lapp do star czy ła do tej in sta la cji prze wo dy
ste row ni cze, prze wo dy za si la ją ce o du żym
prze kro ju i prze wo dy do trans mi sji da nych
dla tur bin wia tro wych.

Opra co wa no na pod sta wie
ma te ria łów fir my Lapp

Zdję cia: fir ma SinnPower
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Rys. 3. Roz pro wa dza nie prze wo dów si ło wych Lapp na na brze żu w He ra klio nie

Phi lipp Sinn nie jest pierw szą oso bą, któ ra
wpa dła na po mysł wy ko rzy sta nia mo cy fal
do ge ne ro wa nia elek trycz no ści. Pierw sze eks -
pe ry men ty się ga ją XVIII wie ku, choć osta tecz -
nie oka za ły się zbyt skom pli ko wa ne i kosz tow -
ne. Sinn Po wer ofe ru je eko no micz ną, mo du -
ło wą kon struk cję sys te mu ge ne ra cji ener gii.
Wie le firm bu du je swo je sys te my w stocz -
niach, a na stęp nie ho lu je je do do ce lo we go
ob sza ru. Kon struk cje te za zwy czaj skła da ją się
z cięż kich kom po nen tów. W przy pad ku wie lu
re gio nów przy brzeż nych na świe cie brak jest
nie zbęd nej in fra struk tu ry dla te go ty pu pro -
jek tów. Fir ma Sinn Po wer kon stru uje swo je
mo du ły bez po śred nio na miej scu. Sys tem wy -
ma ga au to ry za cji od Han se atic Lloyd, jed nak
z punk tu wi dze nia praw ne go uwa ża się go
za za ko twi czo ny sta tek. 

Rozwiązania Sinn Power

Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Profesjonalna 1
Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce 
tel.: (71) 330 63 00
fax: (71) 330 63 06
e-mail: info@lapppolska.pl
www.lapppolska.pl
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