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ABB tar hem krafttransformatororder i Kina 
värd mer än 100 miljoner dollar 
UHVDC transformatorer och komponenter ska bidra till effektiv och tillförlitlig överföring av 

rekordhöga 8 000 megawatt via ny UHVDC-länk. Leverans från ABB i Ludvika. 

2012-11-27 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har vunnit en order värd mer än 100 
miljoner dollar på leverans av UHVDC transformatorer och komponenter till UHVDC-länken Hami-
Zhengzhou i Kina.  

Länken på 800 kilovolt (kV) DC kommer att bli kraftbolagets State Grid Corporation of China nyaste och 
kraftfullaste överföringssystem när den tas i drift 2014. Projektet ska bidra till att ta tillvara de rika kol- och 
vindkraftsreserverna i västra Kina och leverera välbehövd elektricitet till de centrala delarna av regionen. 

Transformatorerna och komponenterna som ABB ska leverera utgör nyckelteknik i den 2 210 kilometer 

långa kraftförbindelsen som får rekordhög överföringskapacitet på 8 000 megawatt. Transformatorerna 
ska installeras vid den sändande stationen Hami där kraften omvandlas till likström (DC) för överföring till 

staden Zhengzhou. Komponenter som ingår i leveransen är bland annat genomföringar, 
lindningskopplare, kompositisolatorer och isolationsutrustning. Från ABB i Ludvika levereras 
transformatorer, genomföringar och lindningskopplare.  

”Vi är mycket glada över att våra enheter levererar till detta viktiga projekt”, säger Carl-Johan Linér, chef 
för division Power Products i Sverige. ”Det befäster ytterligare den redan starka position som ABB har i 
Kina inom transformator- och UHVDC-området.” 

Zhengzhou har runt 9 miljoner invånare och är huvudstad och största stad i Henanprovinsen i norra 
centrala Kina. Zhengzhous strategiska läge gör att staden drar till sig investeringar såväl som inflyttare 

från andra regioner och utvecklas till ett framstående ekonomiskt centrum och en av de mest 

snabbväxande städerna i Kinas inland. Stor-Zhengzhou utnämndes till en av Kinas 13 framväxande 
megastäder i en nyligen publicerad EIU-rapport (Economist Intelligence Unit). 

”ABB har starka meriter såväl som en väl etablerad verksamhet i Kina, inklusive konstruktion, tillverkning, 

forskning och utveckling, och vi är glada att vi kan fortsätta att stödja den pågående utvecklingen av 
landets kraftinfrastruktur”, säger Bernhard Jucker, chef för ABB:s division Power Products. ”Vi har 
expertisen och kapaciteten att tillverka dessa kraftfulla transformatorer och kritiska komponenter.” 

UHVDC-överföring (överföring av ultrahögspänd likström) hjälper Kina att förbättra sin energibalans 
genom effektiv överföring av stora mängder elkraft med små förluster över långa avstånd från avlägsna 

kraftkällor till elkonsumenterna. Tekniken möjliggör effektiv integrering av förnybara energikällor, minskar 

beroendet av fossil energi, bidrar till lägre koldioxidutsläpp och är särskilt väl lämpad för stora länder som 
Kina, där områdena med hög elkonsumtion ofta ligger långt ifrån kraftkällorna. UHVDC är en 
vidareutveckling av HVDC-tekniken som ABB utvecklade för snart 60 år sedan och representerar det 

största framsteget inom överföringskapacitet och effektivitet på mer än två decennier. 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda 
och minimerar energipåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 

100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare. 


