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INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA – nowe spojrzenie, ważne tematy

Niemal dekadę temu ukazał się ostatni numer „Nowej 
Elektrotechniki”, popularnonaukowego miesięcznika wy-

dawanego latami przez Instytut Elektrotechniki, a przy-
gotowywanego siłami zespołu jego pracowników. 
Dzisiaj, gdy instytut doświadcza niezwykle istotnych 
zmian – w 2019 roku wszedł bowiem w skład Sie-
ci Badawczej Łukasiewicz – po zbyt długiej chyba 
przerwie powracamy do odtworzenia zarzuconej 
przed laty tradycji. Dążymy więc do stworzenia 
od podstaw nowego czasopisma popularnonau-
kowego, wydawanego tym razem jednak w formu-

le kwartalnika, w którym będziemy publikować tek-
sty naszych pracowników, prezentować instytut, jego 

dokonania, a także działalność Łukasiewicza, w ramach 
którego nawiązujemy i pogłębiamy współpracę z innymi  

instytutami sieci. 

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer kwartalnika  
„Inżynieria Elektryczna”, czasopisma w zupełnie nowej szacie 
graficznej i o nieco innym charakterze niż jego poprzedniczka 
– „Nowa Elektrotechnika”. Mamy nadzieję, że nasz kwartalnik 
szybko stanie się medium, w którym będziemy prezentować 
działalność naszego instytutu oraz sieci na tle wyzwań współ-
czesnej nauki i techniki, a przede wszystkim będzie ciekawą, 
inspirującą lekturą dla wszystkich zainteresowanych elektro-
techniką. Ufamy również, że „Inżynieria Elektryczna” stanie 
się z czasem forum wymiany doświadczeń i prezentacji dla 
tych członków Łukasiewicza, których działalność związana jest 
z szeroko rozumianym obszarem elektrotechniki i elektryczno-
ści w ogóle.

W pierwszym numerze publikujemy wybrane prace pracow-
ników Siei Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki, 
a także prezentujemy informacje na temat zakładów badaw-
czych i innych jednostek instytutu. Natomiast w kolejnych nu-
merach będziemy chcieli skupić się na ważnych współczesnych 
wyzwaniach gospodarczo-cywilizacyjnych, o których coraz 
głośniej w Polsce, w pierwszej kolejności na tematyce elektro-
mobilności.

Życzę Państwu inspirującej lektury

dr Jacek Szczot 
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”
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Ignacy Łukasiewicz – patron sieci

Informacje redakcyjne

Ignacy Łukasiewicz 
(1822–1882), pa-
tron utworzonej 

w 2019 roku Sieci 
Badawczej Łukasie-
wicz, przeżył sześć-
dziesiąt lat w XIX wie-
ku, wieku wielkich 
odkryć, pary, przemy-
słu i rewolucji. Przez 
całe życie był Łuka-
siewicz poddanym 
cesarza austriackiego 

i niewątpliwym polskim patriotą, a jednocześnie 
bywał konspiratorem, farmaceutą, aptekarzem, 
naukowcem, wynalazcą oraz konstruktorem, 
społecznikiem i organizatorem, przedsiębior-
cą i przemysłowcem, aby pod koniec życia 
– w 1876 roku – zostać wybranym na posła do 
galicyjskiego Sejmu Krajowego we Lwowie oraz 
w 1878 roku na pierwszego prezesa Krajowego 
Towarzystwa Naftowego dla Opieki i Rozwoju 
Przemysłu i Górnictwa Naftowego założonego 
w autonomicznej Galicji.

Zaangażowany w młodości w działalność 
konspiracyjną spędził Łukasiewicz, aresztowany 
przez władze zaborcze, kilka lat w austriackim 
więzieniu. Po wyjściu na wolność poświęcił się 
pracy zawodowej oraz poszukiwaniom nauko-
wym. Od 1848 roku zatrudniony jako personel 
aptekarski pracuje w dysponującej znacznym 
zapleczem laboratoryjnym lwowskiej aptece 
Piotra Mikolascha. Odbywa również studia 
farmaceutyczne przy Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczy się także 
na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie odbywa 
ćwiczenia z chemii, aby w 1852 roku otrzymać  
tytuł magistra farmacji.

I to właśnie w początkach lat 50. XIX wie-
ku Ignacy Łukasiewicz wkracza na karty pod-
ręczników historii, ponieważ z jego nazwiskiem 
wiążą się początki nie tylko krajowego, galicyj-
skiego, ale i światowego przemysłu naftowe-
go. Świeżo po studiach, w latach 1852–53, 
prowadzi Łukasiewicz wraz z Janem Zehem 
prace nad destylacją ropy naftowej. Uzyskuje 
wówczas dwa patenty z wiedeńskiego Urzędu 

 Patentowego, z których pierwszy z dnia 2 grud-
nia 1853 roku opiewa na „wynalazek ropa 
naftowa na drodze chemicznej oczyszczona, że 
nadaje się do bezpośredniego użycia dla celów 
technicznych”. Ropa naftowa, zwana wówczas 
olejem skalnym, od wieków znana i powszech-
nie występująca na Podkarpaciu, była stoso-
wana m.in. do celów leczniczych. Łukasiewicz 
dostrzegał inny potencjał ropy: „Ten płyn to 
przyszłe bogactwo kraju, to dobrobyt i pomyśl-
ność dla jego mieszkańców, to nowe źródło za-
robków dla biednego ludu i nowa gałąź prze-
mysłu, która obfite zrodzi owoce”. Działalność 
badawcza Łukasiewicza pozwoliła wykorzystać 
naturalne bogactwo kraju do celów oświetle-
niowych. 31 lipca 1853 roku za sprawą wyna-
lazku  Łukasiewicza po raz pierwszy w historii 
oświetlono lampami naftowymi sale lwowskie-
go szpitala, a w 1854 roku w Gorlicach po raz 
pierwszy na świecie zaświecono miejskie lampy 
uliczne konstrukcji Łukasiewicza. 

W kolejnych dekadach tworzy Łukasiewicz 
pierwsze rafinerie ropy naftowej na Podkarpa-
ciu, prowadzi wraz ze wspólnikami i udoskonala 
najstarszą czynną do dziś kopalnię ropy naftowej 
w Bóbrce koło Krosna, otwiera kolejne zakłady 
(m.in. w Chorkówce). Choć interesy prowadzi 
ze zmiennym szczęściem (pierwszą jego rafine-
rię w Ulaszowicach trawi w 1859 roku pożar), 
nie ustaje w wysiłkach i wprowadza udoskona-
lenia we własnych zakładach przemysłowych 
(m.in. napęd mechaniczny, który w znacznym 
stopniu zmniejsza wysiłek fizyczny pracowników 
– wiertaczy), a jednocześnie aktywnie popiera 
poszukiwania krajowych źródeł ropy.

Pamięć o aktywnym i twórczym życiu Igna-
cego Łukasiewicza jest wciąż żywa, szczególnie 
na Podkarpaciu, gdzie uczyniono go patronem 
Politechniki Rzeszowskiej. Natomiast w pierw-
szej kopalni w Bóbrce dziś mieści się Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego jego 
imienia. ■

Ignacy Łukasiewicz, Andrzej 
Grabowski (1833–1886)  
/[domena publiczna]
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Przebieg obrad Rady Ł–IEL

Dyrektor Ł-IEL dr Jacek Szczot przywitał zebra-
nych, omówił zadania i nowe wyzwania, przed jakimi 
staje  instytut jako członek Sieci Badawczej Łukasie-
wicz, po czym wręczył powołania na członków Rady. 
Każdy z członków Rady przedstawił się i opowiedział 
o swoich oczekiwaniach względem jej prac. Następ-
nie wybrano przewodniczącego Rady – został nim 
prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko, jego zastępcę  

– dr inż. Marcina Parchomiuka oraz sekretarza 
– dr inż. Krzysztofa Tomczuka. W dalszej części spo-
tkania dr inż. Jakub Gadek, zastępca dyrektora Ł-IEL 
ds. badań i rozwoju przedstawił projekty planu dzia-
łalności Ł-IEL na 2020 rok oraz planu finansowego 
Ł-IEL, które po przedyskutowaniu Rada zaakceptowa-
ła. Na koniec dyrekcja Ł-IEL przedstawiła szczegóło-
we kwestie prawno-organizacyjne. Ustalono, że Rada 
Ł-IEL będzie zbierać się co najmniej raz na kwartał. ■

Nowa Rada Instytutu Elektrotechniki zebrała 
się po raz pierwszy 11 grudnia 2019 roku 
w siedzibie instytutu w Warszawie-Międzyle-

siu. W jej skład weszli wybrani w listopadowych wy-
borach pracowniczych czterej przedstawiciele Ł-IEL 
– dr inż. Ewa Kolasińska, dr inż. Artur Moradewicz, 
dr inż. Marcin Parchomiuk i dr inż. Krzysztof Tomczuk 
– oraz sześciu reprezentantów otoczenia naukowego, 
biznesowego i przemysłowego instytutu. 

Nowi członkowie Rady spoza Ł-IEL to (wy-
mienieni w porządku alfabetycznym):

Prof. dr hab. inż. Andrzej Demen-
ko – profesor Politechniki Poznańskiej, 
przewodniczący Komitetu Elektrotechni-
ki PAN, specjalizuje się m.in. w teoriach 

pola elektromagnetycznego i napę-
dach elektrycznych.

Mariusz Maślany – Prezes 
Zarządu Elektrometal Energetyka SA 
(od 2013 r.), firmy wykonującej m.in. 
prace badawczo-rozwojowe oraz wdro-

żenia w obszarze elektrotechniki, absol-
went Politechniki Warszawskiej.

Tomasz Stępień – Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Jakością i Serwisu ZPUE SA (od 2018 r.), 
pełnomocnik prezesa zarządu ds. technologii i inno-
wacji, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej.

Paweł Styczyński – przedstawiciel PGE 
GiEK Oddział Elektrownia Turów, Dyrektor 

ds. Ekonomiczno-Finansowych (od 2019 
r.), absolwent Politechniki Wrocławskiej 
oraz Akademii Ekonomicznej we Wro-
cławiu.

Mieczysław Wośko – Prezes  
Zarządu Polfarmex SA, pomysło-

dawca i główny udziałowiec Fabryki 
Samochodów Osobowych „Syrena” 
w Kutnie SA, absolwent Politechniki 
Łódzkiej. 

Dr hab. Józef Zając 
– ma tematyk, wykładowca 
szkół wyższych w Polsce i za 
granicą, współtwórca i wie-
loletni rektor (2001–2016)  
i profesor Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Chełmie, 
aktualnie Prorektor ds. Rozwoju PWSZ, senator bie-
żącej kadencji.

Spośród wyżej wymienionych podczas posiedze-
nia obecnych było dziewięciu członków Rady 

(oprócz Tomasza Stępnia). 

Inauguracyjne posiedzenie Rady Sieci Badawczej  
Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki
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M.K.: Czy w tym momencie współrealizujecie 
projekt z programu badawczego finansowane-
go ze źródeł publicznych i jeżeli tak, czy mógłby 
pan opisać najważniejsze cele projektu?

M.P.: Obecnie uczestniczymy w dwóch projektach 
finansowanych z NCBR i funduszy unijnych, a nieba-
wem startujemy z kolejnym projektem badawczo-roz-
wojowym. Pierwszy pt. „Badania materiałowe w celu 
opracowania tranzystora IGBT z węglika krzemu oraz 
urządzenia ładowania samochodu elektrycznego”, 
którego celem jest opracowanie tranzystora typu IGBT 
z węglika krzemu dla energoelektroniki (SBŁ – Instytut 
Technologii Elektronowej) oraz nowatorskich urzą-
dzeń do ładowania samochodu elektrycznego (Ł-IEL) 
realizowany jest w programie TechmatStrateg.

Drugi projekt pt.: „ELMAR – Supporting South 
Baltic SMEs to enter the international supply chains 
& sales markets for boats & ships with electric pro-
pulsions” realizowany jest w ramach programu  
Interreg V i ma na celu wspieranie sektora budowy 
statków i łodzi na obszarze południowego Bałtyku 
w zakresie przystosowania go do mobilności elek-
trycznej w żegludze morskiej i tworzenia powiązanych 
produktów, a także promowanie potencjału rynkowe-
go elektrycznych łodzi i statków w regionie.

M.K.: Jak działalność zakładu wpisuje się 
w ogólną strategię Ł-IEL i sieci? W jakim kierun-
ku zamie rzacie się rozwijać?

M.P.: Zgłosiliśmy do realizacji w ramach Ł-IEL sze-
reg propozycji projektów, które są istotne zarówno 
z punktu widzenia instytutu, jak i oceny rynku. Cho-
dzi przede wszystkim o urządzenia średnich i dużych 
mocy w sieciach niskiego i średniego napięcia oraz 
trakcji elektrycznej.

Jeśli chodzi o rozwój, planujemy szereg działań 
mających na celu komercjalizację opracowanych 
technologii, jak również możliwie szybkie wdrażanie 
produktów, nad którymi pracujemy obecnie.

M.K.: Co według pana będzie stanowić najwięk-
sze wyzwanie w nadchodzących latach w obsza-
rach, w których zakład prowadzi swoje prace?

M.P.: Największym wyzwaniem jest świadomość 
przemysłu w kwestii zastosowania nowych technolo-
gii. Wiele lat temu instytut opracował liczne rozwią-
zania technologiczne, które dopiero teraz znajdują 
zastosowanie, są potrzebne, popularne, mam na 
myśli samochody elektryczne, pojazdy elektryczne, 
różnego rodzaju ładowarki, magazyny energii, sys-
temy zasilania itp.

M.K.: Dziękuję za rozmowę. ■

Michał Kołodziejski

Łukasiewicz  – Instytut Elektrotechniki

dr inż. Marcin Parchomiuk

Rozmowa

Działalność Zakładu Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego 
– wywiad z dr. inż. Marcinem Parchomiukiem

Michał Kołodziejski: Panie Marcinie, proponuję, 
aby na wstępnie naszej rozmowy opowiedział 
pan, czym zajmuje się Zakład Energoelektro-
niki i Transportu Elektrycznego w Sieci Badaw-
czej Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki. 
W obszarze jakich technologii specjalizuje się 
jednostka, której jest Pan kierownikiem?

Marcin Prochomiuk: W Zakładzie Energoelektro-
niki i Transportu Elektrycznego, którym kieruję, pro-
wadzone są prace dotyczące realizacji projektów 
badawczo-rozwojowych, innowacyjnych opracowań 
dla przemysłu, jak również prace wdrożeniowe i usłu-
gi badawczo-pomiarowe. W gruncie rzeczy zakład 
specjalizuje się w obszarze rozwiązań dla energety-
ki, trakcji elektrycznej, transportu elektrycznego oraz 
przemysłu elektrotechnicznego.

M.K.: Jaką kadrą naukowo-badawczą dysponuje  
zakład?

M.P.: W ciągu ostatnich lat zakład skupił odpowiedni 
do charakteru prowadzonych prac potencjał nauko-
wy, inżynierski i techniczny. Stąd w Zakładzie Energo-
elektroniki i Transportu Elektrycznego zatrudnione są 
34 osoby, w tym dwóch profesorów, czterech adiunk-
tów, siedmiu asystentów, dziesięciu specjalistów inży-
nieryjno-technicznych, pięciu specjalistów, czterech 
techników i dwóch robotników. Warto wspomnieć, 
że ze względu na dużą ilość prowadzonych prac, pla-
nujemy powiększyć nasz skład o nowe, młode osoby, 
które mogłyby stanowić wsparcie dla naszych do-
świadczonych pracowników, jednocześnie rozwijając 
się oraz pogłębiając swoją wiedzę.

M.K.: Jakie mógłby pan wskazać najważniej-
sze osiągnięcia zakładu w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat?

M.P.: Do najważniejszych osiągnięć zakładu w ostat-
nich latach w zakresie realizacji projektów badaw-
czo-rozwojowych należy zaliczyć realizację projektu 

w ramach konkursu GEKON Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju (NCBR) pt. „Mobilny system zasila-
nia statków napięciem średnim z nabrzeży portowych 
elementem zwiększenia ekologiczności i ekonomicz-
ności transportu morskiego”, a także kolejnego pro-
jektu NCBR pt. „Nadprzewodzący magazyn energii 
z interfejsem energoelektronicznym do zastosowań 
w sieciach dystrybucyjnych”. 

W zakresie zastosowania wyników badań w prak-
tyce do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć 
opracowanie zasilacza pomocniczego 1 kA/80 V 
o dokładności 2×10-5 dla nadprzewodzącego nu-
klotronu w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych 
w Dubnej w Rosji, prototypu krajowego 3-terminalo-
wego sprzęgu 6 kV/1 MVA back-to-back na bazie fa-
lownika 4-poziomowego do napędów regulowanych 
i systemów elektroenergetycznych SN, prototypu szyb-
kiej ładowarki do pojazdów elektrycznych (autobusów 
elektrycznych) o mocy 200 kW (2018 r.), dostawy ze-
społów prostownikowych o mocy 6,3 MVA dla PKP 
oraz modernizację i eksploatację serii 30 sztuk ener-
goelektronicznych, kolejowych przetwornic wagono-
wych o mocy 30 kW i napięciu zasilania 3 kV czy 
wreszcie opracowanie szeregu rozwiązań na potrzeby 
Metra Warszawskiego.

M.K.: Te tematy są często opracowywane 
we współpracy z przemysłem. Jakiego typu 
klienci zwracają się do was i jakie są obecnie 
najważniejsze potrzeby firm oraz przemysłu 
w odniesieniu do współpracy ze środowiskiem 
badawczym?

M.P.: Do współpracy z instytutem i zakładem zgłasza-
ją się różne firmy, są to zarówno małe, jak i średnie 
oraz duże przedsiębiorstwa. Mamy podpisanych wie-
le umów o współpracy. Przede wszystkim są to klienci, 
którzy potrzebują pomocy w zakresie usług eksperc-
kich lub szukają rozwiązań nietypowych, których nie 
ma na rynku.fo
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przedsiębiorstwa komunikacji miej-
skiej, PKP, metro, dostarczając pod-
zespoły do układów napędowych, 
przekształtniki, elementy elektro-
magnetyczne, prowadząc moder-
nizacje taboru przez stosowanie 
układów impulsowych umożliwiają-
cych oszczędzanie ener gii, układów 
sterowania i diagnostyki pojazdów.

W 2018 roku w wyniku zmian 
organizacyjnych Instytutu Elektro-
techniki, polegających na połą-
czeniu Zakładu Przekształtników 
Mocy (NPM) i Zakładu Trakcji Elek-
trycznej (NTE), utworzono Zakład 
Energoelektroniki i Transportu 
Elektrycznego (NET). Głównymi powodami połą-
czenia zakładów był zbliżony profil działalności, wspól-
ne obszary zastosowań, jak również realizacja zadań 
na rzecz tych samych projektów badawczych i kontra-
hentów. W zakładach prowadzono prace dotyczące 
realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowa-
cyjnych opracowań dla przemysłu, jak również prace 
wdrożeniowe i usługi badawczo-pomiarowe. Z tego 
powodu w ciągu ostatnich lat zakłady skupiły stosowny 
do charakteru prowadzonych prac potencjał naukowy, 
inżynierski i techniczny, zatrudniając w sumie 34 osoby, 
w tym dwóch profesorów, czterech adiunktów, siedmiu 

asystentów oraz 13 specjalistów inżynieryjno-technicz-
nych. Zakład korzysta również z Bałtyckiej Pracowni 
Technologii Energoelektronicznych na terenie dawne-
go Oddziału Gdańskiego. 

Obecnie Zakład Energoelektroniki i Transportu 
Elektrycznego prowadzi prace naukowo-badawcze, 
konstrukcyjne i eksperymentalne w obszarze zasto-
sowań dla energetyki, trakcji elektrycznej, transportu 
elektrycznego oraz przemysłu elektrotechnicznego. 
Zakres działania obejmuje:
1. Prowadzenie kompleksowych prac naukowo-ba-

dawczych, konstrukcyjnych, eksperymentalnych 
o charakterze poznawczym i stosowanym w dzie-
dzinie układów energoelektronicznych, zwłaszcza 
w zakresie:
a. półprzewodnikowych przekształtników mocy,
b. przekształtnikowych układów napędowych 

z silnikami prądu stałego i przemiennego,
c. mikroprocesorowych układów sterowania 

i regulacji.
2. Prowadzenie kompleksowych prac naukowo-

-badawczych i wdrożeniowych o charakterze  
poznawczym i stosowanym w dziedzinie transportu 
elektrycznego w zakresie:

Opracowany przez Zakład Elektroenergetyki i Transportu Elektrycznego system umożliwia 
cztery warianty zasilania statków: 6,6 kV, 11 kV, 50 Hz i 60 Hz.

System zasilania statków o mocy 4 MW z możliwością 
przeciążenia do 6 MW.

dr inż. Marcin Parchomiuk

Kierownik Zakładu Energoelektroniki 
i Transportu Elektrycznego

Prace badawcze w zakresie techniki przekształtni-
kowej oraz transportu elektrycznego prowadzone 
były w Instytucie Elektrotechniki od 1946 roku, 

początkowo w Zakładzie Trakcji Elektrycznej oraz, po 
zmianie nazwy, w Zakładzie Trakcji Elektrycznej i Pro-
stowników. Zakład zajmował się głównie ekspertyzami 
dla różnych zleceniodawców, jako jedyna wówczas 
w kraju placówka naukowo-badawcza w dziedzinie 
trakcji elektrycznej. Wykonywano badania różnych 
elementów wyposażenia trakcyjnego oraz taboru 
i podstacji, prowadzono pomiary i badania prądów 

błądzących, a także badania ruchowe w komunikacji 
miejskiej. W okresie, gdy w krajowym przemyśle za-
nikała produkcja prostowników rtęciowych, w kilku 
fabrykach zaś wprowadzono do produkcji pierwsze 
rozwiązania krzemowych prostowników diodowych i ty-
rystorowych, w 1966 roku powołano Zakład Przekształt-
ników Mocy, gdzie przez wiele lat prace koncentrowały 
się wokół problematyki prostowników rtęciowych oraz 
związanej z rozwijaniem i unowocześnianiem produk-
cji tyrystorowych układów napędowych prądu stałe-
go o mocach do 400 kW ogólnego przeznaczenia. 

Wprowadzenie z początkiem 
lat sześćdziesiątych krzemowych 
diod prostowniczych, a następ-
nie tyrystorów otworzyło nowe 
perspektywy szerokiego rozwoju 
techniki przekształtnikowej.

Na przestrzeni lat zakłady 
współpracowały ze wszystki-
mi zakładami produkującymi 
pod zespoły i układy dla sze-
roko rozumianego przemysłu 
elektrotechnicznego (Pafawag, 
Dolmel, FPS Cegielski, Konstal, 
Fablok, Apator, Woltan, ZNLE, 
Newag, Elta, Lamina), jak rów-
nież z użytkownikami takimi jak 

Doświadczenie i potencjał Zakładu 
Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego

Magazyn energii na trolejbusie w Kownie (Litwa).

Prostownik diodowy PD 1,7/3,3 (1,7 kA, 3,3 kV). Zasilanie MV 
15–20 kV.

Magazyn energii zainstalowany na końcu linii trakcyjnej.
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• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
• konsultacje techniczne dotyczące problemów eks-

ploatacyjnych,
• badanie przekształtników mocy,
• dostęp do profesjonalnego laboratorium z możli-

wością zasilenia układów dużej mocy.
Mając na uwadze nowe kierunki rozwoju nakre-

ślone przez polski rząd w zakresie elektromobilności, 
programu Energia Plus oraz rozwoju polskiego prze-
mysłu, jak również wieloletnią współpracę z przemy-
słem oraz zaprezentowane osiągnięcia w zakresie 
opracowań technologicznie zaawansowanych urzą-
dzeń, należy podkreślić, że działalność Zakładu Ener-
goelektroniki i Transportu Elektrycznego idealnie wpi-
suje się w strategię rozwoju polskiego przemysłu. ■

Przebiegi falownika 1 MW, 6 kV AC.

Czteropoziomowy falownik 1 MW, 6 kV AC.

Prąd przemienny (AC)

Linia zasilająca 15 kV Max. 100 A

Linia zasilająca 6 kV Max. 250 A

Autotransformator Napięcie zasilania: 6 kV AC, 
50 Hz
Napięcie wyjściowe:  
0,13–6 kV AC
Moc wyjściowa: 600 kVA

Prąd stały (DC)

Zakres napięć zasilających Napięcie wyjściowe:  
0,13–3 kV DC
Moc wyjściowa: 600 kVA

Obciążenie (opornica)

Maksymalna moc 2,5 MVA

Min. rezystancja obciążenia 0,4545 Ω

Max. rezystancja obciążenia 29,056 Ω

Tabela1. Parametry Laboratorium 
Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego 
do badań układów energoelektronicznych

Prąd stały (DC) – zasilanie z zespołów maszynowych

ZM1 2 x 15 V / 2000 A

ZM2 150 V / 305 A

ZM3 230 V / 350 A

ZM4 460 V / 180 A

ZM6 3300 V / 150 A  
lub 650 V / 545 A

ZM7 30 V / 1000 A

Prąd stały (DC) – zasilanie z transformatorów 
i prostowników

ZP1, ZP2, ZP3, ZP4 0–400 V / 80 A

ZP5, ZP6 0–400 V / 390 A

ZP7 100–1000 V / 130 A

ZP8 2800 V / 500 A  
lub 660 V / 1000 A

ZP9 3300 V / 500 A  
lub 660 V / 1000 A

Obciążenie (rezystancyjne) z izolacją 3 kV DC

Moc obciążenia 2,5 MVA

Liczba rezystorów 16 sztuk (300 A lub 600 A)

Min. rezystancja 0,4545 Ω (do 600 A)

Max. rezystancja 29,056 Ω (do 300 A)

Dźwig do 6 ton

Tabela 2. Parametry Laboratorium 
Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego 
do badań urządzeń transportu elektrycznego

fo
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a. elektrycznego i elektronicznego wyposażenia 
układów,

b. źródeł i magazynów energii dla pojazdów,
c. energoelektronicznych układów i systemów,
d. systemów sterowania pojazdów.

3. Prace naukowo-badawcze w zakresie własności 
i metod badań półprzewodnikowych przyrządów 
mocy oraz prace konstrukcyjne w zakresie urzą-
dzeń pomiarowych.

4. Opracowanie nietypowych urządzeń przekształtni-
kowych na zamówienie oraz prototypowych urzą-
dzeń i rozwiązań technologicznych w obszarze 
energoelektroniki dla:
a. odnawialnych źródeł energii (OZE),
b. systemów smart grid,
c. zasobników/kondycjonerów energii,
d. napędów elektrycznych,
e. specjalnych systemów zasilania obiektów 

morskich.
5. Współpraca z producentami i użytkownikami 

transportu elektrycznego w zakresie nowych roz-
wiązań.

6. Prowadzenie badań pojazdów transportu elek-
trycznego i laboratoryjnych badań podzespołów 
wyposażenia pojazdów.

7. Współpraca we właściwym dla zakładu zakresie 
merytorycznym z:
a. krajowymi i zagranicznymi ośrodkami nauko-

wymi, zwłaszcza poprzez udział we wspólnych 
projektach badawczych,

b. przedsiębiorcami – we wdrażaniu innowacyj-
nych rozwiązań, w szczególności powstałych 
w wyniku wspólnie realizowanych projektów 
badawczo-rozwojowych.

Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektryczne-
go dysponuje Laboratorium Badawczym Ener-
goelektroniki i Transportu Elektrycznego, gdzie 
prowadzi się badania napędów energoelektronicz-
nych, przekształtników częstotliwości, prostowników 
i półprzewodnikowych przyrządów mocy – parametry 
hali laboratoryjnej podano w tabeli 1. Zakład po-
siada również laboratorium (parametry w tabeli 2), 
w którym możliwe jest prowadzenie badań trakcyj-
nych układów napędowych komunikacji miejskiej (za-
silanie do 720 V) i kolejowej (3 kV /1 MW), maszyn 
elektrycznych i podzespołów elektromagnetycznych 
(cewki, dławiki, transformatory).

Warto dodać, że Zakład Energoelektroniki i Trans-
portu Elektrycznego świadczy również usługi:
• wykonanie indywidualnych projektów układów do-

stosowanych do potrzeb i wymagań klienta,
• uruchamianie urządzeń – wstępnie w laborato-

rium, a następnie u klienta,

Przebiegi wysokoprecyzyjnego źródła prądu stałego 1000 A 
o dokładności i dynamice 50 mA.

Wysokoprecyzyjne źródło prądu stałego 1000 A o dokładności 
i dynamice 50 mA.
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W 2011 roku opracowano przetwornicę statyczną 
do zasilania układu sprężarek do lokomotywy EP-09. 
Wykonano 31 sztuk, które po pierwszym okresie 
 eksploatacji i po przejściu chorób wieku dziecięcego 
pracują bezawaryjnie.

Zakład w latach osiemdziesiątych opracował sys-
tem kontroli prądów błądzących i kontroli napięcia 
rażenia dla metra w Warszawie. System ten jest stoso-
wany na dwóch odcinkach linii metra. 

W zakładzie opracowano system diagnostyki i ste-
rowania do wagonów pasażerskich produkowanych 
przez FPS Cegielski. System ten umożliwia kontrolę 
i zarządzanie całą bardzo rozbudowaną infrastruk-
turą sterowania w wagonie. Zakład dostarczył około 
40 kompletów do dwóch serii produkcyjnych wago-
nów różnych typów.

W ostatnich latach w zakładzie pracowano nad 
układami magazynowania 
energii elektrycznej w ukła-
dach pojazdów i systemach 
ich zasilania. Wykonaliśmy 
pierwsze w Polsce pojazdy 
z superkondensatorowymi 
magazynami energii na 
pokładzie (trolejbus dla 
Lublina oraz dla Kowna), 
pojazdy hybrydowe sie-
ciowo-bateryjne (tramwaj 
116N, trolejbus dla Lubli-
na) i magazyny energii na 
podstacji trakcyjnej (Gdy-
nia) i na końcu linii tram-
wajowej (Elbląg). Wszystkie 
te doświadczalne instala-
cje potwierdziły słuszność 
zasto sowanych roz wiązań 
i wykazały zakładaną 
oszczę dność energii. Kon-
cepcja magazynu energii 

na pokładzie została zaakceptowana przez ewentual-
nych użytkowników. 

W najbliższej przyszłości należy kontynuować prace 
związane z:
• badaniami torowisk i ochroną przeciwporaże-

niową, 
• opracowaniem elementów elektromagnetycznych 

z zastosowaniem nowych materiałów na rdzenie 
i dla nowych technik sterowania z wysoką często-
tliwością,

• optymalizacją sterowania pojazdów hybrydowych 
i wieloźródłowych,

• optymalizacją sposobu prowadzenia jazdy z wyko-
rzystaniem systemu ERTMS,

• zastosowaniem elementów półprzewodnikowych 
nowych generacji SiC i GaN do budowy urządzeń 
trakcyjnych nisko- i wysokonapięciowych. ■

dr inż. Edward Bramson

Zakładu Energoelektroniki 
i Transportu Elektrycznego

Układ impulsowego rozruchu i hamowania – próby stacjonarne na terenie IEL. 
Projekt i wykonanie w Zakładzie Trakcji Elektrycznej w lokomotywie EW58-018sa,  

parametry jednostki: 3000 V, 800 kW (1985 r.). fo
t. 
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Geneza Zakładu Energoelektroniki i Transportu 
Elektrycznego – Zakład Trakcji Elektrycznej

Zakład Trakcji Elektrycznej powstał w 1946 roku, 
jako jeden z pierwszych sześciu zakładów ów-
czesnego Państwowego Instytutu Elektrotechniki. 

Jego organizatorem i pierwszym kierownikiem był inż. 
Jan Podoski.

W pierwszych latach działalności zakład przede 
wszystkim opracowywał ekspertyzy dla różnych zlece-
niodawców, był bowiem wówczas jedyną w kraju pla-
cówką naukowo-badawczą specjalizującą się w trakcji 
elektrycznej. Wykonywano badania elementów wypo-
sażenia trakcyjnego oraz taboru i podstacji, prowa-
dzono pomiary i badania prądów błądzących, a także 
badania ruchowe w komunikacji miejskiej. 

W roku 1948 na zamówienie Departamentu 
Samo chodów w Ministerstwie Komunikacji opracowa-
no dokument pt. „Uwagi w sprawie celowości zastoso-
wania samochodów elektrycznych w Polsce” autorstwa 
inżynierów Kazimierza Dębskiego, Leona Gronomskie-
go i Jana Podoskiego. 

Powstanie w połowie lat pięćdziesiątych resorto-
wych instytutów komunikacji (Instytut Naukowo Ba-
dawczy Kolejnictwa, obecnie Instytut Kolejnictwa) oraz 
gospodarki komunalnej i środowiska (obecnie Instytut 
Rozwoju Miast i Regionów) zajmujących się tematyką 
eksploatacyjną, umożliwiło Zakładowi Trakcji, jako 
placówce resortu przemysłu, skoncentrowanie się na 
zagadnieniach konstrukcyjno-produkcyjnych.

W miarę rozszerzania tematyki prac, powiększała 
się kadra zakładu, osiągając w latach siedemdziesią-
tych liczbę około osiemdziesięciu osób.

Głównymi kierunkami działania zakładu były i są:
• układy napędowe i sterowanie dla pojazdów komu-

nikacji miejskiej i kolejowej,
• aparatura trakcyjna,
• podstacje zasilające,
• maszyny elektryczne i elementy elektromag netyczne,
• pojazdy autonomiczne,
• problematyka prądów błądzących i ochrony kato-

dowej.

Zakład dysponuje laboratorium, w którym moż-
liwe jest prowadzenie badań trakcyjnych układów 
napędowy komunikacji miejskiej (zasilanie do 720 V) 
i kolejowej (3 kV / 1 MW), maszyn elektrycznych i po-
dzespołów elektromagnetycznych (cewki, dławiki, 
transformatory).

Zakład współpracował ze wszystkimi zakładami 
produkującymi podzespoły i układy dla szeroko rozu-
mianego przemysłu elektrotrakcyjnego (Pafawag, Dol-
mel, FPS Cegielski, Konstal, Fablok, Apator, Woltan, 
ZNLE, Newag), jak również z użytkownikami takimi jak 
przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, PKP, metro. 
Dostarczał podzespoły do układów napędowych (prze-
kształtniki, elementy elektromagnetyczne), przeprowa-
dzał modernizacje taboru przez stosowanie układów 
impulsowych umożliwiających oszczędzanie energii 
oraz układów sterowania i diagnostyki pojazdów.

KROK W NOWOCZESNOŚĆ

Wraz ze zmianami w Polsce, zniknięciem z trudne-
go rynku trakcyjnego wielu podmiotów i pojawieniem 
się nowych, konkurencyjnych, współpraca ograniczy-
ła się do kilku przedsiębiorstw produkcyjnych i eks-
ploatacyjnych, jak: Tramwaje Warszawskie, Metro 
Warszawskie, Newag, PKP Intercity, Inteco (budowa 
i remonty torowisk tramwajowych), Veolia Energia 
Polska.

W 2005 roku zakład w konsorcjum z ZNLE Gliwi-
ce i EC Engineering przystąpił do prac nad towarową 
lokomotywą sześcioosiową z napędem falownikowym. 
W ciągu trzech lat wykonano projekt, badania labo-
ratoryjne i zmontowano model pojazdu. Zakład był 
autorem napędu falownikowego, obwodu głównego, 
systemu sterowania pokładowego z siecią 2 x CAN 
i kompletu wykonawczego całej instalacji pojazdu. 
Po rocznej eksploatacji obserwowanej ZNLE zdecy-
dował się na zakup układu napędowego od firmy 
zachodniej – przesądziła cena i doświadczenie produ-
centa układu.
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dzie 1000 A i wysokiej dokładności w zakresie 
stabilizacji prądu (0,005 %),

• wspólnie z Zakładami Elektronowymi „Lamina” 
opracowano i wprowadzono do produkcji w tej 
fabryce diody krzemowe dużej mocy o prądach 
3500–8200 A oraz napięciach 1200–5500 V,

• opracowano i wprowadzono do praktyki metody 
wyznaczania dopuszczalnej przeciążalności prą-
dowej oraz wytrzymałości zwarciowej przyrzą-
dów energoelektronicznych dużej mocy,

• opracowano układy zasilania lamp wyładowczych 
napięciem wysokiej częstotliwości 60–100 kHz 
oraz układy zasilania opraw oświetleniowych 
z diodami LED przeznaczonymi do doświetlania 
upraw szklarniowych w ogrodnictwie.

DOBOROWY ZESPÓŁ

Pracownicy zakładu byli laureatami licznych na-
gród i wyróżnień w konkursach z zakresu elektro-
techniki oraz na krajowych i międzynarodowych 
wystawach technicznych. Na podkreślenie zasługuje 
uzyskana w 2014 roku przez grupę pracowników 
zakładu Nagroda Prezesa Rady Ministrów za „no-
watorskie rozwiązania i innowacyjne zastosowania 
przemysłowe modułowych przekształtników dużej 
mocy, niskiego i średniego napięcia”.

Zakład posiada także istotne osiągnięcia na polu 
publikacji naukowo-technicznych. W trakcie całego 
okresu działalności jednostki jej pracownicy opu-
blikowali około tysiąca artykułów w prasie nauko-
wo-technicznej oraz referatów na krajowych i mię-
dzynarodowych konferencjach naukowych, a także 
przygotowali 18 monografii o tematyce związanej 
z działalnością zakładu. Brali także aktywny udział 
w pracach krajowych i międzynarodowych komite-
tów normalizacyjnych.

Aktualnie prace badawcze prowadzone w czę-
ści energoelektronicznej Zakładu NET koncentru-
ją się na opracowywaniu rozwiązań technicznych 

przekształtników związanych z elektromobilnością, 
w tym różnych rodzajów systemów prądu stałego 
i przemiennego przeznaczonych do ładowania po-
jazdów elektrycznych. Inne  zagadnienia, nad któ-
rymi aktualnie toczą się prace, dotyczą magazynów 
energii elektrycznej do farm fotowoltaicznych, a tak-
że do zastosowań w trakcji elektrycznej w aspekcie 
magazynowania i przekształcania energii elektrycz-
nej uzyskiwanej w trakcie hamowania pojazdów 
trakcyjnych. Prace te obejmują także zagadnienia 
związane z realizacją przekształtników energoelek-
tronicznych niezbędnych do współpracy magazynów 
z sieciami prądu stałego i przemiennego między in-
nymi w systemach smart grid.

W Zakładzie NET prowadzone są także prace 
badawcze dotyczące innych zagadnień a wynikają-
ce z potrzeb określonych podmiotów gospodarczych. 
Jako przykład podać można przygotowany wspólnie 
z Politechniką Gdańską i Fabryką transformatorów 
z Żychlina Projekt Badawczy PBS dotyczący opra-
cowania transformatora rozdzielczego 3 x 15  kV 
/ 3×400 V o mocy 600 kVA w wersji hybrydowej. 
Rozwiązanie to przez wprowadzenie do uzwojenia 
niskiego napięcia przekształtnika energoelektro-
nicznego zapewnia płynną regulację napięcia wyj-
ściowego oraz współczynnika mocy w określonym 
zakresie, podczas gdy rozwiązania stosowane do-
tychczas mogą regulować napięcie jedynie skokowo 
i z dużą zwłoką czasową. W Zakładzie NET prowa-
dzone są obecnie na zlecenie producentów bada-
nia, w tym także konstruktorskie, przekształtników 
energoelektronicznych różnych zastosowań w tym 
trakcyjnych zespołów prostownikowych do systemów 
zasilania trakcji miejskiej i kolejowej. Wyrywkowo 
badano również wybrane właściwości eksploatacyj-
ne przyrządów energoelektronicznych. ■

dr hab. inż. Krzysztof Zymmer, prof. Ł-IEL

Zakładu Energoelektroniki 
i Transportu Elektrycznego
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Zakład Energoelektroniki i Transportu Elek-
trycznego (NET) powstał 1 grudnia 2018 roku 
w wyniku fuzji dwóch wchodzących w skład 

Instytutu Elektrotechniki jednostek badawczych – Za-
kładu Przekształtników Mocy oraz Zakładu Trakcji 
Elektrycznej.

Zakład Przekształtników Mocy został powołany 
w roku 1966, początkowo pod nazwą Zakład Pro-
stowników, jako zaplecze badawcze fabryk zajmują-
cych się wytwarzaniem i instalowaniem u odbiorców 
prostowników najpierw rtęciowych, a następnie pół-
przewodnikowych przeznaczonych przede wszystkim 
do systemów zasilania trakcji miejskiej i kolejowej 
– jak Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyj-
nej „Elta” w Łodzi. W miarę wprowadzania na ry-
nek energoelektronicznych przyrządów sterowanych 
podjęto badania w zakresie opracowywania złożo-
nych układów przekształtnikowych przeznaczonych 
głównie do regulacji prędkości kątowej silników 
elektrycznych prądu stałego i przemiennego oraz 
indukcyjnego topienia i nagrzewania metali. Głów-
nymi partnerami przemysłowymi zakładu w latach 
1966–1990 były fabryki „Elta” (prostowniki trakcyj-
ne), „Apator” z Torunia (układy napędów elektrycz-
nych) i „Bester” z Bielawy (prostowniki spawalnicze). 
Znaczącym partnerem były także Zakłady Elektrono-
we „Lamina” z Piaseczna (krajowy producent diod 
i tyrystorów mocy). Po roku 1990 w wyniku prze-
kształceń własnościowych zakład utracił stałą bazę 
przemysłową, która zapewniała mu pracę i rozwój 
naukowo-badawczy w latach poprzednich.

NOWY RYNEK – NOWE WYZWANIA

Podjęto wówczas szeroko zakrojoną akcję akwizy-
cyjną w różnych dziedzinach gospodarki, w Komite-
cie Badań Naukowych oraz na wyższych uczelniach, 
w celu pozyskania środków na badania, a także 
partnerów do realizacji wspólnych prac badaw-
czych i wdrożeniowych. Starania te przyniosły efekty  

– w latach 2010–2019 zrealizowano trzynaście 
projektów badawczych we współpracy zarówno 
z zakładami przemysłowymi, jak i z ośrodkami aka-
demickimi. Jako współpracujących z Zakładem Prze-
kształtników Mocy partnerów przemysłowych w tym 
okresie wymienić można firmy: Dacpol Service z Pia-
seczna, Zakłady Elektronowe „Lamina”, C & T Elmech 
z Pruszcza Gdańskiego, PHU „Elektra” z Tych, Apator 
Control z Torunia oraz Przedsiębiorstwo Badawczo-
-Wdrożeniowe „Frako-Term” z Torunia. Współpraco-
wano także z wybranymi jednostkami następujących 
uczelni: Politechnika Wrocławska, Akademia Morska 
w Gdyni, Politechnika Łódzka, Politechnika War-
szawska, Uniwersytet Zielonogórski. Zakład współ-
pracuje także z PKP Energetyka, do której dostarcza 
trakcyjne zespoły prostownikowe z prostownikami  
PD-1,7/3,3 opracowywanymi i wykonywanymi przez 
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki. 

Jako osiągnięcia zakładu w ostatnich latach wy-
mienić można:
• opracowanie, wykonanie i wprowadzenie do eks-

ploatacji trakcyjnych zespołów prostownikowych 
typu PD-1,7/3,3 kV przeznaczonych do podsta-
cji trakcyjnych PKP,

• wspólnie z zakładami Apator Control z Torunia, 
Akademią Morską w Gdyni, Portami Morskimi 
w Gdyni oraz Uniwersytetem Zielonogórskim 
opracowano i wykonano prototyp systemu zasi-
lania energią elektryczną statków morskich z na-
brzeży portowych,

• opracowano i wprowadzono do produkcji w fir-
mie Dacpol Service testery do pomiarów para-
metrów dynamicznych diod i tyrystorów,

• opracowano i wykonano model przekształtnika 
dużej mocy i średniego napięcia (6 kV) do czte-
rokwadrantowych układów napędowych,

• opracowano, wykonano i wprowadzono do eks-
ploatacji w Instytucie Badań Jądrowych w Dub-
nej zasilacze akceleratora cząstek stałych o prą-

Historia i teraźniejszość Zakładu Energoelektroniki 
i Transportu Elektrycznego – Zakład Przekształtników Mocy
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w danej chwili staże. Stale poszukujemy nowych pra-
cowników, od wielu lat umożliwiamy odbycie praktyk 
czy też staży studentom, którzy mogą również u nas 
realizować swoje prace inżynierskie i magisterskie, 
jednocześnie pracując dla nas. W ten sposób po-
zyskujemy nowych pracowników i jest to najbardziej 
efektywna metoda, gdyż pozwala na weryfikację kom-
petencji nowego członka zespołu. Obecnie pracuje-
my nad tym, aby kadra rozwijała się gównie w trzech 
obszarach – projektowania maszyn elektrycznych 
i urządzeń energoelektronicznych, o których wspo-
mniałem, podejmujemy także próby projektowania 
małego pojazdu elektrycznego (gokart). Rozwijamy 
się też w kierunku mechatroniki, łącząc mechanikę 
z elektryką.

M.K.: Jakie mógłby pan wskazać najważniej-
sze osiągnięcia zakładu w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat?

A.M.: Prac prowadzonych przez zakład było bardzo 
wiele, trudno wskazać te najbardziej istotne, ale na 
pewno warto podkreślić, że opracowaliśmy mały po-
jazd elektryczny, który nazwaliśmy „Jelik”. Pojazd ten 
został wyposażony w nasz falownik napędowy oraz 
w silniki z magnesami trwałymi, silniki w kołach, które 
zainstalowane były w tylnej osi pojazdu. W zakładzie 
opracowaliśmy także, według naszego pomysłu, tacz-
kę elektryczną, stale pracujemy nad modernizacją 
i udoskonaleniem naszych silników w kole – zarówno 
o budowie klasycznej, jak i silników reluktancyjnych 
oraz silników hybrydowych łączących cechy silnika 
PMSM i silnika reluktancyjnego – dla małych i dużych 
pojazdów. W ubiegłym roku zaprojektowaliśmy dwa 
silniki reluktancyjne, które mogłyby mieć zastoso-
wanie w dużych pojazdach elektrycznych, takich jak 
autobus. Wracając do rozwiązań dla OZE – pracu-
jemy nad stworzeniem nowego typoszeregu prądnic 
przeznaczonych dla energetyki prosumenckiej. Może-
my pochwalić się także opracowaniem i rozwijaniem 

systemów zasilania indukcyjnego, które to rozpoczęli-
śmy w zakładzie od opracowania urządzenia z trans-
formatorem obrotowym, a obecnie opracowujemy 
systemy umożliwiające zasilanie pojazdu w ruchu 
(dynamiczny system zasilania) oraz stacjonarne bez-
stykowe systemy zasilania pojazdów elektrycznych.

M.K.: Te tematy są często opracowywane 
we współpracy z przemysłem. Jakiego typu 
klienci zwracają się do was i jakie są obec-
nie najważniejsze potrzeby przedsiębiorców 
i przemysłu odnośnie do współpracy ze śro-
dowiskiem badawczym?

A.M.: Jeżeli chodzi o klientów i partnerów, z którymi 
współpracujemy i współpracowaliśmy, są to bardzo 
różne podmioty, zarówno klienci-przedsiębiorcy, którzy 
pracują indywidualnie, jak i duże koncerny typu PGE. 
Klienci zwracają się do nas w celu np. opracowania 

dr inż. Artur Moradewicz

Michał Kołodziejski

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Rozmowa

Na pytania o Zakład Napędów Elektrycznych odpowiada  
dr inż. Artur Moradewicz, kierownik zakładu

Michał Kołodziejski: Dzień dobry Panie Arturze. 
Rozpoczynając naszą rozmowę pragnę zapytać 
o rolę, jaką pełni w Instytucie Elektrotechniki 
kierowany przez pana Zakład Napędów Elek-
trycznych. Jakie technologie opracowuje pań-
ska jednostka?

Artur Moradewicz: Jeżeli chodzi o prace naszego 
zakładu, zakres zadań i prac rozszerzył się w momen-
cie przyłączenia do nas Zakładu Maszyn Elektrycz-
nych (NME), który ma w instytucie bardzo bogatą 
historię. Był to jeden z pierwszych zakładów instytutu 
i mógł się poszczycić zaprojektowaniem i wdrożeniem 
licznych maszyn elektrycznych. Były one produkowane 
głównie przez Induktę, wprowadzano do nich szereg 
udoskonaleń i tak naprawdę produkowane są po 
dzień dzisiejszy. Współpracowaliśmy także z Celmą, 
dla której wykonywano szereg badań różnych maszyn 
elektrycznych. Projekty tych maszyn, jak i wykonane 
produkty, mamy w naszym zakładzie.

Jako że Zakład Napędów Elektrycznych (NNE) był 
naturalnym partnerem dla NME, przyłączyliśmy ten 
zakład do NNE.

Zakład Napędów Elektrycznych ma w swojej hi-
storii prace związane z opracowaniami układów au-
tomatyki i napędów dla papierni, które były urucha-
miane w krajach tzw. demoludów. Uruchamialiśmy 
papiernie w ZSRR, w Chinach, a nawet na Kubie. Były 
to naprawdę duże elektryczne układy napędowe. Gdy 
przyszedłem do zakładu jako młody inżynier, zapo-
znałem się z tą historią, dowiedziałem się również, że 
zakład liczył wcześniej ponad 80 osób.

Czym się zajmujemy w tej chwili? Obecnie opra-
cowujemy układy i systemy energoelektroniczne, nie 
tylko falowniki napędowe, lecz także innego rodzaju 
przetwornice i urządzenia energoelektroniczne, takie 
jak ładowarki do samochodów, i to ładowarki prze-
wodowe i bezprzewodowe. Jesteśmy chyba liderem, 
jeżeli chodzi o Polskę, w projektowaniu systemów ła-
dowania indukcyjnego. Możemy pochwalić się uru-

chomieniem układu o mocy 50 kW, a mamy ambi-
cje budować większe układy. Jednakże obecnie, ze 
względu na zapotrzebowanie rynku na systemy mniej-
szej mocy, które mogą mieć zastosowanie w samo-
chodach elektrycznych, skupiamy się na systemach 
o mocy rzędu 3 kW, które będą mogły być instalo-
wane pod podwoziem pojazdów osobowych i użytko-
wych pojazdów ciężarowych. 

Pracujemy także nad różnymi rodzajami prze-
kształtników, które można będzie wykorzystać w insta-
lacjach odnawialnych źródeł energii (OZE). Naszym 
celem jest, aby były one skalowalne i łatwe do zaim-
plementowania w systemach elektrowni hybrydowych 
zasilanych z takich źródeł jak słońce, woda i wiatr. 
Systemy te mogą, a często powinny być doposażone 
w magazyny energii, które zwiększają niezawodność 
zasilania i umożliwiają bardziej efektywne wykorzysta-
nie energii ze źródeł odnawialnych. Temat ten ideal-
nie wpisuje się w ogłoszony przez Ministerstwo Przed-
siębiorczości i Technologii program „Energia Plus” 
i niedawno zatwierdzoną nowelizację ustawy o OZE.

Wspomniałem już o historii zakładu i o silnikach 
napędowych. Także obecnie stale pracujemy nad no-
wymi silnikami napędowymi do pojazdów. Możemy 
pochwalić się, że byliśmy pierwszą jednostką w kraju, 
która opracowała silnik w kole.

Obecnie pojawia się duże zapotrzebowanie rynku 
na prądnice do OZE, głównie do generatorów wia-
trowych, a nasz zakład ma już w swojej ofercie tego 
typu gotowe rozwiązania, które chcemy stale rozwijać 
i wdrażać. Jeżeli klient miałby potrzebę zamówienia 
urządzenia o innych parametrach, jesteśmy oczywiście 
w stanie takie urządzenie przeprojektować i dostarczyć 
razem z niezbędnym układem energoelektronicznym.

M.K.: Jaką kadrą naukowo-badawczą dyspo-
nuje zakład?

A.M.: W zakładzie obecnie pracuje 15 pracowni-
ków (od profesora do technika) plus odbywający  fo
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urządzenia lub jakiegoś systemu, wykonujemy bada-
nia z zakresu maszyn elektrycznych czy napędów elek-
trycznych. Staramy się wdrażać nasze opracowania, 
świeżym przykładem jest sprzedaż systemu zasilania 
bezstykowego do firmy produkującej pojazdy elek-
tryczne w Polsce. Obecnie prowadzimy rozmowy do-
tyczące opracowania systemu zasilania bezstykowego 
dla kolejnej firmy. System ten byłby zainstalowany pod 
pojazdem osobowym. Podejmujemy próby współpracy 
z dużymi firmami, wspólnie wnioskowaliśmy o bardzo 
duży grant na projekt, w którym po naszej stronie leża-
ło opracowanie systemów energoelektronicznych dla 
dużego magazynu energii współpracującego z farmą 
wiatrową.

Firmy potrzebują przede wszystkim  know-how, bo 
utrzymywanie działów B+R jest bardzo kosztowne. 
Coraz częściej są zainteresowane wykorzystaniem 
wiedzy i potencjału rozwojowego, który jest w takich 
jednostkach jak nasza. W firmie trudno jest utrzymać 
tego rodzaju kompetencje, ponieważ przedsiębiorcy 
nastawieni są głównie na powielanie wcześniej opra-
cowanego produktu, który ma przynosić wymierne 
korzyści, a mniej na opracowywanie i utrzymywa-
nie kadry badawczo-rozwojowej w swoim zasobie. 
 Zauważamy, że tego typu współpracą są znacznie 
bardziej zainteresowane firmy polskie.

M.K.: W tym momencie współrealizujecie pro-
jekt z programu Techmatstrateg. Czy mógłby 
pan opisać najważniejsze cele projektu?

A.M.: Obecnie realizujemy bardzo ciekawy projekt 
w ramach programu Techmatstrateg finansowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Głów-
nym celem tego projektu jest opracowanie nowego 
tranzystora opartego o węglik krzemu. Tranzystor 
opracowuje Łukasiewicz – Instytut Technologii Elek-
tronowej natomiast IEL opracowuje struktury energo-
elektroniczne, czyli obwód główny ładowarek do po-
jazdów elektrycznych, w których ten tranzystor będzie 
mógł być implementowany. Produkcją tych urządzeń 
ma zająć się nasz partner przemysłowy firma Dacpol. 
My jako IEL opracowujemy dwie ładowarki – łado-
warkę o mocy 3 kW, której struktura będzie mogła 
być wykorzystywana nie tylko jako ładowarka EV, lecz 

również w takich układach jak tzw. powerwall (co 
również nawiązuje do aktualnych trendów energety-
ki prosumenckiej). Druga ładowarka o mocy 10 kW 
będzie mogła być urządzeniem skalowalnym, zwięk-
szenie jej mocy realizowane będzie poprzez równo-
ległe dołączanie kolejnych urządzeń. Urządzenie to 
będzie mogło pracować jako ładowarka zewnętrzna 
lub ładowarka pokładowa dla pojazdu elektryczne-
go. Obydwie ładowarki będą pozwalały na dwukie-
runkowy przepływ energii.

M.K.: Jak działalność zakładu wpisuje się 
w ogólną strategię Ł-IEL? W jakim kierunku za-
mierzacie się rozwijać?

A.M.: Jak wspomniałem, pracujemy nad systemami 
ładowania do pojazdów elektrycznych i innych urzą-
dzeń. Jako zakład chcemy opracowywać kompletne 
układy zasilania i napędów, które będą mogły być 
implementowane w różnych pojazdach elektrycznych, 
od pojazdów typu gokart po większe, jak autobusy.

M.K.: Co według pana będzie stanowić naj-
większe wyzwanie w nadchodzących latach?

A.M.: W obszarze, który jest mi najbliższy, czyli sys-
temów i urządzeń energoelektronicznych, które opra-
cowujemy w instytucie, uważam, że na pewno powin-
niśmy kierunkować nasze prace w stronę  Internetu 
rzeczy (Internet of Things) z większym wykorzystaniem 
gotowych komponentów w systemach, które opraco-
wujemy. Chodzi mi o to, że trzeba położyć większy 
nacisk na rozwój oprogramowania,  mam na myśli 
interfejsy komunikacyjne, interfejsy do sterowania 
urządzeniami, ich przeprogramowywania i nadzoru. 
Wykorzystanie gotowych, dostępnych na rynku kom-
ponentów, których nie musimy opracowywać od pod-
staw, powinno poskutkować optymalizacją kosztów 
opracowania urządzeń w naszym instytucie. 

M.K.: Dziękuję za rozmowę. ■
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dr inż. Artur J. Moradewicz

Kierownik Zakładu Napędów Elektrycznych

tyrystorowego regulatora typu MAK oraz serwo-
napędu tyrystorowego typu TAR, 

• opracowanie oraz badania symulacyjne i labora-
toryjne metod sterowania napędami elektrycznymi 
z silnikami prądu przemiennego: indukcyjnymi, 
synchronicznymi i bezszczotkowymi o magnesach 
trwałych; są to napędy małej i średniej mocy (za-
kres mocy badanych laboratoryjnie modeli na-
pędów do 50 kW); zastosowanie napędów ukie-
runkowane na pojazdy turystyczne, transportowe, 
oraz inwalidzkie, 

• opracowanie wektorowych metod sterowania sil-
nikami zapisanego w postaci procedur nume-
rycznych i realizowanego z wykorzystaniem pro-
cesorów sygnałowych. 

• opracowania projektowe napędów do maszyn ro-
boczych i pojazdów specjalnych, np.:
 ° napęd hybrydowy do pojazdów specjalnych 

typu Montraks wykorzystywanych przy budo-
wie i konserwacji miejskiej sieci tramwajowej, 

 ° pojazd roboczy do zastosowania w budow-
nictwie, rolnictwie i hodowli – miniwywrotka 
z napędem elektrycznym, 

• opracowanie systemu bezstykowego przesyłania 
energii elektrycznej do zastosowania w napędach 
robotów przemysłowych, urządzeń mobilnych, 
ładowania akumulatorów pojazdów z napędem 
elektrycznym; system był wielokrotnie nagradzany 
na wystawach krajowych i międzynarodowych, 

• opracowanie prostowników aktywnych i sprzęgów 
sieciowych dla prądnic synchronicznych o ma-
gnesach trwałych stosowanych w odnawialnych 
źródłach energii: elektrowniach wiatrowych, 
wodnych lub ogniwach fotowoltaicznych.
Bardzo wiele opracowań zakładu było wdraża-

nych w Zakładzie Doświadczalnym I Instytutu Elek-
trotechniki w Warszawie, jak również w zakładach 
przemysłowych: Indukta, Celma, Elta, Apena, Apator, 
ZWAR w Przasnyszu, Cefol-Erg, Qiqihar, Jilin i in.

Laboratorium Maszyn Elektrycznych jest 
największą w kraju bazą pomiarowo-badaw-
czą maszyn elektrycznych. Zakres prac prowa-
dzonych w laboratorium obejmuje badania: 
• maszyn elektrycznych o mocach do 300 kW przy 

niskim (do 660 V) i wysokim (do 6 kV) napięciu 
oraz różnych częstotliwościach, np. 60 Hz, 

• silników przy zasilaniu falownikowym do 50 kW, 
• silników indukcyjnych małych mocy, 
• zjawisk pasożytniczych w silnikach indukcyjnych, 
• cieplno-wentylacyjne maszyn elektrycznych,
• poziomu dźwięku silników elektrycznych,
• stopnia ochrony maszyn elektrycznych.

Obecnie do zakresu działania Zakładu Napę-
dów Elektrycznych należy: 
• prowadzenie kompleksowych prac naukowo-

-badawczych, rozwojowych, konstrukcyjnych 
i wdrożeniowych z zakresu energoelektronicz-
nych układów przetwarzania energii, w szcze-
gólności układów napędowych prądu stałego 
i przemiennego,

• opracowywanie częściowych lub kompletnych 
układów energoelektronicznych dla podmiotów 
wewnętrznych i zewnętrznych, 

Pojazd osobowo-towarowy. Projekt Rozwojowy nr N R01 0005 10.

Doświadczenie i potencjał Zakładu Napędów 
Elektrycznych

Prace badawcze w zakresie projektowania ma-
szyn elektrycznych i układów napędowych 
prowadzone są od początku istnienia Instytu-

tu Elektrotechniki. Początkowo w Zakładzie Maszyn 
Elektrycznych, który był jednym z pierwszych sześciu 
zakładów, jakie po-
wstały w ramach Pań-
stwowego Instytutu 
Elektrotechniki (póź-
niej Instytutu Elektro-
techniki) z siedzibą 
na terenie Politechniki 
Warszawskiej. Dzia-
łalność zakładu obej-
mowała praktycznie 
cały obszar tematyki 
elektrycznych maszyn 
wirujących średniej 
mocy: maszyny indukcyjne, synchroniczne, prądu 
stałego, specjalne. W 1952 roku zakład zmienił 
nazwę na Zakład Maszyn i Napędów Elektrycz-
nych, w roku 1958 zaś został wydzielony Zakład 
Zautomatyzowanych Napędów, a zakład powrócił 
do swej poprzedniej nazwy. W 1974 roku z zakładu 
wydzielono Zakład Małych Maszyn Elektrycznych. 
Zakład Zautomatyzowanych Napędów opraco-
wywał i wykonywał główne zespoły regulacyjne, 
kompletował podzespoły, prowadził nadzór nad 
montażem i uruchomieniem kilkunastu złożonych 
układów napędowych dla przemysłu papierniczego 
zarówno w kraju, jak i za granicą. W latach sie-
demdziesiątych wzrosło krajowe zapotrzebowanie 
na nowoczesne, w pełni zautomatyzowane obra-
biarki sterowane numerycznie. 

W 1974 roku Ministerstwo Przemysłu Maszyno-
wego uruchomiło program mający doprowadzić 
do szybkiego i całkowitego zaspokojenia potrzeb 
przemysłu obrabiarkowego na nowoczesne napędy 
elektryczne. Zakładowi przypadła rola koordynato-

ra działalności przemysłu maszyn i aparatów elek-
trycznych, za czym poszła zmiana nazwy na Zakład 
Elektrycznych Napędów Obrabiarkowych, pod którą 
działał do roku 2009, kiedy to został przekształcony 
w Zakład Napędów Elektrycznych, który funkcjonuje 

obecnie.
Ze względu na dy-

namiczny rozwój elek-
trycznych układów 
napędowych, wynika-
jący głównie z rozwoju 
energoelektroniki i no-
wych materiałów kon-
strukcyjnych, zaistniała 
potrzeba opracowy-
wania układów kom-
plementarnych, tj. ma-
szyna + przekształtnik. 

Dlatego w 2014 roku Zakład Maszyn Elektrycznych 
został włączony na stałe do Zakładu Napędów Elek-
trycznych.  Do jego najważniejszych osiągnięć trzeba 
zaliczyć: 
• opracowanie pierwszego polskiego turbogenera-

tora typu GYT 22b o mocy 2,5 MW,
• prace naukowo-badawcze i rozwojowe dotyczą-

ce serii lub odcinków serii silników indukcyjnych 
klatkowych trójfazowych i różnych ich odmian: 
standardowych, materiałooszczędnych, energo-
oszczędnych, progresywnych; prace te były pro-
wadzone w latach 1950–2006 (serie silników 
„c”, d”, „e”, „f”, „g”),

• opracowanie prądnic i silników z magnesami 
trwałymi przeznaczonych do zastosowań w ma-
łej energetyce odnawialnej oraz w pojazdach 
elektrycznych (lata 2008–2011),

• opracowanie i wdrożenie pierwszego w kraju sil-
nika w kole pojazdu elektrycznego,

• opracowanie typoszeregu tyrystorowych napę-
dów typu PANT o mocach od 10 do 500 kW, 

System indukcyjnego zasilania bezstykowego z opcjonalną funkcjonalnością V2G.

P1 
Przekształtnik AC/DC/AC 
wraz z układem sterowania

Przewód łączący 
przekształtnik 

z cewką pierwotną

Akumulator pojazdu

C1 
Cewka pierwotna

C2 
Cewka wtórna
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projektach badawczych, 
 ° przedsiębiorcami – w zakresie wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań, w szczególności 
powstałych w wyniku wspólnie realizowanych 
projektów badawczo-rozwojowych.

W ostatnim okresie działalność w Zakładzie Na-
pędów Elektrycznych prowadzona jest w trzech głów-
nych obszarach związanych z elektromobilnością 
i systemami odnawialnych źródeł energii:
• opracowanie nowoczesnych układów napędo-

wych (maszyna-falownik-układ sterowania) dla 
urządzeń małej i średniej mocy (od kilkuset W do 
kilkudziesięciu kW), 

• opracowanie typoszeregu wolnoobrotowych prąd-
nic dla energetyki odnawialnej (woda, wiatr), 

• wysokosprawne indukcyjne systemy zasilania bez-
stykowego przeznaczone do pojazdów osobo-
wych i dostawczych.
Ponadto, w ramach projektu Techmatstrateg,  po-

dejmowana jest tematyka związana z opracowywa-
niem przewodowych ładowarek do pojazdów elek-
trycznych. Zaprojektowane i uruchomione zostały 
ładowarki o mocy 3 i 10 kW. 

Opracowano moduł do ładowarki DC/DC 
o mocy 40 kW przystosowany do zasilania z tramwa-
jowej trakcji elektrycznej. 

Przyszłe kierunki prac zakładu to: 
• opracowanie nowych energooszczędnych kon-

strukcji hybrydowych silników elektrycznych 
do pojazdów elektrycznych małej i dużej mocy,

• opracowanie nowych układów napędowych 

Silnik małej mocy przeznaczony do bezzałogowego statku powietrznego (UAV).

Prądnice (od lewej strony): GM132M-24,  
GM 132L-24, GM 180M-24. 

do lekkich pojazdów, takich jak rowery i skutery 
elektryczne,

• opracowanie nowych topologii kompaktowych 
i wysokosprawnych przekształtników do pojaz-
dów elektrycznych, 

• zagadnienia poprawy niezawodności napędów 
do pojazdów elektrycznych, 

• nowe koncepcje ładowarek akumulatorów prze-
wodowych i indukcyjnych, 

• nowe architektury systemów zasilania stacji łado-
warek ultraszybkich. ■

• prowadzenie prac naukowo-badawczych o cha-
rakterze poznawczym i stosowanym, a także prac 
projektowych dotyczących: 
 ° maszyn prądu przemiennego, w tym silników 

indukcyjnych, 
 ° przekształtnikowych układów napędowych 

z silnikami prądu stałego i przemiennego, 
 ° przetwarzanie energii ze źródeł odnawialnych,

• prowadzenie badań modeli i prototypów oraz 
przeprowadzanie ich oceny, 

• prowadzenie badań w laboratorium badawczym 
maszyn elektrycznych, 

• współpraca, w zakresie merytorycznym właściwym 
dla zakładu, z: 
 ° krajowymi i zagranicznymi ośrodkami nauko-

wymi, zwłaszcza poprzez udział we wspólnych 

Laboratorium Maszyn Elektrycznych.

Projekt silnika reluktancyjnego dla dużych pojazdów elektrycznych.
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We współpracy z firmą Elektrometal Energetyka 
opracowano izolator wsporczy z funkcją pomiaru na-
pięcia do 24 kV oraz wykonano analizę numeryczną 
rozkładów pól elektrycznego, elektromagnetycznego 
i cieplnego w modelu rozdzielnicy e2ALPHA-2S. Firma 
Elektrometal Energetyka w 2018 roku za „Zintegrowa-
ny system zasilania w oparciu o rozdzielnicę górniczą 
e2ALPHA-G i sterownik e2TANGO” została nagrodzo-
na Pucharem Ministra Energii. 

W ostatnich latach w ramach Sieci Badawczej Łu-
kasiewicz z Instytutem Tele-Radiotechnicznym opra-
cowano rodzinę łączników na napięcie znamionowe 
7,2 kV. Są to trzy modele aparatów wyposażone w pol-
skie komory próżniowe. W ramach tego projektu opra-
cowano wyłącznik tornistrowy 7,2 kV/1250 A /25 kA, 
wyłącznik 7,2 kV/630 A/16 kA (z niezależnymi napę-
dami elektromagnesowymi i możliwością łączeń syn-
chronicznych), łącznik 7,2 kV/630 A/10 kA (z nieza-
leżnymi napędami elektromagnesowymi i możliwością 
łączeń synchronicznych).

W pełni opracowanym i produkowanym w ZWM 
aparatem, częściowo już skomercjalizowanym, jest za-
łącznik zwarciowy, którego trzy sztuki sprze-
dano Instytutowi Energetyki. Pracują one 
obecnie w Laboratorium Urządzeń Rozdziel-
czych tegoż instytutu. Jest to aparat bardzo 
wyspecjalizowany i ma zastosowanie głów-
nie w laboratoriach zwarciowych. 

W ZWM prowadzone są również bada-
nia typu (zgodnie z obowiązującymi norma-
mi) ograniczników przepięć prądu przemien-
nego i stałego dla producentów krajowych 
takich jak: Apator, Protektel, Bezpol, Sicame 
Polska, Krajowa Izba Gosodarcza Elektro-
niki i Telekomunikacji (KIGEiT), ETI Polam 
oraz klientów zagranicznych, m.in. z Francji, 
Niemiec, Słowenii i Szwajcarii.

Realizowane były także trzy projekty ba-
dawcze dotyczące transformatorów nad-

przewodnikowych. Analizowano w nich możliwości 
ograniczania prądów zwarcia poprzez nadprzewod-
nikowe uzwojenia transformatorów, wykonane z taśm 
HTS drugiej generacji, jak i ekonomiczne, technolo-
giczne i proekologiczne aspekty stosowania transfor-
matorów nadprzewodnikowych.

Ponadto, w ramach dwóch projektów badawczych 
realizowanych wspólnie z Politechniką Lubelską, zbu-
dowano elektromagnes nadprzewodnikowy dla za-
sobnika energii oraz zbadano współpracę zasobnika 
z siecią energetyczną. Opracowano także układ elek-
troniczny PCS (kondycjoner) do sterowania współpracą 
stałoprądowego elektromagnesu HTS z trójfazowym 
odbiornikiem. Zasobnik zasila odbiornik wrażliwy na 
zapady napięcia sieciowego oraz odpowiada za dwu-
kierunkowy przepływ energii. Jest to układ trójfazowy 
o mocy 30 kVA. Maksymalny prąd zasilania elektro-
magnesu HTS wynosi 150 A.

M.K.: Jakiego typu klienci zwracają się do was 
i jakie są obecnie najważniejsze, w waszej 
ocenie, potrzeby klientów odnośnie do współ-
pracy ze środowiskiem badawczym?

Michał Kołodziejski

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
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Rozmowa

Wywiad z dr. inż. Krzysztofem Krasuskim, kierownikiem Zakładu  
Wielkich Mocy

Michał Kołodziejski: Zakład Wielkich Mocy jest 
istotną częścią Instytutu Elektrotechniki. Będę 
wdzięczny, jeżeli na wstępie przybliży pan jego 
rolę oraz opowie o prowadzonej w zakładzie 
działalności badawczej.

Krzysztof Krasuski: Zakład Wielkich Mocy (ZWM) 
prowadzi kompleksowe prace naukowo-badawcze, 
rozwojowe, konstrukcyjne i technologiczne o charak-
terze poznawczym i stosowanym w zakresie: aparatury 
rozdzielczej i łączeniowej, urządzeń nadprzewodniko-
wych, urządzeń oraz sprzętu wysokiego i niskiego na-
pięcia prądu przemiennego i stałego, układów wiel-
koprądowych stosowanych w przemyśle i energetyce, 
układów diagnostyki, monitoringu i digitalizacji sys-
temu zabezpieczeń sieci, zagadnień materiałowych, 
układów izolacyjnych ograniczników przepięć i spe-

cjalnej wysokonapięciowej aparatury pomiarowej 
i probierczej. Ponadto zakład realizuje prace analitycz-
ne i projektowe nad rozwojem metod badań układów 
probierczych z zakresu aparatury rozdzielczej i ste-
rowniczej, prace poznawcze i aplikacyjne w zakresie 
zastosowania próżni i gazów neutralnych dla środo-
wiska naturalnego do urządzeń elektroenergetycznych, 
a w szczególności wyłączników i rozdzielnic średniego 
i wysokiego napięcia, obliczenia numeryczne wspoma-
gające proces projektowania innowacyjnych rozdziel-
nic, wyłączników, rozłączników i uziemników, badania 
naukowe i prace rozwojowe nad zastosowaniem nad-
przewodników w urządzeniach elektrycznych.

Należy podkreślić, że jesteśmy jednym z nielicz-
nych zespołów badawczych w kraju zajmujących się 
badaniami aparatów łączeniowych oraz urządzeń 
nadprzewodnikowych.

M.K.: Jaką kadrą naukowo-badawczą dyspo-
nujecie?

K.K.: W Zakładzie Wielkich Mocy zatrudnionych jest 
siedmiu profesorów, trzech doktorów, trzech asysten-
tów i dwóch techników. Współpracujemy też ze stu-
dentami odbywającymi praktyki oraz doktorantami 
z Politechniki Warszawskiej.

M.K.: Jakie mógłby pan wskazać najważniej-
sze osiągnięcia zakładu w ostatnich dziesięciu 
latach?

K.K.: W tym okresie zakład zrealizował ponad 
dwadzieścia projektów naukowo-badawczych do-
tyczących wyłączników próżniowych, rozdzielnic SN, 
urządzeń nadprzewodnikowych oraz modernizacji la-
boratorium zwarciowego.

Efektem tych prac jest uzyskanie piętnastu paten-
tów, osiemnastu nagród na wystawach krajowych 
i międzynarodowych oraz opublikowanie około dwu-
stu artykułów w czasopismach naukowych i popular-
no-naukowych oraz wydanie ośmiu książek.dr inż. Krzysztof Krasuski

Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej – próba łukoochronności 
rozdzielnicy
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Profesor Wiesław Seruga (1927–2019) należał do 
pokolenia elektryków polskich, które dokonało hi-
storycznego postępu w elektryfikacji kraju. Położył 

szczególne zasługi dla rozwoju badań w dziedzinie elek-
trotechniki oraz dla przemysłu i polskiej gospodarki. Był 
naukowcem o wyróżniającej pracowitości, wysokiej kul-
turze osobistej i uznanym autorytecie. Łączył umiejętność 
rozpoznawania istoty rzeczy i odrzucania spraw mniej 
ważnych z łatwością podejmowania decyzji, również tych 
trudnych.  

W 1948 roku rozpoczął długoletnią karierę w In-
stytucie Elektrotechniki, gdzie zdobył stopień dokto-
ra nauk technicznych (1970), przedstawiając pracę 
z dziedziny maszyn trakcyjnych, a następnie 
profesora (1977). W roku 1972 został 
powołany na stanowisko dyrektora 
instytutu, a jednocześnie miano-
wano go dyrektorem Naukowego 
Zjednoczenia Przemysłu Maszyn 
i Aparatów Elektrycznych. Obie 
funkcje pełnił do 1992 roku, 
a przez kolejną dekadę był peł-
nomocnikiem dyrektora instytu-
tu ds. współpracy z przemysłem. 
W latach 1990–2010 pracował 
w Izbie Gospodarczej Przemysłu Elek-
trotechnicznego jako dyrektor biura izby. 
Był członkiem wielu towarzystw naukowych i tech-
nicznych krajowych oraz zagranicznych (m.in. PAN, 
IEEE, IET, IUTP) oraz dziewięciu rad naukowych, brał 
czynny udział w pracach komitetów normalizacyjnych 
(IEC, CENELEC, PKN).

Profesor Seruga napisał samodzielnie lub współ-
tworzył ponad 120 publikacji oraz 190 opracowań 
badawczych. Jego specjalnością była trakcja elek-
tryczna kolejowa, miejska i górnicza. Jako pragmatyk, 
szczególnie cenił prace o dużym znaczeniu aplika-
cyjnym. Był współautorem oraz inicjatorem wprowa-
dzenia do produkcji i eksploatacji wielu rozwiązań 
technicznych, głównie z dziedziny trakcji elektrycznej, 
współautorem licznych prac badawczych. Spośród 
wdrożeń zrealizowanych z inicjatywy i przy udziale 
Profesora można wymienić projekty silników i prąd-
nic trakcyjnych, opracowanie bezpieczników na 3 kV 

prądu stałego, produkowanych następnie w zakła-
dzie ZWAR, opracowanie, opatentowanie i wdro-
żenie bandaży szklano-epoksydowych do produkcji 
wirników maszyn prądu stałego czy ujednolicenie 
technologii produkcji uzwojeń przy naprawach ma-
szyn trakcyjnych eksploatowanych przez PKP. Projekty 
te przyniosły duże korzyści techniczne i ekonomiczne. 
Uznanie rangi instytutu i osobistych kwalifikacji dy-
rektora Serugi wyraziło się w powierzeniu mu funkcji 
koordynatora ogólnokrajowych programów badaw-
czych z dziedziny elektrotechniki. Funkcję tę pełnił 
nieprzerwanie w trzech kolejnych programach (1976 
–1990). Szeroka tematyka tych programów obejmo-

wała maszyny i urządzenia do wytwarzania, 
transformacji oraz rozdziału energii elek-

trycznej, opracowanie i wdrożenie do 
produkcji wyrobów opartych na 

nowych technikach, rozwój pod-
zespołów i urządzeń elektrotech-
nicznych. Wyniki badań uzyska-
ne w powyższych programach 
zostały wykorzystane w przemy-

śle, zyskując wysokie uznanie ko-
operantów. 

Sukcesem Profesora było zor-
ganizowanie Zakładu Badań Podsta-

wowych Elektrotechniki, który był pierwszą 
wspólną placówką naukowo-badawczą Minister-

stwa Przemysłu i Polskiej Akademii Nauk. Działalność 
Profesora miała przy tym kierunek praktyczny, podejmo-
wał przede wszystkim prace na potrzeby przemysłu i eks-
ploatacji. Rozbudował zakłady doświadczalne. Miały 
one opierać produkcję głównie na opracowaniach in-
stytutu. Był inicjatorem i organizatorem Izby Gospodar-
czej Przemysłu Elektrotechnicznego powstałej w 1991 
roku jako samorządowej organizacji branżowej. 

Za zasługi dla rozwoju krajowego przemysłu elek-
trotechnicznego oraz czynny udział w elektryfikacji 
transportu profesor Seruga uzyskał liczne odznaczenia 
przyznane przez Ministerstwo Komunikacji, NOT i SEP, 
a także Złotą Syrenkę za zasługi dla Warszawy. Uho-
norowany został również wysokimi odznaczeniami pań-
stwowymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Kawalerskim 
i Komandorskim Krzyżem Odrodzenia Polski. ■

Profesor Wiesław Seruga  
– wspomnienie

dr inż. Andrzej Buze,  
dr inż. Jerzy Mukosiej,  

mgr inż. Henryk Świątek,  
dr hab. inż., prof Ł-IEL Krzysztof Zymmer

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 p
ry

w
at

ne

K.K.: Współpracujemy, zwłaszcza poprzez udział 
we wspólnych projektach badawczo-rozwojowych, 
z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi 
(Politechnika Warszawska, Politechnika Lubelska, Po-
litechnika Łódzka, Uniwersytet Zielonogórski, Insty-
tut Energetyki, Łukasiewicz – Instytut Tele-Radiotech-
niczny, Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 
Wojskowa Akademia Techniczna, Electric Apparatus 
Department ICPE (Rumunia)) oraz z przedsiębiorca-
mi (jak np. Elektrometal Energetyka, Przedsiębior-
stwo Badawczo-Wdrożeniowe „Frako-Term”, ZPUE, 
JM-Tronic, Elektrobudowa) w zakresie prowadze-
nia badań i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, 
w szczególności powstałych w wyniku wspólnie re-
alizowanych projektów badawczo-rozwojowych, 
oraz z laboratoriami zwarciowymi (Laboratorium 
Badawcze Aparatury Rozdzielczej Łukasiewicz – IEL 
oraz Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych Instytutu 
Energetyki) w zakresie opracowania i wdrażania no-
woczesnej aparatury probierczej i pomiarowej.

M.K.: Czy w tym momencie współrealizujecie 
projekt z programu badawczego finansowane-
go ze źródeł publicznych i jeżeli tak, czy mógł-
by pan opisać najważniejsze cele projektu?

K.K.: Obecnie Zakład Wielkich Mocy wspólnie 
z Laboratorium Aparatury Rozdzielczej realizuje 
projekt dotyczący utrzymania specjalnego urzą-
dzenia badawczego, tj. generatora zwarciowego 
2500 MVA 10 kV z trzema jednofazowymi transfor-
matorami 750 MVA na 10 kV/15/24/60/110 kV. 
Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, a  jego budżet wynosi oko-
ło 1 700 000 zł. W ramach projektu odtwarzana 
jest aparatura rozdzielcza i sterownicza obsługująca 
wspomniany generator zwarciowy. 

Ponadto realizowane są badania typu ogranicz-
ników przepięć oraz prace z zakresu modernizacji 
załączników zwarciowych zainstalowanych w Instytu-
cie Energetyki. 

Prowadzimy także prace badawcze z zakresu 
układów monitoringu ograniczników przepięć, jak 
również analizy numerycznej rozkładów temperatury 
w rozdzielnicach SN. 

M.K.: Jak działalność zakładu wpisuje się 
w ogólną strategię SBŁ-IEL? W jakim kierunku 
zamierzacie się rozwijać?

K.K.: Zakład rozwija współpracę z partnerami 
przemysłowymi oraz z jednostkami naukowymi, 
opracowując innowacyjne rozwiązania aparatów 
łączeniowych, konstrukcji rozdzielnic, urządzeń 
nadprzewodnikowych, układów sterowania i dia-
gnostyki. Proponowane rozwiązania są ściśle zwią-
zane z zapotrzebowaniem rynku. W ramach wyżej 
wymienionych tematów zakład od lat współpracuje 
z takimi firmami jak: Elektrometal Energetyka, Przed-
siębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe „Frako-Term”, 
ZPUE, JM-Tronic, Apator, Protektel, Bezpol i Instytut 
Energetyki. 

M.K.: Co według pana będzie stanowić dla 
was największe wyzwanie w nadchodzących 
latach?

K.K.: Kluczowymi zagadnieniami, którymi planuje-
my się zająć w Zakładzie Wielkich Mocy, są:
• wdrożenie analizy numerycznej w zakresie identy-

fikacji pól elektrycznych, elektromagnetycznych 
i temperaturowych w procesie projektowania 
rozdzielnic SN,

• opracowanie układów monitoringu i diagnostyki 
ograniczników przepięć NN i SN, 

• opracowanie i badania układów mechanicznych 
(napędów) ultraszybkiego uziemnika,

• opracowanie załącznika zwarciowego o podwyż-
szonych parametrach znamionowych,

• wdrożenie do produkcji nadprzewodnikowych 
ograniczników prądu zwarciowego,

• opracowanie nadprzewodnikowych zasobników 
energii.
Planujemy również poszerzenie współpracy w za-

kresie nowych projektów z wymienionymi firmami 
oraz pozyskiwanie nowych partnerów z przemysłu. ■
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załącznik zwarciowy, którego trzy sztuki sprzedano In-
stytutowi Energetyki. Pracują one obecnie w Laborato-
rium Urządzeń Rozdzielczych instytutu.

Jest to aparat bardzo wyspecjalizowany, przezna-
czony zwłaszcza do  laboratoriów zwarciowych. Je-
dynymi dostawcami takich aparatów były dotychczas 
wielkie koncerny (np. ABB), produkujące je na spe-
cjalne zamówienie, w związku z czym mogły dyktować 
wyśrubowane ceny. Instytut Elektrotechniki w pewnym 
sensie przełamał monopol wielkich korporacji. Poniżej 
krótka charakterystykę aparatu.

Omawiany załącznik (rys. 1) umożliwia precyzyj-
ne załączanie prądów zwarciowych (w laboratorium 
zwarciowym) przy wykorzystaniu napędu pneumatycz-
no-sprężynowego.

Dzięki zastosowaniu izolacji powietrznej o podwyż-
szonym ciśnieniu uzyskano dużą wytrzymałość napię-
ciową przy małym odstępie między stykami, co istotnie 
wpływa na gabaryty aparatu.

Zbrojenie załącznika odbywa się z użyciem sprężo-
nego powietrza. Za proces zamykania styków, a także 
za prędkość działania odpowiadają sprężyny napina-
ne podczas zbrojenia załącznika. Dzięki zastosowa-
niu napędu wiroprądowego, który działa na dźwignie 
blokady, możliwe jest szybkie zamknięcie po podaniu 
impulsu prądowego na cewkę. Szybkość zwalniania 
mechanicznej blokady i tym samym czas zamykania 
regulowany jest za pomocą śruby regulacyjnej, a także 
energii, która dostarczana jest do napędu.

1.2. Izolator wsporczy z funkcją pomiaru na-
pięcia

Urządzeniem niedawno opracowanym w ZWM 
i oczekującym na komercjalizację jest izolator wsporczy 
z funkcją pomiaru napięcia.

Od nowoczesnych rozdzielnic wymaga się rozbu-
dowanego systemu monitoringu i diagnostyki. Ele-
mentem tego systemu może stać się omawiany układ 
do pomiaru napięcia. Zastosowanie opracowanego 

rys. 1. Załącznik zwarciowy ZWM na stanowisku pracy.

dr inż. Krzysztof Krasuski

Kierownik Zakładu Wielkich Mocy

Parametry załącznika zwarciowego ZWM

Napięcie znamionowe 17,5 kV

Napięcie krótkotrwale 
wytrzymywane sieciowe

38 kV

Napięcie krótkotrwale 
wytrzymywane udarowe

60 kV

Prąd zwarciowy załączalny 400 kA

Izolacja główna powietrze  
o ciśnieniu 1,2 MPa

Aparatura łączeniowa i rozdzielcza – nowe konstrukcje 
badane i projektowane w Zakładzie Wielkich Mocy

Spektakularny rozwój techniczny, technologiczny 
i gospodarczy pociąga za sobą konieczność 
rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej. 

Jest to sytuacja niezwykle sprzyjająca rozwojowi Sieci 
Badawczej Łukasiewicz (SBŁ), w tym szczególnie Insty-
tutu Elektrotechniki (IEL).

Wyzwaniom tym stara się sprostać Zakład Wiel-
kich Mocy (ZWM) SBŁ-IEL, podejmując ambitne za-
dania zarówno w zakresie konstruowania aparatury 
i urządzeń elektroenergetycznych własnego autor-
stwa, jak i prowadząc badania wdrożeniowe nowych 
rozwiązań konstrukcyjnych innych producentów.

W poprzednich latach w ZWM opracowano i sko-
mercjalizowano wiele urządzeń, do najważniejszych 
należą: 
• wyłączniki próżniowe na napięcie znamionowe 

17,5 i 24 kV;
• sześciokanałowe stanowisko ze stabilizacją tem-

peratury i  napięcia probierczego do przyspieszo-
nego starzenia warystorów z tlenków metali,

• mobilne laboratorium wysokiego napięcia ze sta-
nowiskiem probierczym, 

• generator impulsów napięciowych, prądowych, 
kombinowanych GUN 1,2/50 12 kV; 

• komputerowe stanowisko probiercze napięcia 
przemiennego do badania sprzętu ochronne-
go BHP (buty, rękawice), drążków izolacyjnych 
i wskaźników napięcia,

• światłowodowe układy transmisji danych,
• mierniki MWS-1,6/0,5 wartości szczytowej napię-

cia udarowego 20–1600 V,
• generator hybrydowy GH 1,2/50–8/20 z od-

sprzęgaczem,
• beziskiernikowe wnętrzowe ograniczniki przepięć 

typu GX-6 do ochrony silników elektrycznych 
wielkich mocy,

• beziskiernikowe ograniczniki WN do 220 kV (typ 
GXA, GXB, GXC i GXD) i niskiego napięcia (SPD, 
typ GX0 i GX0b).

W ZWM opracowano również i wdrożono opro-
gramowanie komputerowe ukierunkowane na potrze-
by pomysłu elektroenergetycznego, z którego najważ-
niejsze to:
• oprogramowanie wspomagające projektowanie 

transformatorów (EV Żychlińskie Transformato-
ry, Instytut Energetyki – Odział Transformatorów 
w Łodzi, Zakłady Remontowe Energetyki Warsza-
wa, ZREW Transformatory Janów, Energoserwis 
w Lublińcu),

• oprogramowanie do analizy i generowania spra-
wozdań z prób nagrzewania transformatorów su-
chych i olejowych (Alstom SA w Mikołowie),

• program do modernizacji konstrukcji transforma-
tora z rozdzielonymi uzwojeniami (Energoserwis 
w Lublińcu),

• oprogramowanie WinAdam, WinOsc, WinHioki, 
Zwarcia, WinGen (Laboratorium Aparatury Roz-
dzielczej IEL).
Choć wiele z powyższych produktów zastąpiły roz-

wiązania nowocześniejsze i lepiej spełniające oczeki-
wania klientów, to jednak niektóre z nich można by 
poddać modernizacji.

W niniejszym artykule przedstawiono główne ob-
szary bieżącej działalności zakładu oraz omówiono 
ważniejsze produkty, które zostały ostatnio skomercjali-
zowane lub też mogą podlegać komercjalizacji w nie-
dalekiej przyszłości.

1. Aparaty i urządzenia w pełni opracowane 
i wdrożone lub oczekujące na wdrożenie do 
produkcji 

Spośród wielu aparatów i urządzeń opracowanych 
i wdrożonych dotychczas przez ZWM przedstawiamy 
dwa najnowsze rozwiązania, które zostały wdrożone 
ostatnio lub będą wdrożone w najbliższej przyszłości.

1.1. Załącznik zwarciowy

W pełni opracowanym i produkowanym w ZWM 
aparatem, częściowo już skomercjalizowanym, jest fo
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W skład uziemnika wchodzi komora próżniowa 
zamocowana w obudowie, której styk ruchomy połą-
czony jest przez sprężynę stykową z napędem. Napęd 
stanowi cewka z płytką wiroprądową pobudzaną przez 
prąd wysokiej częstotliwości powstały z rozładowania 
kondensatora. 

Największym problemem występującym podczas 
konstruowania niniejszego aparatu jest uzyskanie po-
wtarzalności założonego czasu załączenia, który jest 
parametrem decydującym o skuteczności tego zabez-
pieczenia. Ze względu na duże przeciążenia mecha-
niczne istotne jest uzyskanie zadowalającej trwałości 
aparatu. Tym zagadnieniom poświęcone są obecnie 
prowadzone próby i badania.

Podsumowując, opracowywany ultraszybki uziem-
nik ma następujące zalety:
• neutralność dla środowiska naturalnego,
• możliwość wielokrotnego działania bez konieczno-

ści wymiany podzespołów,
• cichość w działaniu,
• krótki czas gaszenia łuku – krótki czas narażenia 

wyposażenia rozdzielnicy,
• znaczne zwiększenie bezpieczeństwa operatora roz-

dzielnicy,
• skrócenie czasu przestoju i zmniejszenie kosztów 

napraw.

2.2. Układ bezprzewodowego monitoringu 
elementów systemu elektroenergetycznego 

W związku z zapotrzebowaniem rynku na nowo-
czesne układy prewencyjne i diagnostyczne monitoru-

jące stan elementów systemu elektroenergetycznego, 
w ZWM podjęto prace w kierunku skonstruowania 
tego typu urządzenia. Powyższy system (rys. 4) jest prze-
znaczony do pracy na podstacji, gdzie obecnie najczę-
ściej komunikacja prowadzona jest poprzez okablowa-
nie sygnałowe. Rozwiązanie zaproponowane w ZWM 
wykorzystuje w tym celu WiFi lub GSM, co czyni system 
monitoringu tańszym (brak okablowania) i bardziej 
przyjaznym dla obsługi. W założeniu zaproponowane 
rozwiązanie pozwala na wykorzystanie już istniejącej 
infrastruktury, tj. stanowisk komputerowych używanych 
w podstacji lub smartfonów. Obecnie opracowywane 
są układy, które dzięki wyposażeniu w sensory mają 
możliwość monitorowania pracy ograniczników prze-
pięć, transformatorów oraz innych tego typu urządzeń 
elektroenergetycznych. Parametry przesyłane są do 
koncentratora, który weryfikuje dane i na ich podsta-
wie przesyła informacje do operatora.

2.3. Wyłączniki próżniowe

Zakład od wielu lat zajmuje się tematyką wyłączni-
ków próżniowych. Ostatnio ZWM we współpracy w ra-
mach Sieci Badawczej Łukasiewicz z Instytutem Tele-
-Radiotechnicznym brał udział w wykonaniu projektu, 
którego wynikiem jest opracowanie rodziny łączników 
na napięcie znamionowe 7,2 kV. Są to trzy modele 
aparatów (rys. 5):
• wyłącznik tornistrowy 7,2 kV/1250 A/25 kA,
• wyłącznik 7,2 kV/630 A/16 kA (z niezależnymi na-

pędami elektromagnesowymi i możliwością łączeń 
synchronicznych), 

• łącznik 7,2 kV/630 A/10 kA (z niezależnymi napę-
dami elektromagnesowymi i możliwością łączeń 
synchronicznych).

rys. 4. Układ bezprzewodowego monitoringu elementów systemu 
elektroenergetycznego.

  a     b                            c
rys. 5. Łączniki na napięcie 7,2 kV: a – wyłącznik tornistrowy 7,2 kV 
/1250 A/25 kA, b – wyłącznik kolumnowy 7,2 kV/630 A/16 kA,  
c – łącznik 7,2 kV/630 A/10 kA.

układu pomiarowego opartego o dzielnik ulokowany 
w izolatorze wsporczym istotnie wpływa na zmniej-
szenie gabarytów rozdzielnicy, czyniąc ją bardziej 
materiałooszczędną, a tym samym bardziej przyjazną 
środowisku. 

Izolator (rys. 2) opracowano we współpracy z firmą 
Elektrometal Energetyka w ramach projektu „Budowa 
zintegrowanych systemów wspomagających i optyma-
lizujących pracę oraz bezpieczeństwo rozdzielnicy SN 
w oparciu o automatykę sterowniczą i zabezpieczenio-
wą”. Konstrukcja wytrzymuje wymagany moment gną-
cy dla tego typu izolatorów, tzn. 8 kNm. 

2. Aparaty i urządzenia w końcowej fazie kon-
struowania

Trzy przedstawione poniżej rozwiązania techniczne 
są już w zaawansowanej fazie konstrukcji i poddawane 
są końcowym testom przedprototypowym. 

2.1. Ultraszybki uziemnik

W związku z obserwowaną dynamiczną rozbu-
dową krajowego systemu elektroenergetycznego ko-
nieczna staje się rozbudowa i modernizacja rozdziel-
nic poprzez dołączanie do istniejącej infrastruktury 
nowych urządzeń rozdzielczych o podwyższonych pa-
rametrach prądowych. Połączenie dwóch typów roz-
dzielnic wymaga ochrony pól o niższych parametrach 
poprzez zastosowanie specjalnych zabezpieczeń. 

Jednym z takich zabezpieczeń jest właśnie omawiany 
tutaj ultraszybki uziemnik (rys. 3). Należy wspomnieć, 
że tego typu aparaty produkowane przez wielkie kon-
cerny (np. ABB) działają na zasadzie wykorzystania 
ładunku pirotechnicznego. Są to aparaty jednokrot-
nego użytku i po zadziałaniu podlegają kompletnej 
wymianie. Skutkuje to czasowym wyłączeniem za-
silania odbiorców energii elektrycznej. Wady tej nie 
posiada opracowywany w ZWM ultraszybki uziemnik, 
który zapewnia wielokrotne zadziałanie. Jego zasto-
sowanie ograniczy także koszty związane z obsługą 
i wymianą urządzenia. 

rys. 3. Ultraszybki uziemnik – schemat ideowy (po lewej stronie) 
oraz jeden z wariantów uziemnika podczas prób laboratoryjnych.

rys. 2. Izolator wsporczy z funkcją pomiaru napięcia 24 kV 
– przed zalaniem żywicą z uwidocznionymi elementami dzielnika 
(po lewej stronie) oraz produkt końcowy po zalaniu żywicą.

Zakładane parametry uziemnika

Napięcie znamionowe 24 kV

Zdolność załączania na zwarcie 65 kA

Trwałość mechaniczna  
(ilość przestawień bez obciążenia)

100

Trwałość zwarciowa  
(ilość załączeń na zwarcie)

20

Napięcie krótkotrwale wytrzymywane 
sieciowe

60 kV

Napięcie krótkotrwale wytrzymywane 
udarowe

100 kV

Założony czas załączenia < 4 ms
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trwałość mechaniczna i łączeniowa oraz niezawod-
ność działania. Zależne są one od zastosowanych 
rozwiązań konstrukcyjnych, tzn.: rodzaju i parametrów 
napędu, wytrzymałości termicznej styków oraz skutecz-
ności gaszenia łuku. Skuteczność gaszenia łuku wy-
łączników próżniowych zależy od parametrów próżni 
oraz geometrii styków. Konstruowanie styków jest ele-
mentem projektowania komór próżniowych, w czym 
specjalizuje się Łukasiewicz – Instytut Tele-Radiotech-
niczny, z którym w tej dziedzinie od lat współpracujemy. 
Przewiduje się pogłębienie współpracy ze względu na 
znaczny dorobek obu instytutów w zakresie technologii 
próżniowej. ZWM jest do tej współpracy dobrze przygo-
towany zarówno od strony konstrukcyjno-projektowej, 
analityczno-obliczeniowej, jak i sprzętowej. Dysponu-
jemy rozbieralną komorą próżniową współpracującą 
z ultraszybką kamerą oraz stanowiskiem probierczym 
dużej mocy do badań łączeniowych (rys. 6).

3.3. Badania ograniczników przepięć

W ZWM prowadzone są również badania typu 
(zgodnie z obowiązującymi normami) ograniczników 
przepięć prądu przemiennego i stałego dla produ-
centów krajowych i zagranicznych, takich jak: Apator, 
Protektel, Bezpol, Sicame Polska, KIGEiT, ETI Polam, 
Tyco Electronics, Raychem (Niemcy), SPAE, Zašcite 
Protections, ABB (Szwajcaria), EFEN (Niemcy), Ferraz 
(Francja). Posiadana aparatura pozwala na genero-
wanie udarów piorunowych, stromych, granicznych, 
łączeniowych oraz prostokątnych. Układy probiercze 
pozwalają na aplikowanie w czasie badań obiektów 
kombinacji udarów i narażeń napięciowych opisanych 
w sekwencji prób działania oraz przepięć dorywczych. 
Dysponujemy stanowiskiem badawczym umożliwiają-
cym wykonanie prób starzeniowej warystorów oraz sek-
cji ograniczników przepięć w warunkach podwyższonej 
temperatury oraz pod zwiększonym napięciem. ■

Innovatorium Łukasiewicza 
w Poznaniu 

Na początku października 2019 roku w ramach 
konferencji Innovatorium Łukasiewicza odbyło się 
w Poznaniu spotkanie przedstawicieli świata nauki 
i biznesu. O skali pierwszego tego typu posiedze-
nia świadczy fakt, że uczestniczyło w nim ponad 
500 osób, w tym także reprezentanci Instytutu Elek-
trotechniki. Innowacyjny charakter tego spotkania 
dobrze scharakteryzował prezes Sieci Badawczej 
Łukasiewicz Piotr Dardziński: „Nie da się być in-
nowacyjnym, robiąc to samo, w ten sam sposób, 
w zhierarchizowanej organizacji”. Na konferencji 
Innovatorium zaprezentowano m.in. dziesięć pro-
jektów Łukasiewicza o największym potencjale ko-
mercjalizacji, w tym inicjatywę polegającą na za-
projektowaniu i zbudowaniu lokomotywy, pociągu 
zespolonego oraz wagonu pasażerskiego dla kolei 
dużych prędkości w Polsce oraz koncepcję opra-
cowania uniwersalnej platformy robota polowego 
o napędzie elektrycznym z wymiennym osprzętem, 
przeznaczonego do prac terenowych i agrotech-
nicznych. Przedstawiono też opracowanie dotyczące 
technologii produkcji energii elektrycznej i cieplnej 
z odpadów przemysłu przetwórstwa spożywczego, 
a także projekt modułowych warstwowych syste-
mów opancerzenia o zwiększonych parametrach 
ochronnych.

Wiadomości

Opracowano na podstawie materiałów prasowych 
serwisu PAP Nauka w Polsce. 
prof. Jacek Sosnowski

rys. 6. Łuk próżniowy sfilmowany w komorze próżniowej.

 Wszystkie trzy aparaty wyposażono w polskie ko-
mory próżniowe. W procesie projektowania komór 
próżniowych wykorzystano wyniki obliczeń rozkładu 
pola magnetycznego wykonane w ZWM. Dzięki temu 
dobrano właściwy kształt cewki stykowej, a także rodzaj 
i kształt nacięć nakładki stykowej, aby uzyskać oczeki-
waną zdolność łączeniową komory. 

Urządzenia te opracowano na napięcie 7,2 kV, 
z przeznaczeniem do zainstalowania w sieciach 
6 kV stosowanych m.in. górnictwie. Zarówno łącz-
nik 7,2 kV/630 A/10 kA jak i wyłącznik kolumnowy 
7,2 kV/630 A/16 kA posiadają niezależne napędy 
dla każdego bieguna, dzięki czemu nadają się do 
synchronicznego załączania i wyłączania, co pozwa-
la na wyeliminowanie przepięć łączeniowych, a także 
stwarzają korzystniejsze warunki wyłączeniowe prądów 
zwarciowych (wpływają na wielkość składowej nie-
okresowej i czas trwania łuku łączeniowego). Z kolei 
wyłącznik tornistrowy został opracowany z wykorzysta-
niem sprężyny otwierającej. Jest ona napinana pod-
czas operacji zamykania. Dzięki zastosowaniu blokady 
mechanicznej udaje się zablokować sprężynę otwiera-
jącą, a zmagazynowana energia wykorzystywana jest 
do otwarcia aparatu. Zwolnienie blokady może odby-
wać się beznapięciowo lub z wykorzystaniem wyzwala-
cza napięciowego zasilanego z sieci 230 V.

Wykonane aparaty poddano badaniom typu 
wg. PN-EN 62271-100:2009E, które zakończyły się wy-

nikiem pozytywnym. Jednak w związku ze zwiększeniem 
się wymagań klientów odnośnie do napięć i prądów 
znamionowych, konstrukcje te wymagają przeprojekto-
wania. Jest to przedmiotem bieżących prac i badań.

3. Usługi w zakresie badań aparatury łącze-
niowej

Prowadzone w zakładzie usługi obejmują badania 
laboratoryjne i obliczenia numeryczne na potrzeby we-
wnętrzne, jak i dla klientów zewnętrznych.

3.1. Usługi w zakresie modernizacji rozdzielnic

Opracowanie nowego modelu rozdzielnicy, poza 
pracami projektowymi, związane jest z wykonaniem 
kosztownego prototypu, który następnie poddawany 
jest odpowiednim badaniom: wysokonapięciowym 
i prądowym. Podczas prac projektowych konstrukto-
rzy posługują się wytycznymi dotyczącymi zachowania 
bezpiecznych odstępów izolacyjnych, co gwarantuje 
wytrzymałość na przepięcia udarowe i wolnozmien-
ne. Zachowanie tych odstępów izolacyjnych skutkuje 
najczęściej przewymiarowaniem urządzenia. W efek-
cie powstają urządzenia materiałochłonne, a zatem 
nieekologiczne, kosztowne w produkcji, a co za tym 
idzie – mniej konkurencyjne na rynku. Znacznie efek-
tywniejsze wydaje się w tym przypadku wykorzystanie 
analizy numerycznej rozkładów pól: elektrycznego, 
elektromagnetycznego i cieplnego, która pozwala na 

szybsze i tańsze osiągnięcie zamie-
rzonego celu. To podejście zastoso-
wano z powodzeniem w we współ-
pracy z producentami rozdzielnic, 
takimi jak ZPUE czy Elektrometal 
Energetyka w ramach projektów 
badawczych i zleceń komercyjnych. 

3.2. Badania wyładowań łuko-
wych

Nawiązując do zagadnień kon-
struowania wyłączników – w czym,  
jak wspomniano w punkcie 2.3, 
ZWM ma bogate doświadczenie 
– ważnymi parametrami eksploata-
cyjnymi są: zdolność łączeniowa, 

Charakterystyka łączników na napięcie 7,2 kV

Dane znamionowe Łącznik
Wyłącznik

kolumnowy tornistrowy

Napięcie znamionowe 7,2 kV

Prąd znamionowy ciągły 630 A 1250 A

Napięcie probiercze (sieciowe, udarowe) 23/60 kV

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 10 kA 16 kA 25 kA

Trwałość mechaniczna 10 000 cykli Z-W

Docisk sprężyn stykowych 1600 N 1900 N 2200 N

Rodzaj napędu bezjarzmowy 
z magnesami trwałymi

elektromagnesowy 
ze sprężyną 
otwierającą

Skok styków 6 mm

Ilość napędów 3 szt. 3 szt. 1 szt.

Średnica komory próżniowej 80 mm 100 mm 64 mm
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ratora zwarciowego. Instalacje obecnie użytkowane 
mają nierzadko kilkadziesiąt lat, są wyeksploatowane 
lub przestarzałe w stosunku do aktualnych wymagań 
odbiorców energii elektrycznej. Obecni odbiorcy i zasi-
lane urządzenia wymagają stałych i stabilnych dostaw 
energii, więc każde rozwiązanie zwiększające nieza-
wodność i szybkość reakcji na awarie jest przyjmowa-
ne przez rynek pozytywnie. Ponadto stale rośnie liczba 
odbiorców dołączonych do sieci, a co za tym idzie, 
zapotrzebowanie na moc nieustannie wzrasta. Oprócz 
modernizacji i serwisowania istniejących, koniecz-
na jest budowa nowych stacji elektroenergetycznych. 
Rozbudowa systemu elektroenergetycznego w Polsce 
nierozer walnie związana będzie z koniecznością wyko-
nywania badań urządzeń i aparatury elektroenergetycz-
nej przed jej dopuszczeniem do eksploatacji.

Wybrane badania Laboratorium Badawczego 
i Wzorcującego: 

badania żarówek klasycznych, halogenowych, miniatu-
rowych, badania lamp wyładowczych oraz świetlówek, 
oprawy i systemy oświetleniowe, układy zapłonowe do 
lamp wyładowczych, stateczniki elektroniczne, prze-
dłużacze do zastosowania domowego i przemysłowe-
go, gniazdka i wtyczki do zastosowania domowego, 
zabawki elektryczne, znaki drogowe o zmiennej treści, 
pomiary hałasu maszyn elektrycznych. 

• Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
• Zakłócenia przewodzone: 9 kHz–30 MHz. 
• Zakłócenia emitowane: 30 MHz–1 GHz.
• Moc zakłóceń: 30 MHz–300 MHz.
• Komora klimatyczna: temp: -60°C–180°C, wilgot-

ność: do 98% RH. 
• Widmo i energia promieniowania świetlnego w za-

kresach VIS oraz UV.

Wybrane testy Laboratorium Badawczego 
i Wzorcującego (u klienta): 

natężenie oświetlenia, luminancja, temperatura bar-
wowa, w biurach, pokojach, halach, wewnętrznych 
ciągach komunikacyjnych, w pojazdach trakcyjnych 
i transporcie publicznym, na stanowiskach roboczych.

Wybrane możliwości kalibracji i wzorcowania 
AP102: 

• Napięcie i prąd stały (do 1000 V DC i do 20 A DC); 
napięcie i prąd przemienny w zakresie częstotliwo-
ści 40 Hz–10 kHz do 1000 V AC i do 20 A AC. 

• Rezystancja: omomierze: analogowe i cyfrowe do 
10 GΩ, boczniki do 10 GΩ. 

• Kilowoltomierze napięcia stałego: analogowe 
i cyfrowe: do 100 kV DC, kilowoltomierze na-
pięcia przemiennego: analogowe i cyfrowe: do 
180 kV AC. ■

Parametry Laboratorium Zwarciowego Aparatury 

Rozdzielczej

Prąd przemienny (AC)

Prąd zwarciowy (3 fazowy) rms max 120 kA

Prąd zwarciowy (1 fazowy) rms max 250 kA

Wartość szczytowa prądu zwarciowego max 400 kA

Próba łukoochronności max 63 kA

Próby łączeniowe max I = 50 kA 

max U = 36 kV

Przyrosty temperatur max 12 kA

Prąd stały (DC)

Prąd zwarciowy max 50 kA

Próby łączeniowe max 80 kA dla 1 kV 

max 50 kA dla 4 kV

Przyrosty temperatur max 10 kA

Próby napięciowe

Napięcie o częstotliwości sieciowej max 600 kV, 50 Hz

Napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 max 1200 kV

Próby w komorze klimatycznej (próby A, B, Cab, Db)

Zakres temperatur -70°C–125°C

Zakres wilgotności 10%–98% RH

Próby IP do IP68

Próby IK do IK10

dr inż. Krzysztof Krasuski

Kierownik Zakładu Wielkich Mocy
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Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej  
– opis profilu działalności

Zespół Laboratoriów Instytutu Elektrotechniki 
(NZL) stanowią Laboratorium Badawcze Apara-
tury Rozdzielczej (NBR) i Laboratorium Badawcze 

i Wzorcujące (NBW). Oba posiadają oddzielne akredy-
tacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), odpowied-
nio nr AB 074 i AB 022. Strategiczną część NZL, zarów-
no pod względem infrastrukturalnym, jak i przychodów 
oraz znaczenia dla polskiej elektroenergetyki, stanowi 
laboratorium NBR. 

W laboratorium NBR znajduje się układ badań 
zwarciowych, który jest jedynym tego typu układem 
w Polsce oraz jednym z trzech funkcjonujących w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. Jego zasadniczą, unikalną 
i najbardziej kosztowną częścią jest specjalne urządze-
nie badawcze – elektromaszynowy generator zwarciowy 
o mocy zwarciowej 2,5 GVA i całkowitej masie około 
250 ton. Generator posiada specjalnie zaprojektowa-
ne i wykonane układy smarowania (20 ton oleju, pom-
py, filtry) i chłodzenia (basen ok. 1000 m3, hydrofory, 
chłodnice). Stosowany jest do symulacji stanów awaryj-
nych w aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych 
(pracujących m.in. w energetyce i kopalniach), które to 
stany awaryjne wiążą się z zagrożeniami cieplnymi oraz 
bardzo dużymi siłami elektrodynamicznymi działający-
mi na tory prądowe badanych obiektów. Takim próbom 
zwarciowym muszą być poddawane zarówno prototy-
py urządzeń i aparatów (w tym tych opracowywanych 
w Zakładzie Wielkich Mocy ), jak i konstrukcje wdrożo-
ne już do produkcji przez firmy komercyjne, w celu uzy-
skania stosownych certyfikatów. Oryginalność specjal-
nego urządzenia badawczego należy oceniać nie tylko 
przez pryzmat jego gabarytów i osiąganych możliwości 
badawczych, lecz również poprzez wymagania w zakre-
sie kwalifikacji personelu obsługującego, niezbędnych 
do jego prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

Laboratorium NBR realizuje zadania związane ze 
zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności pol-
skiej gospodarki, wynikających ze „Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z per-

spektywą do 2030 r.)”, przyjętej przez Radę Ministrów 
14 lutego 2017 roku, „Polityki Energetycznej Polski do 
2030 roku” przyjętej przez Radę Ministrów 10 listopada 
2009 roku, opracowanej przez Ministerstwo Gospo-
darki, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 202/2009 
Rady Ministrów z 10 listopada 2009 roku. Badania 
realizowane przy zastosowaniu generatora, także dla 
partnerów naukowych i biznesowych, mają szczególne 
znaczenie dla realizacji polityki naukowej, naukowo-
-technicznej oraz innowacyjnej państwa.

Przedsiębiorstwa dotychczas współpracujące z NZL, 
w tym z NBR, dostrzegły korzyści gospodarcze płynące 
z możliwości wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, a za-
sadność ich wdrożenia wynika z analizy zapotrzebowa-
nia rynku. W celu opracowania nowych technologii 
konieczne jest prowadzenie szeroko zakrojonych prac 
badawczych dotyczących oddziaływania sił elektrody-
namicznych w środowisku dużych naprężeń elektrycz-
nych, badań materiałowych, analizy rozkładu wyłado-
wań łukowych oraz badań wytrzymałości mechanicznej 
i termicznej. Wyniki tych badań są podstawą do opra-
cowania aparatów średniego i wysokiego napięcia 
oraz ekologicznych, energooszczędnych rozdzielnic 
o zmniejszonych wymiarach, w tym rozdzielnic kompak-
towych izolowanych suchym powietrzem, w celu ogra-
niczenia stosowania szkodliwego dla środowiska gazu 
SF6 i przy zachowaniu tych samych parametrów zna-
mionowych. Stwierdzono, że zwarcia łukowe mogą po-
wodować przestoje, których koszty szacuje się na około 
40 000 EUR dziennie, a dane te zawarto w białej księ-
dze firmy Eaton, opracowanej przez europejskiego eks-
perta ds. bezpieczeństwa elektrycznego, Alfreda Mörxa  
(www.eaton.pl/arcon).

Firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją energii 
elektrycznej zmuszone są do rozbudowy i modernizacji 
sieci dystrybucyjnych, elektrowni, stacji transformatoro-
wo-rozdzielczych, rozdzielni i instalacji elektrycznych, 
co jest nierozerwalnie związane z koniecznością badań 
ww. urządzeń w laboratorium z zastosowaniem gene-
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Największa inwestycja sieciowa 
w historii Enea Operator

Po sześciu latach pracy firma Enea Operator 
ukończyła inwestycję o wartości ponad 127 mln 
zł – przebudowę linii wysokiego napięcia na trasie 
Morzyczyn – Drawski Młyn w północno-zachodniej 
części Polski. Linia napowietrzna o napięciu 110 kV 
ma obecnie łączną długość 240 km i istotnie po-
prawia bezpieczeństwo energetyczne i możliwości 
przyłączeniowe w trzech województwach: zachod-
niopomorskim, lubuskim i wielkopolskim. Inwestycja 
ma także znaczenie dla ochrony środowiska, gdyż 
stwarza nowe możliwości przyłączania do sieci ener-
getycznej odnawialnych źródeł energii. W ramach 
inwestycji przebudowano jednotorową linię 110 kV 
łączącą stacje Morzyczyn – Drawski Młyn, tworząc 
dwa ciągi z przewodami o przekroju 240 mm2. 
O skali inwestycji świadczy fakt, że zużyto 720 km 
przewodów roboczych oraz ustawiono 497 słupów.

 

Wiadomości

Opracowano na podstawie materiałów prasowych 
Enea Operator. 
prof. Jacek Sosnowski

• „Komercjalizacja technologii wytwarzania i sto-
sowania nanokompozytów polimerowych na 
osnowie poliolefin” – projekt realizowany w ra-
mach przedsięwzięcia IniTech, nr ZPB/31/72427/
IT2/10, w latach 2010–2014, 

• zadanie badawcze „Nanokompozyty polimerowe 
i ceramiczne dla zastosowań elektrotechnicznych” 
w ramach programu badawczego „Wykorzystanie 
nanotechnologii w nowoczesnych materiałach”, 
nr projektu POIG 01.01.02-02-002/08 w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka, lata 2009–2014, 

• „Opracowanie zmodyfikowanej technologii wy-
twarzania nanokompozytów epoksydowych z wy-
korzystaniem specjalistycznych urządzeń techno-
logicznych i badawczych” w ramach programu 
badawczego „Wykorzystanie nanotechnologii 
w nowoczesnych materiałach” – POIG 01.01.02-
02-002/08, rok 2014, 

• „Szynoprzewód w izolacji stałej o własności kom-
pensacji mocy biernej” – NCBR w ramach dzia-
łania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, pod-
działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 
2014–2020. ■
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Jeden minerał, wiele postaci. 
Jeden proces, wiele metod

Tlenek krzemu (SiO2) to jeden z najpopularniej-
szych dodatków do tworzyw sztucznych, głównie 
żywic termo- i chemoutwardzalnych. Mimo że 

jego cząsteczka zbudowana jest jedynie z trzech ato-
mów, ma zadziwiającą zdolność występowania w wie-
lu skrajnie różnych postaciach makroskopowych. Ro-
ving szklany można wprowadzać jako ciągłe lub cięte 
włókna (od ułamka centymetra do kilkunastu metrów). 
Ziarna gruboziarnistego piasku kwarcowego mają wy-
miar poniżej 1 mm, drobniejsza postać to mikronowe 
amorficzne mączki. W dobie nanotechnologii coraz 
większą popularność zyskuje również tlenek krzemu 
o ziarnie rozmiarów poniżej 100 nm – warstwowe glin-
ki montmorylonitowe i sferyczne nanokrzemionki. 

Każda z wymienionych postaci SiO2 wzmacnia me-
chanicznie osnowę polimerową, często poprawiając 
również jej wytrzymałość elektryczną. Do uzyskania 
pożądanego działania konieczne jest efektywne po-
łączenie wybranego dodatku z matrycą – w sposób 
równomierny, wolny od pęcherzy powietrza i substancji 
obcych. I znów mnogość kształtów wymaga zastoso-
wania różnorodnych procesów technologicznych. To, 
co potocznie rozumie się jako mieszanie surowców, 
w inżynierii materiałowej przybiera postać różnych pro-
cesów z zastosowaniem wielu zjawisk fizycznych. I tak 
włókno przesyca się żywicą, a następnie formuje meto-

dą poltruzji lub poprzez nawijanie, do wypełniaczy gru-
boziarnistych stosuje się tradycyjne metody mieszania 
mechanicznego, których wydajność zwiększa się przez 
stosowanie skomplikowanych geometrycznie miesza-
deł łopatkowych, tarczowych, przepływowych czy gnio-
towników. Najdrobniejsze nanowypełniacze wymagają 
natomiast procesów znacznie bardziej złożonych, czę-
sto opartych o mechaniczne rozcieranie w matrycy lub 
dyspergowanie ultradźwiękowe. Metodami mieszania 
z zastosowaniem podwyższonej temperatury są też 
m.in. wytłaczanie i walcowanie wykorzystywane przy 
produkcji osnów termoplastycznych. 

We wrocławskim oddziale Instytutu Elektrotechniki 
prace nad materiałami kompozytowymi zawierającymi 
różne wypełniacze i osnowy prowadzone są w ramach 
prac badawczych i projektowych. Jako przykłady moż-
na podać prace statutowe i finansowane przez takie 
instytucje, jak: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ 
(obecnie Polski Ośrodek Rozwoju Technologii), Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) czy Narodowe 
Centrum Nauki (NCN), np.:
• „Nowa generacja kompozytów elektroizolacyjnych 

o zwiększonej powierzchni interfazy matryca-wy-
pełniacz do zastosowań w technice wysokich na-
pięć” – projekt nr R01 025 02, lata 2007–2009, 

dr inż. Ewa Kolasińska

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Wrocław
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dla tego nadprzewodnika w niskich polach magnetycz-
nych jest rzędu 100 K, co zapewnia bezpieczną pracę 
przy chłodzeniu ciekłym azotem (Twrzenia = 77 K). Widok 
skonstruowanego modelu laboratoryjnego krótkiego 
kabla nadprzewodnikowego z taśm nadprzewodniko-
wych pierwszej generacji na bazie bizmutu, z wysoko-
napięciowymi doprowadzeniami prądowymi pokazany 
jest na rys. 2. W dolnej części rysunku widoczne jest 
ułożenie taśm, przez które przepływa prąd w tym mo-
delu kriokabla.

Wysokotemperaturowe 
kable nadprzewodnikowe 
w dobie kryzysu energe-
tycznego są jednym z naj-
bardziej perspektywicznych 
zastosowań nadprzewodni-
ków, zarówno z punktu wi-
dzenia oszczędności energii, 
jak też ochrony środowiska, 
co sugeruje podjęcie tej 

problematyki w Polsce, tym bardziej że w Niemczech 
zbudowano już kilometrowy kabel nadprzewodniko-
wy, który pracuje od kilku lat w Essen. Dziedzina ta 
dynamicznie się w Niemczech rozwija, o czym świad-
czy podpisanie w ostatnich miesiącach przez kon-
sorcjum pięciu firm, w tym THEVA, listu intencyjnego 
dotyczącego budowy najdłuższego dotychczas na 
świecie 12-kilometrowego wysokotemperaturowe-
go kabla. Kabel ten skonstruowany zostanie z taśm 
nadprzewodnikowych produkowanych w zakładach 

prof. dr hab. Jacek Sosnowski

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

rys. 2. Model  laboratoryjny kabla nadprzewodnikowego z  pokazanym ułożeniem taśm 
nadprzewodnikowych 1G. 

rys. 3. Porównanie obliczonych teoretycznie (linie) i doświadczalnych (punkty) charakterystyk prądowo-napięciowych nadprzewodnika 
wysokotemperaturowego o składzie Bi1.6Pb0.3Sr2Ca2Cu3.06O10 w temperaturze 77 K, w funkcji pola magnetycznego dla: (1) B=35 mT,  
(2) B=33 mT, (3) B=24 mT, (4) B=13,5 mT, (5) B=0.
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Zagadnienia przesyłu energii elektrycznej 
wysokotemperaturowymi kablami nadprzewodnikowymi

Wprowadzenie 

W obecnej dobie poszukiwań oszczędności energii 
i surowców znaczną uwagę poświęca się jej ekono-
micznemu przesyłowi. I tutaj właśnie istotną szansę 
daje wykorzystanie w tym celu zjawiska nadprzewod-
nictwa. Zjawisko to, nazywane zerową rezystancją, 
umożliwia bezstratny przesył prądu stałego przez 
materiały nadprzewodnikowe. Natężenie prądu musi 
być niższe od wartości prądu krytycznego, charakte-
rystycznej dla danej temperatury. Na rys. 1 pokaza-
ne jest zmierzone przejście temperaturowe do stanu 
nadprzewodzącego zsyntetyzowanej przez autora 
wysokotemperaturowej ceramiki nadprzewodnikowej 
o składzie Bi-Sr-Ca-Cu domieszkowanej ołowiem, 
przy prądzie pomiaru 20 mA. Rezultat ten wskazuje 
na zakres temperatur i indukcji magnetycznej, w któ-

rych przewody nadprzewodnikowe wykonane z tych 
materiałów mogą zostać użyte. 

Nadmieńmy, że temperatura krytyczna nadprze-
wodników stale wzrasta i obecnie osiąga już war-
tość 250 K w związku wodoru LaH10 pod ciśnieniem 
200 GPa [1]. 

Prowadzone badania prądowych własności 
nadprzewodników wysokotemperaturowych 

Widoczny na rys. 1 silny wpływ indukcji magnetycz-
nej na temperaturę przejścia do stanu nadprzewod-
nictwa znajduje odzwierciedlenie w przypadku taśm 
nadprzewodnikowych i ogranicza możliwości budowy 
z tych taśm wysokopolowych elektromagnesów, nato-
miast preferuje wykorzystanie tych materiałów w wy-
sokotemperaturowych kablach nadprzewodnikowych. 
Jak wynika z rys. 1, dopuszczalna temperatura pracy 

Streszczenie: W artykule zanalizowano wykorzystanie wysokotemperaturowych materiałów 
nadprzewodnikowych do przesyłu energii elektrycznej przy użyciu kabli nadprzewodnikowych. 
Przedstawiono prowadzone przez autora prace dotyczące transportu prądu przez nadprzewodniki 
wysokotemperaturowe. 
Słowa kluczowe: nadprzewodniki wysokotemperaturowe, zastosowania, własności, przesył energii.

rys. 1. Temperaturowe przejście rezystywne do stanu nadprzewodnictwa w polu magnetycznym zsyntetyzowanej ceramiki bizmutowej 
z domieszką ołowiu.

R/R 300
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i bierze pod uwagę zarówno zmianę zawartości fazy 
nadprzewodnikowej w wyniku zdefektowania mate-
riału ceramicznego, jak i wpływ defektów na wielkość 
oddziaływań zakotwiczenia wirów magnetycznych 
w wielowarstwowej strukturze nadprzewodników wy-
sokotemperaturowych. Ma to zasadnicze znaczenie 
dla opisu prądu krytycznego materiałów nadprze-
wodnikowych stosowanych w kablach do przesyłu 
energii elektrycznej.

Na rys. 3 pokazane jest porównanie wyników obli-
czeń charakterystyk prądowo-napięciowych warstwo-
wych nadprzewodników wysokotemperaturowych 
z danymi doświadczalnie zmierzonymi w temperatu-
rze ciekłego azotu w funkcji indukcji magnetycznej. 
Z procedury dopasowania przedstawionej na rys. 3 
wyznaczony został średni rozmiar i koncentracja we-
wnętrznych defektów: d =12 nm, n = 3·1010 cm-2.

Z kolei rys. 4 pokazuje wpływ odkształcenia przy 
zginaniu na charakterystyki prądowo-napięciowe 
wysokotemperaturowych taśm nadprzewodnikowych 
zarówno zmierzone doświadczalnie, jak i obliczone 
w modelu teoretycznym. Jak widać w obydwu przy-
padkach dobra zgodność między modelem teoretycz-
nym a danymi doświadczalnymi została osiągnięta 
w przypadku opisu efektów, które, jak wynika z tych 
rysunków, mają istotne znaczenie dla opisu prawidło-
wej pracy warstwowych nadprzewodników wysoko-
temperaturowych. 

Podsumowanie

W artykule przedstawiono wyniki opracowań z za-
kresu transportu prądu przez wysokotemperaturowe 
materiały nadprzewodnikowe, zarówno teoretycz-
ne, jak też doświadczalne, szczególnie konstrukcję 
krótkiego modelu kriokabla nadprzewodnikowego, 
i przedstawiono porównanie wyników modelu teore-
tycznego do danych doświadczalnych. ■
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Konkurs NCBR – pierwsze 
polskie Wielkie Wyzwanie: 
przydomowe elektrownie 
wiatrowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
inicjatywy „Wielkie Wyzwanie – Energia” ogłosiło 
pierwszy konkurs skierowany do polskich inżynierów 
i pasjonatów nowych technologii. Tematem konkursu 
są przydomowe elektrownie wiatrowe, a jego celem 
jest opracowanie kompaktowego urządzenia prze-
kształcającego energię wiatru w elektryczną i następ-
nie jej efektywne magazynowanie przez określony 
czas. Zgodnie z założeniami konkursu elektrownia 
wiatrowa musi być przystosowana do wykorzystania 
przez odbiorców indywidualnych i pracować przy wie-
trze o małej prędkości, a przy tym cechującym się dużą 
zmiennością prędkości i kierunku. Formuła konkursu 
zakłada, że będzie tylko jeden zwycięzca, który otrzyma 
nagrodę w wysokości miliona złotych.

Wiadomości

Opracowano na podstawie materiałów prasowych NCBR.  

prof. Jacek Sosnowski
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THEVA w Ismaning pod Monachium i użyty będzie 
w projekcie SuperLink do wysokonapięciowego połą-
czenia sieciowego dwóch stacji transformatorowych 
Monachium Południowe i Menzing. 

 W calu zbadania prawidłowego działania delikat-
nych ze względu na warstwową strukturę wysokotem-
peraturowych taśm nadprzewodnikowych wskazane 
jest przeprowadzenie rozpoznania specyficznych za-
gadnień elektromagnetycznych zachodzących w tych 
materiałach, jak prąd krytyczny, straty mocy przy prą-
dzie zmiennym, rozchodzenie się strefy rezystywnej, 
wpływających na pracę kriokabla. Szerzej tematykę 
kabli nadprzewodnikowych autor omówił w specjali-
stycznej publikacji [2]. 

W Zakładzie Wielkich Mocy w Warszawie prze-
prowadzono prace poświęcone analizie zagadnień 
elektromagnetycznych wysokotemperaturowych ma-
teriałów nadprzewodnikowych. Ukierunkowane są 
głównie na zagadnienia związane z analizą właści-
wości prądowych tych materiałów. Prowadzone są 
badania z zakresu teorii pola elektromagnetycznego 
w nadprzewodnikach poświęcone wpływowi defektów 

strukturalnych na charakterystyki prądowo-napięcio-
we i prąd krytyczny wysokotemperaturowych wielo-
warstwowych materiałów nadprzewodnikowych. Ana-
lizowany jest wpływ na własności prądowe materiałów 
nadprzewodnikowych defektów typu mikropęknięć, 
wprowadzanych w procedurze zginania wysokotem-
peraturowych taśm nadprzewodnikowych oraz defek-
tów nanorozmiarowych. Defekty te powstają głównie 
w procesie technologicznym produkcji taśm, a także 
w wyniku napromieniowania jądrowego występujące-
go podczas pracy nowoczesnych akceleratorów nad-
przewodnikowych cząstek elementarnych. Służą one 
do prowadzenia badań fizykalnych, ale wykorzystywa-
ne są także w medycynie do leczenia nowotworów, 
natomiast reaktory jądrowe przewidziane są do wy-
twarzania energii elektrycznej w niekonwencjonalny 
sposób, z pomocą fuzji termojądrowej, jak budowany 
współcześnie reaktor ITER. Jest to więc problematyka 
o ogromnym znaczeniu.  

Opracowana analiza zagadnień wpływu nanode-
fektów na prąd krytyczny nadprzewodników wysoko-
temperaturowych ma więc duże znaczenie techniczne 

rys. 4. Porównanie teoretycznie wyznaczonych charakterystyk prądowo-napięciowych wysokotemperaturowej taśmy nadprzewodnikowej 
poddanej odkształceniu przy zginaniu (linie), wyrażonego przez parametr e, z doświadczalnymi danymi (punkty) zmierzonymi w T=77 K 
na taśmie nadprzewodnikowej pierwszej generacji typu BSCCO, w funkcji parametru e.
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• technologią i systemami chłodzenia uzwojeń nad-
przewodnikowych, 

• numerycznym modelowaniem zjawisk zachodzą-
cych w urządzeniach nadprzewodnikowych, 

• rozwijaniem zagadnień budowy nadprzewodniko-
wych ograniczników prądu, transformatorów nad-
przewodnikowych oraz uzwojeń nadprzewodniko-
wych do innych zastosowań,

• projektowaniem i budową uzwojeń nadprzewod-
nikowych z najnowszych materiałów nawojowych 
przeznaczonych do urządzeń energetycznych.
Prowadzenie badań w tak wąskiej i wyspecjalizo-

wanej dziedzinie wymagało od pracowników zdoby-
cia umiejętności projektowania elementów i urządzeń 

nadprzewodnikowych. Pracownia dysponuje zaple-
czem warsztatowym umożliwiającym samodzielną 
budowę elementów do modeli fizycznych urządzeń 
nadprzewodnikowych, zwłaszcza uzwojeń z nadprze-
wodników wysokotemperaturowych pierwszej i drugiej 
generacji.

Realizacja tych badań zaowocowała wieloma pu-
blikacjami oraz rozwojem kadry naukowej poprzez 
zdobywanie stopni naukowych doktora, doktora ha-
bilitowanego i profesora, a także udziałem w mię-
dzynarodowych, krajowych i zagranicznych konferen-
cjach naukowych oraz współpracą międzynarodową 
ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych (ZIBJ) 
w Dubnej oraz CERN. 

Tematyka ta może być realizowana w ramach 
projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki 
(NCN) w części dotyczącej badań podstawowych oraz 
NCBR w części dotyczącej badań aplikacyjnych, a tak-
że w ramach dużych projektów UE w strukturach kon-
sorcjum naukowego z innymi jednostkami.

Wraz z rozwojem technologii wytwarzania nowych 
nadprzewodników powstawały nowe możliwości ich 
zastosowań w urządzeniach. W dalszej części opisano 
urządzenia z nadprzewodników niskotemperaturowych 
LTS – separatory magnetyczne typu OGMS (Open 
Gradient Magnetic Separation) oraz urządzenia  
z nadprzewodników wysokotemperaturowych HTS 

dr inż. Beata Kondratowicz-Kucewicz

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Lublin

Elektromagnesy NbTi wykonane do separatora OGMS.

Parametry elektromagnesów separatora OGMS

Elektromagnes NbTi A B

Śr. wewn., mm 62 208

Śr. zewn., mm 78 252

Dł. cewki: mm 40 111

Odl. cewek, mm 10 114

L. zw. 500 6916

Iroboczy, A 250 110

BMax, T 0.85 1,9

Grad B, T/m 40 38

Wydajność separatora, m3/h 20 200

Działalność naukowo-badawcza Pracowni 
Technologii Nadprzewodnikowych w Lublinie

WSTĘP

Specyficzne cechy nadprzewodników umożliwiają 
budowę urządzeń elektrycznych o parametrach nie-
osiągalnych przy stosowaniu materiałów konwencjo-
nalnych. Zastosowanie nadprzewodników pozwala 
m.in. zwiększyć średnie gęstości prądu w urządzeniach 
nawet o dwa rzędy wielkości. Nadprzewodniki wykazu-
ją też właściwości pozwalające na budowę unikalnych 
urządzeń niemożliwych do wykonania w wersji kon-
wencjonalnej. 

Badania z zakresu wykorzystania technologii nad-
przewodnikowych, głównie w urządzeniach silnoprą-
dowych, są prowadzone od lat 80. XX wieku. Pierwsze 
prace naukowe na temat elektromagnesów nadprze-
wodnikowych powstały na Politechnice Lubelskiej pod 
kierunkiem profesora Władysława Lecha. Po rozpoczę-
ciu działalności Pracowni Krioelektromagnesów w In-
stytucie Elektrotechniki i objęciu jej kierownictwa przez 
profesora Tadeusza Janowskiego w 1986 roku prace 
związane z wykorzystaniem nadprzewodnictwa w urzą-
dzeniach elektrycznych zostały znacznie rozwinięte, co 
zaowocowało wieloletnią współpracą pomiędzy lu-
belską Pracownią Technologii Nadprzewodnikowych 
Instytutu Elektrotechniki a Instytutem Podstaw Elektro-

techniki i Elektrotechnologii na Wydziale Elektrotechni-
ki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Samodzielnie i we wspólnych zespołach nauko-
wych realizowano w pracowni projekty badawcze Ko-
mitetu Badań Naukowych (KBN) i MNiSW na temat 
stanów przejściowych w elektromagnesach nadprze-
wodnikowych, przepustów prądowych, nadprzewodni-
kowych ograniczników prądu, zasobników energii oraz 
transformatorów nadprzewodnikowych. Powstało wiele 
prac dyplomowych z dziedziny nadprzewodnictwa oraz 
szereg prac doktorskich poświęconych tym zagadnie-
niom.

W pracowni realizowano projekty w ramach Cen-
tralnego Programu Badawczo-Rozwojowego (CPBR), 
a potem także granty KBN oraz projekty MNiSW. 
W trakcie ich realizacji zgromadzono wyposażenie 
laboratoryjne umożliwiające specjalistyczne badania 
eksperymentalne w próżni, temperaturach kriogenicz-
nych oraz przy znacznych wartościach prądu i pola 
magnetycznego.

Badania realizowane w pracowni mają charakter 
innowacyjny, a opracowywane technologie nie mają 
odpowiedników w konwencjonalnych urządzeniach. 
Aktualna działalność zespołu naukowego skupia się 
na realizacji tematów badawczych związanych z: 

Zakład Wielkich Mocy Ł-IEL

W Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych w Lublinie (dawniej: Pracownia Krioelektro-
magnesów) prowadzone są od 1980 roku badania nad zastosowaniem nadprzewodników 
w urządzeniach dla elektrotechniki i energetyki. Badania te były realizowane do roku 2004 
w ramach działalności Zakładu Badań Podstawowych Elektrotechniki w Instytucie Elektrotech-
niki, a obecnie Zakładu Wielkich Mocy. Początkowo tematyka badawcza skupiała się głównie 
na możliwości zastosowania nadprzewodników do budowy uzwojeń, opracowania technologii 
wykonania elektromagnesów nadprzewodnikowych oraz sposobu ich eksploatacji w warun-
kach próżniowych i kriogenicznych. Skupiano się na zdobywaniu nowej wiedzy na temat spe-
cyfiki materiałów nadprzewodnikowych i określaniu wymagań do ich prawidłowej eksploatacji 
z wykorzystaniem ciekłego helu i azotu, a obecnie przy wykorzystaniu kontaktowych kriochło-
dziarek, a także na możliwości ich zastosowania w urządzeniach. Badano zjawiska występu-
jące w uzwojeniach nadprzewodnikowych, zwłaszcza w stanach nieustalonych. Opracowano 
układy zabezpieczeń oraz kontrolno-pomiarowe dla urządzeń nadprzewodnikowych. 
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go ciekłego azotu lub kriochłodziarek. Elektromagnesy 
nadprzewodnikowe można wykorzystać w separatorach 
typu OGMS oraz typu HGMS (High Gradient Magnetic 
Separator) zarówno w procesie separacji, jak i odzyski-
wania przydatnych w ponownym wykorzystaniu cząstek 
odpadów powstających przy produkcji półprzewodni-
ków, przewodów, elektroniki, w etapach produkcji pe-
trochemicznej, metalurgicznej oraz w wielu innych dzie-
dzinach, także w oczyszczaniu ścieków i recyclingu.

NADPRZEWODNIKOWE OGRANICZNIKI 
PRĄDU

W nadprzewodnikowych ogranicznikach prądu 
zwarciowego wykorzystuje się zjawisko wyjścia materia-
łu nadprzewodnikowego ze stanu nadprzewodzącego 
w wyniku przekroczenia wartości charakterystycznych 
dla niego parametrów krytycznych, co może nastąpić 
na skutek wystąpienia prądu zwarciowego lub też pod-
wyższenia temperatury nadprzewodnika. Zwiększa to 
impedancję pętli zwarcia, umożliwiając obniżenie war-
tości prądu zwarciowego. 

Uzwojenia nadprzewodnikowe w ogranicznikach 
są elementami nieliniowymi użytymi zamiast kompo-
nentów elektronicznych, elektromechanicznych lub pi-
rotechnicznych. Konstrukcja modułowa umożliwia sto-
sowanie nadprzewodnikowych ograniczników prądu 
zwarciowego dla różnych napięć oraz prądów.

Zwarcia w sieciach elektroenergetycznych są du-
żym zagrożeniem dla transformatorów i generatorów 
sieci zbiorczych w stacjach rozdzielczych. Przed skut-
kami cieplnymi zwarć zadowalająco chronią istniejące 

systemy zabezpieczeń, natomiast przed skutkami dyna-
micznymi zwarć chronią w pewnym stopniu duże war-
tości procentowe napięć zwarcia transformatorów (od 
4% do 15%), dławiki przeciwzwarciowe i konwencjo-
nalne ograniczniki prądów zwarciowych. Duże spadki 
napięć na reaktancji zwarcia transformatorów i dławi-
ków w czasie zwarcia ograniczają w znacznym stopniu 
prąd zwarciowy, ale powodują przy zmianach obcią-
żenia duże wahania napięcia. Aby zapewnić wyma-
ganą jakość energii odbiorcom, napięcie w sieci musi 
być regulowane w szerokich granicach przez zmianę 
przekładni zwojowej transformatorów pod obciąże-
niem oraz regulacje prądów wzbudzenia generatorów 
w elektrowniach. Podnosi to koszty wytworzenia tych 
urządzeń i przesyłu energii elektrycznej oraz jej cenę 
dla odbiorców.

Główną przeszkodą w budowie nadprzewodniko-
wych ograniczników prądu była matrycowa struktu-
ra przewodów pierwszej generacji, zarówno LTS, jak 
i HTS, których rezystancja w stanie nienadprzewodzą-
cym była zbyt mała. Taśmy drugiej generacji (HTS 2G) 
o budowie warstwowej wytworzone na bazie itru mają 
rezystywność w stanie nienadprzewodzącym w tempe-
raturze 77 K o dwa rzędy wyższą niż przewody HTS 
1G i wystarczającą do budowy ograniczników na duże 
prądy i wysokie napięcia.

W Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych 
w Lublinie podczas realizacji projektów badawczych 
KBN, MNiSW, NCN i NCBR badano różne koncepcje 
nadprzewodnikowego indukcyjnego ogranicznika prą-
du z rdzeniem i bez rdzenia magnetycznego. 

W latach 2015–2017 w Pracowni Technologii 

Nadprzewodnikowy ogranicznik prądu zwarciowego podczas 
prób zwarciowych.

Ograniczanie prądu zwarciowego w nadprzewodnikowym 
ograniczniku prądu zwarciowego.

– ograniczniki, zasobniki i transformatory, które projek-
towano i budowano w lubelskiej pracowni.

NADPRZEWODNIKOWE SEPARATORY 
MAGNETYCZNE

Pierwsze prace związane z zastosowaniem nad-
przewodników w pracowni lubelskiej dotyczyły projek-
towania elektromagnesów z nadprzewodników nisko-
temperaturowych LTS wykonanych z NbTi chłodzonych 
ciekłym helem. Zaprojektowano i wykonano dwa 
elektromagnesy NbTi wraz z układem chłodzenia krio-
genicznego i kriostatami przeznaczone do zastosowa-
nia w procesie separacji magnetycznej. Opracowano 
kryteria budowy separatorów OGMS dla materiałów 
para- i ferromagnetycznych.

Dzięki zastosowaniu nadprzewodników w uzwoje-
niach elektromagnesów uzyskano urządzenia gene-
rujące pole magnetyczne o dużych natężeniach w du-
żych przestrzeniach wokół uzwojenia. Powstały nowe 
konstrukcje separatorów – magnetyczne separatory 
odchylające OGMS, w których wykorzystuje się silne 
niejednorodne pole magnetyczne o wysokim gradien-
cie w dużej objętości na zewnątrz elektromagnesu. 
Niejednorodność pola uzyskano przez odpowiedni 
układ dwóch lub więcej cewek nadprzewodnikowych. 

W takich warunkach zanieczyszczenia magnetyczne 
w zawiesinie lub powietrzu są selektywnie odchylane 
pod wpływem pola magnetycznego i oddzielane od 
ośrodka. Dzięki dużym natężeniom pola magnetycz-
nego i jego gradientowi można separować materiały 
o niewielkich różnicach podatności magnetycznej, co 
korzystnie wpływa na efektywność procesu.

Separacja zależy przede wszystkim od rozkładu 
pola magnetycznego w obszarze roboczym separa-
tora. Odpowiednie charakterystyki pola, wartości in-
dukcji magnetycznej oraz niejednorodności są jednym 
z podstawowych kryteriów ustalania stopnia efektyw-
ności selektywnego rozdzielania cząstek ze względu na 
ich parametry magnetyczne i geometryczne. 

Separacja magnetyczna OGMS odbywa się w spo-
sób ciągły bez udziału ruchomych części i potrzeby 
okresowego usuwania zanieczyszczeń, co ma bardzo 
istotne znaczenie zwłaszcza w dużych instalacjach prze-
mysłowych i zwiększa opłacalność stosowania separa-
torów nadprzewodnikowych. 

Obecnie dzięki rozwojowi technologii przewodów 
nadprzewodnikowych elektromagnesy dla separato-
rów magnetycznych mogą być budowane w oparciu 
o nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Eliminuje to 
kosztowne chłodzenie ciekłym helem na rzecz tańsze-

Schemat instalacji separatora typu OGMS do oczyszczania wody przemysłowej.
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uniknięcia kosztownych inwestycji sieciowych związa-
nych z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury no-
wych źródeł energii elektrycznej, co skutkuje zwiększe-
niem mocy zwarciowej i poziomu prądów zwarciowych 
w miejscu przyłączenia. 

Jako szczególny obszar aplikacyjny można wskazać 
sieci przemysłowe, w których często (jak np. w  sieciach 
kopalnianych) dławiki zwarciowe są już zamontowane 
na odpływach. Zastosowanie NOPZ z własnym, szyb-
kim wyłącznikiem pozwoli na znaczne ograniczenie 
spadków napięć i „usztywnienie” sieci, w czasie nor-
malnej pracy oraz poprawę parametrów jakości ener-
gii elektrycznej w miejscu przyłączenia.

TRANSFORMATORY NADPRZEWODNIKOWE

Prawie cała energia elektryczna wytwarzana 
na Ziemi jest co najmniej trzykrotnie przetwarzana 
w transformatorach systemu elektroenergetycznego. 
Mimo dużej sprawności energetycznej transforma-
torów na drodze od generatora do odbiorców traci 
się, z powodu niezbędnego dopasowania poziomów 
napięć, ponad 5% wytworzonej energii elektrycznej. 
Większość tych strat powstaje w miedzianych uzwoje-
niach transformatorów.

Zastąpienie transformatorów konwencjonalnych 
transformatorami z uzwojeniami nadprzewodnikowymi 
może przynieść następujące korzyści:
• zwiększenie sprawności poprzez eliminację obcią-

żeniowych strat podstawowych w uzwojeniach, ze 
względu na zerową rezystancję nadprzewodnika 
w stanie nadprzewodzącym, oraz obniżenie strat 
stałych w żelazie, ze względu na krótsze jarzma, 

• zwiększenie odporności na zwarcia oraz zmniejsze-
nie reaktancji zwarcia, 

• zwiększenie przeciążalności prądowej,
• eliminację olejowego układu chłodzenia. 
Są one przez to bezpieczne i przyjazne dla środowiska 
naturalnego i użytkowników. 

Próby zastosowania uzwojeń z nadprzewodników 
niskotemperaturowych (np. NbTi) w latach 70. oraz 
z nadprzewodników wysokotemperaturowych pierw-
szej generacji w latach 90. XX wieku nie przyniosły 
oczekiwanych rezultatów. Zastosowanie ciekłego azo-
tu do chłodzenia uzwojeń obniżyło wprawdzie koszty 

chłodzenia, ale włóknista budowa przewodów nawo-
jowych HTS 1G powoduje powstawanie dużych strat 
energii przy prądzie zmiennym wskutek indukowanych 
prądów wirowych. Mimo opracowania technologii 
przewodów cienkowarstwowych HTS drugiej generacji 
oraz ich szybkiej komercjalizacji w pierwszej dekadzie 
XXI wieku, transformatory nadprzewodnikowe nie wy-
szły poza fazę projektów i pojedynczych prototypów. 
Spowodowane jest to głównie przekonaniem środo-
wiska, że tylko transformatory dużych mocy są ekono-
micznie opłacalne, oraz obawą przed stosowaniem 
taśm równoległych w uzwojeniach, w których prądy 
znamionowe przekraczają wartości prądu krytycznego 
taśm nadprzewodnikowych, ze względu na występo-
wanie strat dodatkowych. Skutkuje to przeświadcze-
niem o konieczności stosowania kabli Roebela, które 
są wielokrotnie droższe od pakietu taśm równoległych 
na ten sam prąd roboczy.

W pracowni realizowane były trzy projekty badaw-
cze dotyczące transformatorów nadprzewodnikowych. 
Podejmowane w nich były tematy badawcze dotyczące 

Elektromagnes Bi-2223/34,8 kJ/13 K wykonany w lubelskiej 
Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych.

Nadprzewodnikowych realizowany był projekt „Nad-
przewodnikowy ogranicznik prądu zwarciowego 
(NOPZ) jako element zwiększający zdolności przyłą-
czeniowe odnawialnych źródeł energii elektrycznej do 
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej” (GEKON2/
O2/267193/13/2015). Projekt finansowany przez 
NCBR oraz NFOŚiGW realizowany był przez kon-
sorcjum: Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe 
„Frako-Term”, Uniwersytet Zielonogórski i Instytut Elek-
trotechniki. W ramach projektu zaprojektowany został 
nadprzewodnikowy ogranicznik prądu zwarciowego 
dla sieci średniego napięcia 6 kV/140 A składający 
się z trzech jednofazowych modułów umieszczonych 
w trzech oddzielnych kriostatach z izolacją próżniową, 
chłodzonych kontaktowo trzema kriochłodziarkami 
o mocy 120 W przy 65 K. Wykonany nadprzewodni-
kowy ogranicznik prądu zwarciowego został zbadany 
w Laboratorium Badawczym Aparatury Rozdzielczej 
Instytutu Elektrotechniki.

NOPZ ograniczył spodziewany prąd zwarciowy 
z 81,24 kA do 1,90 kA. Szybkie i skuteczne ograni-
czenie prądu zwarciowego potwierdziło prawidłowe 
działanie nadprzewodnikowego ogranicznika prądów 
zwarciowych.

W ramach projektu, poprzez zastosowanie uni-
kalnego rozwiązania, osiągnięto dwa cele dotyczące 
funkcjonalności NOPZ, określające jego możliwości 
aplikacyjne: 
• bardzo małą wartość impedancji NOPZ w stanie 

nadprzewodzącym – dzięki skompensowanym 
uzwojeniom; w trakcie normalnej pracy układu 

elektroenergetycznego spadek napięcia na NOPZ 
jest pomijalnie mały; NOPZ po wyjściu ze stanu 
nadprzewodzącego ma charakter rezystancyjny, 

• zastosowanie kriochłodziarki pozwoliło na uzyska-
nie znacznie większych wartości krytycznych prądu 
zwarciowego niż wartości minimalnych podawa-
nych przez producentów taśm nadprzewodzących. 
Jako docelową grupę odbiorców końcowych czer-

piących korzyści z opracowanej technologii wskazano 
operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), inwe-
storów w odnawialne źródła energii oraz dodatkowo 
operatorów sieci przemysłowych. Z punktu widzenia 
OSD, zastosowanie NOPZ prowadzi do zmniejszenia 
czynnika sieciowego w stanach awaryjnych i jest alter-
natywą dla koniecznych infrastrukturalnych nakładów 
inwestycyjnych na modernizację lub budowę nowych 
linii w celu zwiększenia możliwości przyłączeniowych 
nowych źródeł energii elektrycznej, w tym OZE.

Dodatkową korzyścią będzie tu wydłużenie czasu 
życia elementów infrastruktury, które nie będą pod-
dawane działaniom dużych prądów zwarciowych. Po-
dobnie jak w przypadku OSD, korzyści z zastosowania 
NOPZ dla inwestorów w OZE polegają na możliwości 

Przebiegi prądu zwarciowego bez ogranicznika 
i z ogranicznikiem – próba zwarciowa.

Model transformatora nadprzewodnikowego 10 kVA 
przygotowany do badań eksperymentalnych.
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w wysoko punktowanych czasopismach IEEE (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers). 

W chwili obecnej kadra Pracowni Technologii Nad-
przewodnikowych w Lublinie liczy sześciu pracowników 
naukowo-badawczych. Są to: prof. dr hab. inż. Tade-
usz Janowski, prof. dr hab. inż. Sławomir Kozak, dr 
hab. Janusz Kozak, prof. IEL, dr hab. inż. Grzegorz 
Wojtasiewicz, dr inż. Beata Kondratowicz-Kucewicz 
oraz dr inż. Michał Majka.

Przybliżona w tekście tematyka zastosowania nad-
przewodników w urządzeniach została szczegółowo 
opisana w monografiach, które powstały w oparciu 
o wyniki prac badawczych podejmowanych w Pracow-
ni Technologii Nadprzewodnikowych w Lublinie. ■
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Trzy inteligentne stacje 
transformatorowe SPS  
dla odbiorców na Mazowszu 

Już wkrótce zostaną zainstalowane na Mazowszu 
pierwsze trzy Inteligentne Stacje Transformatorowe 
SPS zbudowane przez firmę ZPUE SA z Włoszczo-
wej, współpracującą z Instytutem Elektrotechniki. 
Są to inteligentne stacje transformatorowe z maga-
zynem energii umieszczonym w podziemnej kondy-
gnacji. Magazynowana energia pochodzi zarówno 
z sieci, jak i z odnawialnych źródeł energii (OZE). 
Stacja wyposażona jest w ładowarkę samochodową 
do pojazdów elektrycznych oraz przyłącza do źródeł 
OZE: paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej. 
Stacje transformatorowe będą używane w Warsza-
wie i województwie mazowieckim, m.in. przez firmę 
Innogy Stoen Operator, która zainstalowała ją już 
w maju 2019 r. Inteligentna stacja transformato-
rowa SPS została zaprezentowana na ubiegłorocz-
nych targach w Bielsku-Białej za pośrednictwem 
łącz telekomunikacyjnych oraz dotykowego panelu, 
który umożliwia jej sterowanie na odległość nawet 
160 km, co wzbudziło duże zainteresowanie poten-
cjalnych użytkowników. 

Wiadomości

Opracowano na podstawie materiałów prasowych ZPUE SA 

prof. Jacek Sosnowski

możliwości ograniczania prądów zwarcia przez nad-
przewodnikowe uzwojenia transformatorów wykona-
ne z taśm HTS 2G, ekonomicznych, technologicznych 
i proekologicznych aspektów stosowania transforma-
torów nadprzewodnikowych oraz, w projekcie NCN 
zakończonym w 2018 roku, możliwości zastąpienia 
kabli Roebela pakietem taśm równoległych oraz możli-
wości transpozycji taśm nadprzewodnikowych. Powstał 
model fizyczny transformatora nadprzewodnikowego 
z uzwojeniami wykonanymi taśmami HTS 2G, a prze-
prowadzone analizy numeryczne i badania ekspery-
mentalne udowodniły, że transformatory nadprzewod-
nikowe mogą ograniczać prądy zwarcia. Najbardziej 
predysponowanymi do wdrożenia ze względów eko-
nomicznych i technologicznych są transformatory śred-
nich i niskich napięć, a kabel Roebela może być zastą-
piony znacznie tańszym pakietem taśm równoległych. 

Kontynuacja badań w zakresie transformatorów 
nadprzewodnikowych wymaga zainteresowania ze 
strony energetyki, które umożliwiłoby realizację pro-
jektu badawczego mającego na celu budowę peł-
nowymiarowego modelu fizycznego transformatora 
z uzwojeniami nadprzewodnikowymi, a także prze-
prowadzenie badań eksperymentalnych w warunkach 
pracy znamionowej. 

NADPRZEWODNIKOWE MAGNETYCZNE 
ZASOBNIKI ENERGII

Nadprzewodnikowy magnetyczny zasobnik energii 
– SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) 
– jest urządzeniem pozwalającym na magazynowanie 
energii w polu magnetycznym. Pole magnetyczne w sys-
temie SMES jest wytwarzane przez prąd stały płynący 
w elektromagnesie nadprzewodnikowym. Nadprze-
wodnikowe zasobniki energii charakteryzuje bardzo 
duża gęstość mocy, którą można pobrać lub oddać 
w bardzo krótkim czasie, dlatego głównym obszarem 
zastosowań systemów SMES jest zabezpieczenie przed 
nieplanowanymi przerwami w dostawie energii, za-
pewnienie jakości dostarczanej energii elektrycznej po-
przez łagodzenie efektów zapadów napięcia, a także 
do wyrównywania obciążeń mocy odbiorników energii 
pracujących w sposób impulsowy lub przerywany.

W Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych, 

w ramach dwóch projektów badawczych realizowa-
nych wspólnie z Politechniką Lubelską, zbudowano 
elektromagnes nadprzewodnikowy dla zasobnika 
energii oraz zbadano współpracę zasobnika z siecią 
energetyczną. Uzwojenie składa się z siedmiu cewek 
podwójnych połączonych szeregowo. Uzwojenia nawi-
nięto taśmą nadprzewodnikową Bi-2223 HTS Strength 
Wire American Superconductor o grubości 0,31 mm 
i szerokości 4,2 mm. Całkowita masa magnesu wynosi 
53 kg. Wartość prądu krytycznego taśmy – 115–123 A 
przy 77 K. Uzwojenie jest chłodzone kriochłodziarką 
kontaktową Sumitomo o mocy 1 W przy 4 K i 40 W 
przy 77 K. Energia zgromadzona w uzwojeniu wynosi 
34,8 kJ przy 13 K.

Do współpracy stałoprądowego elektromagnesu 
HTS z trójfazowym odbiornikiem opracowano układ 
elektroniczny PCS (kondycjoner). Zasila on odbiornik 
wrażliwy na zapady napięcia sieciowego oraz od-
powiada za dwukierunkowy przepływ energii. Jest to 
układ trójfazowy o mocy 30 kVA. Maksymalny prąd 
zasilania elektromagnesu HTS wynosi 150 A.

Obecnie SMES’y postrzegane są głównie jako 
urządzenia wspomagające sterowanie przemysłowy-
mi układami energetycznymi. Ze względu na koszty 
budowy i eksploatacji nadprzewodnikowe zasobniki 
energii są indywidualnie projektowane do specjal-
nych zastosowań.

PODSUMOWANIE

Przez wszystkie lata działalności pracowni tematyka 
badań prowadzonych tu nie odbiegała od najnowszych 
kierunków badawczych realizowanych w laboratoriach 
zajmujących się zastosowaniami nadprzewodnictwa 
na całym świecie. Dzięki finansowaniu uzyskanemu 
w ramach projektów badawczych od KBN, MNiSW do 
NCN i NCBR wyniki badań naukowych były przedsta-
wiane na cyklicznych światowych konferencjach na-
ukowych, takich jak Magnet Technology (MT), Applied 
Superconductivity Conference (ASC), European Con-
ference on Applied Superconductivity (EUCAS) oraz 
Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa (KKN). 

W Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych 
powstało ponad 200 publikacji naukowych, w tym 
kilkadziesiąt recenzowanych artykułów umieszczonych 
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laboratorium badawcze o najszerszym zakresie badań 
akredytowanych w Europie Środkowo-Wschodniej. 
W powołanym Zespole Badań Izolatorów wykonuje się 
próby materiałowo-środowiskowe, elektryczne i me-
chaniczne. Zaplecze badawcze pozwala na wykonanie 
pełnych badań izolatorów w procesie certyfikacji.

Badania pełne konstrukcji izolatorów wykonuje się 
w celu potwierdzenia danych znamionowych izolato-
rów, jak i określenia zgodności z normą wyrobu. 

Przykładowa ścieżka badań dla kompozytowego 
izolatora wsporczego stacyjnego IKW 120-1220-I na 
zgodność z normą PN-EN 62231:2008: 

1. Producent dostarcza do badań wymaganą 
przez normę liczbę izolatorów (rys. 3).

2. Dostarczone izolatory znakuje się i wykonuje 
badania na zgodność z normą. 

3. Próby dzieli się na badania konstrukcyjne, typu 
i kontrolno-odbiorcze. 

Próby konstruk-
cyjne przeprowadza 
się w celu odrzu-
cenia materiałów, 
konstrukcji izolato-
rów oraz technologii 
wykonania, które nie 
nadawałyby się do 
stosowania przy wy-
sokich napięciach. 
W tej grupie prób 
wykonuje się próbę 
elektryczną porów-
nawczą i weryfika-
cyjną, narażanie 
termomechaniczne oraz narażanie przez zanurzenie 
w wodzie. Zakres prób mechanicznych to wytrzyma-
łość na zginanie, rozciąganie i skręcanie. Przykładowy 
widok podczas 96-godzinnej próby obciążeniem zgi-
nającym przedstawiono na rys. 4.

W obrębie tej grupy badań wykonuje się również 
próbę twardości i palności osłony, odporności na pro-
mieniowanie UV, prądy pełzające i erozję.

Badania typu wykonuje się w celu potwierdzenia 
danych znamionowych izolatora. Zalicza się do nich 
próby elektryczne napięciem przemiennym i udarowym 
oraz próby mechaniczne obciążeniem rozciągającym, 
zginającym i ściskającym. Uzyskanie wyników pozytyw-
nych wszystkich prób na zgodność z normą pozwala 
na zgłoszenie izolatora do certyfikacji.

Coraz częściej operatorzy linii przesyłowych i dys-
trybutorzy energii elektrycznej wymagają od producen-
tów izolatorów wykonania prób elektrycznych i mecha-
nicznych, dlatego we wrocławskim Oddziale Instytutu 
Elektrotechniki powstaje stanowisko do prób mecha-
nicznych-zmęczeniowych izolatorów i innych obiektów 
podlegających takim testom. ■

mgr inż. Henryk Brzeziński

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii 
i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego, Wrocław

rys. 3. Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne IKW 120-1220-I 
dostarczone do badań.

rys. 4. Kompozytowy wsporczy izolator 
stacyjny IKW 120-1220-I podczas 
próby mechanicznej 96 h.
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Izolatory elektroenergetyczne

Jednym z głównych nurtów badawczych 
realizowanych w Sieci Badawczej Łukasie-
wicz – Instytucie Elektrotechniki, Oddziale 

Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotech-
nicznego we Wrocławiu, są zadania projekto-
wania i wytwarzania wyrobów elektrotechnicz-
nych, m.in. wysokonapięciowych izolatorów 
elektroenergetycznych stosowanych w liniach 
przesyłowych lub do zastosowań stacyjnych 
i rozdzielczych. Od ponad sześćdziesięciu lat 
w oddziale wrocławskim trwają prace nad ulepszenia-
mi konstrukcyjnymi izolatorów z tworzyw organicznych, 
ceramicznych i kompozytów różnego typu.

Na przestrzeni sześciu dekad powstały m.in. kom-
pozytowe izolatory odciągowe do linii napowietrz-
nych (nawet do najwyższych napięć 220 kV), typo-
szereg izolatorów z tworzyw organicznych średnich 
napięć, średnionapięciowe izolatory polimerobetono-
we – w tym hybrydowe, izolatory do turbogeneratorów 
i serie beziskiernikowych ograniczników przepięć do 
zastosowań napowietrznych i wnętrzowych.

Opracowane konstrukcje izolatorów i ogranicz-
ników przepięć są wdrażane w Zakładzie Doświad-
czalnym Instytutu Elektrotechniki ZDIII w Międzylesiu 
Kłodzkim oraz w innych przedsiębiorstwach branży 
elektroenergetycznej.

Przykładem ostatnio opracowanych i wdrożonych 
konstrukcji jest kompozytowy wsporczy stacyjny izolator 
na napięcie 110 kV (rys. 1). Unikatowość konstrukcji 
polega na lekkim wypełnieniu rdzenia nośnego izola-
tora IKW, dzięki czemu masa całkowita izolatora jest 
nawet trzykrotnie mniejsza niż ceramicznych zamienni-
ków innych producentów. 

Obecnie prowadzone są prace nad technologią 
kompozytowych izolatorów przepustowych. W najbliż-
szym czasie planuje się wdrożenie typoszeregu średnio-
napięciowych izolatorów przepustowych opartych na 
rdzeniu nośnym wykonanym z rury  szkło-epoksydowej. 
Izolatory przepustowe zawierają sterowniki pola w celu 
wyeliminowania wyładowań niezupełnych. Po przepro-
wadzeniu wstępnych prób dla izolatorów przepustowych 
napowietrzno-wnętrzowych K-SPN 36-630 na napięcie 
36 kV, maksymalna zmierzona wartość intensywności 
wyładowań niezupełnych nie przekroczyła 2 pC dla 
120% napięcia znamionowego (rys. 2).

Opracowane izolatory przed wdrożeniem do eks-
ploatacji podlegają szeregowi prób konstrukcyjnych 
i typu. Każdy z izolatorów musi spełniać wymogi norm 
wyrobu, dlatego na potrzeby własne, jak i usługowe, 
w oddziale IEL powstała baza stanowisk badawczych.

Dodatkowo, w związku z coraz wyższymi wymo-
gami operatorów linii przesyłowych, dystrybutorów 
energii elektrycznej oraz oczekiwaniami polskich i za-
granicznych kontrahentów, w 2016 roku dyrekcja insty-
tutu podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu akredytacji  
badań izolatorów. W efekcie powstało nowoczesne  

rys. 1. Kompozytowy wsporczy izolator stacyjny IKW 120-1220-I.

rys. 2. Model kompozytowego izolatora przepustowego 
napowietrzno-wnętrzowego K-SPN 36-630 podczas prób 
elektrycznych napięciem przemiennym.
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ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY III – Międzylesie, Kotlina Kłodzka 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
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Rekordowa indukcja 
magnetyczna 45,5 T uzyskana 
w małym elektromagnesie 
z wykorzystaniem 
nadprzewodników

Naukowcy z Narodowego Laboratorium Silnych 
Pól Magnetycznych NHMFL z siedzibą na Uniwer-
sytecie Stanowym Florydy (USA) skonstruowali no-
watorski magnes o zminimalizowanych rozmiarach, 
umożliwiających schowanie go do zwykłej torebki, 
a osiągający najsilniejszą indukcję magnetyczną 
na świecie, równą 45,5 T. W rezultacie swoich ba-
dań, opublikowanych w renomowanym czasopi-
śmie „Nature”, naukowcy i inżynierowie z NHMFL 
pokazali sposób na budowanie elektromagnesów 
mocniejszych, mniejszych i bardziej wszechstron-
nych od stosowanych dotychczas. Porównanie tego 
zminiaturyzowanego elektromagnesu do olbrzymich 
magnesów używanych w Laboratorium NHMFL przy-
pomina porównanie Dawida z Goliatem, jak mówi 
jego dyrektor Gregory Boebinger. Podkreśla on tak-
że, że miniaturyzacja konstrukcji elektromagnesów 
jest krokiem milowym, być może analogicznym do 
wprowadzenia układów elektronicznych opartych 
na krzemie. O skali miniaturyzacji świadczy fakt, 
że dotychczas rekordową indukcję magnetyczną 
równą 45 T osiągnięto w elektromagnesie o masie 
35 t, podczas gdy obecnie zbudowany zminiatu-
ryzowany magnes waży zaledwie 390 g i pozwala 
uzyskać indukcję 45,5 T. Osiągnięcie tych rekordo-
wych parametrów umożliwiło użycie nowych taśm 
nadprzewodnikowych drugiej generacji opartych na 
nadprzewodnikach wysokotemperaturowych typu 
REBCO o grubości zaledwie 0,043 mm, w miej-
sce stosowanych przez ostatnie dekady przewodów 
opartych na niob-tytanie. Użycie taśm 2G specjalnie 
produkowanych w tym celu przez SuperPower Inc. 
bez dodatkowej izolacji umożliwiło zwiększenie gę-
stości prądu krytycznego uzwojenia oraz poprawiło 
warunki zabezpieczenia przed niekontrolowanym 
przejściem ze stanu nadprzewodnictwa – quenchem.

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Zakład 
Doświadczalny III – Fabryka izolatorów i mate-
riałów izolacyjnych jest liczącym się na rynku świa-
towym, a jedynym w Polsce producentem izolatorów 
kompozytowych rurowych. Bogaty park maszynowy 
pozwala na wykorzystanie nowoczesnych technologii 
produkcji. W zakładzie stosuje się technologie na-
wijania, nasycania i pultruzji włókna szklanego oraz 
wtrysku ciekłego silikonu LSR i żywic epoksydowych. 
W  zakresie dostaw materiałów i usług zakład współ-
pracuje ze starannie wybranymi i sprawdzonymi part-
nerami. W celu zapewnienia właściwej jakości w za-
kładzie obowiązuje zintegrowany system zarządzania 
jakością  zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 
oraz ISO 18001.

Zakład Doświadczalny III (ZD III)  – Fabryka 
izolatorów i materiałów izolacyjnych oferuje:

• kompozytowe izolatory rurowe,
• rury szkło-epoksydowe do izolatorów 

rurowych,
• rury  szkło-epoksydowe do celów 

ogólnotechnicznych,
• profile szkło-epoksydowe,
• izolatory epoksydowe żywiczne,
• izolatory kompozytowe do zastosowań 

kolejowych i tramwajowych,
• koszulki elektroizolacyjne.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych ESAS. 

prof. Jacek Sosnowski

Wiadomości
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