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Instytut Elektrotechniki od wielu lat prowadzi prace w zakresie badań eksploatacyjnych instalacji OZE 
z magazynami energii. W wyniku realizacji projektu badawczo-rozwojowego w 2011 roku w Zakładzie 
Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego Ł-IEL opracowano i zainstalowano na budynku nr 20 
instalację fotowoltaiczną o mocy 4kW z akumulatorowym magazynem energii oraz przekształtnikiem 
sieciowym, pozwalającym na integrację systemu z siecią elektroenergetyczną. Instalacja pracuje 
jako minielektrownia, wspierając wewnętrzną sieć elektroenergetyczną instytutu. Obecnie, w ramach 
wykorzystania środków pozyskanych na termomodernizację budynków, Ł-IEL planuje rozbudowę 
instalacji OZE i zainstalowanie większej liczby paneli fotowoltaicznych wspierających zasilanie instytutu 
zieloną energią.

oprac. i fot. Marcin Parchomiuk

Szanowny Czytelniku „Inżynierii Elektrycznej”

Poprzedni numer naszego pisma był niemal w całości 
poświęcony tematyce elektromobilności, natomiast eg-
zemplarz, który trafia właśnie do Twoich rąk, obejmuje 
również zagadnienia związane z odnawialnymi źródła-
mi energii (OZE). Jest to wątek ważny między innymi 
ze względu na globalny kontekst zmian klimatycznych, 
na sprawę międzynarodowych zobowiązań Polski w tym 
zakresie oraz na wiążący się z tym dynamiczny rozwój 

krajowego rynku OZE. Warto nadmienić, że dynamika 
gospodarczego rozwoju jest dziś oczywiście związana 

z turbulencjami światowej gospodarki wywołanymi skutka-
mi pandemii koronawirusa, która przyniosła w mijającym 

półroczu nieprzewidziane i nagłe zjawiska w całym niemal 
życiu gospodarczo-społecznym. Tym niemniej, mimo trwających 

zawirowań o gigantycznej skali, dla autorów „Inżynierii Elektrycznej” 
tematy te pozostają wciąż aktualne, ważne i ciekawe. 

W niniejszym numerze przedstawiamy więc działania Łukasiewicz 
– Instytutu Elektrotechniki prowadzone między innymi w obszarze 
OZE. Piszemy o rozwiązaniach dla energetyki wodnej, wiatrowej, 
jak również o trendach i innowacjach w obszarze fotowoltaiki. Zna-
lazło się także miejsce dla problematyki integracji OZE z systemem 
elektroenergetycznym. Nasi autorzy zastanawiają się nad wykorzy-
staniem nadprzewodników w energetyce odnawialnej i materiałów 
termoelektrycznych w odbiorze ciepła odpadowego.

Starając się, by w „Inżynierii Elektrycznej” nie zabrakło także 
innych zagadnień dotyczących szeroko rozumianej elektrotechniki, 
prezentujemy doświadczenia Ł-IEL związane z monitoringiem prą-
dów błądzących w tunelu Metra Warszawskiego, a także informuje-
my o bieżących wydarzeniach z życia naszego Instytutu. Artykułem 
profesora Bartłomieja Ufnalskiego z Politechniki Warszawskiej zaś 
kontynuujemy podjętą w poprzednim numerze tematykę elektromo-
bilności. 

Szanowny Czytelniku „Inżynierii Elektrycznej” – mam nadzieję, 
że różnorodna tematyka tego numeru dostarczy Ci wielu okazji do 
ciekawej, a może nawet inspirującej lektury.

dr Jacek Szczot 
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

Galeria fotografii Ł-IEL
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Badania pracy autobusów Solbus 
typów: SM12HL Hybryda oraz 
SM18HL Hybryda.

W tym roku do zajezdni MPK 
Częstochowa zawitał prób-
ny egzemplarz autobusu 

hybrydowego Solbus SM12HL Hy-
bryda, który został zmodyfikowa-
ny przez spółkę Autosan, na bazie 
badań przeprowadzonych przez Łu-
kasiewicz – Instytut Elektrotechniki. 
Skonfigurowana na nowo hybryda 
gazowo-elektryczna jest obecnie 
w trakcie jazd testowych. W czerw-
cu 2018 roku zespół pracowników 
Instytutu Elektrotechniki podjął się 
zbadania nieprawidłowości w pracy 
hybrydowego układu napędowego 
autobusów Solbus typów: SM12HL 
Hybryda oraz SM18HL Hybryda, 
eksploatowanych przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
w Częstochowie, który posłużył do podjęcia prac 
związanych z modernizacją/usprawnieniem hybryd. 

Wykonane badania podzielone zostały na dwie 
części. W pierwszej dokonano teoretycznej anali-
zy zapotrzebowania na moc hybrydowego układu 
napędowego obydwu typów autobusów, uwzględ-
niając niezbędne wymagania drogowe. Druga 

część dotyczyła wykonania i analizy pomiarów za-
rejestrowanych w rzeczywistych warunkach pracy 
autobusu, tj.: prędkości pojazdu, napięć, prądów, 
przepływów mocy elektrycznej itd. Dokonano także 
analizy okablowania silnoprądowego.

Wnioski sformułowane na podstawie informacji 
zebranych w części teoretycznej i praktycznej ba-

dania pozwoliły wskazać 
źródła nieprawidłowości 
w pracy układów napę-
dowych oraz przedstawić 
sposoby ich usunięcia. 

Należy zwrócić uwagę, że 
zapytania w sprawie przed-
miotowych ba dań u kła dów 
napędowych skierowano do 
wielu jednostek naukowych. 
Cieszymy się, że Autosan 
skorzystał z naszych rapor-
tów oraz wskazówek w nich 
zawartych. 

W wyniku wykonanych 
prac udało się przywrócić 
do eksploatacji pierwszy 
autobus hybrydowy dla 
mieszkańców Częstochowy 
oraz okolicznych miejsco-
wości. Serdecznie gratulu-
jemy sukcesu. ■
dr inż. Marcin Parchomiuk  
dr hab. inż. Krzysztof  
Tomczuk, prof. IEL
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fot. 1. Widok autobusu Solbus SM12HL Hybryda, fot. MPK Częstochowa

fot. 2. Widok autobusu Solbus SM18HL Hybryda, fot. Ł-IEL
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Wybrane prace badawcze Łukasiewicz – Instytutu 
Elektrotechniki w zakresie urządzeń dla małej 
energetyki odnawialnej

Klimat to charakterystyczny przebieg zjawisk po-
godowych na danym obszarze w okresie wielo-
letnim. Klimat na Ziemi zależy przede wszystkim 

od ilości energii cieplnej docierającej ze Słońca. Inne 
rodzaje energii, które ogrzewają powierzchnię Ziemi 
(np. energia geotermalna, energia rozpadów pro-
mieniotwórczych, energia spalania paliw kopalnych), 
są znikomo małe w porównaniu z energią promie-
niowania słonecznego. Każda zmiana ilości energii 
otrzymywanej od Słońca lub wypromieniowanej przez 
Ziemię będzie powodować zmianę klimatu.

Wpływ na klimat ziemski mają następujące czynniki:
• pozaziemskie – aktywność słoneczna, zmiany 

w ruchu obiegowym i obrotowym Ziemi, obec-
ność Księżyca oraz inne zjawiska astronomiczne 
(np. pył kosmiczny),

• ziemskie – prądy oceaniczne, dryf kontynentów, 
orogenezy, wybuchy wulkanów, skład chemiczny 
atmosfery, obecność żywych organizmów.
Aktywność słoneczna to szereg zjawisk występu-

jących okresowo na Słońcu, a jej najbardziej zna-
nym przejawem są tzw. plamy na Słońcu. Podczas 
maksimum aktywności strumień energii słonecznej 
docierającej do Ziemi jest większy. Różnica między 
minimum a maksimum aktywności jest niewielka 
i teoretycznie nie powinna powodować wyraźnych 
fluktuacji klimatu, ale badania historyczne tempe-
ratury na Ziemi wskazują na zależność od niej, np.: 
ochłodzenie klimatu w drugiej połowie XVII wieku 
miało miejsce w czasie wyraźnego spadku aktywno-
ści Słońca. Przez ostatnie 100 lat średnia tempera-
tura na powierzchni Ziemi podniosła się o 0,85°C. 

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany jest to zjawisko podwyższenia 
oraz stabilizacji temperatury planety powodowane 
obecnością atmosfery. Skład atmosfery ziemskiej 
przedstawiono w tabeli 1 [1]. Na czerwono zazna-
czono tzw. gazy cieplarniane.

Ciało niebieskie pozbawione atmosfery (np. 
Księżyc) pochłania i emituje promieniowanie bezpo-
średnio ze swojej powierzchni i wahania temperatu-
ry praktycznie uniemożliwiają rozwój życia wyżej zor-
ganizowanego. Atmosfera zaburza proces wymiany 
ciepła, głównie poprzez ograniczenie ilości energii 
cieplnej wypromieniowywanej z planety w przestrzeń 
kosmiczną. Proces ten jest wywołany przez niektóre 
gazy wchodzące w skład atmosfery zwane gazami 
cieplarnianymi. 

Najważniejszy udział w efekcie cieplarnianym ma 
para wodna. Jej zawartość w atmosferze jest różna 
i zależy od pory roku oraz miejsca geograficznego. 
Jest następstwem cyklu obiegu wody w przyrodzie.

Drugim składnikiem, mającym istotny wpływ na 
efekt cieplarniany, jest dwutlenek węgla. Zawartość 
tego gazu w atmosferze w czasie liczonym skalą 
geologiczną nigdy nie była stała i podlegała znacz-
nym wahaniom. Dane geologiczne wskazują, że 

tab. 1. Skład atmosfery ziemskiej

Gaz
Wzór 

chemiczny
Procent 

objętości

azot N2 78,08000

tlen O2 20,95000

para wodna H2O do 4,000000

argon Ar 0,930000

dwutlenek węgla CO2 0,036000

neon Ne 0,001800

hel He 0,000500

metan CH4 0,000170

wodór H2 0,000050

tlenek azotu N2O 0,000030

ozon O3 0,000004

tab. 2. Udział gazów w efekcie cieplarnianym

Gazy
Ze źródeł naturalnych 

i antropogenicznych [%]
Ze źródeł  

antropogenicznych [%]

Para wodna 95,00 0,001

Dwutlenek węgla 3,62 0,117

Podtlenek azotu 0,95 0,050

Metan 0,36 0,070

Freony, ozon i inne 0,07 0,050

Razem 100,00 0,288

dr inż. Zdzisław Krzemień

Zakład Napędów Elektrycznych

stężenie CO2 w atmosferze bywa-
ło w minionych epokach znacznie 
wyższe niż obecnie – np. w dolnym 
eocenie (50 mln lat temu) przewyż-
szało współczesne wartości niemal 
sześciokrotnie, a klimat na Ziemi 
był wówczas bardzo sprzyjający 
rozwojowi życia. W tabeli 2 przed-
stawiono procentowy udział gazów 
w efekcie cieplarnianym [2]. 

Jak widać, udział człowieka 
w emisji wszystkich gazów cie-
plarnianych wynosi poniżej 0,3%, 
a produkowana przez niego ilość 
dwutlenku węgla jest 30-krotnie mniejsza niż ze źró-
deł naturalnych i wynika głównie ze spalania paliw 
kopalnych.

Głównymi źródłami emisji CO2 do atmosfery 
są procesy naturalne zachodzące na Ziemi, a mia-
nowicie: wymiana oceany – atmosfera, wietrzenie 
chemiczne skał, erupcje wulkaniczne, oddychanie 
zwierząt i wegetacja roślin, procesy gnilne.

Około 40% CO2 produkowanego przez człowie-
ka jest absorbowane w sposób naturalny przez rośli-
ny w trakcie procesu fotosyntezy, niestety pozostała 
część gromadzi się w atmosferze i zawartość tego 
gazu systematycznie wzrasta, przyczyniając się do 
wzrostu efektu cieplarnianego.

Zawartość CO2 w atmosferze ziemskiej w ciągu 
ostatnich 250 lat zwiększyła się z 275 do 380 ppm 
(parts per million – liczba cząstek związku chemicz-
nego przypadająca na jeden milion cząsteczek roz-
tworu). Szczególnie szybki wzrost koncentracji CO2 
notuje się od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. 

Produkcja energii elektrycznej

W roku 2018 struktura procentowa produkcji 
energii elektrycznej na świecie przedstawiała się na-
stępująco [3]:
• z elektrowni węglowych – 38%;
• z elektrowni gazowych – 23%;
• z elektrowni opalanych ropą – 3%;
• z elektrowni jądrowych – 10%;
• z elektrowni wodnych – 19%;
• z elektrowni wiatrowych i słonecznych – 7%.

Udział elektrowni cieplnych jest nadal domi-
nujący w produkcji energii elektrycznej i wynosi 
64%, udział odnawialnych źródeł energii (OZE) zaś 
– 26%. W najbliższej przyszłości sytuacja ta może 

ulec pewnej zmianie, budowane lub planowane 
są bowiem elektrownie wodne wielkich mocy m.in. 
w Chinach, Kongo i Etiopii.

Wypadki w elektrowniach jądrowych (Czarno-
byl, Fukushima) spowodowały, że budowa nowych 
napotyka społeczny opór i w Europie Zachodniej 
nie są już budowane nowe elektrownie jądrowe, 
a w wielu krajach istnieją plany (teoretyczne) likwi-
dacji energetyki opartej na rozszczepieniu uranu. 
Przykładowo, w Japonii planowana jest budowa no-
wych 22 elektrowni opalanych węglem kamiennym 
z Australii [4]. Działania takie spowodują, że ilość 
emitowanego do atmosfery CO2 nie będzie maleć. 

W Polsce w końcu 2019 moc wszystkich elek-
trowni wynosiła 47 378 MW, w tym 9931 MW elek-
trowni wodnych i wiatrowych, co stanowi 21%. Pro-
dukcja energii elektrycznej w roku 2019 wyniosła 
181 576 GWh W tym 18 973 GWh z elektrowni 
wodnych i wiatrowych, co stanowi 10,4% [5].

Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE państwa 
członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do 

dr hab. inż. Konrad Dąbała, prof. IEL

Zakład Napędów Elektrycznych

tab. 3. Źródła energii odnawialnej

Energia cieplna Energia elektryczna

biomasa wszelkiego 
rodzaju

elektrownie wykorzystujące 
spadek wody

biogaz elektrownie falowe i pływowe

biopaliwa ciekłe

elektrownie wiatrowe

systemy fotowoltaiczne

geotermia elektrownie geotermalne

kolektory słoneczne elektrownie słoneczne

Od ponad 30 lat można zaobserwować intensywne działania związane z zapobieganiem glo-
balnemu ocieplaniu się klimatu. Dotyczą one m.in. wykorzystania energii odnawialnej, co wią-
że się także z poszukiwaniami rozwiązań technicznych przeznaczonych dla tzw. małej ener-
getyki odnawialnej, które w zamyśle mają wspierać komercyjne zastosowania na dużą skalę. 
W artykule przedstawiono definicję klimatu i efektu cieplarnianego oraz wielkość produkcji 
energii, w tym energii ze źródeł odnawialnych. Zaprezentowano także opracowane w Zakła-
dzie Maszyn Elektrycznych i Zakładzie Elektrycznych Napędów Obrabiarkowych Instytutu Elek-
trotechniki w Warszawie rozwiązania urządzeń przeznaczonych dla małej energetyki wodnej 
oraz stację energii słonecznej i wiatrowej.
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zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto 
w 2020 r. Dla Polski cel ten został ustalony na pozio-
mie 15%. Raczej nie ma szans, aby wskaźnik udziału 
energii ze źródeł odnawialnych osiągnął tę wartość 
na koniec roku 2020. 

Wykorzystanie energii odnawialnej 
do produkcji energii elektrycznej

Terminem energia odnawialna określa się energię 
pozyskiwaną ze źródeł teoretycznie niewyczerpywal-
nych, w odróżnieniu od paliw kopalnych. Pierwotnym 
źródłem wszystkich rodzajów tej energii jest promie-
niowanie słoneczne, procesy zachodzące we wnętrzu 
Ziemi oraz wpływ Księżyca. 

Energia spadku wody

W produkcji energii elektrycznej pierwszoplano-
we znaczenie ma wykorzystanie energii spadku wody 
– w ten właśnie sposób zasilane są największe elek-
trownie na świecie (Trzy Przełomy – 22,5 GW, Itaipu 
– 14 GW). Wiele krajów opiera energetykę na elek-
trowniach wodnych: Norwegia w 95%, Wenezuela, 

Brazylia i Kanada w ponad 50%. Elektrownie wod-
ne w roku 2017 wyprodukowały 4060 TWh energii 
elektrycznej, co stanowi 15,9% całkowitej produkcji. 
Ilość ta jest zależna od pogody, warunków hydrolo-
gicznych oraz stanu technicznego elektrowni i dlate-
go w poszczególnych latach występują spore różnice 
w ilości wytworzonej energii.

Energia wiatru

Drugim rodzajem energii odnawialnej mającym 
znaczenie w produkcji energii elektrycznej jest ener-
gia wiatru. Wzrost zainteresowania jej wykorzysta-
niem nastąpił po kryzysie paliwowym w 1973 roku.

Budowa elektrowni wodnych wiąże się ze znaczny-
mi nakładami finansowymi i odpowiednio długim cza-
sem budowy (lata). Elektrownie wiatrowe natomiast 
kompletowane są fabrycznie i ich instalacja w terenie 
to czas rzędu kilku tygodni. Dlatego też w niektórych 
regionach świata budowane były w ostatnich dziesię-
cioleciach na skalę niemalże masową. W roku 2019 
moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych na 
świecie wyniosła 651 GW.

Podstawową wadą elektrowni wiatrowych jest ich 
słaba dyspozycyjność, nie można bowiem przewidzieć 

warunków wiatrowych, a więc ilości 
wyprodukowanej energii, z odpowied-
nio dużym czasowym wyprzedzeniem.

W Polsce w roku 2019 produkcja 
energii w elektrowniach wiatrowych 
wyniosła 14 430 GWh [6].

Energia promieniowania 
słonecznego

Zainteresowanie systemami foto-
woltaicznymi szybko wzrasta na świe-
cie ze względu na to, że przetwarzają 
one promieniowanie słoneczne bez-
pośrednio na energię elektryczną, bez 
ubocznej produkcji zanieczyszczeń, 
hałasu i innych czynników wywołują-
cych niekorzystne zmiany środowiska.

Około 40% promieniowania sło-
necznego dochodzącego do naszej 
planety jest odbijane przez atmosfe-
rę, 20% jest przez nią pochłaniane, 
a 40% energii dociera do powierzch-
ni Ziemi [7]. Oświetlenie powierzchni 
Ziemi nie jest równomierne. Zależy 
od szerokości geograficznej, pory 
roku i pory dnia. Naszej szeroko-
ści geograficznej jednemu metrowi 
kwadratowemu powierzchni Słońce 
dostarcza w ciągu dnia średnio 2,7 
kWh energii. Wykorzystanie tej ener-

fot. 1. Prototyp turbiny ślimakowej na stanowisku badawczym 
w Centrum Techniki Okrętowej

gii od dawna budzi zainteresowanie, można ją spo-
żytkować jako energię cieplną w tzw. kolektorach 
słonecznych lub do produkcji energii elektrycznej 
w bateriach słonecznych.

Baterie słoneczne (PV) są to urządzenia, w któ-
rych promieniowanie słoneczne jest bezpośrednio 
przetwarzane na energię elektryczną. Zawdzięczamy 
to efektowi fotowoltaicznemu w materiałach pół-
przewodnikowych. Pod wpływem promieniowania 
słonecznego absorbowanego przez półprzewodnik 
z barierą potencjału (złącze p-n, złącze p-i-n, hete-
rozłącze itp.) następuje generacja ujemnego (elek-
tronu) i dodatniego (dziury) ładunku. Ładunki te są 
rozdzielane przez barierę potencjału i zbierane na 
elektrodach zewnętrznych. 
Zalety baterii słonecznych:
• bezpośrednie wytwarzanie energii elektrycznej,
• minimalne nakłady na obsługę i konserwację,
• duża niezawodność,
• żywotność 20–30 lat.
Wady baterii słonecznych:
• stosunkowo małe moce modułów,
• znaczny koszt,
• znaczne powierzchnie zajmowane przez panele,
• powstawanie szkodliwych substancji przy produkcji.

Aby budowa elektrowni słonecznej 
była opłacalna, muszą na danym terenie 
występować odpowiednie warunki sło-
neczne, toteż elektrownie takie tworzone 
są w krajach o znacznym nasłonecznie-
niu. W Europie największą elektrownię 
słoneczną zbudowano w Hiszpanii: moc 
zainstalowana 500 MW, 1 430 000 
modułów fotowoltaicznych, które zaj-
mują powierzchnię 10 km2. Również 
w Polsce planowane są takie elektrow-
nie, oczywiście mniejszej mocy (60 MW 
przy elektrowni Bełchatów).

Elektrownia rzeczna opracowana 
w Instytucie Elektrotechniki

W latach 2008–2010 w ramach 
projektu rozwojowego [7] w Zakładzie 
Maszyn Elektrycznych Instytutu Elektro-
techniki zaprojektowano i wykonano 
serię prądnic przeznaczonych do współ-
pracy z odnawialnymi źródłami energii 
(woda, wiatr) [8]. Przyjęto następujący 
szereg mocy prądnic: 1,0 kW; 0,5 kW; 
0,2 kW przy prędkości obrotowej 100 
obr./min. Niewielka prędkość obroto-
wa powoduje, że prądnice te można 
sprzęgać bezpośrednio z urządzeniem 
napędzającym lub poprzez przekładnie 
o stosunkowo małym przełożeniu.

 W roku 2010 opatentowano urządzenie prze-
twarzające energię płynącej wody na energię me-
chaniczną lub elektryczną. Urządzenie to zostało 
nazwane turbiną ślimakową. Turbina ta jest zanu-
rzona w nurcie wody, moment obrotowy jest prze-
noszony do odbiornika (prądnicy) za pomocą spe-
cjalnego wału. Prądnica może być zainstalowana 
na pomoście, brzegu akwenu lub na zakotwiczonym 
urządzeniu pływającym [9].

fot. 2. Trzy typy prądnic

fot. 3. Badanie zespołu prądnica – turbina ślimakowa na rzece 
Wkrze
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Cechy konstrukcyjne pozwalają na korzystanie 
z turbiny w ciekach wodnych bez stosowania kosz-
townych spiętrzeń.

Próby turbiny ślimakowej sprzęgniętej z prądnicą 
wykonano najpierw w basenie pomiarowym Centrum 
Techniki Okrętowej w Gdańsku, a następnie w te-
renie, na rzece Wkrze. Prądnica wraz z przekładnią 

zainstalowana była na specjalnie do tego celu przy-
stosowanym rowerze wodnym pełniącym rolę platfor-
my pływającej, który przy pomocy wysięgników i lin 
umiejscowiono w nurcie rzeki.

Wyniki badań wskazują, że instalacja turbin ślima-
kowych może być opłacalna na rzekach o prędkości 
wody większej niż 1,5 m/s, natomiast średnica turbin 

powinna mieć przynajmniej 1 m.

Stacja energii odnawialnych 
zbudowana w Instytucie 
Elektrotechniki

W roku 2005 na terenie In-
stytutu Elektrotechniki wykona-
no stację wykorzystującą energię 
wiatru oraz energię słoneczną 
do produkcji energii elektrycz-
nej [10]. Elektrownia składa się 
z siłowni wiatrowej (typu Savo-
nius) o mocy 2 kW (przy pręd-
kości wiatru 25 m/s) i trzech ba-
terii słonecznych o łącznej mocy 
znamionowej 375 W, w skład 
systemu wchodzą ponadto  
układy przekształtnikowe, steru-
jące oraz magazyn energii w po-
staci czterech połączonych szere-
gowo akumulatorów kwasowych. 
Stacja energii odnawialnych zo-
stała opracowana i zbudowana 
przy współpracy Zakładu Maszyn 
Elektrycznych i Zakładu Elektrycz-
nych Napędów Obrabiarkowych, 
który zaprojektował i wykonał 
układy przekształtnikowe i steru-
jące [11].fot. 4. Stacja energii odnawialnych

rys. 1. Energia elektryczna wyprodukowana przez baterie 
słoneczne i elektrownię wiatrową od 01.12.2006 do 30.11.2007

rys. 2. Całkowita energia elektryczna wyprodukowana przez 
stację od 01.12.2006 do 30.11.2007
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Wykorzystywanie dwóch rodzajów energii od-
nawialnych zwiększa pewność układu jako źródła 
zasilania w energię elektryczną oraz czyni go bar-
dziej niezależnym od pojedynczego źródła energii 
odnawialnej.

Wykonano układ monitoringu, który umożliwiał 
pomiar nasłonecznienia, prędkości wiatru oraz ilo-
ści produkowanej energii elektrycznej przez elek-
trownię wiatrową i panele słoneczne. Pomiary były 
rejestrowane komputerowo co 10 minut, przez 
12 miesięcy. Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono 
wykresy ilustrujące ilość wyprodukowanej energii 
w poszczególnych miesiącach.

W omawianym czasie (1 rok) stacja wyprodu-
kowała 246 kWh energii elektrycznej, w tym pra-
wie 205 kWh wytworzył zespół trzech baterii sło-
necznych. Elektrownia wiatrowa, mimo znacznej 
mocy zainstalowanej (2 kW), wyprodukowała je-
dynie 41 kWh energii. Spowodowane to było przez 
niekorzystne warunki wiatrowe występujące na te-
renie Instytutu Elektrotechniki (znaczna szorstkość 
terenu). W badanym roku średnia prędkość wiatru 
wynosiła poniżej 3 m/s.

Podsumowanie

Walka z globalnym ociepleniem to nie tylko 
urządzenia do produkcji energii ze źródeł od-
nawialnych, lecz także polityka poszczególnych 
państw. Zwykle jest ona podyktowana względa-
mi gospodarczymi i możliwościami wytwarzania 
energii, co wiąże się z posiadanymi zasobami 
nośników energii (szeroko rozumianych zarówno 
nieodnawialnych, jak i odnawialnych), a także 
z możliwościami finansowymi danego państwa. 

Systemy do produkcji energii ze źródeł odna-
wialnych ciągle są rozwijane, udoskonalane i cały 
czas obserwujemy ich rozwój.

W krajach posiadających odpowiednie warun-
ki hydrologiczne budowane są nowe wielkie elek-
trownie wodne (Chiny, Etiopia, Kongo). Inwestycje 
takie wiążą się z dużymi nakładami finansowymi, 
ale sama produkcja energii elektrycznej jest tania.

W dziedzinie wiatraków widać przede wszyst-
kim dążenie do opracowania coraz większych 
elektrowni wiatrowych, o coraz większej mocy 
(obecnie największy testowany wiatrak ma moc 
12 MW [12]). Druga tendencja to lokalizacje ich 
w wodach przybrzeżnych mórz, co spowodowane 
jest chęcią uniknięcia psucia krajobrazu na lądzie, 
a także generowanego przez nie hałasu. 

W dziedzinie fotowoltaiki główną tendencją 
rozwoju jest uzyskiwanie coraz większych sprawno-
ści paneli PV, co pozwala ograniczać zajmowaną 
przez nie powierzchnię (przy tej samej mocy uzy-
skanej).

Jest także miejsce dla urządzeń dla małej ener-
getyki odnawialnej. Mogą one znaleźć zastosowa-
nie na tzw. obszarach wyspowych, a także mogą 
stanowić źródło energii prosumenckiej. Głównym 
jednak wymaganiem jest posiadanie odpowied-
nich warunków do pozyskania energii. Wartość 
energii słonecznej jest zależna od szerokości geo-
graficznej i stosunkowo łatwo ustala się wielkość 
możliwej do odebrania energii. Natomiast w przy-
padku cieków, w których można zastosować przed-
stawioną turbinę ślimakową, wymagania dotyczą 
prędkości płynącej wody (>1,5 m/s) oraz wielko-
ści koryta (szerokość >3 m i głębokość >2 m). 
Zaletą tego rozwiązania jest brak urządzeń spię-
trzających (jest to elektrownia wodna przepływo-
wa). Podobnie jest z energią wiatru. Zaleca się, 
aby przed instalacją wiatraka zmierzyć prędkość 
wiatru w docelowym miejscu, i to w długim okresie 
(nawet 1 rok), oszacować ilość możliwej do ode-
brania energii oraz opłacalność inwestycji. ■
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Energia pozyskiwana ze Słońca (ogniwa 
fotowoltaiczne)

Efektywność paneli słonecznych zależy od ma-
teriału, struktury i technologii ich produkcji. Z tego 
wynikają też różnice sprawności paneli. Najniższą 
sprawność mają moduły amorficzne (do 10%), pa-
nele polikrystaliczne cechuje sprawność około 18%, 
a monokrysztaliczne nawet powyżej 24%, mają one 
też największą trwałość.

Panele monokrystaliczne 
(I generacji) zbudowane są z ogniw 
powstałych z jednego kryształu krze-
mu o dużej czystości, charakteryzują 
się głównie jednolitym kolorem, za-
zwyczaj czarnym, jak i nietypowym 
kształtem – ośmiokąt lub okrojone 
koło. Ten rodzaj paneli fotowoltaicz-
nych jest najdroższy, ponieważ pro-
ces produkcji jest skomplikowany 
i czasochłonny. 

Panele polikrystaliczne (I ge-
neracji) to najpopularniejszy ro-
dzaj paneli fotowoltaicznych. Mają 
kwadratowy lub prostokątny kształt 
oraz niejednorodną, powstałą z kil-
ku kryształów krzemu powierzchnię 
płytek w kolorze ciemnoniebieskim. 
Mogą przypominać stal stopową. 
Mają niższą cenę, ponieważ proces 
produkcji jest mniej skomplikowany 
i tańszy.

Panele amorficzne (II gene-
racji) cienkowarstwowe posiadają 
ogniwa, które tworzone są z nie-
wykrystalizowanego krzemu (krzem 
amorficzny). Ich sprawność jest naj-

niższa spośród wszystkich ogniw – do 10%. Ponieważ 
w technologii cienkowarstwowej zużywa się bardzo 
mało materiału, to cały koszt produkcji jest stosunkowo 
niski. Tego typu panele są stosowane najczęściej w ma-
łych urządzeniach: kalkulatorach, zegarkach itp. 

W zależności od zastosowanych ogniw na rynku 
spotykamy jeszcze panele cienkowarstwowe (II genera-
cji) CIS i CIGS (miedź, ind, gal i selen), CdTe (tellurek 
kadmu) o sprawności rzędu 14%.

Trzecią generację tworzą ogni-
wa barwnikowe (DSSC), które 
bazują na odwracalnym procesie 
fotochemicznym i wyglądem znacz-
nie różnią się od standardowych 
ogniw fotowoltaicznych. Barwnik 
jest umieszczany na przezroczystym 
szkle fotowoltaicznym, dzięki cze-
mu cały moduł przypomina kolorowy witraż lub przy-
ciemnianą, dymioną szybę. W grupie tej znajdują się 
jeszcze ogniwa organiczne, do produkcji których 
wykorzystywane są materiały półprzewodnikowe: poli-
mery, oligomery, dendrymery. Ich sprawność jest dość 
niska i wynosi w przypadku struktur wielowarstwowych 
do 5%. Przewiduje się jednak, że mogą stać się najbar-
dziej wydajne, ze względu na wykorzystywanie bardzo 
szerokiego spektrum promieniowania. 

Nowe technologie fotowoltaiczne w Polsce

Konwencjonalne ogniwa krzemowe posiadają 
teoretyczną maksymalną wydajność wynoszącą oko-
ło 29,1% konwersji energii słonecznej [9], natomiast 
przy zastosowaniu nowych technologii, np. wykorzy-
stujących materiały z ekscytonami, możemy zwiększyć 
wartość mocy maksymalnej do około 35%. Inny proces 
poprawiający wydajność ogniw słonecznych polega na 
dodawaniu do krzemu warstwy perowskitu (minerał 
zbudowany z tytanianu wapnia, CaTiO3), co pozwala 
osiągnąć sprawność do 40%. Pionierem rozwoju tech-
nologii z zastosowaniem perowskitu w Polsce jest firma 
Saule Technologies, która chce stworzoną przez siebie 
folię fotowoltaiczną nanosić na dowolne powierzchnie. 
Mogą to być karoserie samochodów, kadłuby statków 
i samolotów, elektronika, ubrania, okna, ściany czy da-
chy budynków. Rozwiązanie to początkowo stosowane 
ma być w formie zadrukowanej folii, natomiast z cza-
sem taki nadruk może być nanoszony bezpośrednio na 
wybrany obiekt lub przedmiot.

Najnowsze osiągnięcia nauki w dziedzinie nano-
materiałów otwierają nowe możliwości i pozwalają  
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rys. 2. Dynamika wzrostu mocy całkowitej elektrowni wiatrowych, 
słonecznych i geotermalnych na świecie – na podstawie 
Renewables 2020 Global Status Report [4]

Fotowoltaika – lider nowych technologii  
w sektorze OZE

Do górnych warstw atmos-
fery Ziemi dociera promie-
niowanie słoneczne o cał-

kowitej mocy około 174 PW. 
Około 30% tej mocy jest odbija-
ne natychmiast w kosmos, a ko-
lejne 20% pochłania atmosfera. 
Do powierzchni Ziemi dociera 
więc około 87 PW [1].

Całkowita moc wykorzysty-
wana przez ludzi stanowi około 
18 TW, czyli około 0,02% mocy 
promieniowania słonecznego. 
Szacuje się, że wszystkie istnie-
jące na Ziemi złoża węgla, ropy 
naftowej i gazu ziemnego zawie-
rają łącznie około 430 ZJ ener-
gii, co odpowiada energii, jaka 
dociera ze Słońca do Ziemi w ciągu 56 dni [2].

Moc promieniowania słonecznego możemy prze-
kształcić w moc użytkową na cztery sposoby: 
1) panele fototermiczne (tzw. solary): używając pro-

mieni słonecznych do bezpośredniego ogrzewa-
nia budynków lub wody,

2) panele fotowoltaiczne: wytwarzające prąd elek-
tryczny,

3) biomasa: wykorzystując rośliny i bakterie do wy-
twarzania paliw i innych związków chemicznych,

4) pożywienie: biomasa wykorzystywana jest jako po-
karm dla ludzi i zwierząt.
Jak podaje najnowszy raport Instytutu Energetyki 

Odnawialnej (IEO), w Polsce łączna moc zainstalo-
wana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 
roku wynosiła prawie 1500 MW, a już w maju 2020 
roku przekroczyła 1950 MW. Obecnie największy 
przyrost obserwowany jest w segmencie mikroinsta-
lacji, co oznacza dużą aktywność prosumentów in-
dywidualnych i biznesowych. Polska w 2019 roku 
osiągnęła przyrost mocy na poziomie około 0,9 GW 
i z udziałem przyrostu mocy wynoszącym 5,5% upla-
sowała się w pierwszej piątce w Unii Europejskiej. 
Według prognoz IEO Polska w br. utrzyma tempo 
wzrostu mocy zainstalowanej i utrzyma się na piątym 
miejscu w UE. IEO ocenia, że na koniec 2020 roku 
moc zainstalowana w PV w Polsce może osiągnąć 
2,5 GW. Prognozy IEO wskazują także, że obroty na 
rynku fotowoltaiki wzrosną w tym roku w stosunku do 
poprzedniego nawet o 25% i przekroczą 5 mld zł [3].

Z Raportu Prezesa URE za 2019 rok wynika, że 
struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na 
przestrzeni ostatnich czterech lat (2016–2019) ulega 
nieznacznym, ale zauważalnym zmianom. Udział od-
nawialnych źródeł energii w krajowej generacji wzrósł 
z 7% w 2016 roku do 9% w roku 2019. 

Na koniec ubiegłego roku moc zainstalowana 
wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektro-
energetycznym wynosiła ponad 9 GW, z czego w ma-
łych instalacjach OZE prawie 163 MW, natomiast 
w mikroinstalacjach (w tym także prosumenckich) po-
nad 1 GW [5].

Dotychczasowe technologie wytwarzania energii, oparte na węglu, ropie naftowej i gazie, 
przyczyniają się do zmian klimatu oraz zanieczyszczenia środowiska. Powodują emisję ga-
zów cieplarnianych, zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody oraz miliony przypadków chorób 
i przedwczesnej śmierci ludzi. Alternatywą dla starych technologii jest energia pozyskiwana 
ze Słońca, wiatru, morza, ciepła Ziemi oraz wody. Jest to przyjazny dla środowiska i zrówno-
ważony, bo bazujący na odnawialnych zasobach, sposób zaspokojenia światowego zapotrze-
bowania na energię. Obecnie najszybciej rozwijającymi się segmentami odnawialnych źródeł 
energii w Polsce są energetyka wiatrowa i fotowoltaika.

Słońce
86,000 TW

Wiatr
870 TW

Geotermia
32 TW

Zapotrzebowanie
15 TW

Wodna
7.2 TW

rys.1. Teoretycznie 
dostępna energia 
źródeł odnawialnych 
w porównaniu 
z aktualnym światowym 
zapotrzebowaniem [2]

rys. 3. Skumulowana moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce, 
stan na koniec I kw. 2020 r., dane: URE, OSD, oprac. IEO [3]
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zastąpić dotychczasowe materiały w wielu obszarach, 
takich jak medycyna, biotechnologia, elektronika, 
a także fotowoltaika. 

Kolejnym rozwiązaniem wykorzystującym nanotech-
nologię są szyby, które wytwarzają prąd dzięki krop-
kom kwantowym. Rozwiązanie to (chronione patentem) 
wdraża firma ML System. 

Kropki kwantowe (ang. quantum dots – QD) są to 
półprzewodnikowe nanokryształy o wielkości 2–10 nm. 
QD są bardzo specyficznym rodzajem substancji o wła-
ściwościach pośrednich pomiędzy półprzewodnikami 
i cząstkami kwantowymi. Podobnie jak półprzewodniki, 
kropki kwantowe pochłaniają fotony światła o energii, 
która daje możliwość przeniesienia elektronów z pozio-
mu niewzbudzonego na jeden z wyższych dostępnych 
poziomów energetycznych [6]. 

Firma ML System w swoich publikacjach zamieszcza 
informację, że kropki kwantowe są tak małe, że nie-
widoczne nawet przy użyciu mikroskopu optycznego, 
a ponieważ są zdolne do emitowania i pochłaniania 
promieniowania elektromagnetycznego (światła), mogą 
działać jak filtry, wycinając np. szkodliwe promieniowa-
nie UV (ultrafiolet) czy nadmierną ilość IR (podczerwień). 
Mogą świecić w dowolnym kolorze i z intensywnością 
przewyższającą wszystkie inne technologie. Kropki 
kwantowe absorbują więcej i w szerszym zakresie aniże-
li najbardziej popularny półprzewodnik w fotowoltaice 
– krzem. Ponadto nie tracą sprawności z upływem cza-
su, są odporne na warunki atmosferyczne i mogą być 
zupełnie transparentne. 

Przykładem wykorzystania tych właściwości są okna 
nanoPV – przezierne, zapewniające izolację termiczną 
i całkowicie bezpieczne w użytkowaniu – które mogą 
być jednocześnie naszą prywatną elektrownią [7].

Innym zastosowaniem technologii z kropkami kwan-
towymi są opatentowane przez ML System i homologo-
wane fotowoltaiczne szyby samochodowe. Szyby z krop-
kami kwantowymi działają bifacjalnie, oznacza to, że 
mogą absorbować promieniowanie elektromagnetycz-
ne bez względu na to, z której strony ono pada.

Technologie związane z nanomateriałami rozwijają 
się bardzo szybko i ciągle są odkrywane nowe intere-

sujące i praktyczne właściwości tych materiałów. Już 
dzisiaj technologia kropek kwantowych wykorzystywana 
jest w systemach oświetlenia, wyświetlaczach różnych 
urządzeń (np. telewizory QLED), biologii i medycynie. 
Można spodziewać się też, że w nieodległej przyszłości 
nanomateriały będą nieodzowną częścią naszego ży-
cia w każdej niemalże dziedzinie. Dzięki zastosowaniu 
kropek kwantowych będzie można dowolną powierzch-
nię zamienić w ogniwo fotowoltaiczne, np. w spodniej 
części telefonu można pod szybą zamontować cienką 
warstwę kropek i zasilać telefon, wystawiając go na pro-
mienie słoneczne [7].

Zaawansowane technologie coraz częściej służą 
do usprawnienia funkcjonowania miast i poprawy 
życia ich mieszkańców, szczególnie w miastach roz-
wijających się zgodnie z ideą Smart City. Zaprojekto-
wana przez ML System ławka fotowoltaiczna została 
wyposażona w funkcję zasilania telefonów komór-
kowych, tabletów i laptopów oraz w moduł Wi-Fi 
umożliwiający dostęp do Internetu. Dodatkowo może 
mieć oświetlenie, podgrzewane siedzenia czy funkcję 
samoodśnieżania. Wszystko to zasilane jest zieloną 
energią, dzięki modułom słonecznym zamontowa-
nym na jej zadaszeniu. 

Wsparcie dla rozwoju fotowoltaiki

Na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regional-
nej w zakładce „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju” możemy przeczytać, że: „Największą wartość 
tworzą kreatywność, innowacyjność i nowoczesne tech-
nologie. Dlatego musimy stworzyć warunki do twórcze-
go i praktycznego wykorzystania kreatywności polskich 
naukowców, wynalazców i pasjonatów. Przełożyć ją na 
produkty i usługi, którymi Polska gospodarka będzie 
mogła skutecznie konkurować na rynkach europej-
skich i światowych. Takie produkty i usługi są owocem 
bliskiej współpracy nauki z biznesem. Powinniśmy sku-
teczniej komercjalizować polskie pomysły, przekształcać 
je w polskie produkty wytwarzane przez polskie firmy. 
W ten sposób będziemy konkurować w najbardziej 
obecnie zyskownych obszarach gospodarki opartej na 
wiedzy, a nie tylko kosztami pracy. Będzie to możliwe 

dzięki wszechstronnej współpracy przedsiębiorców ze 
środowiskiem naukowym, tj. uczelniami, instytutami ba-
dawczymi, laboratoriami”.

W odpowiedzi na założenia „Strategii na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju” oraz „Krajowego planu na 
rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030” [8], z ini-
cjatywy Dyrektora Instytutu Elektrotechniki w strukturze 
Centrum Doświadczalno-Wdrożeniowego powstaje 
Zespół ds. Odnawialnych Źródeł Energii zlokalizowa-
ny w Piotrowicach koło Lublina, będący jednocześnie 
częścią powołanego wcześniej Wschodniego Oddziału 
Elektroenergetyki. Zespół zajmie się m.in. analizą rynku 
OZE, budową i badaniem nowych systemów pozyskiwa-
nia energii odnawialnej, badaniem rozwiązań z zakresu 
magazynowania i odzyskiwania energii oraz systemów 
zarządzania instalacjami OZE, będzie też współuczestni-
czył w  projektach IEL z zakresu OZE i elektromobilności.

Pierwszym efektem tych działań jest podpisanie listu 
intencyjnego o współpracy z firmą ML System w zakresie 
wspólnych badań, wymiany doświadczeń i realizacji pro-
jektów w sektorze odnawialnych źródeł energii. 

Instytut Elektrotechniki może też certyfikować urzą-
dzenia elektrotechniczne z branży OZE we własnym 
Laboratorium Badawczym i Wzorcującym, a także 
w kooperacji z innymi instytutami Sieci Badawczej Łu-
kasiewicz, realizując tym samym cele Grupy Badawczej: 
Zrównoważona gospodarka i energia. ■

rys. 4. Kadr z filmu reklamowego ML System przedstawiający 
działanie okna nanoPV

rys. 5. Wizualizacja Smart Ławki, ML System
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Wystawa w hołdzie Janowi Pawłowi II

W 2020 roku przypada setna rocznica 
urodzin Karola Wojtyły. Z tej okazji 18 maja 
w Instytucie Elektrotechniki otwarto 
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papieża Jana Pawła II. Zaprezentowano 
serię plakatów przedstawiających fotografie 
z różnych okresów życia tego wielkiego 
Polaka. Organizatorem wystawy był Dyrektor 
Ł-IEL dr Jacek Szczot. 
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Wykorzystanie nadprzewodników 
wysokotemperaturowych w energetyce 
odnawialnej – w morskich turbinach wiatrowych

Obecnym trendem w wykorzystaniu turbin wia-
trowych jest zwiększenie ich mocy i sprawno-
ści, poprawa niezawodności oraz zoptyma-

lizowanie warunków pracy i zastosowanie systemów 
predykcyjnego monitorowania warunków pracy, 
poprawa współczynnika wydajności i zwiększenie 
żywotności. Dąży się do osiągnięcia ekonomicznej 
pracy turbin wiatrowych poprzez zwiększenie ich roz-
miarów, co prowadzi do uzyskania większej energii. 
Na fotografii 1 pokazana jest 40-megawatowa far-
ma wiatrowa Middelgrunden na Morzu Północnym. 
W celu zrozumienia celowości zastosowania w tur-
binach elektrowni wiatrowych maszyn nadprzewo-
dzących, przyjrzyjmy się ograniczeniom w konstruk-
cji konwencjonalnych maszyn. Moc P urządzenia 
obrotowego jest określona poprzez iloczyn mo-
mentu obrotowego M oraz prędkości obrotowej ω:  
P = M x ω. Moment elektromagnetyczny maszyny 
elektrycznej jest proporcjonalny do gęstości prądu 
płynącego przez twornik J, szczytowej wartości induk-
cji magnetycznej w szczelinie B i objętości zawartej 
w szczelinie powietrznej V, jak wyraża to zależność: 
M ∝ J x B x V. Zanalizujmy wartość iloczynu J x B 
w przypadku konwencjonalnych maszyn elektrycz-
nych, przy uwzględnieniu ograniczeń związanych 
z ich właściwościami materiałowymi. Maksymalne 
wartości szczytowych wartości indukcji magnetycznej 
B w szczelinie powietrznej w klasycznych konstruk-
cjach są ograniczone do około 1 T, co wynika z  in-
dukcji nasycenia użytych materiałów magnetycznych. 
Natomiast dopuszczalny prąd elektryczny jest ogra-
niczony rezystancją przewodów i związaną z tym ge-
neracją ciepła podczas przepływu prądu, która nie 
powinna prowadzić do przekroczenia maksymalnej 
dozwolonej temperatury izolacji elektrycznej. Daje to 
dopuszczalną wartość gęstości prądu w przewodzie 

miedzianym równą 5 A/mm2 w temperaturze poko-
jowej, co również jest wartością znacznie niższą niż 
w przypadku przewodów nadprzewodzących. Ogra-
niczenie wartości iloczynu J x B oznacza, że   moment 
obrotowy M w konwencjonalnej maszynie można 
powiększyć wskutek zwiększenia wielkości maszyny 
V. Przy użyciu elektromagnesu nadprzewodzącego 
o znacznie niższej stratności, a w warunkach zwory 
nadprzewodnikowej wręcz bezstratnych, ten iloczyn 
można nawet potroić, zwiększając szczytową gęstość 
strumienia w szczelinie powietrznej do około 3 T. Wy-
nik ten oznacza, ze maszyny nadprzewodzące mogą 
być znacznie mniejsze niż konwencjonalne. Ma to 
duże znaczenie właśnie z punktu widzenia konstruk-
cji i funkcjonowania turbin wiatrowych z napędem 
umieszczonym bezpośrednio na maszcie elektrowni 
wiatrowej. 

Turbiny wiatrowe z generatorami 
z uzwojeniami nadprzewodnikowymi

W dobie coraz większego ukierunkowania na 
energetykę odnawialną wielu producentów rozpo-
częło produkcję dużych turbin wiatrowych z napędem 
bezpośrednim. Tendencja ta utrzyma się tylko wtedy, 
gdy wielkość i masa generatorów z napędem bezpo-
średnim będzie ograniczona, tak aby malał współ-
czynnik CoE (przelicznik kosztów do uzyskanej ener-
gii). Istnieje zatem duże zainteresowanie konstrukcją 
ekonomicznych generatorów dla przyszłych turbin 
wiatrowych o dużym momencie obrotowym przy 
ograniczonych wymiarach, co zrealizować można 
dzięki uzwojeniom nadprzewodnikowym. Uzwojenia 
takie stosuje się w wielu rodzajach konstrukcji maszyn 
elektrycznych, ale w przypadku maszyn dużej mocy, 
jakimi są turbiny wiatrowe, będą to głównie maszyny 

W ostatnich latach kryzysu energetycznego i ekologicznego duży nacisk jest położony na rozwój 
energetyki odnawialnej. W obszarze przemysłu wiatrowego, stanowiącego – obok fotowoltaiki, 
gospodarki wodnej i biomasy – jeden z jej głównych filarów, powstało wiele komercyjnych oraz, 
przydomowych konstrukcji turbin wiatrowych, widoczny jest także postęp w budowie urządzeń 
związanych z ich eksploatacją. Zainteresowanie przemysłem wiatrowym wynika z ekologicz-
ności tej formy energii, jak też jej stosunkowo niskiej ceny, która dla lądowych elektrowni wia-
trowych kształtuje się na poziomie 52 EUR/MWh1. Jednak instalacja nowych farm wiatrowych 
na lądzie, szczególnie w obszarach nadbrzeżnych, gdzie panują optymalne warunki wietrzne, 
nie jest już obecnie tak prosta, ze względu na brak wolnej przestrzeni. Jest to jedna z przyczyn 
budowy farm wiatrowych bezpośrednio w morzu. Przykładem są Dania, Niemcy i Belgia, które 
preferują lokalizację farm wiatrowych na Morzu Północnym i niewątpliwie analogiczna sytu-
acja zaistnieje także w Polsce nad Bałtykiem.

typu synchronicznego. Zasadniczo konstruowane są 
maszyny nadprzewodnikowe dwóch rodzajów: z jed-
nym uzwojeniem nadprzewodzącym lub gdy zarówno 
uzwojenie wirnika, jak i stojana są wykonane z taśmy 
nadprzewodnikowej, co oznacza przypadek maszyny 
w pełni nadprzewodzącej.

Tak więc najlepszym miejscem do zastosowania 
uzwojeń nadprzewodnikowych są uzwojenia maszy-
ny synchronicznej, ponieważ są one głównie zasi-
lane prądem stałym, który może bezstratnie prze-
pływać przez przewody nadprzewodnikowe. Jednak 
rozwój technologii nadprzewodnikowych pozwala 
już obecnie także na wykorzystanie nadprzewodni-
kowych uzwojeń w warunkach prądu przemiennego. 
Przypomnijmy więc, że dzięki dużym wartościom prą-
du transportu i wytworzonej indukcji magnetycznej 
iloczyn J x B może być większy w maszynach w pełni 
nadprzewodzących niż w urządzeniach konwencjo-
nalnych o tych samych gabarytach.

Postęp w produkcji wysokotemperaturowych 
taśm nadprzewodnikowych pierwszej (1G) i drugiej 
generacji (2G) umożliwił realizację szeregu projek-
tów konstrukcji maszyn nadprzewodnikowych dużej 
mocy, które mogą zostać wykorzystane w  turbinach 
wiatrowych. W Europie Converteam skonstruował 
28-biegunowy generator o mocy 1,79 MW przy 
214 obr./min, który był modernizacją starszego 
generatora hydroelektrycznego. Moment obrotowy 
generatora HYDROGENIE HTS wynosi 80,3 kNm, 
a uzwojenie wirnika nawinięto wysokotemperaturo-
wą taśmą nadprzewodnikową HTS typu 1G. Uzwoje-
nie chłodzone jest do temperatury 30 K za pomocą 
gazowego helu pod wysokim ciśnieniem, natomiast 
jarzmo wirnika w maszynie jest utrzymywane w tem-
peraturze pokojowej. Prototypy dwóch maszyn syn-
chronicznych z uzwojeniami nadprzewodnikowymi 
HTS i chłodzonym wirnikiem zostały opracowane 
przez firmę Siemens. Pierwsza maszyna miała moc 

fot. 1. Farma wiatrowa Middelgrunden (40 MW) na Morzu Północnym, fot. Kim Hansen/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

prof. dr hab. Jacek Sosnowski

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
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400 kW przy 1500 obr./min, a uzwojenia HTS wy-
konane z przewodów 1G typu BSCCO. Maszyna 
pracowała w temperaturze 25 K i była chłodzona za 
pomocą cryocoolera (kriochłodziarki) w cyklu Giffor-
da–McMahona (GM), umieszczonego na zewnątrz. 
Czynnikiem chłodzącym był ciekły neon. W drugiej 
maszynie o mocy 4 MW zastosowano analogiczną 
konstrukcję i wykorzystano wysokotemperaturowe 
taśmy nadprzewodnikowe HTS typu 1G w uzwojeniu 
polowym. Jakkolwiek silniki te zostały opracowane 
do napędu statków, to ich konstrukcja umożliwia wy-
korzystanie również w turbinach wiatrowych. W USA 
z kolei, w projektach prowadzonych przez American 
Superconductor Corporation (AMSC), wiodącej fir-
mie z zakresu zastosowań nadprzewodnictwa wy-
sokotemperaturowego założonej przez dr. Gregora 
Yurka, która działa nie tylko na rynku amerykańskim 
od 1987 roku, zbudowano kilka maszyn dużej mocy 
z użyciem wysokotemperaturowych uzwojeń nadprze-
wodnikowych. W AMSC zaprojektowano, zbudowano 
i przetestowano czterobiegunową maszynę 3,5 MW 
o prędkości 1800 obr./min. W tej konstrukcji cały 
wirnik, łącznie z cewkami uzwojonymi nadprzewod-
nikiem BSCCO HTS, został schłodzony do 35 K przy 
zastosowaniu kriochłodziarki z neonem w zamknię-
tym cyklu. Następnie, na podstawie umowy z Office 
of Naval Research, w AMSC zbudowano dwie proto-
typowe maszyny: o mocy 5 MW i 230 obr./min oraz 
o mocy 36,5 MW i szacunkowej masie 75 ton – jest 
to aktualnie największa maszyna nadprzewodnikowa 
HTS o momencie obrotowym wynoszącym ponad 
2,9 miliona Nm przy prędkości wału 120 obr./min. 
Maszyny te pracowały w temperaturze 30 K uzyska-
nej za pomocą kriochłodziarek w cyklu GM. Bazując 
na tych konstrukcjach w American Superconductor 
zbudowano całą serię prototypową generatorów 
do turbin wiatrowych z uzwojeniami nadprzewodni-
kowymi. Pod tym względem szczególnie istotny jest 
zatytułowany „SeaTitan” projekt budowy generatora 
turbiny wiatrowej z użyciem wysokotemperaturowych 
uzwojeń nadprzewodnikowych, z napędem bezpo-
średnim2 (fot. 2). Moc wyjściowa serii generatorów 
synchronicznych do turbin wiatrowych w projekcie 
„SeaTitan” wzrasta od 1,65 MW do nawet 10 MW, 
co jest wartością wyższą niż moc konstruowanych 
konwencjonalnych generatorów turbin wiatrowych. 
Generatory te przeszły już wymagane testy techniczne 
zgodne z międzynarodowymi normami w tym zakre-
sie. Pierwszą z serii jest turbina wiatrowa o symbolu 
wt1650df, której moc znamionowa wynosi 1,65 MW. 
Turbina zaczyna pracować przy prędkości wiatru 
3,5 m/s, a górną granicą jest prędkość wiatru 20 
m/s. Średnica trzech skrzydeł wirnika turbiny wynosi 
82 m, a powierzchnia wirnika 5281 m². Turbina wia-
trowa wyposażona jest w jeden generator oraz trój-
stopniową przekładnię, a częstotliwość pracy wynosi 

60 Hz. Wieża turbiny wykonana jest ze stalowej rury 
pokrytej farbą antykorozyjną. Z kolei największym 
reprezentantem tej serii jest prototypowa 10-mega-
watowa turbina wiatrowa z generatorem z wysoko-
temperaturowymi nadprzewodnikowymi uzwojeniami 
i bezpośrednim napędem o średnicy 5 m i masie 
160 t. Analogiczna konwencjonalna maszyna z ma-
gnesami trwałymi wytwarzająca tę samą moc miałaby 
średnicę 10 m, a masa przekroczyłaby 200 t. Osią-
gnięto zatem zwiększenie gęstości mocy nadprzewo-
dzących generatorów turbin wiatrowych i redukcję 
kosztów eksploatacji ze względu na obniżone stra-
ty. Prędkość wiatru włączania tej turbiny wynosi 4,0 
m/s, nominalna prędkość wiatru, przy której turbina 
zaczyna w pełni pracować, to 11,5 m/s, natomiast 
prędkość wyłączania jest równa 30,0 m/s. Wirnik tej 
turbiny, w skład którego wchodzą trzy skrzydła, rów-
nież ma olbrzymie rozmiary: średnicę 190 m i  po-
wierzchnię 28 353 m². Gęstość mocy dla tej turbiny 
wyniesie więc 352,7 W/m² lub 2,8 m²/kW. Prędkość 
maksymalna to 10 obr./min, prędkość obrotu koń-
cówki skrzydła równa jest 99 m/s, a wysokość wieży 
skonstruowanej ze stalowej rury zabezpieczonej an-
tykorozyjnie to 125 m. Poprzez układy elektroniczne 
turbina wiatrowa współpracuje z siecią o częstotliwo-
ści 50/60 Hz, W projekcie „SeaTitan” skoncentrowa-
no się na turbinie wiatrowej o mocy 10 MW, jednak 
możliwe jest również, według AMSC, zaprojektowa-
nie generatora turbiny wiatrowej z wysokotempera-
turowymi uzwojeniami nadprzewodnikowymi o mocy 
20 MW. 

O zainteresowaniu tą tematyką świadczy fakt, 
że międzynarodowe konsorcjum utworzone przez 
dziewięciu partnerów przemysłowych i naukowych 
z pięciu państw, w tym Danii, Niemiec i Japonii, tak-
że skoncentrowało się na budowie elektrowni wia-
trowych z uzwojeniami z wysokotemperaturowych 
nadprzewodników, z zamiarem nie tyle uzyskania 
jak najwyższych wartości wytworzonej mocy, ile dla 
obniżenia kosztów budowy elektrowni wiatrowej. 
W tym celu w ramach projektu „Eco Swing” (Ener-
gy Cost Optimization using Superconducting Wind 
Generators)3 skonstruowano generator turbiny wia-
trowej o mocy 3,6 MW lżejszy o ponad 40% od 
analogicznej konwencjonalnej maszyny z tym samym 
momentem obrotowym. Prowadzi to do zmniejszenia 
masy całego urządzenia o 25%. Uzyskane oszczęd-
ności polegają także na zmniejszeniu zużycia ziem 
rzadkich, które są nieodzownym elementem współ-
czesnych magnesów trwałych, niezbędnych w kon-
wencjonalnych maszynach. Tak więc w tym projekcie 
skoncentrowano się na zwiększeniu gęstości momen-
tu obrotowego, a nie na samej wartości tego mo-
mentu, co znacznie poprawia ekonomię wytwarza-
nia energii w turbinach wiatrowych – oczekuje się, 
że nawet o 30% – dzięki użyciu nadprzewodzącego 

generatora turbin wiatrowych. W następnym etapie 
przeprowadzono techniczne badania laboratoryjne 
i ocenę ryzyka zastosowana tej turbiny w praktyce, 
w wyniku których przewiduje się używać generator 
zaprojektowany w projekcie „EcoSwing” na dużych 
farmach morskich w Danii wstępnie przez rok, w ra-
mach rozwijania energetyki odnawialnej.

Z kolei w finansowanym przez Unię Europejską na 
kwotę ponad 5 mln EUR projekcie „SUPRAPOWER” 
(SUPerconducting, Reliable, lightweight, And more 
POWERful offshore wind turbine)4, przetestowano 
możliwość wykorzystania uzwojeń nadprzewodni-
kowych z dwuborku magnezu MgB2 w celu budowy 
generatora do morskiej elektrowni wiatrowej. Jest to 
więc inne podejście w porównaniu do poprzednich 
projektów opartych na nadprzewodnikach stricte wy-
sokotemperaturowych, mające na celu zbudowanie 
lekkiego i niezawodnego nadprzewodzącego gene-
ratora wielkiej mocy, do 10 MW, dla dużych morskich 
turbin wiatrowych. W tym projekcie także zastoso-
wano sposób chłodzenia uzwojenia nadprzewodni-
kowego opartego na dwóch kriochłodziarkach, bez 
cieczy kriogenicznej. 

Podsumowanie

W omówionych projektach oczekuje się, że zasto-
sowania nadprzewodników wysokotemperaturowych 
umożliwią konstrukcję turbin wiatrowych o większej 
mocy, bardziej stabilnych oraz materiałowo oszczęd-
niejszych, o  zmniejszonych kosztach budowy, eks-
ploatacji i konserwacji. Jak widać, każdy z powyżej 
przedstawionych projektów budowy elektrowni wia-
trowych ma swoje zalety, a kluczem do sukcesu bę-
dzie optymalne wykorzystanie innowacyjnych tech-
nologii, pierwotnie opartych na nadprzewodnikach 
niskotemperaturowych, następnie na wysokotempe-
raturowych, a obecnie także na przejściowym nad-
przewodniku MgB2. 

Nasuwa się więc pytanie, dlaczego urządzenia te 
znajdują się nadal w fazie prototypowej. Można wy-
mienić kilka przyczyn. Jedną z nich jest pewien kon-
serwatyzm przemysłu, dopiero od niedawna śmielej 
szukającego innowacyjnych rozwiązań, gdyż wciąż 
funkcjonują sprawdzone przez lata urządzenia. Być 
może ma tu miejsce pewna analogia z samochoda-
mi elektrycznymi znanymi od lat, a dopiero obecnie 
docenionymi. Zmiana stosowanej technologii wy-
maga przeprowadzenia szeregu kosztownych ate-
stów i badań certyfikacyjnych, co w pierwszym etapie 
podnosi koszty. Istotną sprawą jest także konieczność 
pracy uzwojeń generatora nadprzewodnikowego 
w niskich temperaturach, co pierwotnie rzeczywiście 
ograniczało zastosowania energetycznych urządzeń 
nadprzewodnikowych. Obecnie jednak trwa wyścig 
o podniesienie temperatury krytycznej, co przeniosło 

się także na technologię wysokotemperaturowych 
przewodów nadprzewodnikowych, które pracują już 
w temperaturze ciekłego azotu lub są schładzane 
z pomocą kriochłodziarek uniezależniających pracę 
urządzeń od cieczy kriogenicznych. Również cena 
wysokotemperaturowych przewodów nadprzewod-
nikowych w powłoce srebrnej podnosi koszty budo-
wy urządzeń, ale wraz z rozwojem technologii tych 
przewodów w formie taśm cena ich spada. Jednak 
nadal są to nowe, delikatne materiały ceramiczne 
i na dobrą sprawę nikt nie wie, jak zmienią się ich 
właściwości po dziesięciu–dwudziestu latach eksplo-
atacji w warunkach morskich, co też powstrzymuje 
konstruktorów. Kolejna przyczyna jest taka, że pro-
dukcja sprawdzonych wysokotemperaturowych prze-
wodów nadprzewodnikowych najwyższej jakości oraz 
kriochłodziarek pomimo stałego postępu nie osią-
gnęła nadal fazy w pełni przemysłowej, komercyjnej, 
a nawet jeszcze kilka lat temu spotkać się można było 
z przypadkami embarga na te przewody. ■
Przypisy
1. McCrone A., Onshore wind energy to reach parity with fossil-
-fuel electricity by 2016, Bloomberg New Energy Finance, 2011.
2. Materiały prasowe AMCS: https://www.amsc.com/wp-con-
tent/uploads/wt10000_DS_A4_0212.pdf
3. Projekt Eco Swing, nr 656024, w ramach UE Horizon 2020 
4. https://cordis.europa.eu/project/id/308793/pl

rys. 1. Turbina elektrowni wiatrowej „SeaTitan” o napędzie 
z użyciem wysokotemperaturowych uzwojeń nadprzewodnikowych, 
materiały prasowe AMSC
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Elektromobilność – niszowa alternatywa 
czy docelowy kierunek motoryzacji? (część 2)

W chwili, gdy piszę te słowa, wiele sektorów 
gospodarki jest wciąż bezpośrednio do-
tkniętych panującym lockdownem z powodu 

koronawirusa. Coraz częściej pojawiają się pytania 
o wpływ obecnego stanu rzeczy na rozwój elektro-
mobilności. Moim zdaniem jest jednak za wcześnie, 
aby prognozować skalę potencjalnych zmian naszych 
przyzwyczajeń i potrzeb transportowych. Do tej pory 
częste przemieszczanie się osób pojazdami uważane 
było za niemal niezbędny element dobrze funkcjo-
nującej gospodarki, a koncerny samochodowe były 
kluczowymi graczami w obszarze dóbr materialnych 
(ang. tangible goods). Trwający obecnie eksperyment 
naturalny zaczyna pokazywać, że w wielu zawodach 
praca zdalna może stać się regułą, a nie tylko przy-
wilejem dla wybranych, którzy wynegocjowali taką 
możliwość z pracodawcą. Podam dwa przykłady bez-
pośrednio z mojego obszaru. Eksperyment pokazuje, 
że większość zajęć dydaktycznych na uczelniach tech-
nicznych, w tym na kierunku elektromobilność, można 
poprowadzić zdalnie bez uszczerbku na jakości kształ-
cenia. Pozostała część to oczywiście zajęcia sprzęto-
we, których formuła wymaga fizycznego dostępu do 
stanowisk dydaktycznych w laboratoriach na terenie 
uczelni. Zauważmy jednak, że nawet część tych zajęć 
można poprowadzić zdalnie przy założeniu, że każdy 
student dysponuje w domu stosownym zestawem uru-
chomieniowym, a to założenie dla wybranego sprzętu 
jest jak najbardziej praktyczne. Przykładami mogą być 
tutaj TI-RLSK MAX oferowany przez Texas Instruments 
oraz JetRacer AI Kit wyposażony w komputer wbudo-
wany Nvidia Jetson Nano. Jednocześnie interakcję 
z prowadzącym oraz komunikację pomiędzy studen-
tami można efektywnie zrealizować na platformach 
wspierania pracy zespołowej takich jak, w przypadku 
mojego wydziału, Microsoft Teams. Dlaczego o tym 
piszę w ramach wstępu? Zainspirował mnie do tego 
esej Jacka Dukaja pt. „Tak wymienia się rdzeń duszy”. 
Bezprecedensowa w czasach Przemysłu 4.0 oraz go-
spodarki opartej na wiedzy sytuacja obecnego loc-
kdownu może zwrócić naszą uwagę na bardziej racjo-
nalne rozwiązania, w tym efektywniejsze rozwiązania 
transportowe. Nie oznacza to, że wcześniej nie roz-
ważaliśmy jako inżynierowie takich rozwiązań – autor 
eseju wskazuje jednak na potencjalne przyspieszenie 
wybranych procesów decyzyjnych nawet o dziesięć 
lat. Raczej nie zmaleje przy tym zapotrzebowanie na 
pojazdy do transportu dóbr – może jednak spaść za-
potrzebowanie na prywatne samochody osobowe wy-
korzystywane do dojeżdżania do pracy. Gospodarka 

będzie ewoluowała tam, gdzie jest to możliwe, w stro-
nę pracy oraz edukacji zdalnej, a robotyzacja proce-
sów produkcyjnych oraz coraz bogatsza oferta e-kur-
sów będą tylko przyspieszały ten trend. Pojawia się 
szereg głosów, że spadek cen ropy naftowej na ryn-
kach światowych – nawet poniżej zera w kontraktach 
terminowych na fizyczne dostawy surowca – spowolni 
lub wręcz zatrzyma popularyzację pojazdów elektrycz-
nych. Moim zdaniem bardziej prawdopodobnym sce-
nariuszem jest ten, w którym po chwilowym spadku 
sprzedaży dotyczącym całej branży motoryzacyjnej, 
a więc nie tylko pojazdów elektrycznych, obudzimy się 
w rzeczywistości jeszcze bardziej faworyzującej pojaz-
dy o napędzie elektrycznym. Opinię tę podziela m.in. 
CEO Volvo Hakan Samuelsson. Zapraszam zatem na 
drugą część wspólnej podróży pojazdami i statkami 
o napędzie elektrycznym. Podróż tę rozpoczniemy od 
przyjrzenia się krajobrazowi infrastruktury ładowania.

Infrastruktura ładowania a lęk przed zbyt 
małym zasięgiem

Jedną z przeszkód w popularyzacji pojazdów 
elektrycznych był do niedawna oferowany przez 
nie zasięg oraz czas potrzebny na ich ładowanie. 
Funkcjonalność tych pojazdów była często oceniana 
przez potencjalnych nabywców z perspektywy zasię-
gu oraz szybkości uzupełniania paliwa oferowanych 
przez pojazdy z silnikiem spalinowym. Właściwe py-
tanie jednak powinno być następujące: czy zasięg 
oraz szybkość ładowania cechujące współczesne sa-
mochody elektryczne czyni je praktycznymi i w pełni 
konkurencyjnymi środkami transportu? Odpowiedź 
jest twierdząca, ale przy założeniu, że zapewnimy 
użytkownikowi takiego pojazdu odpowiednią infra-
strukturę szybkiego ładowania, tak aby wykres czasu 
jazdy i czasu ładowania bardziej przypominał ten dla 
pojazdu spalinowego (rys. 1). Do odpowiednio roz-
budowanej infrastruktury dla pojazdów spalinowych 
tak się zdążyliśmy przyzwyczaić, że traktujemy ją jako 
oczywistą i często zapominamy, że ona była również 
tworzona sukcesywnie wraz z rozwojem motoryzacji. 
Zasięg 400 km jest czymś standardowym w osobo-
wym pojeździe z silnikiem spalinowym, a niektóre 
modele starają się wyróżniać zasięgiem nawet dużo 
ponad 1000 km. Dodatkowo uzupełnienie paliwa 
zajmuje kilka minut. O ile gama elektrycznych sa-
mochodów osobowych o zasięgu 400 km ciągle się 
poszerza, o tyle szybkie ładowanie jest wciąż proble-
matyczne z uwagi na brak odpowiednio rozwiniętej 

sieci ładowarek dużej mocy, a też nie wszystkie sa-
mochody pozwalają na ich ładowanie z dużą mocą. 
Ten krajobraz szybko jednak się zmienia. Tesla V3 
Superchargers pozwalają na ładowanie Modelu 3 
Long Range z mocą 250 kW, co pozwala na prze-
jechanie kolejnych ok. 120 km po 5 minutach ła-
dowania (przy średnim zużyciu energii na poziomie 
180 Wh/km). Polska jeszcze trzy lata temu była pu-
stynią na mapie ładowarek dostępnych w Europie. 
Obecnie ten stan zmienia się dynamicznie m.in. za 
sprawą firmy GreenWay, przybywa punktów łado-
wania, w tym szybkiego (50 kW), które pozwalają 
na przejechanie kolejnych 120 km po około 30 min 
ładowania. Wciąż jednak krajobraz Europy jest pod 
tym względem raczej ubogi, a dalekie podróże sa-
mochodem osobowym wymagają dodatkowej lo-
gistyki związanej z ładowaniem pojazdu podczas 
podróży i obarczone są sporym ryzykiem niemiłych 
niespodzianek. Stan dostępności infrastruktury do-
brze obrazują podróże udokumentowane na YouTu-
be. Zainteresowanych odsyłam np. na kanał Daniela 
Grzyba. Pamiętajmy przy tym, że jesteśmy na samym 
początku rozwoju tej infrastruktury, a koncerny sa-
mochodowe rzadko decydują się na bezpośrednie 
inwestowanie w stacje szybkiego ładowania, zakła-
dając, że bardziej pasuje to do modelu biznesowe-
go operatorów sieci elektroenergetycznych. Wyjąt-
kiem jest tutaj Tesla, która jako pionier masowej 
elektromobilności zdecydowała się na budowę wła-

snej sieci stacji szybkiego ładowania. Obecnie jest 
to około 2000 stacji z ponad 16 000 punktów łado-
wania rozmieszczonych przede wszystkim w Stanach 
Zjednoczonych, Europie, Chinach i Japonii. Rozwój 
sieci stacji ładowania można śledzić na PlugShare. 
Kwestię dostępności infrastruktury ładowania pod-
noszą też legislatorzy, którzy przykładowo w Niem-
czech planują zobligować operatorów stacji paliwo-
wych do oferowania na każdej takiej stacji również 
usługi ładowania pojazdów elektrycznych. Zwróćmy 
jednak uwagę na fakt, że dla wielu użytkowników 
wykorzystujących samochód w zasadzie wyłącznie 
do dojeżdżania do pracy, całkowicie wystarczającą 
infrastrukturą jest gniazdo jednofazowe w garażu. 
Dzięki temu pojazd elektryczny z elektrochemicznym 
magazynem energii wygrał na tym etapie popula-
ryzacji elektromobilności z pojazdem elektrycznym 
zasilanym wodorowym ogniwem paliwowym – dla 
tego drugiego użytkownik indywidualny nie dyspo-
nuje obecnie żadną infrastrukturą po swojej stronie.

Rozwój sieci ultraszybkiego ładowania to również 
duże wyzwanie po stronie systemu elektroenergetycz-
nego. Stacje szybkiego ładowania należy wyposażać 
w magazyny energii stanowiące bufor pomiędzy ła-
dowarką a systemem elektroenergetycznym. Jednym 
z rozwiązań jest wykorzystywanie do tego celu zuży-
tych baterii z pojazdów, co daje im drugie życie (ang. 
second-life EV batteries). Jednocześnie sam pojazd 
coraz częściej zaczyna być postrzegany w strategiach 

zarządzania systemem elektro-
energetycznym jako inteligentny 
mobilny magazyn energii – inteli-
gentny w tym sensie, że operator 
systemu może mieć wpływ na prze-
bieg procesu ładowania, w tym 
również na odwrócenie kierunku 
przepływu energii i pobieranie 
energii z pojazdu. Jest to koncep-
cja V2G (ang. vehicle-to-grid), 
rozwijana przede wszystkim w kon-
tekście pojazdu jako mobilnego 
magazynu energii dla systemów 
z dużym udziałem odnawialnych 
źródeł energii (OZE) oraz maga-
zynu dla sieci domowych (ang. 
home grid, nanogrid). W przypad-
ku bezpośredniej integracji pojaz-
du z siecią domową koncepcję 
tę określamy mianem V2H (ang. 
vehicle-to-home). Oferowane są 

dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski 
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rys. 1. Wolne ładowanie versus ultraszybkie ładowanie versus tankowanie paliwa. 
[Infografika zainspirowana prezentacją Alfreda Rufera z Politechniki Federalnej w Lozannie]
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też narzędzia do zarządzania takimi systemami wyko-
rzystujące uczenie maszynowe. W nowych modelach 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, na 
które przechodzenie wymuszone jest rosnącym udzia-
łem niespokojnych źródeł wytwórczych oraz rosnącym 
zapotrzebowaniem na energię dla elektromobilno-
ści, jednym z kluczowych elementów stają się układy 
pozwalające na elastyczne kształtowanie przepływów 
energii. Przykładem takiego układu jest inteligentny 
transformator (ang. smart transformer) opracowywany 
w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Poli-
techniki Warszawskiej przez zespół profesora Mariusza 
Malinowskiego.

Przyjrzyjmy się teraz kilku innym pomysłom na 
ograniczanie niepokoju użytkownika związanego z za-
sięgiem pojazdu elektrycznego (ang. range/experien-
ce anxiety). Zanim w ogóle pojawiły się samochody 
osobowe akceptujące ładowanie chociażby z mocą 
50 kW oraz wspierające ładowanie z taką mocą stacje 
szybkiego ładowania, często rozważaną przez produ-
centów technologią była szybka wymiana baterii (ang. 
battery swapping). Rozgłos takiemu rozwiązaniu nada-
ła firma Better Place, która uruchomiła 21 publicznych 
stacji wymiany baterii w Izraelu. Zbankrutowała jed-
nak w 2013 roku. W tym samym roku na spotkaniu 
udziałowców Tesla zaprezentowała analogiczne roz-
wiązanie dla Modelu S, porzuciwszy następnie jego 
popularyzację na rzecz rozwoju sieci stacji szybkiego 
ładowania. Dużym wyzwaniem przy popularyzacji ta-
kiego rozwiązania byłaby standaryzacja zarówno pa-
rametrów elektrycznych, jak i mechanicznych pakietu 
bateryjnego, tak aby był on wymienny pomiędzy po-
jazdami wielu producentów. Standaryzacja taka jest 
niepraktyczna w początkowej fazie rozwoju elektro-
mobilności, gdy rozwiązania szybko ewoluują, a zbyt 
wczesna ich standaryzacja niepotrzebnie by ten pro-
ces ewolucji przyhamowała lub wręcz zatrzymała. Nie 
oznacza to jednak, że zaniechano próby komercjaliza-
cji stacji wymiany baterii. Rozwiązania takie są wciąż 
rozważane w przypadku operatorów flotowych, np. 
przedsiębiorstw taksówkowych. Kolejnym pomysłem 
na doładowywanie taksówek podczas postoju jest bez-
stykowe przekazywanie energii (ang. contactless char-
ging). Przymierzają się do tego np. Oslo, Kolonia oraz 
Nottingham. Są to jednak obecnie jedynie programy 
pilotażowe. Dysponujemy możliwościami technicznymi 
realizowania takiego ładowania również podczas ru-
chu pojazdu z prędkościami przelotowymi. Osobiście 
uważam jednak, że spopularyzowanie ultraszybkiego 
ładowania z mocą 200 kW i większą uczyni bezstyko-
we dynamiczne ładowanie (ang. contactless dynamic 
charging) pojazdów elektrycznych trudnym do obro-
nienia modelem biznesowym rozwoju infrastruktury 
ładowania. Ładowanie bezstykowe może natomiast 
stać się wygodną formą ładowania wolnego w gara-
żach i na przydomowych parkingach, ale raczej jako 

wyposażenie opcjonalne samochodu osobowego. In-
nym sposobem na ładowanie pojazdu podczas ruchu 
jest sięgnięcie po rozwiązania pantografowe (Siemens 
eHighway) lub szynowe (Elways). Te pierwsze wydają 
się być bardziej obiecujące i są próbą rozszerzenia 
obszaru zastosowań napowietrznych sieci trakcyjnych 
również na ciężarówki poruszające się po autostra-
dzie. Warto przy tej okazji wspomnieć, że ładowarki 
pantografowe stają się jednym ze standardów na pę-
tlach i w zajezdniach autobusowych również w Polsce.

Analizując rozwiązania mające na celu zwiększenie 
zasięgu pojazdu elektrycznego i tym samym zmniej-
szenie ewentualnego niepokoju jego użytkowników 
związanego z brakiem odpowiednio gęstej sieci sta-
cji szybkiego ładowania, nie należy pomijać pomysłu, 
który w pierwszej chwili prawdopodobnie podobnie 
jak u mnie i u Ciebie Czytelniku wywoła uśmiech na 
twarzy. Mowa bowiem o przyczepce z bateriami. Za-
uważmy jednak, że model biznesowy BaaS (ang. batte-
ry as a service) proponowany przez EP Tender wygląda 
całkiem sensownie z perspektywy użytkownika. Wypo-
życzana przyczepka zawiera 60-kilowatogodzinową 
baterię akumulatorów, co pozwala, zdaniem twórców, 
np. podwoić teoretyczny zasięg Renault ZOE do ponad 
800 km. Takie rozwiązanie nie miałoby uzasadnienia 
ekonomicznego, gdyby właściciel samochodu miał 
dokupić na własność dodatkowy mobilny magazyn 
elektrochemiczny. Staje się to jednak ciekawym roz-
szerzeniem funkcjonalności pojazdu, gdy okazjonalnie 
wyruszamy w dłuższą trasę w rejony o słabym pokryciu 
punktami szybkiego ładowania. Atrakcyjność tego roz-
wiązania będzie oczywiście spadała wraz z rozwojem 
infrastruktury szybkiego ładowania i prawdopodobnie 
z czasem zostanie ono zapomniane.

Pisząc o infrastrukturze ładowania, warto wspo-
mnieć, że operatorzy portów lotniczych przymierzają 
się już do zapewnienia swoim klientom infrastruktury 
ładowania, i nie chodzi mi tu o taksówki naziemne 
odbierające klientów, ale o użytkowników samolotów 
elektrycznych.

W przypadku użytkowników indywidualnych, chcą-
cych skorzystać z infrastruktury szybkiego ładowania, 
należy pamiętać, że koszt energii elektrycznej może 
być porównywalny z kosztem etyliny pozwalającej na 
pokonanie takiego samego dystansu samochodem 
o porównywalnej klasie. Podnoszony często argu-
ment kilkakrotnie niższego kosztu energii elektrycznej 
w stosunku do paliw ciekłych można obronić jedynie 
w przypadku wolnego ładowania. Wolne ładowanie 
w domu to koszt około 10 zł na 100 km. W przy-
padku szybkiego ładowania (od 40 kW do 150 kW) 
zapłacimy obecnie w Polsce ok. 30 zł na 100 km, 
zakładając ładowanie w planie ad hoc, co jest zbli-
żone do kosztu paliwa dla samochodu spalinowego. 
Plan ad hoc jest jednak właściwy jedynie dla osoby, 
która ładuje samochód przede wszystkim w domu. 

Większości dostawców usług ładowania oferuje pla-
ny wprowadzające np. opłatę abonamentową i przy 
tym obniżenie kosztu energii. Czytelnika zaintereso-
wanego przykładowym cennikiem odsyłam na stronę 
np. GreenWay Polska. Zaskoczeniem może być, że 
u niektórych dostawców usług szybkiego ładowania 
koszt energii elektrycznej nawet przewyższa koszt pali-
wa w przeliczeniu na 100 km. Pamiętajmy jednak, że 
jesteśmy na początku rozwoju tej infrastruktury – wraz 
z jej rozbudową należy oczekiwać wystąpienia efektu 
skali i spadku cen usług. Jednocześnie infrastruktura 
jest kluczowa do zapewnienia odpowiednich walo-
rów użytkowych pojazdów elektrycznych. Większość 
użytkowników bowiem zdecyduje się na samochód 
elektryczny nie z powodów proekologicznych, ale 
z uwagi na jego walory użytkowe i cenę sprzedaży. 
Przy porównywalnym koszcie energii, kluczowe zatem 
staje się oferowanie tych pojazdów w cenie zbliżonej 
do ceny obecnie sprzedawanych samochodów spa-
linowych. Obserwujmy cenniki, bo to może nastąpić 
już za rok, np. w przypadku Dacii EV. Jednocześnie 
oczekujmy bardzo różnorodnej oferty pojazdów i po-
tencjalnie jeszcze większej segmentacji rynku niż ma 
to miejsce w przypadku samochodów spalinowych. 
Już teraz pojawia się np. oferta pojazdów o prze-
znaczeniu w zasadzie wyłącznie miejskim, w tym na 
prawo jazdy kategorii B1, kosztujących mniej niż po-
dobne pojazdy o napędzie spalinowym. Przykładem 
może być tutaj Citroen AMI za 6 tys. EUR. Zauważmy, 
że samochody te nie muszą walczyć z efektem dużej 
skali u swoich spalinowych konkurentów, bo te drugie 
też są produkowane na małą skalę. Dodatkowo tak 
małe pojazdy, użytkowane zazwyczaj na dystansach 
kilku czy kilkunastu kilometrów dojeżdżania do pracy 
czy szkoły w mieście, nie wymagają w zasadzie infra-
struktury szybkiego ładowania. Z uwagi na ich typowe 
przeznaczenie wystarczy wolne ładowanie z gniazdka 
AC w domu, pod pracą czy szkołą bądź uczelnią.

Autonomizacja pojazdów

Koncepcja pojazdów autonomicznych stała się 
medialnym tematem za sprawą DARPA Grand Chal-
lenge, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2004 
roku. Skuteczność zaprezentowanych wtedy rozwiązań 
nie zapowiadała szybkiej dominacji takich pojazdów 
na drogach publicznych. Dostrzeżono jednak poten-
cjał tej koncepcji, a finansowanie uruchomione przez 
agendy rządowe dodatkowo stymulowało ten wzrost 
zgodnie z endogenicznym modelem wzrostu gospo-
darczego. Po szesnastu latach rozwoju pojazdów au-
tonomicznych właściwym pytaniem staje się nie: czy 
będziemy przemieszczać się autonomicznymi pojaz-
dami, ale kiedy oddamy kierownicę zrobotyzowanym 
pojazdom – przy czym to oddanie kierownicy będzie 
w tym sensie symboliczne, że potencjalnie zniknie ona 

Inkubator Innowacyjności 4.0 
– wsparcie i promocja badań 
naukowych
Minister nauki i szkolnictwa wyższego 
Wojciech Murdzek ustanowił nowy program 
Inkubator Innowacyjności 4.0, finansowany 
ze środków europejskich w ramach projektu 
pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania 
badaniami naukowymi i komercjalizacja 
wyników prac B+R w jednostkach naukowych 
i przedsiębiorstwach”. Ma on pomóc polskim 
naukowcom w prowadzeniu badań, a następnie 
w ich komercjalizacji i promocji. Wsparcie 
w ramach programu mogą otrzymać inkubatory 
innowacyjności, jakimi są wyższe uczelnie 
i ich spółki celowe lub konsorcja utworzone 
przez uczelnie, instytuty naukowe Polskiej 
Akademii Nauk oraz instytuty badawcze. 
Udział w programie powinien prowadzić do 
promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia 
ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz 
wzmocnienia współpracy między środowiskiem 
naukowym a otoczeniem gospodarczym poprzez 
komercjalizację badań naukowych i prac 
rozwojowych.

Wiadomości

na podstawie materiałów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, opracowanie JS
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całkowicie z pojazdu. Oczywiście postępująca roboty-
zacja pojazdów nie dotyczy jedynie pojazdów o napę-
dzie elektrycznym – jest jednak słusznie z nimi ściśle ko-
jarzona z uwagi na obecnie równoczesny szybki rozwój 
tych dwóch koncepcji oraz oczekiwanie konsumentów, 
że ich nowo kupiony samochód elektryczny będzie wy-
posażony w zaawansowanego autopilota. SAE Interna-
tional definiuje sześć poziomów (numerowanych od 0 
do 5) automatyzacji pojazdów. Przykładowo poziom 1. 
to wspomaganie kierowcy takimi systemami jak ACC 
(ang. adaptive cruise control), LKA (ang. lane keeping 
assistance), CAS (ang. collision avoidance system) czy 
asystent parkowania. Na poziomie 3. wymagana jest 
ciągła uwaga kierowcy, który ma obowiązek przejąć 
prowadzenie, gdy sygnalizuje mu to autopilot lub gdy 
sam oceni, że zachowanie się autopilota stwarza nie-
bezpieczeństwo. Poziom 4. zakłada, że kierowca może 
się zdrzemnąć, a obudzony zostanie w sytuacji np. wje-
chania w wymagający topograficznie obszar lub istot-
nego pogorszenia się warunków atmosferycznych. Na 
poziomie 5. kierownica i pedały stają się opcjonalne. 
Na którym poziomie znajdują się aktualnie oferowane 
pojazdy? Jeszcze cztery lata temu niejeden producent 
samochodów deklarował, że poziom 5. zostanie osią-
gnięty w roku 2020. Przewidywania te okazały się jed-
nak zbyt optymistyczne. Obecnie wciąż można spot- 
kać się z deklaracjami, że ten poziom zaawansowania 
autopilota zostanie osiągnięty w 2021. Wydaje się to 
i tym razem zbyt optymistyczne. Często niedopowiada-
nym elementem są warunki drogowe, w których dany 
poziom jest osiągany. Zapewnienie danego poziomu 
autonomiczności na autostradzie nie jest równoznacz-
ne z jego osiągnięciem w ruchu miejskim. Ocenia się, 
że obecnie Tesla, uważana przez wielu za lidera w au-
tonomizacji pojazdów osobowych, osiągnęła poziom 
4., ale przy założeniu poruszania się po autostradzie. 
Pojawiają się też opinie samych producentów, że rze-
czywisty poziom 5. może nigdy nie zostać osiągnięty. 
W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na dwie 
rzeczy – po pierwsze, głównym wyzwaniem nie jest 
autonomizacja samego pojazdu, ale autonomizacja 
pojazdu współdzielącego przestrzeń drogową z pojaz-
dami kierowanymi przez żywych kierowców. Osiągnię-
cie poziomu 5. jest zatem problematyczne w sytuacji, 
gdy algorytm (software) dla zapewnienia pełnego bez-
pieczeństwa musiałby z odpowiednim wyprzedzeniem 
antycypować nierzadko nieracjonalne zachowania 
biologicznych (ang. wetware/bloodware) współużyt-
kowników drogi. Gdy dotrzemy do punktu, w którym 
biologiczny kierowca zostanie usunięty z równania, 
autopilot będzie mógł ulec deewolucji pod wieloma 
względami, bo nie będzie musiał przewidywać nie-
rzadko nielogicznych zachowań bloodware’u. W ta-
kich warunkach osiągnięcie poziomu 5. wydaje się 
być w pełni możliwe. Rozwiązania takie funkcjonują 
już w pojazdach szynowych (np. na wybranych liniach 

metra paryskiego) oraz są wdrażane na obszarach wy-
łączonych z ruchu prywatnych pojazdów (np. na lot-
niskach w Japonii). Po drugie, sceptycyzm niektórych 
dotyczący możliwości osiągnięcia pełnej autonomi-
zacji pojazdu we wszystkich warunkach jazdy, nawet 
w perspektywie kolejnych dwudziestu lat, może wyni-
kać z rozwiązań prawnych i wartości, wokół których 
obecnie organizujemy nasze życie społeczne. Pojawia 
się np. trudny do rozstrzygnięcia dylemat odpowie-
dzialności za wypadek drogowy spowodowany przez 
pojazd autonomiczny. Czy odpowiadać miałby produ-
cent pojazdu i w jakim zakresie? Wypadki z udziałem 
pojazdów autonomicznych zwracają silną uwagę opi-
nii publicznej, dlatego producenci pojazdów są bar-
dzo ostrożni z komercjalizacją rozwiązań w tym obsza-
rze z uwagi na spore ryzyko czarnego PR-u. Argument, 
że autopilot powinien zostać uznany za rozwiązanie 
lepsze od biologicznego kierowcy, jeżeli będzie staty-
stycznie powodował mniej wypadków na każdy milion 
przejechanych kilometrów, jest nie tyle trudny do zaak-
ceptowania, ile trudny do wyrażenia liczbowo – pozo-
staje bowiem zawsze subiektywna metodologia mie-
rzenia strat powstałych w wyniku wypadku. Otwartym 
problemem etycznym jest też sposób przeprowadzenia 
takiego porównawczego eksperymentu drogowego 
wykorzystującego testowanie typu A/B, który pozwolił-
by pozyskać miarodajne statystyki porównawcze. Dys-
kutując kwestię możliwości osiągnięcia lub nie 5. po-
ziomu autonomii dla wszystkich warunków drogowych, 
chociażby w perspektywie roku 2040, nie powinno się 
moim zdaniem wykluczać scenariusza, w którym wca-
le nie staramy się biologicznemu kierowcy całkowicie 
zabrać możliwości wpływania na zachowanie się po-
jazdu. Historia pokazuje bowiem, że są obszary, w któ-
rych ewolucja wyglądała następująco: po początko-
wej dominacji biologicznego mózgu przyszła chwila, 
w której bloodware skonfrontowany z możliwościami 
uczenia maszynowego okazał się mniej skuteczny, ale 
w trzeciej odsłonie pojedynku połączone siły bloodwa-
re i software konsekwentnie pokonują samotne ucze-
nie maszynowe. Flagowym przykładem jest tutaj po-
jedynek szachisty Garriego Kasparowa z programem 
Deep Blue opracowanym przez IBM-a oraz obecna 
dominacja biologicznego gracza wspieranego pro-
gramem komputerowym. Rozgrywki, w których rywa-
lizują tacy hybrydowi gracze zwani centaurami, okre-
ślane są w języku angielskim mianem „cyborg/centaur 
chess”. Zaintersowanym tą tematyką polecam książkę 
Garriego Kasparowa pt. „Deep Thinking – Where Ma-
chine Intelligence Ends and Human Creativity Begins”.

A skoro wspomniałem o uczeniu maszynowym, to 
należy podkreślić, że jest to obecnie podstawowe na-
rzędzie wykorzystywane przy opracowywaniu autopilo-
tów na potrzeby autonomizacji pojazdów. Różnorod-
ność sytuacji, w których może się znaleźć poruszający 
się po drodze pojazd, jest tak duża, że próba ich bez-

pośredniego uwzględnienia poprzez jawne opisanie 
kodem programu okazała się niepraktyczna. Praktycz-
ne natomiast okazuje się wykorzystanie do tego celu 
sztucznych sieci neuronowych uczonych maszynowo na 
podstawie zbiorów uczących zarejestrowanych w po-
jazdach prowadzonych przez biologicznych kierowców. 
Obecnie na świecie obserwujemy wyścig w obszarze 
sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI), 
a jednym z elementów tego wyścigu jest opracowanie 
autonomicznego pojazdu. Koncerny motoryzacyjne, 
które zdobywały swoją potęgę w czasach motoryzacji 
spalinowej, nie chcąc obecnie zostać w tyle za firma-
mi takimi jak Tesla, budują kompetencje w obszarze 
rozwoju oprogramowania. Zauważmy, że w obecnym 
modelu tworzenia oprogramowania dla pojazdu za-
kłada się ciągłe aktualizowanie tego oprogramowa-
nia – branża motoryzacyjna przestawia się na model 
OTA aktualizacji oprogramowania (ang. over-the-air 
software updates). Jednocześnie software staje się klu-
czowym elementem pojazdu, mającym duży wpływ na 
jego cenę oraz niezawodność. Obecnie praktycznie 
żaden duży producent samochodów nie pozwala sobie 
na nieinwestowanie w rozwijanie autopilotów. Pojedyn-
cze kwoty dofinansowań dla firm z obszaru AI liczone 
są obecnie w miliardach dolarów. Przykładowo Vol-
kswagen Group inwestuje w Argo AI, General Motors 
w Cruise, Toyota w Pony.ai, Volvo w Uber ATG, Delphi 
Technologies ma Aptiv, Alphabet ma Waymo i współ-
pracuje z Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance. Wyścig 
o prymat w autonomizacji pojazdów stymuluje również 
rozwój dedykowanej warstwy sprzętowej. Nvidia, znana 
z produkcji układów GPU (ang. graphics processing 
unit), oferująca również układy z rdzeniami dedykowa-
nymi do realizacji sieci neuronowych głębokiego ucze-
nia (ang. deep learning), stara się pozycjonować siebie 
jako głównego dostawcę architektur GPU oraz całych 
platform przeznaczonych do realizacji funkcji autopilota 
w pojazdach (ang. FSD computer, full self-driving com-
puter). Tesla po trzech latach bazowania na rozwiąza-
niach Nvidii, zdecydowała się na opracowanie własne-
go układu scalonego FSD. Warto też wspomnieć, że 
system Tesli nie wykorzystuje lidaru (ang. light detection 
and ranging), uważanego przez większość zespołów za 
najważniejszy czujnik przy budowaniu obrazu 3D oto-
czenia pojazdu. Inżynierowie Tesli wyszli z założenia, że 
widzenie komputerowe bazujące na kamerach powin-
no być wystarczające, a odpowiednimi algorytmami 
można wydobyć głębię poszczególnych pikseli obrazu, 
tj. efektywnie estymować ich odległość od kamery, czyli 
stworzyć pseudo lidar. Rozwiązanie to wymaga dużej 
mocy obliczeniowej, ale pozwala na wyeliminowanie 
drogiego czujnika, który dodatkowo psuje linię samo-
chodu, bo musi zostać umieszczony na jego dachu, 
aby zapewnić widzenie 360 stopni.

Zainteresowanych potencjalnym wpływem pojaz-
dów autonomicznych na życie społeczeństwa odsy-

Sztuczna fotosynteza – nowe 
źródło paliw i surowców 
chemicznych
Przewidywane pod koniec XXI wieku drastyczne 
zmniejszenie dostępności paliw kopalnych oraz 
zwiększona emisja dwutlenku węgla stały się 
przyczyną powołania europejskiego konsorcjum 
SUNERGY. W jego ramach opracowano mapę 
drogową pokazującą, jak do 2025 r. na dużą 
skalę wdrożyć i produkować tzw. sztuczne liście 
– urządzenia umożliwiające prowadzenie sztucznej 
fotosyntezy. Szerokie zastosowanie tej technologii 
powinno zaowocować wzrostem pochłaniania 
dwutlenku węgla i – według konsorcjum 
– doprowadzić może do tego, że do 2030 r. 
będziemy pochłaniać więcej dwutlenku węgla 
niż go emitować. To ambitne przedsięwzięcie 
ma zostać zrealizowane dzięki finansowaniu 
z programu Unii Europejskiej Green Deal. 
Najbliższym realizacji przykładem sztucznego liścia 
jest produkcja wodoru w procesie elektrolizy wody 
przy wykorzystaniu energii ogniw fotowoltaicznych 
i następnie użycie go do produkcji niezbędnych dla 
przemysłu związków chemicznych, np. amoniaku 
stosowanego w produkcji nawozów. Najbardziej 
jednak interesująco zapowiada się wykorzystanie 
sztucznych liści do wytwarzania tzw. paliw 
słonecznych, czyli przetwarzania, dzięki energii 
Słońca, łatwo dostępnych związków, takich jak 
woda, dwutlenek węgla, azot lub tlen, w paliwa 
i inne złożone substancje chemiczne. Oznacza to, 
że paliwa kopalne będzie można zastąpić paliwami 
wytwarzanymi dzięki energii słonecznej. Naukowcy 
stworzyli projekt sztucznych liści, które wykorzystując 
fotosyntezę, mogłyby produkować paliwo, 
a jednocześnie oczyszczać powietrze i pracowałyby 
nie tylko w warunkach laboratoryjnych. Przykładem 
takiego rozwiązania jest użycie organizmów 
fotosyntetycznych – modyfikowanych genetycznie 
mikroalg – do wychwytywania energii słonecznej 
i przekształcania jej nie w cukier, jak to się dzieje 
w przyrodzie, lecz np. w etanol lub kwas mlekowy. 
Prace nad sztuczną fotosyntezą prowadzone są nie 
tylko w Europe, lecz także w USA, Chinach i Korei 
Południowej, a największe instalacje fotowoltaiczne 
są w Arabii Saudyjskiej. 

Wiadomości

na podstawie informacji PAP/Nauka w Polsce, opracowanie JS
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łam do książki Lawrence'a D. Burnsa i Christophera 
Shulgana pt. „Autonomy: The Quest to Build the Dri-
verless Car – And How It Will Reshape Our World” 
oraz książki Samuela I. Schwartza pt. „No One at the 
Wheel: Driverless Cars and the Road of the Future”. 
Czytelnikom, chcącym śledzić na bieżąco wiadomo-
ści ze świata pojazdów autonomicznych, mogę po-
lecić podcast Lexa Fridmana. Jeżeli czytasz to w roku 
2020, to dobre podsumowanie znajdziesz w raporcie 
Wevolvera pt. „2020 Autonomous Vehicle Technology 
Report”. Jeżeli chcesz posłuchać inżynierów odpowie-
dzialnych w Tesli za rozwój platformy sprzętowej oraz 
oprogramowania autopilota, to zapraszam na Tesla 
Autonomy Day oraz do śledzenia wystąpień konferen-
cyjnych Andreja Karpathy'ego, dyrektora AI w Tesli.

Obserwowany obecnie kierunek rozwoju motory-
zacji wymusza na koncernach motoryzacyjnych po-
szukiwanie na rynku inżynierów specjalności jeszcze 
kilka lat temu słabo kojarzonych z motoryzacją, w tym 
uczenia maszynowego, widzenia komputerowego, 
projektowania procesorów graficznych ze sprzętowym 
wsparciem dla deep learningu, wymagających pod 
względem niezawodności i bezpieczeństwa systemów 
operacyjnych z funkcją OTA update, energoelektroni-
ki, automatyki napędu elektrycznego, elektrochemicz-
nych magazynów energii i systemów zarządzania nimi 
(ang. battery management system, BMS). Oczywiście 
specjaliści z zakresu mechaniki są nadal niezbędni, 
aby powstał pojazd elektryczny, ale nacisk przesuwa się 
obecnie w stronę specjalistów z obszaru automatyki, 
elektroniki, energoelektroniki i informatyki stosowanej. 
Na potrzeby tak ewoluującej branży motoryzacyjnej 
powinny odpowiadać uczelnie techniczne, kształcąc 

przyszłych inżynierów elektromobilności. O tym, jak 
staramy się robić to na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Warszawskiej, opowiem w kolejnej sekcji. 

O kształceniu kadry inżynierskiej na potrzeby 
rozwoju elektromobilności

Brak odpowiednio licznej wysoko wykwalifikowa-
nej kadry inżynierskiej to często spowalniacz rozwoju 
danej dyscypliny. Jest to szczególnie widoczne w dzie-
dzinach, w których wykształcenie tych kadr zajmuje 
wiele lat. Dlatego w modelu wzrostu endogenicznego 
tak dużą wagę przywiązuje się do endogenicznego 
rozwoju technologii stymulowanego m.in. dobrymi 
długoplanowymi działaniami rządów (patrz np. no-
blowski wykład Paula Romera). Poleganie jedynie na 
mechanizmach niewidzialnej ręki może skutkować 
dużym opóźnieniem w odpowiedzi wolnego rynku 
– kandydaci decydują się na wybór trudnego (wyma-
gającego dużego nakładu pracy z ich strony) nowego 
kierunku kształcenia zazwyczaj dopiero, gdy obserwu-
ją płacowy boom w danej branży. Ten boom oznacza 
natomiast, że właśnie zaczyna brakować specjalistów 
z danej branży i firmy mają problem z efektywnym 
funkcjonowaniem. Na wykształcenie sprawnego pro-
jektanta z obszaru energoelektroniki potrzebujemy 
natomiast około pięciu lat. Sposobem uniknięcia 
pojawiających się dziur kompetencyjnych, tj. braku 
odpowiedniej podaży wysoko wykwalifikowanych inży-
nierów, jest odpowiednio szybkie antycypowanie przez 
uczelnie wyższe, szczególnie te o profilu technicznym, 
kierunków rozwoju technologii i uruchamianie kierun-
ków studiów, których absolwenci mają szansę szybko 

rys. 2. Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej uruchamia kształcenie na drugim stopniu Elektromobilności

wypełnić formującą się lukę. Takie kryzysy kompetencji 
na rynku pracy w branżach przemysłu wysokiej tech-
nologii (ang. high-tech industry) obserwujemy nawet 
w czasach, gdy ogół rynku pracy uważany jest za ry-
nek pracodawcy. Nawet pracodawcy tacy jak Tesla, 
których wpisanie do CV otwiera szeroko drzwi w ca-
łej branży, cierpią na brak specjalistów, co Elon Musk 
wyraża dobitnie stwierdzeniem, że szczególnie w Sta-
nach Zjednoczonych „too many smart people go into 
finance and law”. Wyższe uczelnie techniczne powinny 
zatem aktywnie promować zawód inżyniera jako naj-
ciekawszy zawód przyszłości i starać się docierać z tym 
przekazem już do młodzieży szkolnej. Jednocześnie 
powinny dbać nie tylko o aktualność proponowanych 
kierunków kształcenia, lecz także stosować atrakcyjne 
formy kształcenia. Na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Warszawskiej, antycypując rozwój elektromobilno-
ści w Polsce, uruchamiamy w 2021 roku drugi sto-
pień kształcenia na kierunku elektromobilność (rys. 2). 
Dbając o zapewnienie nowoczesnych form kształce-
nia, sięgamy po formuły daleko wykraczające poza, 
w dużej mierze jednokierunkowy pod względem 
komunikacji, wykład. Wychodzimy z założenia, że 
współczesny student nie cierpi na brak źródeł wiedzy, 
a do niemalże wszystkich z nich ma natychmiasto-
wy dostęp bez wychodzenia z domu. Uczelnia tech-
niczna powinna zatem kształtować przede wszystkim 
umiejętności, w tym umiejętność samodzielnego 
zdobywania danych, informacji oraz wiedzy, oceny 
ich wiarygodności i przydatności oraz projektowania 
w oparciu o nie fizycznych systemów. Studia przygo-
towują do uczenia się przez całe życie (ang. lifelong 
learning) poza murami uczelni. Promują przy tym 
zdobywanie wiedzy kierunkowej nie tylko w ramach 
oferty dydaktycznej danej uczelni, ale również na kur-
sach udostępnianych przez inne uczelnie techniczne 
na platformach takich jak Coursera, Udemy czy edX. 
Jednokierunkowy wykład oraz laboratorium z instruk-
cją jego wykonania krok po kroku ustępuje miejsca za-
jęciom problemowym (ang. problem-based learning, 
PBL) oraz projektowym (ang. project-based learning, 
PBL). Coraz częściej korzysta się też z koncepcji odwró-
conej klasy (ang. flipped classroom), w której student 
przygotowuje się do spotkania w oparciu o materiały 
dostępne np. na platformie e-learningowej, a w ra-
mach zajęć kontaktowych pogłębia tę wiedzę i wyko-
rzystuje ją przy zdobywaniu umiejętności. Kształcenie 
na kierunku elektromobilność już na pierwszym stop-
niu prowadzimy z użyciem mieszanej metody uczenia 
(ang. blended learning), która zakłada łączenie środ-
ków komunikacji bezpośredniej (podczas spotkania 
w laboratorium) ze środkami komunikacji pośredniej 
(np. wspomniana platforma Teams). Proces dydaktycz-
ny realizowany jest przy współpracy z firmami z branż 
bezpośrednio powiązanych z elektromobilnością, 
w tym energoelektroniki. Dzięki temu zarówno kadra 

Rozwój polskich morskich farm 
wiatrowych na Bałtyku
Spółka PGE Baltica planuje postawić trzy morskie 
(offshorowe) farmy wiatrowe na Bałtyku. Farma 
Baltica 1 o przewidywanej mocy o mocy do 
896 MW ma być oddalona o około 80 km 
od brzegu i zlokalizowana na wysokości Łeby 
w województwie pomorskim. Są już wydane warunki 
przyłączenia i pozwolenie lokalizacyjne dla tej 
inwestycji. Kolejnym krokiem będzie podpisanie 
umowy przyłączeniowej z PSE, a następnie 
przeprowadzenie badań środowiskowych i ubieganie 
się o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. 
Na podobnym etapie zaawansowania prac jest 
farma wiatrowa Baltica 2 o mocy do 1498 MW, 
natomiast farma Baltica 3, o przewidywanej mocy 
do 1045 MW, podpisała już umowę przyłączeniową 
do sieci przesyłowej. Warunki przyłączenia dotyczą 
mocy przyłączeniowej oraz inwestycji w rozbudowę 
po stronie PGE i PSE, gdyż właścicielem PGE Baltica 
i spółek celowych Elektrownia Wiatrowa Baltica 
1-3 jest Polska Grupa Energetyczna S.A. W celu 
uzyskania pozwolenia na budowę farm Baltica 3 
i Baltica 2 prowadzone są badanie dna morza 
oraz prace koncepcyjne nad połączeniem morskich 
farm wiatrowych z lądem. Grupa Kapitałowa 
Baltica przewiduje uruchomienie farm Baltica 3 i 2 
do 2030 r. oraz Baltica 1 po 2030 r. Ich łączna 
maksymalna moc wyniesie około 3,5 GW.

Wiadomości

na podstawie materiałów prasowych PGE Baltica, 
opracowanie JS
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dydaktyczna, jak i sami studenci, dobrze rozumieją 
potrzeby firm w zakresie kompetencji naszych absol-
wentów. A to właśnie ci absolwenci, pracując w dzia-
łach badawczo-rozwojowych tych firm, będą w najbliż-
szej przyszłości tworzyć rozwiązania dla współczesnej 
motoryzacji.

Czy napęd elektryczny to lekarstwo na 
wszystkie nasze problemy transportowe?

Zmiana napędu spalinowego na napęd elektrycz-
ny to duży krok w stronę zrównoważonego rozwoju 
systemów transportowych. Sama jednak zmiana typu 
napędu nie rozwiązuje wielu problemów, z którymi 
borykamy się we współczesnych systemach transporto-
wych. Nie będę tutaj spekulował, jak mogłyby wyglą-
dać systemy transportowe, gdybyśmy większość pra-
cy wykonywali zdalnie i zapotrzebowanie na przewóz 
osób, szczególnie w miastach, by spadło. Przyjmijmy 
chyba jednak bardziej prawdopodobny scenariusz 
rozwoju naszych potrzeb, tj. że będziemy chcieli po-
dróżować coraz dalej i częściej. Dużym wyzwaniem 
każdego systemu transportowego, a szczególnie ta-
kiego, z którego użytkownicy korzystają w trybie ad 
hoc, jest zapewnienie dostępności przy jednoczesnym 
nieprzewymiarowywaniu systemu. Takim chyba naj-
jaskrawszym przykładem przewymiarowanego syste-
mu jest posiadanie samochodu wyłącznie na potrze-
by własne, który przez 95% czasu stoi na parkingu. 
A gdy już jest wykorzystywany, to najczęściej porusza 
się nim jedna osoba (kierowca), pomimo pojemności 
średnio pięć razy większej. Problemem jest nie tylko 
efektywność energetyczna tak użytkowanego środka 
transportu, lecz również zakorkowane ulice oraz brak 
miejsc postojowych. Niewykorzystany potencjał obec-
nie używanych pojazdów, szczególnie samochodów 
osobowych, zarówno pod względem czasu pozosta-
wania w ruchu, jak i liczby podróżujących osób, jest 
głównym powodem zainteresowania usługami typu 

ride sharing oraz car sharing. Pojęcia te bywają róż-
nie definiowane i są pojemne, ale nie o same nazwy 
mi tutaj chodzi (parafrazując Melville Feynmana, ojca 
Richarda Feynmana, samo nazwanie rozwiązania nie 
przybliża nas jeszcze do jego zrozumienia), ale o zasy-
gnalizowanie pewnych modeli współużytkowania po-
jazdów. Model pierwszy to zabieranie ze sobą osób, 
które zmierzają w tym samym kierunku co my – roz-
wiązuje problem pustych miejsc w pojeździe. Model 
drugi to wypożyczanie swojego samochodu, gdy sami 
z niego nie korzystamy – likwiduje problem stojącego 
bezczynnie samochodu. Model trzeci to przewiezienie 
pasażera/-ów bez zaspokajania przy tym własnej po-
trzeby transportowej – klasyczna usługa taksówkarska, 
która świadczona jako zajęcie dodatkowe, powodu-
je zwiększenie stopnia wykorzystania posiadanego 
pojazdu. Zauważmy, że żaden z tych modeli nie jest 
niczym nowym: autostop, umawianie się z sąsiadami 
na wspólne dojazdy do pracy, pożyczanie samocho-
du znajomym lub osobiste odwożenie ich na dworzec 
kolejowy czy lotnisko towarzyszą nam od początków 
masowej motoryzacji. Rozwój smartfonów i algoryt-
mów kojarzenia usługodawców z usługobiorcami po-
zwoliły natomiast na odpowiednie przeskalowanie tych 
modeli i uczynienie ich atrakcyjnymi nie tylko w gronie 
znajomych. Do modelu pierwszego można zaliczyć 
również klasyczną wypożyczalnię samochodów oraz 
jej nową odsłonę, czyli wypożyczanie samochodów na 
minuty. Przykładami takich usług są Uber, Lyft, BlaBla-
Car, Traficar, Panek, innogy GO! oraz Turo (nazywane 
Airbnb dla samochodów). Rozwiązania te rozszerzane 
są również na dowóz jedzenia, np. Grubhub, Postma-
tes, UberEats czy Pyszne.pl. 

Poprawę efektywności systemu transportowego 
uzyskujemy też poprzez zapewnienie odpowiedniej 
różnorodności środków transportu, tak aby umożliwić 
elastyczne dobieranie energochłonności pojazdu do 
potrzeby transportowej. I tutaj przychodzą z pomocą 
wypożyczalnie pojazdów elektrycznych takich jak hu-

rys. 3. Jak wykorzystujemy nasze prywatne samochody i czy z autobusami jest lepiej

lajnogi, rowery i skutery, które wpisują się w koncepcję 
zmniejszania masy pojazdu nie tylko poprzez zmianę 
materiałów (ang. lightweighting), lecz również przez 
odpowiedni dobór samego środka transportu. Za-
uważmy, że przesiadając się z samochodu elektryczne-
go na hulajnogę elektryczną, około dwudziestokrotnie 
redukujemy energię potrzebną do przemieszczania się 
(10 Wh/km versus 200 Wh/km). Z kolei przy porusza-
niu się samochodem o masie około 1500 kg dysponu-
jącym silnikiem spalinowym o sprawności około 30% 
jedynie około 1% energii spalanego paliwa zużywany 
jest na przemieszczanie kierowcy. Dopiero odpowied-
nia synergia wielu różnych środków transportu, możli-
wa przy odrzuceniu dominacji modelu ich prywatnego 
posiadania na rzecz modelu MaaS (ang. mobility as 
a service), daje obietnicę zrównoważonych systemów 
transportowych. W idealnym przypadku wszystkie te 
środki transportu powinny być dostępne za pośred-
nictwem aplikacji, która wytyczałaby optymalną trasę 
i optymalny środek transportu na danym jej odcinku. 
Taki system transportowy wydaje się być nieodzow-
nym elementem koncepcji inteligentnego miasta (ang. 
smart city). W przypadku Polski przykładem integracji 
kilku środków transportu zbiorowego jest jakdoja-
de.pl. A skoro jesteśmy już przy środkach transportu 
zbiorowego, to komentarza wymaga jeszcze czwarta 
nieefektywność pokazana na rys. 3, a mianowicie re-
latywnie niskie średnie napełnienie (ang. occupancy 
rate) autobusu w europejskim mieście. Podaną na ry-
sunku liczbę należy traktować jako poglądową skalę 
problemu. Średnie napełnienie w ciągu doby będzie 
się różniło w zależności od miasta oraz linii. Przykła-
dowo dla Grazu te 30% zdaje się dobrze odzwiercie-
dlać sytuację, natomiast dla Piły jest nawet wartością 
zawyżoną. Wskaźniki takie uzasadniają wprowadzanie 
rozwiązań typu DRT (ang. demand-responsive trans-
port), przy czym oznacza to zastosowanie kilku busów 
w miejsce jednego autobusu. Przykładem takiej sieci 
jest Dubai Bus on Demand. Dobrze zaprojektowany 
MaaS spowoduje, że coraz mniej osób będzie się de-
cydowało na zakup własnego samochodu. Natomiast 
osiągnięcie przez pojazdy 5. poziomu autonomii po-
zwoli na jeszcze większą optymalizację mobilności jako 
usługi, bo np. w modelu car sharingowym przestanie 
występować ograniczenie punktu startowego do punk-
tu, w którym poprzedni użytkownik zakończył jazdę.

Czy pełna elektryfikacja napędu jest 
praktyczna dla wszystkich środków 
transportu?

Czy obietnica 1000 Wh/kg dla magazynu elek-
trochemicznego to wystarczająca gęstość energii dla 
szerokokadłubowego samolotu pokroju Airbusa A330 
wykorzystywanego do lotów długodystansowych (tran-
skontynentalnych i transoceanicznych)? Niestety nie, 
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Elektryczna Syrena z FSO 
w Kutnie – model Vosco S106EV
W Fabryce Samochodów Osobowych SYRENA 
w Kutnie S.A. prowadzone są prace nad konstrukcją 
nowego polskiego samochodu osobowego Vosco 
S106, stylistycznie nawiązującego do kultowej 
Syreny. Produkowana już jest wersja benzynowa 
tego pojazdu i trwają przygotowania modelu 
z napędem elektrycznym – Vosco S106EV. 
FSO w Kutnie, wspomagana finansowo przez Unię 
Europejską w ramach programu INNOMOTO 
oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
zamierza wprowadzić do małoseryjnej produkcji 
także inne pojazdy wzorowane stylistycznie na 
kultowych polskich markach, takich jak Polonez, 
Nysa, Mikrus czy Warszawa, lecz stworzone przy 
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych. 
Prototypowy obecnie model Vosco S106EV ma być 
wyposażony w silnik o mocy maksymalnej 88 KM 
i 220 Nm momentu obrotowego oraz w akumulator 
o pojemności 31,5 kWh, który umożliwia uzyskanie 
około 210 km zasięgu na jednym ładowaniu. 
Zaprezentowany 29 marca br. w FSO w Kutnie 
prototyp pojazdu elektrycznego Vosco S106EV 
bazujący na wcześniejszej wersji spalinowej S106 
charakteryzuje się przyspieszeniem umożliwiającym 
osiągnięcie prędkości 100 km/h w 13,5 s, prędkością 
maksymalną 135 km/h i zużyciem energii około 
14,6 kWh na 100 km. Ładowanie baterii ze źródła 
o mocy 22 kW zajmie około 1 godziny. Oficjalna 
premiera nowego modelu auta elektrycznego z Kutna 
spodziewana jest w przyszłym roku.

Wiadomości

na podstawie materiałów prasowych Fabryki Samochodów 
Osobowych Syrena w Kutnie opracowanie JS
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ale samoloty o napędzie hybrydowym zdolne zabrać 
stu pasażerów na krótkich trasach regionalnych są 
rozważane jako alternatywa mająca się pojawić przed 
2040 rokiem. Natomiast czysto elektryczny (ang. all-
-electric) samolot opracowany przez Eviation zabiera-
jący 11 osób (9 pasażerów) w podróż na dystansie 
1000 km ma wejść do użytku w 2022 roku. Wśród 
producentów silników odrzutowych zaczynamy ob-
serwować zainteresowanie napędami elektrycznymi. 
Przykładem może być tutaj Rolls-Royce, jeden z pię-
ciu największych producentów silników odrzutowych 
przelotowych dla lotnictwa cywilnego, który przejął od 
Siemensa w 2019 roku dział rozwoju hybrydowych 
i elektrycznych napędów dla lotnictwa. Przedstawiciele 
branży lotniczej najwyraźniej uczą się na błędach nie-
których przedstawicieli branży motoryzacyjnej i dzia-
łają zgodnie z zasadą „If you don’t put yourself out 
of business, someone else will”. Zobaczmy zatem, co 
planują przedstawiciele branży wojskowej w segmen-
cie ciężkich wozów bojowych, w szczególności czoł-
gów o masie rzędu 60 t, takich jak M1 Abrams. Brak 
czysto elektrycznych czołgów wynika z prostej potrzeby 
zapewniania sobie przewagi operacyjnej oraz tak-
tycznej na polu walki. Liczy się zatem stosunek masy 
układu napędu do oferowanego zasięgu, duży zasięg 
oraz łatwe i szybkie uzupełnianie energii. Natomiast 

cechy takie jak proekologiczność (zeroemisyjność 
w miejscu użytkowania, kompatybilność z odnawial-
nymi źródłami energii) czy redukcja kosztów eksplo-
atacyjnych (przede wszystkim kosztu paliwa/energii) 
mają niższy priorytet. Nie oznacza to bynajmniej, że 
stosowany obecnie napęd spalinowy nie stwarza wy-
zwań logistycznych związanych z koniecznością za-
pewnienia ciągłości dostaw paliwa na terenie objętym 
konfliktem zbrojnym. Szybkie naładowanie elektroche-
micznego magazynu energii lub jego wymiana byłyby 
jednak jeszcze dużo trudniejsze do zrealizowania lub 
wręcz niepraktyczne w warunkach bojowych. Oce-
nia się, że na obecnym etapie rozwoju magazynów 
energii elektrycznej uzasadnienie mogą mieć jedynie 
hybrydowe napędy wozów bojowych. Również dla 
kontenerowców napęd czysto elektryczny jest obecnie 
niepraktyczny, bo zapewnienie analogicznej ładowno-
ści wymagałoby ogniw elektrochemicznych o gęstości 
energii około 10-krotnie większej niż oferowane obec-
nie komercyjnie 300 Wh/kg. Pamiętajmy przy tym, że 
zwiększając dwukrotnie magazyn energii elektrycznej, 
nie zwiększamy dwukrotnie zasięgu pojazdu, statku czy 
samolotu, bo tę dodatkową część magazynu musimy 
transportować ze sobą od samego początku podró-
ży. Są zatem dziedziny, w których wymagane byłoby 
osiągnięcie gęstości energii ogniwa o rząd wielkości 

większej od obecnie oferowanej komercyjnie, aby roz-
wiązania czysto elektryczne mogły stać się praktyczne. 
Pamiętając jednak przestrogę „it better be limited by 
a law of physics or you’re going to end up looking stu-
pid” prezesa Neuralink Maxa Hodaka dotyczącą mó-
wienia, że coś jest niemożliwe, przypominam, że przy-
kładowo dla ogniwa litowo-siarkowego ta teoretyczna 
granica to 2600 Wh/kg, i wiele ośrodków pracuje nad 
skomercjalizowaniem ogniw Li-S (patrz np. europejski 
projekt LISA). Wciąż też udoskonalane są rozwiązania 
dla ogniw litowo-jonowych, a obietnica baterii na mi-
lion mil rozgrzewa inwestorów czekających na Tesla 
Battery Day.

Co z tym wodorem?

Szczególnie na początku (koniec XX wieku, czasy 
General Motors EV1) rozwoju współczesnych zero-
emisyjnych samochodów osobowych często rozpa-
trywanym konkurentem dla BEV (ang. battery elec-
tric vehicle) był FCEV (ang. fuel-cell electric vehicle). 
Proponowane wtedy pojazdy elektryczne zasilane 
z wodorowego ogniwa paliwowego miały przewagę 
średnio dwukrotnie większego zasięgu nad dostępny-
mi wtedy BEV, przykładowo EV1 (100 mil) versus Ford 
Focus FCV (200 mil). Przeszkodą w rozpowszechnie-
niu tego typu pojazdów był jednak brak na tyle gęstej 
sieci stacji z wodorem, aby pojazd był dla użytkow-
ników indywidualnych atrakcyjny lub chociaż prak-
tyczny. Tego problemu nie miał BEV, który dla szeregu 
osób był praktyczny nawet przy braku stacji szybkiego 
ładowania. Natomiast Tesla Roadster w 2008 roku 
niejako przypieczętował los osobowych FCEV, poka-
zując, że BEV mogą mieć porównywalny zasięg. Nie 
oznacza to, że obecnie nie są produkowane komer-
cyjnie dostępne osobowe modele FCEV. Nie ma ich 
jednak zbyt wiele, a w zasadzie w chwili pisania tych 
słów wydaje się, że są tylko trzy: Honda Clarity Fuel 
Cell, Hyundai Nexo oraz Toyota Mirai. Czy to jednak 
oznacza, że dominującym pojazdem elektrycznym na 
koniec obecnego stulecia będzie pojazd wyposażo-
ny w magazyn elektrochemiczny jako podstawowy? 
Pamiętacie Państwo, co pisałem o przewidywaniu we 
wstępie do pierwszej części artykułu, która ukazała się 
w poprzednim numerze „Inżynierii Elektrycznej”? Jest 
trudne, szczególnie gdy dotyczy przyszłości. Natomiast 
możemy powiedzieć już teraz, że podejmowane są ini-
cjatywy na szczeblach rządowych, aby stworzyć dobry 
klimat dla wodoru (patrz np. raport IEA z 2019 roku 
pt. „The Future of Hydrogen”) i potencjalnie wypro-
mować wodór na paliwo przyszłości, niekoniecznie 
w pierwszej kolejności jako paliwo dla samochodów 
osobowych FCEV, ale np. dla autobusów, statków i sa-
molotów oraz jako magazyn energii dla sieci elektro-
energetycznej, czyli wszędzie tam, gdzie infrastruktura 
może mieć zasięg lokalny/punktowy (zajezdnia auto-

busowa, port lotniczy). Póki co jednak BEV pozosta-
ną z nami na najbliższe 30 lat jako główny kierunek 
elektromobilności – a świadczą o tym potężne inwe-
stycje w budowę fabryk ogniw oraz całych pakietów 
bateryjnych (CATL, Panasonic, BYD, LG Chem, w tym 
LG Chem Poland z fabryką we Wrocławiu, Samsung, 
SK Innovation).

Podsumowanie

W 2019 roku przyznano Nagrodę Nobla za 
opracowanie ogniwa litowo-jonowego, które zrewo-
lucjonizowało nasze spojrzenie na środki transportu. 
Postępująca elektryfikacja środków transportu po-
zostanie z nami na długo jako jeden z trzech pod-
stawowych obszarów innowacji w transporcie, obok 
autonomizacji środków transportu oraz efektywnego 
ich wykorzystywania. Epoka kamienia łupanego nie 
skończyła się dlatego, że zabrakło nam kamieni. 
Podobnie epoka paliw kopalnianych nie kończy się 
jednoznacznie z powodu wyczerpywania się złóż ropy 
naftowej czy węgla (choć tych łatwo dostępnych jest 
oczywiście coraz mniej). Nastaje epoka odnawial-
nych źródeł energii, bo dzięki nieustannej ciekawości 
opracowujemy coraz to lepsze sposoby przekształ-
cania energii, przede wszystkim promieniowania 
słonecznego i wiejącego wiatru, w celu zaspokaja-
nia naszych potrzeb energetycznych. Przyszło nam 
żyć w bardzo ciekawych czasach eksponencjalnego 
rozwoju technologicznego, czego jednym z przeja-
wów są pojazdy elektryczne, których możliwości już 
teraz zachwycają, a za dwadzieścia lat będą pewnie 
nie do poznania. Dziękuję wszystkim za drugą część 
wspólnej podróży i zapraszam do jej kontynuowa-
nia poprzez współpracę z Politechniką Warszawską 
oraz Instytutem Elektrotechniki przy tworzeniu rozwią-
zań przyszłości dla elektromobilności – docelowego 
kierunku rozwoju motoryzacji. Jednocześnie mam 
nadzieję, że udało mi się zbudować racjonalne po-
strzeganie elektromobilności, a jak uczą nas chińscy 
stratedzy, właściwa percepcja jest wszystkim, czego 
potrzebujemy do wygranej walki o proekologiczne 
środki transportu. Natomiast wszystkim cierpiącym 
na FOMO (ang. fear of missing out) w dziedzinie po-
jazdów elektrycznych polecam śledzenie nowinek na 
takich kanałach YouTube jak Transport Evolved, ful-
lychargedshow, Electrek.co, E for Electric czy Electric 
Future. Życzę elektryzującej jazdy! ■

fot. 1. Hundai Nexo – samochód elektryczny zasilany wodorowym ogniwem paliwowym, fot. Hundai Motor Europe

Artykuł z linkami do obszernych materiałów 
uzupełniających można pobrać ze strony  
www.iel.pl/IE-03/elektromobilnosc.pdf
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Nowoczesne technologie i rozwiązania wspierające 
OZE w produkcji energii elektrycznej oraz sieci 
dystrybucyjne

Systemy dystrybucji energii elektrycznej we współ-
pracy z odnawialnymi źródłami energii mierzą 
się z takimi problemami jak równoważenie wy-

twarzania i zapotrzebowania na energię elektryczną, 
poprawa jakości energii elektrycznej, zapewnienie 
ciągłości zasobów odnawialnych, ochrona sieci przed 
przeciążeniem oraz świadczenie usług pomocniczych, 
takich jak częstotliwość oraz regulacja napięcia. Na-
przeciw wyzwaniom wychodzą najnowocześniejsze 
technologie magazynowania energii w rozwiązaniach 
zarówno klasycznych, jak i hybrydowych. Magazyny 
hybrydowe pozwalają osiągnąć pożądaną efektyw-
ność, łącząc odpowiednie funkcje różnych technolo-
gii. Hybrydowe systemy magazynowania energii (ang. 
Hybrid Energy Storage System, HESS) charakteryzują 
się połączeniem dwóch lub więcej technologii ma-

gazynowania energii elektrycznej, dobranych w celu 
uzupełnienia parametrów całego systemu magazy-
nowania energii pod względem żywotności, kosztów, 
wartości energii, gęstości mocy i dynamicznej reakcji. 

Światowe agencje zajmujące się polityką energe-
tyczną przewidują obecnie wzrost emisji CO2 o 30% 
oraz zwiększenie zużycia ropy naftowej o 70% do 
2050 roku, co przełoży się na wzrost średniej glo-
balnej temperatury o 6°C. Spełnienie tej prognozy 
spowodowałoby globalną katastrofę ekologiczną 
i zanik znacznych obszarów naszej cywilizacji. We-
dług światowych raportów [1] odnawialne źródła 
energii stanowią najlepsze rozwiązanie, aby można 
było temu przeciwdziałać. Energia słoneczna i wia-
trowa są szeroko stosowane do wytwarzania energii 
elektrycznej. Na początku 2018 roku globalna moc 

Głównym problemem odnawialnych źródeł energii (OZE, ang. Renewable Energy Storage) jest 
nadprodukcja lub niedobór energii wynikające ze zmiennych warunków pogodowych wywoła-
nych zjawiskami atmosferycznymi, cyklem dobowym oraz porami roku. Rozwój nowoczesnych 
magazynów energii mogących przechowywać nadwyżki i w razie potrzeby oddawać je do sieci 
jest niezbędny, aby można było zwiększyć udział OZE w produkcji energii elektrycznej i dosto-
sować jego skalę do aktualnych potrzeb gospodarki.

zainstalowanych elektrowni wiatrowych wyniosła 
około 550 GW, a fotowoltaicznych w 2017 roku 
przekroczyła 400 GW [2].

Również w Polsce coraz więcej jest budowanych 
nowoczesnych instalacji OZE. Według Urzędu Regu-
lacji Energetyki w Polsce na koniec 2019 roku zain-

stalowano łącznie 9 GW instalacji OZE, w tym 6 GW 
elektrowni wiatrowych, około 1 GW hydroelektrow-
ni oraz około 500 MW elektrowni fotowoltaicznych. 
Należy podkreślić, że w stosunku do 2010 roku naj-
większy wzrost instalacji odnotowano w przypadku 
elektrowni fotowoltaicznych oraz wiatrowych.

W Polsce prowadzone są jednocześnie prace 
w celu wspierania OZE najnowszymi rozwiązaniami 
technologicznymi. Inwestycje finansowane są głównie 
ze środków europejskich, jak również pochodzą od 
inwestorów zewnętrznych. W ostatnich latach spół-
ka Energa Wytwarzanie S.A. (od września 2019 roku 
Energa OZE S.A.) we współpracy z Polskimi Siecia-
mi Elektroenergetycznymi oraz firmą Hitachi podjęła 
realizację hybrydowego magazynu energii o mocy 
0,75 MW i pojemności 1,5 MWh w pobliżu Pucka, 

a także jednego z największych przedsięwzięć w posta-
ci hybrydowego magazynu energii o mocy 6 MW i po-
jemności 27 MWh w pobliżu farmy wiatrowej Bystra 
[3]. Głównym celem tych przedsięwzięć jest sprawdze-
nie ochrony sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych HV 
przed przeciążeniem oraz bilansowanie niedoborów 

lub nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej. 
Budowę magazynów podjęły również inne koncerny 
energetyczne. W 2018 roku Tauron rozpoczął bu-
dowę magazynu energii o mocy 3 MW i pojemności 
0,7 MWh w Cieszanowicach w gminie Kamiennik. 
Głównym celem tego projektu jest poprawa jakości 
i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Prace 
nad budową magazynu energii na górze Żar rozpo-
częła również Polska Grupa Energetyczna. Magazyn 
o mocy 0,5 MW i pojemności 0,75 MWh ma powstać 
w pobliżu farmy fotowoltaicznej o mocy 0,6 MW oraz 
elektrowni szczytowo-pompowej. Projekt ma na celu 
głównie przygotowanie i sprawdzenie usług systemo-
wych służących stabilizacji i regulacji parametrów pra-
cy sieci dystrybucyjnych SN w oparciu o magazyn ener-
gii wykonany w technologii ogniw litowo-jonowych [4].

dr inż. Marcin Parchomiuk

Kierownik Zakładu Energoelektroniki 
i Transportu Elektrycznego

fot. 1. Elektrownia wiatrowa, fot. Pixabay fot. 2. Elektrownia fotowoltaiczna, fot. Pixabay
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Jak wspomniano na początku, nowoczesne tech-
nologie wspierają OZE w produkcji energii elek-
trycznej poprzez łączenie odpowiednich elementów 
o różnych właściwościach. Dostępne na świecie 
technologie magazynowania energii można podzie-
lić na cztery grupy. Są to technologie elektryczne 
(magnetyczne i elektrostatyczne), mechaniczne (po-
tencjalne i kinetyczne), elektrochemiczne oraz che-
miczne (rys.1). Warto podkreślić, że obecnie dostęp-
ne na świecie technologie magazynowania energii 
elektrycznej nie zapewniają jednocześnie upakowa-
nia dużych gęstości mocy i pojemności, co wynika 

z ograniczeń technologicznych. Stąd odpowiednio 
dobrane rozwiązania pozwalają na uzupełnienie 
parametrów docelowej aplikacji systemowej pod 
względem żywotności, kosztów, energii, gęstości 
mocy i dynamicznej reakcji. 

W ciągu ostatnich kilku lat zwiększenie zainstalo-
wanej mocy OZE oraz jednoczesny wzrost wymagań 
dotyczących jakości energii elektrycznej powoduje 
konieczność prowadzenia działań dotyczących mo-
dernizacji infrastruktury sieci elektroenergetycznej, 
które obejmują nowe transformatory, nowe połącze-
nia sieciowe, urządzenia przełączające i kompensa-
cyjne. Z drugiej strony, taki sam efekt w porównaniu 
z tymi standardowymi rozwiązaniami może być osią-
gnięty przez zastosowanie systemów magazynowania 
energii z szerokim zakresem funkcjonalności [5–7]. 
Rozwój powyższych instalacji jest szczególnie ważny 
dla operatorów systemów elektroenergetycznych, 
a także wrażliwych konsumentów notujących znaczne 
straty mocy wynikające z niskiej jakości parametrów 
sieci. Duże firmy przemysłowe również odnotowują 
znaczne straty finansowe spowodowane niską jako-
ścią energii elektrycznej. Jak wspomniano powyżej, 
instalacje magazynów energii wraz z OZE oferują 
wiele możliwości. Po pierwsze, umożliwiają maga-
zynowanie energii, działając jako rezerwa mocy 
dla równoważenia okresowo występujących potrzeb 
w tym zakresie, zapewniają równocześnie wyższą po-
jemność energetyczną systemu elektroenergetyczne-
go, a także umożliwiają zwiększone dostawy energii 
w czasie dużego zapotrzebowania, na przykład w cią-
gu dnia. Po drugie, minimalizują dynamiczny wpływ 
OZE na system elektroenergetyczny, szczególnie 
w odniesieniu do źródeł ze zmiennym generowaniem 
mocy (elektrownie wiatrowe). Magazyny mogą rów-
nocześnie stanowić element poprawy jakości energii 
przez kompensację spadków napięcia, zmian często-
tliwości, mocy biernej oraz zapewnienie ciągłości do-
staw w przypadku awarii generatora.

Przykładowy schemat blokowy modułowego ma-
gazynu energii przedstawiono na rys. 2. Składa się 
on z obwodów wejściowych, które obejmują rozdziel-
nicę, aparaturę łączeniową, elementy zabezpiecze-
niowe oraz filtry od strony sieci elektroenergetycznej. 
Każdy blok mocy zawiera przekształtnik sieciowy AC/
DC, który zamienia energię z sieci prądu przemien-
nego na prąd stały, przekształtnik prądu stałego DC/
DC, odpowiedzialny za regulację parametrów pod-
czas ładowania i rozładowywania magazynu. Każdy 
blok mocy nadzorowany i sterowany jest w układzie 
master–slave. Najczęściej główny sterownik realizuje 
założone funkcje oraz odpowiedzialny jest za pomia-
ry parametrów sieci, analizę mocy oraz komunikację 
z operatorem systemu. Jednocześnie może zadawać 
wybrane parametry procesów regulacji, kontrolu-
je także każdy moduł w celu osiągnięcia założonej 
funkcjonalności. Sterowniki modułów mocy najczę-
ściej odpowiadają za komunikację z głównym ste-
rownikiem oraz kontrolowanie parametrów wszyst-
kich przekształtników mocy za pomocą odpowiedniej 
modulacji szerokości impulsów.

rys. 1. Podział technologii magazynowania energii [5]

rys. 2. Schemat blokowy modułowego magazynu energii 
zapewniającego osiągnięcie większej mocy i energii magazynu

Dopasowanie rozwiązań do potrzeb sieci dystry-
bucyjnych oraz osiągnięcie skalowalności systemu 
z punktu widzenia mocy i pojemności zmagazyno-
wanej energii może być zrealizowane na kilka spo-
sobów. W pierwszym przypadku przedstawiono połą-
czenie równoległe bloków, gdzie każdy moduł może 
działać niezależnie (rys. 3). Zwiększa to niezawod-
ność całego systemu, pozwala na niezależne zarzą-
dzanie energią, wdrażanie różnych funkcji i działanie 
z różnymi zasobnikami energii elektrycznej.

Zwiększenie pojemności magazynowanej ener-
gii elektrycznej może być uzyskane przez równole-
głe połączenie przetwornic DC/DC w sposób, który 
został przedstawiony na rys. 4. Dzięki temu roz-
wiązaniu mamy możliwość łączenia różnych tech-
nologii zasobników energii do wspólnego obwodu 
mocy, jak również zmienną konfigurację systemu. 
Przy minimalnych kosztach, bez konieczności pro-
jektowania i budowy kolejnego magazynu energii 
i całej infrastruktury. Kolejny aspekt ekonomiczny 
tego rozwiązania to niższe koszty utrzymania.

Osiągnięcie większej mocy magazynu energii moż-
na zrealizować poprzez równoległe połączenie prze-
kształtników sieciowych AC/DC (rys. 5). To rozwiązanie 
niesie za sobą również pozytywne skutki ekonomiczne 
i funkcjonalne. Większość kosztów magazynu energii 
stanowi zasobnik magazynujący energię, a dodanie 
kolejnego przekształtnika sieciowego AC/DC daje 
możliwość implementacji dodatkowych funkcji bez 
istotnego zwiększenia kosztów magazynu.

Powyżej przedstawiono sposoby zwiększania mocy 
i energii magazynu, co bezpośrednio przekłada się 
na możliwość realizacji wymaganych funkcji, jak 
również zdolność współpracy zasobników energii 
o różnych technologiach. Rozwiązania te znajdują 
zastosowanie nie tylko w sieciach typu microgrid, 
lecz również w tradycyjnej sieci elektroenergetycz-
nej. Jak wspomniano na początku, w przypadku 
zastosowania co najmniej dwóch różnych technolo-
gii, mamy do czynienia z hybrydowym magazynem 
energii. Taki magazyn może być podłączony do sieci 
elektroenergetycznej za pomocą sprzęgów o różnych 
topologiach. Zgodnie z literaturą topologie łączenia 
zasobników energii klasyfikowane są jako pasywne, 
półaktywne i aktywne. Topologie te znajdują zasto-
sowanie szczególnie w odniesieniu do sieci micro-
grid, gdzie elementem łączącym jest obwód prądu 
stałego. W pierwszym przypadku różne technologie 
zasobników podłączone są bezpośrednio do obwodu 
głównego prądu stałego, co jest rozwiązaniem naj-
prostszym i ekonomicznym, chociaż z punktu widze-
nia regulacji i wykorzystania parametrów technologii 
nie jest to sposób najlepszy. Kolejne rozwiązanie to 
topologie półaktywne, gdzie jeden z zasobników jest 
podłączony bezpośrednio do obwodów silnoprądo-
wych prądu stałego, a drugi dołączony jest za po-
mocą dwukierunkowego przekształtnika prądu stałe-
go. To rozwiązanie zapewnia lepsze niż rozwiązanie 
pasywne wykorzystanie parametrów zastosowanych 
technologii, jak również w większym zakresie pozwala 
na regulację pracy zasobnika. Ostatnie rozwiązanie 
zakłada połączenie każdego zasobnika energii po-
przez dwukierunkowe przekształtniki prądu stałego. 
Jest to rozwiązanie najmniej ekonomiczne, ale zdecy-
dowanie najbardziej efektywne z punktu widzenia ak-
tywnej kontroli procesów ładowania i rozładowania 
zasobników, elastycznego wykorzystania parametrów 
zastosowanych technologii, zwiększenia wydajności 
sytemu oraz wydłużenia ich żywotności. Na rys. 6 
przedstawiono różne topologie hybrydowego maga-
zynu energii.

rys. 5. Modułowe rozwiązanie ESS w celu osiągnięcia większej 
mocy magazynu

rys. 4. Modułowe rozwiązanie magazynu zapewniające większą 
energię magazynu i integrację różnych technologii zasobników 
energii

rys. 3. Modułowe rozwiązanie magazynu w celu osiągnięcia 
większej mocy i energii

rys. 6. Topologie łączenia 
zasobników energii,  
a) pasywna, b) półaktywna, 
c) aktywna

a) b)

c)
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W świetle rozwijających się technologii wspie-
rających OZE w produkcji energii elektrycznej oraz 
sieci dystrybucyjne należy podkreślić, że Łukasie-
wicz – Instytut Elektrotechniki (Ł-IEL) przez ostatnie 
lata zrealizował i wdrożył wiele systemów prze-
twarzania i magazynowania energii elektrycznej. 
W 2018 roku w wyniku realizacji projektu dofinan-
sowanego z NCBR opracowano system zasilania 
dużej mocy i średniego napięcia (15 kV, 6 MW, 
50/60 Hz), pozwalającego na realizację zasilania 
instalacji/obiektów poprzez zastosowanie nowo-
czesnych przekształtników energoelektronicznych, 
zapewniających podniesienie funkcjonalności sys-
temu, jak również możliwości dystrybucji energii 
elektrycznej (fot. 3a). Poprzez konfigurację różnych 
połączeń systemu przetwarzania energii elektrycz-
nej możliwe jest dopasowanie do indywidualnych 
potrzeb aplikacyjnych. W 2017 roku opracowa-
no kompensator zaników i zapadów średniego 
napięcia (napięcie znamionowe 6,3 kV, 250 kW, 
czas podtrzymania 4 s), z superkondensatorowym 
magazynem energii (fot. 3b). Działanie systemu 
polega na ciągłym monitorowaniu sieci zasilają-
cej w miejscu przyłączenia odbiornika. Każde od-
chylenie od znamionowych parametrów napięcia, 
czyli jego zapad lub zanik, jest natychmiast wykry-
wany, co powoduje zastąpienie zasilania z sieci 
elektroenergetycznej zasilaniem z baterii super-
kondensatorów. 

W latach 2011–2013 Łukasiewicz – Instytut 
Elektrotechniki opracował stacjonarne superkon-
densatorowe magazyny energii elektrycznej, które 
badane były na podstacjach trakcyjnych trakcji 
tramwajowej i trolejbusowej (fot. 4). Magazyny 
umożliwiają stabilizację napięcia zasilającego po-
jazdy trakcyjne dzięki akumulowaniu nadwyżki 
energii pochodzącej z hamowania odzyskowego 
realizowanego przez tramwaje lub trolejbusy oraz 
dostarczaniu jej w momencie rozruchu pojazdu. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu można zmniejszyć zu-
życie energii elektrycznej oraz emisję CO2.

W 2011 roku Łukasiewicz – Instytut Elektrotech-
niki opracował i wdrożył we własnej siedzibie bate-
ryjny magazyn energii z elektrownią fotowoltaiczną 
o mocy 4 kW (fot. 5). Głównym celem projektu 
była integracja elektrowni fotowoltaicznej z bate-
ryjnym magazynem energii elektrycznej oraz współ-
praca z siecią elektroenergetyczną. ■

fot. 3a. System zasilania dużej mocy i średniego napięcia

fot. 3b. System kompensacji zaników i zapadów średniego napięcia

fot. 4. Stacjonarne superkondensatorowe magazyny energii 
elektrycznej fot. 5b. Widok elementów systemu magazynowania energii 

elektrycznej z elektrownią fotowoltaiczną zainstalowaną 
w siedzibie w Ł-IEL – miejsce zainstalowania magazynu energii 
(Laboratorium Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego)

Z życia Instytutu 
Aktualności

18 czerwca 2020 roku
Z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka 
zorganizowana została wystawa poświęcona 
pionierom polskiej elektrotechniki oraz 
ważniejszym wydarzeniom historycznym 
z życia Instytutu. Jest to już czwarta 
wystawa czasowa przygotowana przez 
naszych pracowników. Powstała również 
ekspozycja stała, na której prezentowane 
są pamiątki, wynalazki i historyczne obiekty, 
które znajdowały się w siedzibach instytutu 
w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku.

19 czerwca 2020 roku
Z okazji Dnia Elektryka w siedzibie 
Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki 
odbyła się impreza o charakterze 
kulturalno-sportowym. Obchody 
Międzynarodowego Dnia Elektryka są 
jednocześnie wstępem do uroczystości 
związanych z jubileuszem 75-lecia 
Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki, który 
przypada w 2021 roku.
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fot. 5a. Widok elementów systemu magazynowania energii 
elektrycznej z elektrownią fotowoltaiczną zainstalowaną 
w siedzibie w Ł-IEL – panele fotowoltaiczne
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Hybrydowe zasobniki energii elektrycznej

Spośród wielu metod gromadzenia energii naj-
bardziej atrakcyjna wydaje się metoda oparta 
o wykorzystanie akumulatorów chemicznych. 

Jednak podstawowym mankamentem tego typu 
akumulatorów jest ich mała trwałość liczona liczbą 
cykli ładowań i rozładowań oraz ograniczona specy-
ficzna gęstość mocy (W/kg). Generalnie, im większa 
jest moc rozładowania lub ładowania, tym szybciej 
zachodzą procesy starzeniowe. Objawiają się one 
utratą pojemności i wzrostem rezystancji wewnętrz-
nej akumulatora. Ze względu na efekty starzeniowe 
zachodzące w chemicznych zasobnikach energii, 
coraz częściej stosowane są rozwiązania mieszane 
(hybrydowe). Szczególnie interesujące jest połączenie 
akumulatora chemicznego z superkondensatorem. 
W pracy P. Bentley'a i D.A. Stone'a [1] rozważany 
jest przypadek połączenia akumulatora ołowiowego 
z superkondensatorem na poziomie ogniw (celek). 
Autorzy wskazują na efektywność takiego połączenia 
ze względu na poprawę trwałości hybrydowego za-
sobnika oraz obecność naturalnego balansu napięć 
na celkach (bez konieczności stosowania układów 
balansujących w baterii superkondensatorowej). Ak-
tualnie dostępne stały się opisywane przez B.B. Mc-
Keona, J. Furukawę oraz S. Fenstermachera w [2] tzw. 
UltraBattery. Opracowana bateria łączy cechy super-
kondensatora i akumulatora VRLA. Bateria taka nie 
osiąga jednak takiej trwałości i mocy jak superkon-
densator oraz jej specyficzna gęstość mocy nie jest 
większa niż zwykłego akumulatora VRLA.

Interesującym zasobnikiem energii jest akumula-
tor o nazwie Aqueous Hybrid Ion (AHI), którego tech-
nologia jest opisywana w [3]. Jego główne zalety to 
brak metali ciężkich i litu wykorzystywanych do budo-
wy akumulatorów np. VRLA, Li-Ion. Korzystną cechą, 
z punktu widzenia ochrony środowiska, jest wyelimi-
nowanie agresywnego elektrolitu. Stosowany w tej 
technologii elektrolit solny jest całkowicie bezpieczny. 
Według informacji producenta jest to jedyny na rynku 
akumulator podlegający w 100% recyklingowi. Inną 

istotną zaletą tej baterii jest również możliwość cał-
kowitego rozładowania i pozostawania w tym stanie 
przez dłuższy okres. Niestety, baterie AHI aktualnie 
dostępne na rynku, np. ASPEN 48S-2.2, charaktery-
zują się małym prądem rozładowania, co w praktyce 
utrudnia konstrukcję zasobników przeznaczonych do 
przejmowania chwilowych obciążeń. Deklarowana 
trwałość określona na 3000 cykli (przy rozładowaniu 
do 70% C) może w istotnym stopniu ograniczyć moż-
liwości zastosowań. 

Zasobnikiem energii o bardzo dużej trwałości (licz-
ba cykli ładowania i rozładowania > 106) jest bateria 
złożona z superkondensatorów. Dodatkowo tak zwa-
na specyficzna gęstość mocy superkondensatorów 
(W/kg) jest znacząco większa niż baterii chemicznej. 
W Bałtyckiej Pracowni Technologii Energoelektronicz-
nych podjęto prace nad zaprojektowaniem baterii 
hybrydowej złożonej z akumulatora AHI i superkon-
densatora LSUM 120 V/62 F łączącej korzystne cechy 
obu elementów składowych.

Konfiguracje zasobnika hybrydowego

Możliwe są różne połączenia baterii chemicznej 
z superkondensatorem (SC) i magistralą napięcia 
stałego DC. Do podstawowych konfiguracji można 
zaliczyć: 
a) pasywne – bezpośrednie połączenie równoległe,
b) aktywne połączenie na wspólną szynę DC za po-

średnictwem przekształtników,
c) półaktywne – połączenie aktywne baterii z magi-

stralą DC (za pośrednictwem przekształtnika DC/
DC),

d) półaktywne – połączenie aktywne superkonden-
satora z magistralą DC (za pośrednictwem prze-
kształtnika DC/DC).
Na rys. 1 przedstawiono podstawowe konfigura-

cje zasobników hybrydowych. Układ pasywny (rys. 1a) 
jest konfiguracją najprostszą i łatwą do zastosowania. 
Wadą takiego połączenia jest jednak ograniczony za-

Coraz większy udział odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym powoduje zain-
teresowanie problematyką magazynowania energii. Oczekuje się, że zastosowanie takich ma-
gazynów umożliwi poprawę jakości energii poprzez eliminację krótkotrwałych, impulsowych 
zaników lub przyrostów mocy generowanych przez źródła odnawialne oraz poprawę bilansu 
mocy poprzez gromadzenie energii, a następnie jej uwalnianie w chwilach największego za-
potrzebowania. 
W Bałtyckiej Pracowni Technologii Energoelektronicznych Instytutu Elektrotechniki opracowano 
konstrukcję hybrydowego zasobnika energii przeznaczonego w szczególności do zastosowania 
w systemach zawierających źródła odnawialne.

kres zmian napięcia wyjściowego ze względu na do-
puszczalny zakres napięcia baterii chemicznej (BAT). 
Brak także możliwości pełnej ochrony tej baterii przed 
impulsowymi prądami ładowania i rozładowania.

Układ aktywny (rys. 1b) umożliwia pełną ochronę 
baterii BAT i lepsze wykorzystanie ładunku zgroma-
dzonego w superkondensatorze SC. Wadą tej kon-
figuracji jest większy koszt realizacji ze względu na 
zastosowanie dwóch przekształtników DC/DC. Nale-
ży tu uwzględnić pogorszenie sprawności zasobnika 
hybrydowego z uwagi na straty związane z przetwa-
rzaniem energii.

Wariant mieszany przedstawiony na rys. 1c za-
pewnia pełną ochronę baterii w czasie ładowania 
i rozładowania. Dołączony bezpośrednio na wyjście 
przekształtnika superkondensator poprawia parame-
try dynamiczne zasobnika bez pogorszenia sprawno-
ści, jak to ma miejsce w konfiguracji aktywnej. Wa-
riant ten jest szczególnie korzystny w zastosowaniach, 
w których dopuszcza się znaczną zmienność napięcia 
wyjściowego.

Wariant półaktywny, jak na rys. 1d, umożliwia 
lepsze wykorzystanie ładunku elektrycznego groma-
dzonego w superkondensatorze, jednak wymagane 
jest stosowanie dodatkowych zewnętrznych układów 
kontroli napięć i prądów dla baterii chemicznej.

Zakres zastosowań zasobników w konfiguracjach 
z rys. 1 z ogniwami niskonapięciowymi jest ograni-
czony. Przykładowo w systemach fotowoltaicznych są 
wymagane napięcia rzędu kilkuset woltów. W takich 
przypadkach konieczne jest szeregowe łączenie mo-
dułów tworzących zasobnik hybrydowy. 

W ramach prowadzonych prac zaprojektowano 
i wykonano układ, którego schemat blokowy przed-
stawiono na rys. 2. Szeregowe połączenie bloków za-
wierających baterię, superkondensator oraz sterow-
nik hybrydowego zasobnika energii (SHZE) umożliwia 
uzyskanie pożądanego napięcia wyjściowego U_ST. 
Taki zasobnik może współpracować ze źródłem od-
nawialnym I_PV.

Pomimo istniejących zabezpieczeń przed nierów-
nomiernym rozkładem napięć na ogniwach super-
kondensatora SC łączenie szeregowe poszczegól-
nych modułów wymaga dodatkowej kontroli napięć. 
Wyrównywanie napięć pomiędzy modułami jest re-
alizowane za pomocą sterownika SHZE. W systemie 
złożonym z wielu modułów funkcjonalność ta jest 
możliwa pod warunkiem zapewnienia komunikacji 
pomiędzy poszczególnymi sterownikami. 

dr inż. Eugeniusz Łowiec

Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego

rys. 1. Możliwe typy konfiguracji (a-d) zasobnika hybrydowego

rys. 2. Schemat blokowy zasobnika energii w konfiguracji 
szeregowej z bateriami chemicznymi i superkondensatorami 
połączonymi za pomocą sterowników SHZE
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Funkcję zdalnego sterowania i monitorowania 
realizuje blok o nazwie „Nadrzędny system zarządza-
nia zasobnikiem energii”. Umożliwia on operatorowi 
ustalanie warunków pracy zasobnika, np.: wartość na-
pięcia wyjściowego, maksymalne dopuszczalne prądy 
ładowania i rozładowania baterii chemicznych. Reali-
zowane są za jego pomocą funkcje monitoringu stanu 
operatywności modułów tworzących zasobnik. Zwięk-
szenie mocy i pojemności energetycznej może być re-
alizowane poprzez łączenie równoległe szeregowych 
układów, jak na rys. 2.

Wyznaczenie parametrów modeli baterii 
i superkondensatora

Prace badawcze nad zasobnikiem hybrydowym 
rozpoczęto od stworzenia modeli baterii AHI typu S30- 
-0080 i superkondensatora LSUM 129R6C 0062F EA. 
Wybór tych podzespołów był podyktowany głównie ich 
dostępnością. Nie ogranicza to jednak ogólności ba-
dań. Do budowy zasobnika mogą być użyte innego 
typu źródła chemiczne i superkondensatory. W tabe-
lach 1 i 2 przedstawiono podstawowe parametry tech-
niczne modelowanych podzespołów. 

Znajomość modeli podzespołów składowych jest 
ważna ze względu na możliwość symulacji działania ta-
kiego zasobnika w różnych możliwych konfiguracjach. 
Dodatkowo, w przypadku znajomości profili obciąże-
nia, jest możliwe zaprojektowanie optymalnej konstruk-
cji ze względu na koszt budowy i przyszłej eksploatacji. 
W ramach prowadzonych badań opracowano model 
baterii AHI typu S30-0080 w postaci jak na rys. 3.

Model składa się z dwóch części. Pierwsza (rys. 3a) 
przedstawia obwód mocy. Elementy pasywne R1 i C1 
odwzorowują krótkoterminową (sekundy) odpowiedź 
baterii na zmianę obciążenia, natomiast wartości ele-
mentów Rp i R0 decydują o jej rezystancji wewnętrz-
nej. Część druga (rys. 3b) przedstawia układ sterujący 
odpowiedzialny za prezentację siły elektromotorycznej 
U0 zależnej od napięcia UOCV i efektu długookreso-
wej (godziny) odpowiedzi ΔUp na zmianę prądu ob-
ciążenia I0. Model uwzględnia stan naładowania 
baterii w postaci ładunku bieżącego Q_a i ładunku 
początkowego Q_init. Parametry modeli wyznaczono 

tab. 1. Bateria AHI S30-0080 – parametry

Trwałość  
(przy rozładowaniu do 70% 
oryginalnej pojemności)

3000 cykli 

Temperatura pracy -5ºC–40ºC (otoczenie)

Pojemność nominalna 2,6 kWh

Zakres napięcia 40,0–57,6 V

Napięcie znamionowe 48 V

Moc nominalna 680 W

Moc maksymalna 800 W

Prąd stały 17 A

Użyteczna głębokość 
rozładowania 100%

Wydajność > 90 %

Wysokość 935 mm

Szerokość 330 mm

Głębokość 310 mm

Masa 118 kg

tab. 2. Parametry superkondensatora

Typ LSUM 129R6C 0062F EA

Pojemność 
kondensatora 62,5 F

Zakres napięcia 136,8 V

Napięcie 
znamionowe 129,6 V

Rezystancja 13,2 mΩ

Pojemność 
elektryczna

Początkowa 145,8 Wh

Końcowa 116,6 Wh

Maksymalny prąd 
stały

ΔT=15°C 190 A

ΔT=40°C 260 A

Prąd Ubytek <27 mA

Temperatura
Pracy -40 ~ +65 °C

Przechowywania -40 ~ +70 °C

a)

b)

rys. 3. Model baterii AHI typu S30-0080: 
a) obwód mocy, b) układ sterujący

w oparciu analizę odpowiedzi rzeczywistej baterii AHI 
na znane (impulsowe) pobudzenie.

Wyniki obliczeń parametrów modelu baterii AHI 
przedstawiono w tabeli 3. Model modułu superkon-
densatorowego przedstawiono na rys. 4.

Elementy R1 i C1 zastępczego obwodu elektrycz-
nego są odpowiedzialne za krótkoterminową (sekun-
dy) odpowiedź modelu na zmiany prądu ładowania 
lub rozładowania. Wartości elementów R2 i C2 oraz 

R3 i C3 mają wpływ odpowiednio na średnio- (minu-
ty) i długoterminową (setki minut) odpowiedź modelu. 
Rezystor R4 uwzględnia efekt samorozładowania su-
perkondensatora. Badanie odpowiedzi rzeczywistego 
modułu superkondensatora na znane pobudzenie 
umożliwiło obliczenie parametrów schematu zastęp-
czego modelu jak na rys. 4. Wyniosły: R1=0,052 Ω, 
C1=52,36 F, R2=106 Ω, C2=7,9 F, R3=96,8 Ω, 
C3=3,24 F, R4=1129 Ω. 

Sterownik hybrydowego zasobnika energii

Bezpośrednie, równoległe połączenie baterii che-
micznej z superkondensatorem nie jest optymalne. 
Uniemożliwia ono pełniejsze wykorzystanie superkon-
densatora, jak również nie zapewnia kontroli nad prą-
dami ładowania i rozładowania baterii chemicznej. 
W celu efektywniejszego wykorzystania źródeł energii 
oraz lepszej kontroli napięć i prądów w zasobniku za-

projektowano i wykonano układ sterownika hybrydo-
wego zasobnika energii. Składa się on z dwóch prze-
kształtników DC/DC – głównego i pomocniczego. 
Przekształtnik główny reguluje przepływ prądu z bate-
rii chemicznej do superkondensatora i odwrotnie. Ta 
funkcja regulacyjna zapewnia ochronę baterii przed 
nadmiernym prądem rozładowania lub ładowania. 
Zaimplementowane w sterowniku DSP oprogramowa-
nie zapewnia odpowiedni profil ładowania zależny od 
typu baterii. Przekształtnik pomocniczy służy do wyrów-
nywania napięć pomiędzy szeregowo połączonymi su-
perkondensatorami. Parametry techniczne sterownika 
SHZE przedstawiono w tabeli 4.

W celu zapewnienia nadzoru nad pracą zasobnika 
hybrydowego zaprojektowano układ komunikacyjny 
według standardu CAN. Widok sterownika hybrydo-
wego zasobnika energii przedstawiono na fot. 1.

tab. 3.

Rezystancja wewnętrzna R0 0,645 Ω

Rezystancja polaryzacyjna R1 0,104 Ω

Pojemność polaryzacyjna C1 56,8 F

Wzmocnienie filtru Kf 0,288

Stała czasowa filtru Tf 10800 s

Napięcie na otwartych zaciskach 
baterii UOCV

-2,9667(SOC)2 + 
10,489(SOC) + 
46,301 V

rys. 4. Model modułu superkondensatorowego

tab. 4.

PRZEKSZTAŁTNIK GŁÓWNY

Napięcie wejściowe 20–60 V

Napięcie wyjściowe 20–70 V

Prąd wejściowy 
maksymalny

-17 A /+17 A  
(wartość chwilowa)

Prąd wejściowy 
nominalny regulowany -10 A / +10 A

Moc maksymalna 
(chwilowa) 1000 W

Moc nominalna 480 W

PRZEKSZTAŁTNIK POMOCNICZY

Napięcie wejściowe 20–70 V

Napięcie wyjściowe 40–140 V 

Prąd wejściowy 
maksymalny

-7 A /+7 A  
(wartość chwilowa)

Prąd wejściowy 
nominalny regulowany -5 A / +5 A

Moc maksymalna 
(chwilowa) 490 W

Moc nominalna 350 W

ZASILANIE POTRZEB WŁASNYCH

Moc pobierana z baterii 
w stanie uśpienia

72 mW (dla napięcia 
wejściowego 48 V)

Moc pobierana z baterii 
w stanie aktywnym

3,7 W (dla napięcia 
wejściowego 48V)

INNE PARAMETRY

Masa 2190 g

Wymiary 170 x 67 x 164 mm  
(208 mm)
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Wykonany sterownik został wyposażony w opro-
gramowanie do realizacji następujących zadań:
• regulacji prądów ładowania i rozładowania ba-

terii AHI,
• regulacji napięcia wyjściowego zasobnika,
• wyrównywania napięć na superkondensatorach,
• monitorowania bieżącego stanu naładowania 

(rozładowania) zasobnika.

Przykład realizacji hybrydowego zasobnika 
energii

W ramach prowadzonych prac wykonano zasob-
nik hybrydowy w konfiguracji szeregowej jak na rys. 2 
z dwiema bateriami AHI typu S30-0080 i dwoma su-
perkondensatorami typu LSUM 129R6C 0062F EA. 
Do połączenia tych podzespołów wykorzystano dwa 
sterowniki SHZE w wersji 01. Stanowisko badawcze 
wraz z zainstalowanymi bateriami przedstawiono na 
fot. 2. W celu zapewnienia nadzoru nad pracą zasob-
nika hybrydowego zaprojektowano układ transmisji 
danych złożony z następujących urządzeń:
• sterowników SHZE z interfejsami CAN, 
• modułów SC z interfejsami do komunikacji CAN,
• komputera PC z oprogramowaniem komunikacyj-

nym i wizualizacyjnym. 
Komunikacja jest realizowana z wykorzystaniem 

transmisji danych w standardzie CAN2.0B z 29-bi-
towym identyfikatorem wiadomości. W celu monito-
rowania zasobnika hybrydowego powstała aplikacja 

  a)  b)
fot. 1. Widok sterownika SHZE 01 od strony: 
a) połączenia z baterią i superkondensatorem, b) połączeń 
wyjściowych i interfejsu komunikacyjnego CAN

fot. 2. Widok głównych elementów składowych zasobnika: 
akumulatory AHI (na pierwszym planie), sterowniki SHZE 
zamontowane na szynie wsporczej (bezpośrednio za 
akumulatorami AHI), superkondensatory umieszczone na półkach 
w stojaku montażowym

fot. 3. Stanowisko laboratoryjne z zasobnikiem hybrydowym. 
Lokalne monitorowanie pracy za pomocą komputera PC

wizualizująca bieżące wartości kluczowych parame-
trów zasobnika: 
• U_BATx – napięcie baterii AHI,
• I_BATx – prąd baterii AHI,
• I_EQUx – prąd ekwipotencjalizacji,
• SOCx – stan naładowania baterii AHI,
• U_STx – napięcie wyjściowe zasobnika,
• I_ST – prąd wyjściowy zasobnika,

Jako wartości zadane (referencyjne) używane są 
dane:
• U_STrefx – napięcie zadane na baterii superkon-

densatora,
• I_BATrefx – prąd zadany baterii AHI,
• I_EQUrefx – zadany prąd wyrównawczy,
• SOCrefx – zadany poziom naładowania, (x=1 

lub 2)
Na fot. 3 przedstawiono komputer PC w połączeniu 

z zasobnikiem i uruchomioną aplikacją wizualizacyjną.

Przykład możliwego wykorzystania zasobnika 
w połączeniu z bateriami fotowoltaicznymi

Na rys. 4 przedstawiono sposób wykorzystania hy-
brydowego zasobnika energii w systemie fotowoltaicz-
nym. Zasobnik składa się z N połączonych jednostek, 
z których każda zawiera baterię chemiczną, moduł 
superkondensatorowy i sterownik. Liczba N jednostek 
musi być dopasowana do napięcia roboczego insta-
lacji fotowoltaicznej.

Zasobnik jak na rys. 4 utrzymuje napięcie na zaci-
skach wyjściowych o wartości maksymalizującej śred-
nią moc dostarczaną przez baterię fotowoltaiczną. 
Krótkotrwałe fluktuacje nasłonecznienia są łagodzone 
za pomocą energii dostarczanej lub przejmowanej 
przez superkondensatory, natomiast długookresowe 
zmiany są kompensowane energią z baterii chemicz-
nej. Sterowniki i moduły superkondensatorowe są 
połączone magistralą komunikacyjną CAN umoż-
liwiającą wymianę danych pomiędzy sterownika-
mi i nadrzędnym systemem typu SCADA w zakresie 
utrzymania wymaganego napięcia wyjściowego oraz 
prądu rozładowania lub ładowania baterii. Nadzór 
nad baterią hybrydową może odbywać się lokalnie 
za pomocą komputera PC lub poprzez sieć Internet 
(Ethernet).

Podsumowanie

Efektem praktycznym realizowanych prac była bu-
dowa eksperymentalnego zasobnika hybrydowego. 
W trakcie badań potwierdzono efektywność połącze-
nia baterii chemicznej i superkondensatora. Opraco-
wano modele baterii i superkondensatora przydatne 
do optymalizacji konstrukcji zasobnika.

Budowa zasobników zawierających różne ma-
gazynujące energię elementy składowe, np. baterie 

chemiczne i superkondensatory, ma uzasadnienie 
ekonomiczne i techniczne. W pracy [4] przedstawio-
no metodę optymalizacji zasobnika hybrydowego 
przeznaczonego do zadań regulacyjnych w sieci ener-
getycznej. Z przedstawionych badań wynika, że za-
stosowanie superkondensatorów zwiększa znacząco 
efektywność ekonomiczną poprzez ograniczenie kosz-
tów związanych z wymianą baterii chemicznych. ■

rys. 4. Przykład połączenia zasobnika hybrydowego z baterią 
fotowoltaiczną: HSMSC (SHZE) – sterownik hybrydowego 
zasobnika energii, BAT – bateria chemiczna AHI, SC – moduł 
superkondensatora LSUM
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Materiały termoelektryczne w odbiorze ciepła 
odpadowego

Wielkotonażowe procesy technologicz-
ne i przemysłowe, rolnictwo, motoryza-
cja i urządzenia życia codziennego (AGD 

i RTV), a także układy w mikroskali wykorzystywane 
m.in. w elektronice, technologiach kosmicznych, 
biotechnologii czy medycynie wiążą się z generowa-
niem ciepła odpadowego. W wielu przypadkach za-
graża ono bezpieczeństwu pracy maszyn i urządzeń 
(np. przegrzewanie) lub obniża wydajność procesów. 
Niezależnie od skali zjawiska – praktycznie w każdej 
dziedzinie – zachodzi konieczność chłodzenia wyko-
rzystywanych urządzeń i odbioru ubocznego ciepła. 
Najpopularniejsze i tradycyjnie stosowane metody 
chłodzenia za pomocą radiatorów, wentylatorów czy 
obiegów gazów lub cieczy chłodzących, przy obec-
nym stanie wiedzy na temat szkodliwości freonów, 
postępującej miniaturyzacji, specjalizacji i kompli-
kacji geometrycznej układów oraz nowych obsza-
rach działalności człowieka, nie zawsze są możliwe 
do zastosowania. 

Coraz powszechniejsze staje się chłodzenie ter-
moelektryczne, które stwarza możliwość odzysku 
odpadowego ciepła i ponowne wykorzystanie go 
w postaci energii elektrycznej. Zjawiska termoelek-
tryczne polegają na konwersji ciepła w energię elek-
tryczną i odwrotnie – pochłanianiu lub wydzielaniu 
ciepła przy przepływie prądu. 

Chłodzenie termoelektryczne, w odróżnieniu od 
klasycznych metod stosowanych w technice chłod-
niczej, może zachodzić z pominięciem procesów 
sprężania i rozprężania, bez użycia szkodliwych 
czynników (freonów) i ruchomych części (wentylato-
rów). Wadą aktualnie wykorzystywanych materiałów 
termoelektrycznych jest stosunkowo niska sprawność 
zachodzących procesów [1]. 

Zjawiska termoelektryczne

Zjawiska termoelektryczne mogą wystąpić w ma-
teriale przewodzącym prąd elektryczny lub na styku 
dwóch materiałów – jednego z niedoborem, drugie-
go z nadmiarem elektronów. Układ musi dodatkowo 
wykazywać gradient temperatury lub być poddany 
przepływowi prądu elektrycznego [2]. Wśród zja-
wisk termoelektrycznych wyróżnia się trzy podstawo-
we: zjawisko Seebecka, zjawisko Peltiera i zjawisko 
Thomsona. 

Zjawisko Seebecka odkryte zostało w 1822 roku. 
W zamkniętym obwodzie elektrycznym utworzonym 
przez dwa materiały przewodzące, których styki 

utrzymywane są w różnej temperaturze, powstaje 
siła termoelektryczna (Us) i zaczyna płynąć prąd 
[2–4].

Us = α ∙ (T1-T2)

gdzie α [V/K] – współczynnik Seebecka, T1 i T2 
[K] – temperatura spoiny gorącej (1) i zimnej (2). 
Wartość powstającej w ogniwie siły termoelektrycz-
nej (US) jest proporcjonalna do różnicy temperatury  
T1-T2 w miejscu połączenia materiałów, a współ-
czynnik proporcjonalności α ma charakter stałej 
materiałowej zależnej od rodzaju materiału i tem-
peratury. Dla większości metali używanych do budo-
wy termoelementów współczynnik Seebecka osiąga 
wartości rzędu kilkudziesięciu µV/K. 

Zjawisko Peltiera, odkryte w 1834 roku, polega 
na pochłanianiu lub wydzielaniu ciepła podczas 
przepływu prądu przez złącze dwóch materiałów 
przewodzących. O tym, na którym styku zachodzi 
wydzielanie ciepła, a na którym pochłanianie, de-
cyduje kierunek przepływającego prądu. Zjawisko 
Peltiera jest odwrotne do zjawiska Seebecka [2–4]. 
Ciepło Peltiera (QP) jest proporcjonalne do prądu 
przepływającego przez styk.

QP = π ∙ I

gdzie π [V] – współczynnik Peltiera, zależny od 
temperatury, I [A] – natężenie prądu w obwodzie. 
Zjawisko Peltiera wykorzystywane jest do budowy 
pomp ciepła oraz chłodziarek o małych rozmiarach 
i pozbawionych części ruchomych, przez co łatwych 
w obsłudze i o wysokiej niezawodności. 

Zjawisko Thomsona zostało opisane w 1856 
roku. Towarzyszy ono efektom Seebecka i Peltiera, 
a polega na indukowanym przepływie elektronów 
przez jeden materiał ogniwa termoelektrycznego, 
w którym występuje gradient temperatury. Efekt 
Thomsona może zachodzić też w odwrotnym kierun-
ku, kiedy prąd przepływający przez materiał termo-
elementu wywołuje powstanie w nim gradientu tem-
peratury. O tym, czy w danym przewodniku ciepło 
jest pochłaniane czy wydzielane, decyduje kierunek 
przepływu prądu względem gradientu temperatury.

Na potrzeby inżynierii materiałowej, dla umożli-
wienia szybkiej oceny materiału pod względem przy-
datności do zastosowań termoelektrycznych, przyję-
to zunifikowane stałe materiałowe, tj. współczynnik 
dobroci termoelektrycznej i współczynnik Seebecka. 

Zdaniem autora, dla pełnej charakterystyki materia-
łów o właściwościach termoelektrycznych, powinno 
się jednocześnie charakteryzować inne właściwości 
warunkujące powyższe parametry, m.in.: przewod-
ność elektryczną, współczynnik przewodzenia ciepła 
oraz temperaturę degradacji (lub pracy) materiału.

Jako podstawowy parametr termoelektryczny 
przyjmuje się współczynnik efektywności materia-
łowej. Wydajność (termoelektryczną) przenoszenia 
ciepła i konwersji energii w materiałach i urządze-
niach termoelektrycznych określa bezwymiarowy 
współczynnik dobroci termoelektrycznej ZT [5].

gdzie α [V/K] – współczynnik Seebecka, σ [S/m] 
– przewodność elektryczna, ρ [Ω∙m] – rezystywność 
skrośna, λ [W/m∙K] – współczynnik przewodzenia 
ciepła, T [K] – temperatura absolutna [1, 6]. 

Do zastosowań termoelektrycznych poszukuje się 
materiałów o stałej ZT ok. 3. Taka wartość jest zbli-
żona do wydajności mechanicznych urządzeń chło-
dzących i pozwoliłaby zastosować materiały termo-
elektryczne na szerszą skalę [7].

Materiały termoelektryczne

Rozwój generatorów i chłodziarek termoelek-
trycznych obserwuje się od drugiej połowy XX wie-
ku. Obecnie najpopularniejszymi materiałami ter-
moelektrycznymi są półprzewodniki z dużą ilością 
domieszek: tellurek i antymonek bizmutu oraz sto-
py antymonu, selenu, telluru i bizmutu. Kompozy-
ty stopowe o właściwościach termoelektrycznych 

wytwarzane w masie w procesach metalurgicznych 
wykazują ZT ok. 1: Bi2Te3/Bi2Se3 (25% mol) – ZT = 
0,6 oraz Bi2Te3/Sb2Te3 (75% mol) – ZT = 0,9 [2]. 
Co znamienne, większość tych materiałów najlep-
szą wydajność termoelektryczną wykazuje dopiero 
w temperaturze powyżej 400 K [8].

Znaczącą wadą materiałów stopowych i metali 
jest ich szkodliwy pływ na środowisko – od wydoby-
cia i/lub produkcji (rafinacja, odpady produkcyjne), 
przez formowanie (energochłonne procesy hutnicze) 
i praktycznie niemożliwy recykling [10]. 

Alternatywną dla metali i stopów metalicznych są 
znacznie mniej toksyczne tlenki nieorganiczne. Ich 
wydajność termoelektryczna jest wprawdzie niższa 
niż tellurków i antymonków, ale rekompensowane 
jest to dobrą stabilnością i mniejszym obciążeniem 
środowiska. Tlenki o najlepszych właściwościach 
termoelektrycznych to NaXCoO2 i Co3Co4O9 oraz 
domieszkowane CoMnO3, SrTiO3 i ZnO [11]. War-
tość ZT tych materiałów sięga 0,5–0,9 w tempe-
raturze 1050 K. Wartości ZT materiałów na bazie 
CaMnO3 plasują się w zakresie 0,1–0,3, opartych 
na In2O3 – ZT = 0,45 w 1273 K, a perowskitów 
La1-XSrXCrO3 – ZT = 0,14 w 1600 K. Inne przykła-
dy tlenków termoelektrycznych to LaCoO3, LaCuO4 
and CuAlO2 o ZT 0,01–0,1 [11, 12]. Dużą zaletą 
materiałów na bazie tlenków, pod względem zasto-
sowań termoelektrycznych, jest ich niska przewod-
ność cieplna (rzędu 0,1–1,6 W/mK) i możliwość 
modyfikacji. Materiały te jednak wymagają wysoko-
temperaturowej obróbki i nie są termoelektrycznie 
aktywne w temperaturze otoczenia [11, 13]. 

Polimery przewodzące wykazują aktywność ter-
moelektryczną już w temperaturze otoczenia, są tanie 

i komercyjnie dostępne, obojętne 
chemicznie oraz łatwe do otrzyma-
nia, przetwarzania i formowania 
w różnorodne kształty [14–16]. Do-
datkowo cechą charakterystyczną 
polimerów jest stosunkowo mała 
gęstość, co znacząco obniża masę 
wyrobów w stosunku do produk-
tów stopowych. Istnieje wiele prac, 
m.in. [15-18], dotyczących prób 
wykorzystania polimerów przewo-
dzących w urządzeniach termoelek-
trycznych. Problemem w praktycz-
nym zastosowaniu tych materiałów, 
według niektórych autorów [10, 
17], jest wciąż zbyt niska sprawność 
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tab. 1. Parametry termoelektryczne wybranych 
półprzewodników i metali [2, 9]

Materiał
σ 

 [1/Ω∙cm]
α 

 [µV/K]
α2σ 

[W/mK2]
k 

[W/mK]
Z 

[K-1]

Bi2Te3 1000,0 200,00 4,0∙10-3 1,60 3,0∙10-3

PbTe 450,0 20,00 2,6∙10-3 2,00 1,2∙10-3

p-SiGe 758,0 144,00 1,6∙10-3 4,80 3,4∙10-4

n-SiGe 990,0 -136,00 1,8∙10-3 4,45 4,1∙10-4

Cu 580000,0 1,83 1,9∙10-4 398,0 4,8∙10-7

Ni 138889.,0 -19,50 5,3∙10-3 90,50 5,9∙10-5

Ti 23810,0 9,10 2,0∙10-4 21,90 9,1∙10-6

ZT=
α2σT

λ
α2T
ρλ=
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termoelektryczna. Modyfikacja może zmieniać wydaj-
ność konwersji jedynie w pewnym zakresie [19]. 

Polimery przewodzące to wciąż stosunkowo nowa 
grupa materiałów, jeszcze nie w pełni zbadana, dla-
tego też nawet najmniejsza zmiana ich właściwości 
może okazać się przełomem w ich zastosowaniu do 
usuwania, generowania, a także odzysku i konwersji 
ciepła, szczególnie w układach o niewielkich roz-
miarach [20]. 

Polimery przewodzące stały się popularnym przed-
miotem badań od czasu odkrycia przez MacDiarmi-
da w 1977 roku, że modyfikowany poliacetylen może 
przewodzić jak metale σmax ~ 60 000 S/cm [16, 21]. 
W 2000 roku Alan Heeger, Alan MacDiarmid i Hide-
ki Shirakawa otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie 
chemii za pracę dotyczącą polimerów przewodzą-
cych [22]. W literaturze, m.in. [16], często poruszany 
jest potencjał polimerów elektroprzewodzących do 
chłodzenia termoelektrycznego i generowania ener-
gii elektrycznej.

Obecnie znanych jest około dwudziestu struktur 
polimerów skoniugowanych o właściwościach prze-
wodzących [21]. Popularnymi i reprezentatywnymi 
przykładami tej grupy materiałów są poliacetylen 

(PAC), polipirol (PPY), politiofen (PT), polianilina 
(PANI), polifenylenowinylen (PPV) i poli(p-fenylen) 
(PPP) oraz ich pochodne, których wzory strukturalne 
przedstawiono na rys.1.

Wydajność termoelektryczna różnych polimerów 
przewodzących jest mniej więcej jednakowa. Współ-
czynnik Seebecka w temperaturze otoczenia osiąga 
wartości rzędu kilku do kilkunastu µV/K, a zależy 
od rodzaju polimeru, jego modyfikacji i stopnia kry-
staliczności oraz porowatości [22–24]. Dla przykła-
du, wartości siły termoelektrycznej polipirolu (PYY) 
syntezowanego różnymi metodami są zbliżone, 
natomiast różnią się w zależności od stopnia upo-
rządkowania i porowatości poszczególnych odmian 
polimeru [16, 22, 24].

Polianilina (PANI) jest jednym z najpowszechniej-
szych i najbardziej perspektywicznych (termoelektrycz-
nie) polimerów ze względu na aktywność termoelek-
tryczną już w temperaturze 300–450 K [1, 24–26]. 
W porównaniu z innymi polimerami przewodzącymi, 
PANI jest niedroga, łatwa do wytworzenia i formo-
wania, a jej właściwości można szeroko modyfiko-
wać. Inne zalety tej substancji to niska przewodność 
cieplna (0,2 W/mK), wysoka stabilność temperatu-
rowa (temperatura zeszklenia <200°C, degradacji 
<300°C) i chemiczna oraz stabilność środowiskowa. 
Polianilinę można łączyć z popularnymi materiałami fo
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tab. 2. Właściwości termoelektryczne 
polimerów przewodzących [10]

Polimer Modifikator σ[(Ω∙cm)-1] α [µV/K] α2σ[W/mK2]

Poliacetylen 
(PAC)

– 6405 20,6 2,7∙10-4

I* 60000 15,0 1,3∙10-3

Polianilina 
(PANI)

– 18 3,0 1,6∙10-8

CSA** 200 10,0 2,0∙10-6

Polipirol (PPY)
– 26 5,0 6,5∙10-8

PANI 15 7,0 7,4∙10-8

*I – jod 
**CSA – kwas kamforosulfonowy

rys.1. Budowa chemiczna polimerów samoistnie przewodzących

fot.1. Kształtka termoelektryczna PANI – produkt IEL

konstrukcyjnymi (metale, szkła, tworzywa etc.) w for-
mę kompozytów i materiałów warstwowych [14, 19]. 
Wartość ZT polianiliny sięga 1∙10-2. PANI jest pierw-
szym komercyjnie dostępnym polimerem przewodzą-
cym, wokół którego zainteresowanie badawcze wciąż 
wzrasta [1, 6, 14, 27].

Podsumowanie

W nowoczesnych technologiach zwraca się coraz 
większą uwagę na obciążenie środowiska, a przepisy 
regulujące produkcję i wykorzystywanie materiałów 
są coraz bardziej restrykcyjne. Ważnym aspektem 
jest możliwość odzysku i ponownego wykorzystania 
zużytych części i surowców. Zastosowanie materiałów 
i urządzeń termoelektrycznych do konwersji energii 
powinno zatem uwzględniać aspekty ekologiczne. 
Stopowe materiały nieorganiczne znacznie obciążają 
środowisko przez wysokoodpadowe procesy rafina-
cji, energochłonne procesy syntezy materiałów i for-
mowania wyrobów, koszty zużycia produktów oraz 
znikomy odzysk i recykling odpadów. Proekologicz-
na technologia powinna wykluczyć lub przynajmniej 
ograniczyć użycie metali ciężkich i obniżyć energo-
chłonność procesów produkcyjnych. Organiczne po-
limery przewodzące mogą okazać się rozwiązaniem 
zmniejszającym obciążenie środowiska ze względu 
na skład pierwiastkowy, niższe koszty wytwarzania 
i przetwórstwa oraz możliwość recyklingu [10]. ■
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Funkcjonowanie w ramach Sieci Badawczej Łuka-
siewicz wymaga stałego dostosowywania działal-
ności Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki do 

aktywności Centrum Łukasiewicz. Instytut podejmuje 
czynności wpisujące się nie tylko w strategię i wymaga-
nia Sieci na bieżący rok, lecz także inicjuje różnorod-
ne własne projekty o dużym znaczeniu wewnętrznym, 
w nawiązaniu do realizowanej koncepcji komplekso-
wego rozwoju Instytutu. Poniżej krótka charakterystyka 
najistotniejszych aktywności Ł-IEL w pierwszym półro-
czu 2020 roku.

We wskazanym okresie, w ramach działalności na 
rzecz Łukasiewicza, przedstawiciele Instytutu brali wie-
lokrotnie udział m.in. w:
1) spotkaniach siedmiu Platform Kompetencji Łuka-

siewicza,
2) spotkaniach Grup Badawczych Łukasiewicza,
3) spotkaniach Prezesa Centrum Łukasiewicz z dyrek-

torami instytutów Sieci,
4) innych spotkaniach Sieci poświęconych specjal-

nym wydarzeniom, w szczególności projektom oraz 
uzgodnieniom opracowywanych dokumentów we-
wnętrznych.
Własnymi siłami Instytut zainicjował realizację we-

wnętrznego programu zarządzania talentami, na który 
do tej pory składają się:
1) wewnętrzny cykl trzech szkoleń w formie zdalnej 

w zakresie: bhp, metodyki archiwalnej oraz zarzą-
dzania projektami,

2) dwa szkolenia zewnętrzne z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi i organizacji pracy,

3) szkolenie zewnętrzne w zakresie pracy przy sieciach, 
instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych 
połączone z podnoszeniem kwalifikacji i upraw-
nień elektrycznych,

4) specjalistyczne szkolenie zewnętrzne z zakresu pro-
gramu SOLIDWORKS PDM,

5) szkolenie wewnętrzne z zakresu zamówień publicz-
nych.

Działalność prospołeczna Instytutu to m.in.: 
1) wdrożenie nowego zakładowego funduszu świad-

czeń socjalnych, w związku z czym zorganizowano:
• cykl czterech wystaw tematycznych („Galeria 

fotografii Ł-IEL”, „Lata dwudzieste”, wystawa 
upamiętniająca setną rocznicę urodzin Karola 
Wojtyły, „Międzynarodowy Dzień Elektryka”),

• imprezę integracyjną kulturalno-rekreacyjną 
w rytmie lat 20. XX w.,

• obchody Dnia Kobiet,
• obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka,
• otwarcie nowej sali wystawienniczej „Retro”,
• otwarcie nowej sali obrad „Pod kablami”,
• wyjazd integracyjny rekreacyjno-sportowy,

2) wdrożenie polityki prozdrowotnej, w ramach której:
• pracownikom przysługuje rekompensata za 

czas, którego nie poświęcają na palenie wyro-
bów tytoniowych,

• zorganizowano drugą edycję kursu tańca, pro-
wadzonego przez pracownika Instytutu,

• zorganizowano badania lekarskie dla pracow-
ników,

• trwa przenoszenie i wyznaczanie nowych stref 
palenia wyrobów tytoniowych,

3) oddanie do użytku nowego pomieszczenia socjal-
nego,

4) rozpoczęcie nasadzeń kwiatów,
5) rozpoczęcie odtwarzania strefy upraw,
6) rozpoczęcie przygotowań do obchodów jubileuszu 

75-lecia Instytutu, w ramach których m.in.:
• przeprowadzono konkurs na nazwy ulic we-

wnętrznych w siedzibie Instytutu,
• prowadzony jest konkurs na scenariusz filmu 

o Instytucie.
Instytut zorganizował ponadto seminarium mię-

dzynarodowe pt.: „Nowoczesne technologie, które 
autentycznie mogą zmienić świat” z udziałem polskie-
go inżyniera i wynalazcy pracującego w USA Janusza  

Działalność Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki 
w I połowie 2020 roku

Miło nam donieść, że pracownicy Instytu-
tu – dr hab. inż. Konrad Dąbała, prof. IEL oraz 
prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski – zajęli 
I miejsce w konkursie im. prof. Mieczysława Pożary-
skiego na najlepszy artykuł opublikowany w czaso-
pismach-organach SEP w 2019 roku.

W artykule pt. „Converter-Fed Electric Vehicle 
(Car) Drives – A Critical Review” omówili i porów-
nali podstawowe wymagania oraz aktualne rozwią-
zania napędów przekształtnikowych dla pojazdów 
elektrycznych, w szczególności dla samochodów 
elektrycznych. Podstawowe części układu napę-
dowego przedstawili w następującej kolejności: 
elektryczne silniki trakcyjne, przekształtniki ener-
goelektroniczne i metody sterowania momentu 
i strumienia silników trakcyjnych. Zaprezentowali 
również kierunki przyszłych zmian i tendencji roz-
wojowych poszczególnych części takich napędów.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!!! 

Z życia Instytutu 
Aktualności

Liberkowskiego, połączone z drugą odsłoną semina-
rium w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W pierwszym półroczu 2020 roku Instytut podpisał 
wiele umów pozwalających na rozpoczęcie szerokiej 
współpracy badawczej, rozwojowej i wdrożeniowej, 
także w zakresie walki ze skutkami COVID-19.

Działalność projektowa Instytutu, obejmująca różne 
inicjatywy wewnętrzne, to w szczególności:
1) selekcja zbiorów bibliotecznych,
2) reorganizacja archiwum zakładowego,
3) wyprzedaż zbędnego mienia oraz złomu,
4) działania związane z rebrandingiem,
5) rozpoczęcie remontu pomieszczeń biurowych 

oraz szkoleniowych, z utworzeniem recepcji 
włącznie,

6) rozpoczęcie wymiany stolarki drzwiowej,
7) przygotowanie planu zabezpieczenia budynków 

w Oddziale we Wrocławiu,
8) powołanie nowej Rady Zarządzającej ds. Certy-

fikacji,
9) dwa posiedzenia Rady Instytutu,
10) otwarcie pracowni konstrukcyjno-projektowej 

dedykowanej elektromobilności,
11) utworzenie wspólnej z PWSZ w Chełmie Pracow-

ni Technologii Nadprzewodnikowych na Lubel-
szczyźnie,

12) wydanie dwóch numerów nowego czasopi-
sma pt. „Inżynieria Elektryczna” poświęconych: 
1. pracom naszych pracowników oraz zakła-
dom badawczym i innym jednostkom Instytutu, 
2. elektromobilności,

13) wydanie nowego numeru czasopisma pt. „Prace 
Instytutu Elektrotechniki”,

14) sprzedaż starych i wyeksploatowanych pojazdów 
mechanicznych oraz zakup nowych,

15) wdrożenie lub rozpoczęcie opracowywania no-
wych regulacji wewnętrznych w zakresie m.in.:
• uruchomienia systemu wizyjnego Centrum 

Łukasiewicz,
• prowadzenia ewidencji i rejestrów,
• uruchomienia systemu zarządzania persone-

lem,
• procesów inwentaryzacyjnych, zabezpiecze-

nia i gospodarowania majątkiem, a także 
ochrony mienia,

• obiegu dokumentów finansowych,
• prowadzenia naborów,
• prowadzenia postępowań zakupowych (za-

mówienia publiczne).
tekst Michał Zalewski, fot. Mateusz Fijołek
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Zastosowanie dezynfekcji promieniowaniem 
ultrafioletowym w kontekście aktualnej sytuacji 
epidemicznej

Za pierwszą udokumentowaną epidemię uznaje 
się zarazę w Atenach w 430 r. p.n.e. Pozbawi-
ła ona życia prawie 60% (inne źródła poda-

ją 25%) mieszkańców tego państwa-miasta, przy-
czyniając się również do upadku jego hegemonii 
w świecie helleńskim na rzecz Sparty w wyniku wojny 
peloponeskiej (431–404 p.n.e.). Jak pisze ówczesny 
historyk Tukidydes: „zaraza wybuchła z niebywałą 
siłą” i „przewyższała wszystko, co da się opisać”. 
W innym miejscu jego dzieła „Wojna peloponeska” 
można przeczytać o skutkach choroby: „zdarzało 
się, że ludzie natychmiast po wyzdrowieniu traci-
li pamięć, nie zdawali sobie sprawy, kim są, i nie 
poznawali swych krewnych”. Tukidydes podejrzewał, 
że zaraza, przeszedłszy przez Egipt i Libię, trafiła do 
Aten z Etiopii [1].

Później stworzono kolejne określenie – „pan-
demia”, które pochodzi od słów pan-demos, czyli 
„wszyscy ludzie” i określa sytuację, kiedy choroba 
obejmuje cały świat. Największe pandemie, jakie 
dotknęły ludzkość w XX wieku, to grypa hiszpanka 
z 1918 roku, która pochłonęła od 50 do 100 mln 
ofiar, grypa azjatycka w 1957 roku (1 mln ofiar) oraz 
grypa Hongkong w 1968 roku (także 1 mln ofiar). 

Dla porównania w chwili pisania niniejszego ar-
tykułu (połowa czerwca 2020) rozwijająca się pan-
demia koronawirusa (COVID-19) spowodowała 
już – według WHO – śmierć około 0,46 mln osób 
na całym świecie. Warto wspomnieć także o in-
nych pandemiach, które w ubiegłych latach zebrały 
śmiertelne żniwo, jak: ebola, NDM-1, SARS, MERS 
i tzw. świńska grypa. 

Słowo „epidemia” pochodzi z języka greckiego epi-demos, i oznacza „pośród ludzi”. Zostało 
ono prawdopodobnie wymyślone przez Hipokratesa, przez co możemy rozumieć, że z choro-
bami występującymi na szeroką skalę zmagano się już w starożytności. W XXI wieku ludzkość 
niezmiennie toczy tę walkę z pomocą osiągnięć nauki i techniki.

rys.1. Mapa niektórych epidemii, które pojawiły się na Ziemi w ostatnich latach, opr. Global Preparedness Monitoring Board

Ciekawą informacją jest to, że zarejestrowano co-
raz większą zachorowalność na odrę – chorobę, która, 
jak sądzono, już dawno została wyeliminowana. Oka-
zuje się, że pojawił ponowny wzrost zachorowań na tę 
chorobę praktycznie w całej Europie. Główną przyczy-
ną takiego stanu jest spadek liczby szczepionych dzieci 
od 2006 roku [8].

Dezynfekcja i sterylizacja 

Dezynfekcja i sterylizacja są to dwa procesy, któ-
re można zastosować w procesie odkażania, jednak 
różnią się między sobą skutecznością. Dezynfekcja 
jest procesem usuwającym większą część wirusów 
i bakterii, gdzie istotnym jest czas trwania narażenia 
– im dłużej ono trwa, tym więcej drobnoustrojów 
będzie zneutralizowanych. Bardzo istotna jest infor-
macja, z jakim wirusem, bakterią czy patogenem 
ma się do czynienia, ponieważ nieprawidłowo do-
brane parametry dezynfekcji niekoniecznie muszą 
zlikwidować wszystkie zarazki. Sterylizację natomiast 
można nazwać wyjaławianiem i jest ona procesem 
umożliwiającym całkowite pozbycie się wszystkich 
drobnoustrojów. Sterylizacja jest procesem bardziej 
skomplikowanym, ale skuteczniejszym.

Promieniowanie UV

Promieniowanie ultrafioletowe (UV) zostało od-
kryte w 1801 roku przez niemieckiego fizyka Jo-
hanna Wilhelma Rittera i brytyjskiego chemika 
Williama Hyde'a Wollastona [2], którzy zaobserwo-
wali obecność niewidocznego, nieznanego wcze-
śniej promieniowania o długości fali krótszej niż 
odpowiadająca światłu fioletowemu. Badania pro-
wadzono za pomocą papierowej próbki nasączonej 
światłoczułym chlorkiem srebra i zaobserwowano, 
że papier nasączony wymienionym czynnikiem szyb-
ciej ciemnieje przy oświetlaniu badanym promie-
niowaniem niż światłem filetowym. 

Najsilniejszym naturalnym źródłem promienio-
wania ultrafioletowego (UV) jest Słońce [3]. Do 
powierzchni Ziemi dociera tylko jego część, ponie-
waż większość ulega pochłanianiu przez atmosferę 
ziemską, głównie dzięki zawartemu w niej ozonowi. 
W efekcie około 30% promieniowania słonecznego 
emitowanego w kierunku naszej planety jest odbija-
ne przez atmosferę, 20% jest przez nią pochłania-
ne, a tylko 50% energii promieniowania słoneczne-
go dociera do powierzchni Ziemi.

Zawartość promieniowania UV w świetle sło-
necznym zależy m.in. od szerokości geograficznej 
– najwyższe jego wartości występują między 30° sze-
rokości południowej, a 30° szerokości północnej. 
Wpływ na ilość promieniowania docierającego do 
Ziemi mają także położenie Słońca względem hory-
zontu [4], wysokość n.p.m., stopień czystości powie-
trza oraz ilość promieniowania odbitego. 

Warto wspomnieć, że natężenie promieniowania 
emitowanego przez Słońce (także ultrafioletu) cały 
czas się zmienia. Słońce charakteryzuje się około-
jedenastoletnim cyklem aktywności, co oznacza, że 
średnio co 5–6 lat emisja szkodliwego promienio-
wania osiąga minimum lub maksimum. Aktywność 
słoneczna to cały cykl zjawisk obejmujących m.in: 
wyrzuty materii, rozbłyski i turbulencje, które emi-
tują w przestrzeń kosmiczną ogromne ilości energii 
w praktycznie całym zakresie widma promieniowa-
nia słonecznego – także promieniowania UV.

Na rys. 2. przedstawiono w sposób graficzny 
zmiany w aktywności Słońca na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat [5]. 

Natomiast na fot. 1 przedstawiono zdjęcie roz-
grzanej plazmy na powierzchni Słońca z widocznym 
rozbłyskiem słonecznym. 

Ze względu na skutki oddziaływania na organi-
zmy żywe rozróżnia się kilka zakresów promieniowa-
nia ultrafioletowego. Poniżej podano zakresy pro-
mieniowania UV oraz procentową ilość dochodzącą 
do powierzchni Ziemi [6]: 
• UV-A – długość fali: 315–380 nm (ok. 96%), 
• UV-B – długość fali: 280–315 nm (ok. 4%),
• UV-C – długość fali: 220–280 nm (ok. 1% lub 

mniej),
• UV-V – długość fali: 180–220 nm (brak).

dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk, prof. IEL

Zakład Energoelektroniki i Transportu  
Elektrycznego

dr hab. inż. Krzysztof Zymmer, prof. IEL

Zakład Energoelektroniki 
i Transportu Elektrycznego

rys. 2. Cykl aktywności Słońca wynoszący 11 lat , opr. CIDC, 
Royal Observatory of Belgium [5]
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Promieniowanie UV-A [2] jest mniej szkodliwe 
dla organizmów żywych niż inne rodzaje promienio-
wania występujące w świetle słonecznym. Powoduje 
jednak uszkadzanie włókien kolagenowych w skórze, 
co przyspiesza procesy starzenia. Długoletnia ekspo-
zycja na duże dawki promieniowania UV-A może tak-
że powodować zaćmę, czyli zmętnienie soczewki oka.

Promieniowanie UV-B powoduje wytwarzanie 
witaminy D3 w skórze, przeciwdziałając w ten sposób 
powstawaniu krzywicy. Aby proces ten mógł przebie-
gać w sposób prawidłowy, potrzebna jest pewna mi-
nimalna dawka UV-B. Promieniowanie tego rodzaju 
w zbyt dużej dawce może wywoływać rumień skóry, 
a także objawy alergiczne.

Promieniowanie UV-C oraz UV-B mogą pro-
wadzić do uszkodzenia łańcuchów DNA. Przy nie-
wielkich dawkach promieniowania uszkodzenia są 
korygowane przez organizm. Zaburzenia tego proce-
su mogą doprowadzić do wystąpienia nowotworów 
skóry, w tym najbardziej agresywnego – czerniaka.

Promieniowanie UV-V jest całkowicie zatrzy-
mywane w górnych warstwach atmosfery i odpowia-
da za produkcję ozonu (O3), który, jak wspomniano 
wcześniej, ogranicza ilość szkodliwego promieniowa-
nia docierającego do powierzchni Ziemi. 

Na rys. 4 przedstawiono widmo promieniowania 
słonecznego w zakresie 200–1100 nm z zaznaczo-
nymi zakresami promieniowania ultrafioletowego  
(UV-C), (UV-B), (UV-A), zakresem widzialnym (VIS) 
oraz podczerwieni (IR). 

Promieniowanie ultrafioletowe jest szkodliwe dla 
ludzi i zwierząt. Niszczy wzrok i uszkadza skórę, zatem 
ekspozycja organizmów żywych na promieniowanie 
tego rodzaju powinna być niewielka. Szkodliwość 
oddziaływania UV dotyczy także wirusów i bakterii, 
zatem w odpowiednio bezpiecznych warunkach pro-

mieniowanie to może stać się sprzymierzeńcem ludzi 
w walce z niepożądanymi drobnoustrojami. 

Można odnieść wrażenie, że zastosowanie promie-
niowania UV do dezynfekcji jest idealnym rozwiąza-
niem. Należy jednak wspomnieć o ograniczeniach tej 
metody. W odróżnieniu od promieniowania gamma 
oraz rentgenowskiego, promieniowanie UV nie wnika 
w dezynfekowaną próbkę. W przypadku, gdy jest ona 
pokryta warstwą brudu lub tłuszczu, metoda ta będzie 
nieskuteczna. Stosuje się ją obecnie jako uzupełnienie 
procedury dezynfekcji, której podstawą jest odkaża-
nie powierzchni środkami chemicznymi. Należy także 
pamiętać, że podczas naświetlania promieniami UV 
w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie.

Wybrane konstrukcje urządzeń do 
dezynfekcji

Pandemia koronawirusa, która wybuchła w Chi-
nach pod koniec 2019 roku, a następnie w krótkim 
czasie ogarnęła cały świat, weryfikuje założenia stoso-
wania metod dezynfekcji oraz sterylizacji. Urządzenia 
realizujące wspomniane funkcje są w ofercie różnych 
producentów od ponad kilkudziesięciu lat i stosuje 
się je głównie w placówkach oraz laboratoriach me-
dycznych. Wykorzystywane są także w przemysłowych 
procesach produkcyjnych. To specjalistyczne urzą-
dzenia dedykowane wybranym gałęziom gospodarki. 

Na fot. 2 i 3 przedstawiono roboty stosowane do 
dezynfekcji wykorzystujące promieniowanie UV oraz 
środki chemiczne. W zależności od zastosowa nego 
ukła du sterującego można wyodrębnić różne tryby 
pracy, m.in. tryb autonomiczny oraz sterowany ręcznie. 
W trybie autonomicznym robot porusza się po powta-
rzalnym, zdefiniowanym wcześniej torze, wykorzystując 
różnego rodzaju czujniki zbliżeniowe, które informują 
o napotkanych na drodze przeszkodach i umożliwiają 

rys. 4. Widmo promieniowania słonecznego z zaznaczonymi zakresami UVC, UVB, UVA, VIS, IR,  
opr. Tomasz Przytarski, Niezależne Laboratorium Fotometryczne, www.laboratoriumfotometryczne.pl 

ich ominięcie. Roboty tego typu stosowane są przeważ-
nie w szpitalach i nie wymagają operatora. Po zakoń-
czeniu pracy urządzenie automatycznie podłącza się do 
stacji ładowania i czeka na pełne naładowanie akumu-
latorów. 

Roboty do de-
zynfekcji wykorzy-
stujące sterowanie 
ręczne stosuje się 
do zadań wewnątrz 
oraz na zewnątrz 
budynków wyma-
gających indywi-
dualnego podej-
ścia do procesu 
dezynfekcji.

Innym cieka-
wym sposobem 
dezynfekcji jest 
wykorzystanie ozo-
nu. Gaz ten jest 
jednym z najsilniej-
szych dostępnych 
utleniaczy i niszczy 

bakterie, wirusy i pleśń w powietrzu i wodzie. Dezyn-
fekcja ozonem znajduje zastosowanie m.in. w aqu-
aparkach, zastępując chlor w stacjach uzdatniania 
wody. Widok przykładowego generatora ozonu przed-
stawiono na fot. 4.

Na fot. 5 przedstawiono przenośne urządzenie do 
dezynfekcji telefonów komórkowych promieniowa-
niem UV.

Podsumowanie

Według badań wielu naukowców [7] przyczyną 
transmisji wirusów i bakterii na tak szeroką skalę jest 
globalizacja. Źródło zakażenia może być przeniesione 
w dowolne miejsce na Ziemi w czasie od kilkunastu 
godzin do kilku tygodni. Z pewnym prawdopodobień-
stwem można więc stwierdzić, że lokalne epidemie lub 
globalne pandemie mogą występować coraz częściej. 

fot. 2. Roboty do dezynfekcji promieniowaniem UV,  
fot. UVD Robots

fot. 3. Roboty do dezynfekcji środkiem chemicznym,  
fot. chinadaily.com.cn

rys.3. Przenikanie promieniowania UV przez atmosferę Ziemi, 
dr Karolina M. Zielinska, V. Labancova [4]

fot. 1. Zdjęcie Słońca przez filtr fotograficzny, fot Pixabay

fot. 4. Generator ozonu 10 000 mg/h, eozonatory.pl
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Innym czynnikiem sprzyjającym roz-
wojowi epidemii może być zjawisko glo-
balnego ocieplenia, które stwarza dobre 
warunki do namnażania się drobnoustro-
jów oraz skutkuje brakiem długotrwałych 
i mroźnych zim, kiedy bakterie giną w 
sposób naturalny. Ciekawa teoria doty-
cząca źródeł wspomnianych problemów 
wiąże się z topniejącymi lodowcami. Ist-
nieją obawy, że w przyszłości aktywują się 
nieznane wirusy i bakterie sprzed tysięcy 
lat, które przetrwały do naszych cza-
sów zahibernowane w wiecznej 
zmarzlinie. Wzrost globalnej 
temperatury prowadzi mię-
dzy innymi do topnienia 
lodowców oraz ponowne-
go pojawienia się starych 
zagrożeń. 

Zdaniem autorów, 
w pierwszej kolejności różne 
metody walki z wirusami i bakte-
riami zastosowane będą wszędzie tam, 
gdzie spodziewać się można dużych skupisk 
ludzkich, tj. na dworcach, lotniskach, stadionach, 
w transporcie publicznym itp. 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w Łuka-
siewicz – Instytucie Elektrotechniki podjęto badania 
nad opracowaniem przenośnego urządzenia emi-
tującego promieniowanie ultrafioletowe UV-C do 
dezynfekcji małych przedmiotów używanych w go-
spodarstwie domowym. Są to m.in. zewnętrzne 
powierzchnie opakowań żywności, przesyłki kurier-
skie, obudowy telefonów komórkowych, obudowy 
urządzeń AGD i in.

Po wykonaniu prototypu, urządzenie podda-
ne zostanie specjalistycznym testom medycznym 
w celu sprawdzenia skuteczności jego działania. 
Zasadniczym celem badań jest określenie wpły-
wu sterylizatora na koronawirusa wywołującego 
chorobę Covid-19. Analizie poddane zostaną pa-
rametry mające wpływ na szybkość unicestwiania 
szkodliwych drobnoustrojów, m.in. takie jak: czas 
naświetlania, dawka promieniowania oraz moc 
źródeł światła. 

Po zakończeniu badań wyciągnięte zostaną 
wnioski dotyczące potencjalnej modyfikacji kon-
strukcji urządzenia w celu skrócenia czasu działa-
nia oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania.

W kontekście omawianych zagrożeń można 
przypuszczać, że w przyszłości urządzenia do de-
zynfekcji promieniowaniem UV-C upowszechnią 
się na tyle, że staną się standardowym wyposa-
żeniem gospodarstw domowych, tak jak obecnie 
energia elektryczna, telewizja, lodówka, telefon czy 
internet. ■
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5 czerwca 2020 roku oficjalnie otwarto pracownię 
konstrukcyjno-projektową w Łukasiewicz – Instytucie 
Elektrotechniki. Pracownia będąca w strukturze Cen-
trum Doświadczalno-Wdrożeniowego jest zlokalizo-
wana przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej (ZSTR) 
w Piotrowicach koło Lublina, będąc jednocześnie 
częścią powołanego wcześniej Wschodniego Od-
działu Elektroenergetyki.

W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli Sta-
rosta Powiatu Lubelskiego Zdzisław Antoń, Dyrektor 
Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki dr Jacek Szczot 
i Dyrektor ZSTR Janusz Baran.

Realizowane i planowane do realizacji działania 
pracowni wpisują się w promowaną obecnie szero-
ko pojętą elektromobilność. Zespół pracowników, 
będących wysokiej klasy inżynierami konstruktorami 
w branży automotive, zajmuje się konstruowaniem 
i prototypowaniem pojazdów i mobilnych urządzeń 
elektrycznych. Biorąc pod uwagę przynależność Insty-
tutu Elektrotechniki do Sieci Badawczej Łukasiewicz, 
mamy nadzieję na owocną współpracę z innymi insty-
tutami sieci w zakresie wymiany doświadczeń i reali-
zacji wspólnych projektów interdyscyplinarnych.

Lokalizacja pracowni nie jest przypadkowa, 
gdyż na terenie Lublina i Lubelszczyzny jest wykwa-
lifikowana kadra techniczna związana wcześniej 
zawodowo z Fabryką Samochodów Ciężarowych, 
Automobiles Peugeot, Daewoo Motor Polska, Ur-
sus i Ursus Bus.

Uroczyste otwarcie pracowni  
Łukasiewicz – IEL w Piotrowicach

fot. 5. PhoneSoap 3 – urządzenie do dezynfekcji telefonów 
komórkowych, www.phonesoap.com

tekst Waldemar Rumiński, fot. Jarosław Piekarz
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Nowe definicje jednostek wielkości elektrycznych, 
czyli wrażenia z Międzynarodowego Biura Wag 
i Miar (BIPM) w Paryżu

Naturalne jednostki miar znane były od stuleci, 
czego najlepszym przykładem są, często histo-
ryczne już, jednostki długości, jak cal, stopa, 

łokieć, czy też mila angielska albo morska. Łokieć był 
krawiecką jednostką długości i oznaczał odpowiednią 
miarę sukna, różną jednak u każdego krawca, to samo 
dotyczy pierwowzoru jednostki stopa. Natomiast na-
zwa mila pochodzi od łacińskiego słowa milla, które 
oznacza tysiąc i odnosi się do liczby podwójnych kro-
ków, co daje w przybliżeniu około 1600 m, przy czym 
mila angielska liczy dokładnie 1602 m. Nieco inna jest 
geneza mili morskiej, stosowanej jako jednostka dłu-
gości w nawigacji morskiej i lotniczej, ustalonej jako 
długość łuku południka ziemskiego, odpowiadająca 
jednej minucie kątowej na równiku. Analogicznie wy-
gląda sprawa jednostek wag. Już w 1303 roku przez 
kupców w Londynie wprowadzony został funt jako jed-
nostka masy. Jego dokładna miara i sposób ustalania 
zmieniały się, a obecnie przyjęty jest wzorzec funta (lb) 
jako odpowiadający 0,453(6) kg. Do dnia dzisiejszego 
istnieje jednostka wagi uncja, natomiast innym przykła-
dem takiej naturalnej jednostki – tym razem mocy – jest 
słynny koń mechaniczny. Z kolei definicja metra przy-
jęta we Francji jeszcze w 1791 roku określała go jako 
jedną dziesięciomilionową długości mierzonej wzdłuż 
południka paryskiego od równika do bieguna. Więcej 
danych na temat poprzednich wzorców jednostek po-
danych jest w [1]. W celu wprowadzenia jednolitego 
systemu metrycznego w 1875 roku utworzono w Paryżu 
Międzynarodowe Biuro Wag i Miar (Bureau Internatio-
nal des Poids et Mesures, w skrócie BIPM), na mocy 
artykułu nr 1 Konwencji Metrycznej [2]. Podlega ono 
Międzynarodowemu Komitetowi Miar (CIPM). 

System metryczny SI i jego redefinicja 

Pierwszymi stosowanymi układami miar były CGS, 
CGSA, MKS, MKSA powstałe jeszcze w XIX wieku, 

których nazwa pochodzi od podstawowych jednostek: 
długości, masy, czasu i natężenia prądu. Dotych-
czas obwiązujący Międzynarodowy Układ Jednostek 
Miar (Système international d’unités), w skrócie SI 
zatwierdzony został w 1960 roku, a później mody-
fikowany, przez XI Generalną Konferencję Miar. Zo-
stał oficjalnie przyjęty przez wszystkie państwa świata 
z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Liberii i Mjanmy 
(współczesna nazwa Birmy), a w Polsce obowiązu-
je od 1966 roku. Układ SI jest stworzony w oparciu 
o metryczny system miar, a jednostki dzielą się na 
podstawowe i pochodne. Jednostkami podstawowy-
mi są: metr, kg, sekunda, amper, kelwin, mol, kan-

Ostatnie dziesięciolecia przynoszą radykalny postęp naukowo-techniczny, który wpływa istotnie 
na rozwój społeczeństw. W języku Unii Europejskiej nazywa się to Zrównoważony Rozwój (Susta-
inable Development), w języku bliskim tematyce wykorzystania nadprzewodnictwa spotyka się 
czasem zwrot, że finalnym celem jest tzw. Społeczeństwo Dobrobytu (Welfare Society). Z prak-
tycznego punktu widzenia przejawia się to m.in. poprzez powszechne stosowanie komputerów, 
nowe generacje samochodów – ostatnio również hybrydowych, elektrycznych, a także z napę-
dem wodorowym – telefonię komórkową coraz to nowej generacji i wiele, wiele innych zmian 
w życiu codziennym. Ta ewolucja, żeby nie napisać rewolucja, w nauce i technice dotyczy również 
jednostek miar i wag, które przez wiele lat nie ulegały zmianom, jako oparte na naturalnych, 
makroskopowych wartościach określających jednostki wielkości mechanicznych, jak masy i dłu-
gości, a także jednostki wielkości elektrycznych, tj. napięcia i natężenia prądu oraz rezystancji. 

fot. 1. Autor artykułu przed siedzibą Międzynarodowego Biura 
Wag i Miar (BIPM) w Paryżu

dela, natomiast pochodne jed-
nostki to są wielkości zależne od 
nich. Metr w układzie SI, a więc 
po 1960 roku, zdefiniowany był 
jako droga [1], którą pokona 
światło w czasie 1/299 792 458 
sekundy, natomiast od 1889 do 
1960 roku wzorcem metra był 
słynny metalowy pręt platyno-iry-
dowy (fot. 2) wykonany w 1799 
roku wraz ze wzorcem kilograma, 
który przechowywany jest w BIPM 
w Sèvres w Paryżu. 

Zastosowanie danych jedno-
stek miar wymaga odpowiednich 
regulacji prawnych w każdym 
państwie, u nas dotychczasowe przepisy prawne do-
tyczące jednostek miar oparte są na ustawie Prawo 
o miarach oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
30 listopada 2006 r., ogłoszonym w Dz.U. nr 225, 
poz. 1638, oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 12 stycznia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 9, poz. 61). 

Sytuacja uległa zmianie 16 listopada 2018 roku, 
gdy 26. Kongres Międzynarodowego Komitetu Miar 
(CIPM) przyjął rezolucję ustanawiającą, że do tej 
pory obowiązujący układ SI zostanie oparty na sied-
miu stałych podstawowych, które posłużą do zdefi-
niowania siedmiu podstawowych jednostek, wymie-
nionych uprzednio. Stałymi uniwersalnym służącymi 
do redefinicji tych jednostek są:
• stała Plancka h = 6,62607 ∙10-34 J∙s, 
• prędkość światła w próżni c = 299 792 458 m/s, 
• elementarny ładunek elektronu e = 1,60217 10-19 C, 
• liczba Avogadro NA = 6,02214 1023 1/mol, 
• stała Boltzmanna k = 1,3806 10-23 J/K, 
• skuteczność świetlna monochromatycznego pro-

mieniowania (światło zielone) o częstotliwości 
540∙1012 Hz, oznaczana symbolem Kcd, 

• natomiast sekundę definiuje przyjęcie ustalonej 
wartości liczbowej częstotliwości cezowej ∆νCs 
– jest to częstotliwość nadsubtelnego przejścia 
w atomach cezu Cs133 w niezaburzonym stanie 
podstawowym, wynosząca 9193 GHz. 
W powyższych wzorach stałe te podano z do-

kładnością tylko określonej liczby miejsc po prze-
cinku. Tak więc od 20 maja 2019 roku wszystkie 
jednostki miar i wag międzynarodowego układu 
redefiniowanego SI są zdeterminowane poprzez 
podstawowe, kwantowe, uniwersalne stałe fizyczne, 
takie jak prędkość światła czy stała Plancka, jakkol-

wiek procedura ta wymaga jeszcze odpowiednich 
działań legislacyjnych w każdym z państw. Ozna-
cza to, że nie ma dalszej konieczności używania 
żadnych materialnych wzorców, mogących ulegać 
korozji i innym procesom starzenia, które co jakiś 
czas wymagały weryfikacji względem wzorców prze-
chowywanych w Sèvres w Paryżu, jak dawny wzorzec 
metra i kilogramowy odważnik (walec o średnicy 
39 mm i takiej samej wysokości) z platyny i irydu. 
O ile obecnie nie ma to może większego znaczenia 
z punktu widzenia życia codziennego, zmiana ta bę-
dzie skutkować konstrukcjami znacznie dokładniej-
szych przyrządów pomiarowych, a także rozwojem 
nowych technologii, w których przejawiają się efekty 
kwantowe, jak superkomputery czy nowe generacje 
telekomunikacji, szczególnie satelitarnej itp.

Według tych nowych ustaleń, do wyznaczania 
masy będzie można stosować efekty elektroma-
gnetyczne, poprzez tzw. wagę Kibble’a, której star-
szy model pokazany jest na fot. 3. W tej konstruk-
cji badany odważnik położony na jednej szali jest 
równoważony siłą elektromagnesu przyciągającego 
drugą szalę, którą wyznaczyć można, wykorzystując 
zjawisko Josephsona i kwantowe zjawisko Halla. Są 
to efekty uniwersalne, niezależne od parametrów 
konkretnego materiału, a zależne tylko od stałych 
kwantowych zdefiniowanych powyżej: stałej Planc-
ka i elementarnego ładunku elektronu. Umożliwiają 
one precyzyjny pomiar napięcia i rezystancji, nie-
zależnie od rodzaju stosowanego materiału. W ten 
sposób waga Kibble’a pokazuje wielkość mierzonej 
masy w jednostkach opartych na stałej Plancka, co 
można następnie, korzystając z nowej definicji, prze-
liczyć na kilogramy. 

prof. dr hab. Jacek Sosnowski

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

fot. 2. Uprzedni materialny wzorzec metra i jednokilogramowy odważnik z platyny i irydu od 
130 lat przechowywane w BIPM w Sevres w Paryżu
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Redefinicje jednostek elektrycznych 
w kwantowym systemie SI

Jak widać, obecnie wyznaczenie wzorca masy 
oparte jest na efektach elektromagnetycznych: efek-
cie Josephsona i kwantowym efekcie Halla. Wyko-
rzystanie tych nie tak dawno odkrytych zjawisk [3, 
4], które przyniosły ich odkrywcom – profesorom 
Brianowi Josephsonowi i Klausowi van Klitzingowi – 
Nagrody Nobla, prowadzi do nowych definicji elek-
trycznych jednostek w kwantowym, redefiniowanym 
układzie SI, również opartych na stałych uniwersal-
nych, a nie na dotychczas uznawanych materialnych 
wzorcach pokazanych na fot. 4. 

W ten sposób przechodzimy do nowych definicji 
jednostek wielkości elektrycznych. Można zaryzyko-
wać stwierdzenie, że elektryczność w pewnej postaci 
znana była już w czasach starożytnej Grecji i właśnie 
tam pojawiła się nazwa elektron, która oznaczała 
w języku greckim bursztyn. Jak już wówczas zaob-
serwowano, bursztyn pocierany kawałkami mięk-
kich materiałów przyciąga drobne pyłki – zjawisko 
to doskonale znamy z elektrostatyki. Jednak aż do 
XVII wieku tematyka ta była zupełnie zapomniana i 
dopiero w następnych stuleciach sytuacja uległa ra-
dykalnej zmianie, a elektryczność doprowadziła do 
rozwoju współczesnej globalnej cywilizacji. Powstała 
więc konieczność ustanowienia standardów wielko-
ści elektrycznych, które w dotychczasowym układzie 
SI określone były poprzez definicję ampera opartą na 
ustaleniach dokonanych już w 1948 roku podczas 9 
Generalnej Konferencji Miar (CGPM). Zatwierdzono 
wówczas definicję ampera obowiązującą do maja 
zeszłego roku, która mówiła, że 1 amper to prąd 
elektryczny niezmieniający się, który płynąc w dwóch 
równoległych prostoliniowych, nieskończenie długich 
przewodach o znikomo małym przekroju kołowym, 
umieszczonych w próżni w odległości 1 metra od sie-

bie, wywołałby między tymi przewodami siłę 2∙10–7 
N na każdy metr długości. Jednak pierwszą definicję 
ampera o charakterze międzynarodowym ustalono 
jeszcze w 1893 roku na Międzynarodowym Kongre-
sie Elektrycznym w Chicago i potwierdzono w 1908 
roku na międzynarodowej konferencji w Londynie 
i mówiła ona, że amper to taka miara prądu, która 
w jedną sekundę wytrąci 1,118 mg srebra z roztworu 
azotanu srebra. Według obecnych ustaleń odpowia-
da to natężeniu prądu równemu 0,99985 A. 

W ostatnich latach co prawda, po odkryciu efek-
tów kwantowych przez B. Josephsona [3] i K. van 
Klitzinga [4], jednostka miary natężenia prądu elek-
trycznego zgodnie z definicją opartą na sile oddziały-
wania nie była w praktyce wykorzystywana, natomiast 
amper wyznaczany był na podstawie prawa Ohma, 
jako iloraz jednostki napięcia elektrycznego opartej 
na kwantowym zjawisku Josephsona oraz jednostki 
rezystancji wyznaczonej z kwantowego efektu Halla. 
W tym celu wykorzystuje się stałe kwantowe, które 
znane są z olbrzymią precyzją, są niezmienne w cza-
sie i przyjmują te same wartości w każdym miejscu 
na kuli ziemskiej. Jednak w redefiniowanym układzie 
SI pojawia się jeszcze inna definicja ampera, okre-
ślona poprzez przepływ określonej liczby elektronów 

w jednostce czasu. Według niej amper jest jednostką 
prądu elektrycznego zdefiniowaną poprzez przyjęcie 
ustalonej wartości liczbowej ładunku elementarnego 
e, wynoszącej q = 1,602 176 634∙10-19, wyrażo-
nej w jednostce C (kulombach), która jest równa A∙s, 
gdzie sekunda zdefiniowana jest za pomocą czę-
stotliwości przejścia kwantowego atomu Cezu ∆νCs. 
Można tę definicję ampera rozumieć jako prąd elek-
tryczny odpowiadający przepływowi 1/q ładunków 
elementarnych na sekundę. Jest to więc istotna rede-
finicja ampera, w porównaniu do podanej wcześniej 
opartej o wielkość siły oddziaływania między przewo-
dami wyrażonej przez niutony. Przypomnijmy, że mia-
nem niutona jest [kg∙m∙s-2], a więc wielkość zależna 
od jednostki masy, przez lata zdefiniowanej słynnym 
kilogramem z Sèvres.

fot 3. Widok wagi stosowanej uprzednio do wyznaczenia wzorca 
masy w BIPM w Sèvres w Paryżu

fot. 4. Widok dotychczasowych wzorców wielkości elektrycznych 
w BIPM w Sèvres w Paryżu
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Kontynuując wizytę w Międzynarodowym Biurze 
Wag i Miar w Paryżu, w artykule przeznaczonym 
dla polskiego czytelnika, nie sposób nie wspomnieć 
o ekspozycji poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie, 
odkrywczyni radu i polonu, która współpracowała 
z biurem w zakresie promieniotwórczości. Cały ob-
szar tematyczny dotyczący promieniotwórczości jest 
właśnie jej dedykowany. 

Zakończenie

Warto też wspomnieć o poloniku, jakim jest sta-
cja Polskiej Akademii Nauk mieszcząca się przy rue 
Lauriston 74. Stanowi ona od lat centrum polskiego 
życia naukowego w Paryżu, służąc także zakwatero-
waniem polskim pracownikom nauki, doktorantom 
i stypendystom. Placówka mieści się w samym cen-
trum Paryża, niedaleko zarówno Łuku Triumfalnego, 
jak i wieży Eiffla. Ta jedna z największych atrakcji 
turystycznych Paryża była przede wszystkim dużym 
osiągnięciem inżynieryjno-technicznym z końca XIX 
wieku. Skonstruowana została przez inżyniera Gusta-
ve'a Eiffla na wystawę światową w 1889 roku i z po-
czątku budziła wiele kontrowersji. Dopiero udane 
eksperymenty przeprowadzone na zainstalowanym 
na jej wierzchołku telegrafie, przy udziale polskie-
go psychologa i wynalazcy Juliana Ochorowicza, 
a więc urządzenia elektrycznego pożytecznego dla 
funkcjonowania miasta, uchroniło tę nadal najwyż-
szą w Paryżu budowlę przed rozbiórką. W Polsce zaś 
ostatnio udało się uratować zbudowany wg projektu 
Eiffla most kolejowy na Sanie w Przemyślu (fot. 5). ■

Z życia Instytutu 
Aktualności

Krzysztof 
Tomczuk uzyskał 
tytuł doktora 
habilitowanego

22 kwietnia 2020 roku 
Senat Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach 
podjął uchwałę w sprawie 
nadania stopnia 
doktora habilitowanego 
dr. inż. Krzysztofowi Tomczukowi. W monografii 
pt.: „Wysokosprawne układy zasilania źródeł światła” 
Krzysztof Tomczuk przedstawił możliwości redukcji 
zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe. 
Opisane prace związane były z modyfikacjami 
sposobów zasilania lamp wyładowczych pod 
kątem minimalizacji strat mocy w przekształtniku 
energoelektronicznym pośredniczącym 
w przesyle energii elektrycznej pomiędzy siecią 
elektroenergetyczną a źródłem światła. Autor 
opracował i przebadał kilka ciekawych rozwiązań 
dotyczących układów zasilania, z których dwa 
uzyskały ochronę patentową w 2013 i 2014 roku. 

Krzysztof Tomczuk jest absolwentem Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, tam 
też w październiku 2008 roku uzyskał stopień 
naukowy doktora. W Instytucie Elektrotechniki 
pracuje od 2002 roku i prowadzi prace z zakresu 
energoelektroniki. Specjalizuje się w badaniach 
nad podniesieniem efektywności energetycznej 
oświetlenia bazującego na źródłach wysokoprężnych 
wyładowczych HID oraz półprzewodnikowych LED. 
Doświadczenia, które zdobył w pracy naukowej, 
wykorzystane zostały do walki z pandemią 
koronawirusa – dezynfekcji powierzchni za pomocą 
źródeł światła emitujących promieniowanie UV. 

Krzysztof Tomczuk prowadzi także prace nad 
inwerterami do współpracy paneli PV z siecią 
elektroenergetyczną oraz akumulatorowymi 
magazynami energii jako elementami systemów 
Smart Grid, Smart City. 

Jest autorem i współautorem ponad 45 opubliko- 
wanych artykułów naukowych z list A i B oraz 
wygłoszonych na konferencjach naukowych 
w kraju i za granicą. Laureat Drugiej Zespołowej 
Nagrody Premiera RP w 2016 roku. Członek 
komitetu KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów 
Półprzewodnikowych w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym (PKN). 
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fot. 5. Most kolejowy na Sanie w Przemyślu, rok 1939, fot. NAC
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Monitoring zagrożeń tunelu warszawskiego metra 
ze strony prądów błądzących – rozproszony układ 
pomiarowy

Analiza występowania prądów błądzących 
i ich skutków

Podziemne konstrukcje metalowe lub żelbetowe 
(beton zbrojony prętami stalowymi) narażone 
są na elektrochemiczne oddziaływanie gruntu. 

Związane jest to z występowaniem wody w tymże 
gruncie. Woda to swoisty elektrolit glebowy, w któ-
rym rozpuszczone są wszelkie występujące w przyro-
dzie jony soli, kwasów i zasad nieorganicznych. Na-
turalne oddziaływanie elektrolitu glebowego może 
być wzmacniane prądami przepływającymi w glebie. 
Za naturalne prądy należy uznać prądy makroogniw 
tworzonych przez różne warstwy gleby, przez które 
przechodzi podziemna konstrukcja. Prądy tellurycz-
ne wywołane są przez zmiany oddziaływania pola 
elektromagnetycznego pochodzącego ze Słońca. 
Część tego pola jest światłem słonecznym. O ile 
makroogniwa mają stałą polaryzację – co oznacza 
stały kierunek przepływu ładunku o natężeniu uza-
leżnionym między innymi od ilości opadów atmos-
ferycznych, nie tylko w bezpośrednim otoczeniu ma-
kroogniwa, o tyle prądy telluryczne są indukowane 
w przewodzących warstwach gleby (o relatywnie ma-
łej rezystywności gruntu) i charakteryzują się zmien-
nym kierunkiem przepływu oraz natężeniem. Cecha 
ta nie stanowi bezpośredniego zagrożenia korozyj- 
nego dla metalowych obiektów podziemnych, ale 
cieplne oddziaływania wskutek przepływu tych prą-
dów w systemach elektroenergetycznych pomiędzy 
uziomami doprowadza do uszkodzeń np. uzwojeń 
transformatorów na podstacjach.

Techniczna działalność człowieka również wywo-
łuje przepływ prądów w ziemi. Jednym z takich źródeł 
są systemy trakcyjne zelektryfikowane prądem sta-
łym i w znacznie mniejszym stopniu zelektryfikowane 
prądem przemiennym. Systemy trakcyjne prądu sta-
łego zasilane z podstacji oddziałują na podziemne 
otoczenie zarówno z trakcji szynowej – kolej, metro 
czy tramwaje, jak i z trakcji trolejbusowej. General-
nie prądy upływu z sieci trakcyjnych zwane są prą-
dami błądzącymi (ang. stray current). Wywoływane 
są osłabianą izolacją sieci powrotnej lub w znacznie 
rzadszych przypadkach sieci zasilającej od ziemi. 
Przesył dużych mocy energii elektrycznej prądem sta-
łym też jest źródłem prądów w ziemi. Współcześnie 
przesył energii elektrycznej prądem stałym umożliwia 
sprzęganie systemów elektroenergetycznych różnych 
częstotliwości 50/60 Hz lub systemów prądu prze-
miennego o różnych poziomach stabilności napię-

cia i częstotliwości. W praktyce występują systemy 
linii bipolarnych i monopolarnych przesyłu prądem 
stałym. Przesył bipolarny w liniach napowietrznych 
wymaga zawieszenia na słupach tylko dwóch prze-
wodów, w przeciwieństwie do trzech niezbędnych do 
klasycznego przesyłu w systemach energetycznych 
prądu przemiennego. W przypadku linii monopolar-
nych jako ujemny przewód w obszarach mało lub 
wcale niezurbanizowanych wykorzystuje się grunt 
lub – najczęściej – wodę morską. Rozwiązanie mo-
nopolarne wymaga najmniejszych nakładów inwe-
stycyjnych przy budowie takiej linii. Przepisy CIGRE 
dopuszczają w stanach awaryjnych pracę mono-
polarną systemu bipolarnego tylko z połową mocy 
i jedynie przez kwadrans w ciągu jednego roku. Ma 
to na celu ograniczenie korozyjnego oddziaływania 
awaryjnego stanu pracy bipolarnego przesyłu prą-
dem stałym. Źródłem zagrożenia ze strony prądu 
stałego są instalacje przemysłowe galwanizerni oraz 
elektrolizerni z powodu słabszych izolacji obwodów 
od ziemi. 

Naturalnym zabezpieczeniem powierzchni metali 
przed elektrochemicznym oddziaływaniem elektro-
litu jest nałożenie warstwy ochronnej – izolacyjnej, 
oddzielającej metal od elektrolitu. Postępowanie to 
znane jest jako bierna ochrona. Skuteczność tej me-
tody ochrony zależna jest od jakości nałożenia war-
stwy ochronnej, przylegania materiału tej warstwy do 
powierzchni metalu, szczelności warstwy izolacyjnej 
oraz jej odporności na przenikanie wody – elektro-
litu. Na dużych powierzchniach, niekoniecznie tylko 
płaskich, trudno jest podczas ich zakopywania nie 
spowodować lokalnego uszkodzenia powłoki war-
stwy izolacyjnej. Kryterium oceny skuteczności izo-
lacji biernego zabezpieczenia jest potencjał metalu 
konstrukcji względem elektrody odniesienia. Dodat-
kowo, na metalowej konstrukcji można zamontować 
układ czterech przewodów umożliwiających wyska-
lowanie i pomiar prądu przepływającego najczęściej 
wzdłuż konstrukcji. 

W tym miejscu należy zauważyć, że przepływ ła-
dunku elektrycznego z żelaza do elektrolitu odpo-
wiadającego prądowi 1 A w czasie 1 roku, tj. ła-
dunku 8760 Ah, powoduje roztworzenie (korozję) 
9 kg żelaza. W przypadku elektrododatnich poten-
cjałów podziemnych metalowych konstrukcji stoso-
wana bywa ochrona protektorowa – polegająca na 
podłączeniu do konstrukcji kawałka innego metalu, 
który zostanie roztworzony (ulegnie korozji elektro-
chemicznej) w pierwszej kolejności. 

Współczesna elektronika pozwala na stosowanie 
aktywnej ochrony podziemnych metalowych kon-
strukcji przed prądami w ziemi, i to niezależnie od 
tego, czy źródło prądu jest znane i dostępne. Tak 
się składa, że znane i najczęściej dostępne są źródła 
pochodzenia technicznego, do których podłączone 
w odpowiednio wybranych miejscach drenaże elek-
tryczne zapewnią ochronę podziemnej konstrukcji 
w miejscach uszkodzeń powłoki izolacyjnej. Jeżeli 
polaryzacja źródła jest stała, to można zastosować 
drenaż prosty (metaliczne połączenie źródła z kon-
strukcją podziemną), przy oddziaływaniach trakcji 
szynowej zaś należy w obszarach/miejscach zagro-
żenia dla konstrukcji stosować drenaż spolaryzo-
wany. Oznacza to klasycznie metaliczne połączenie 
źródła z konstrukcją poprzez diodę półprzewodniko-
wą. W przypadkach jednoczesnego występowania 
kilku źródeł w celu zapewnienia ochrony stosowany 
jest drenaż wzmocniony. Ten sposób ochrony wyma-
ga zewnętrznego źródła energii elektrycznej. Energia 
tego obcego źródła zapewnia utrzymanie potencjału 
konstrukcji na poziomie zapewniającym ochronę lub 
nastawioną wartość prądu ochrony. Należy jednak 
zauważyć, że prąd ochrony wybranej konstrukcji 
może stanowić zagrożenie dla sąsiednich konstruk-
cji metalowych. Z tego też powodu ochronę aktywną 

należy stosować rozważnie, sprawdzając praktycznie 
poziom ochrony, jej zasięg w obiekcie i oddziaływa-
nie na sąsiednie konstrukcje. 

Monitroring zagrożeń tunelu warszawskiego 
metra

Podziemne konstrukcje metra wykonane są 
z segmentów żelbetowych. Powstają one w tere-
nie w czasie budowy lub są wytwarzane w fabryce 
i montowane na budowie. Prefabrykaty układane 
są w czasie drążenia tuneli, korpusy stacji i wenty-
latornie szlakowe zaś realizowane są techniką ścian 
szczelinowych. Ze względu na styk tej konstrukcji (be-
tonu i stalowego zbrojenia) z elektrolitem glebowym 
należy traktować ją jak rurociąg o większej średnicy, 
w którym poruszają się pojazdy szynowe zasilane 
energią elektryczną z sieci. Z zewnątrz konstrukcja 
narażona jest – podobnie jak każdy metalowy ruro-
ciąg – na oddziaływania wymienionych wcześniej 
źródeł prądów w ziemi. Średnica tuneli metra i spo-
sób ich zabudowy w ziemi oraz elementy składowe 
tubingów decydują w zasadniczy sposób o izolacji 
elektrycznej zbrojenia konstrukcji od elektrolitu gle-
bowego. Podobnie jest ze ścianami korpusów sta-
cji i wentylatorowni szlakowych. Od wnętrza tuneli 
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i stacji występują własne prądy upływu z sieci 
trakcyjnej – zwłaszcza powrotnej. W zależności 
od izolacji zbrojenia konstrukcji podziemnej od 
elektrolitu glebowego rozróżniane są dwa lub 
trzy systemy ziem odniesienia. Bezpieczeństwo 
przeciwporażeniowe pasażerów i obsługi w pod-
ziemnych konstrukcjach od prądu przemiennego 
zapewnia się identycznie jak na powierzchni lub 
w budynkach, niezależnie od systemu ziem od-
niesienia. Bezpieczeństwo od napięć trakcyjnych 
zapewniają specjalne Urządzenia Ciągłej Kon-

troli Napięcia Rażenia rozmieszczone na każdej 
stacji na poziomie peronu pasażerskiego. 

Wielkości mierzone i rejestrowane w systemie 
Monitoringu Prądów Błądzących (MPB) w kon-
strukcjach metra to:
• ST – napięcie pomiędzy szynami metra a kon-

strukcją, 
• T – spadek napięcia na zdefiniowanym od-

cinku konstrukcji metra, co przy wyznaczonej 
pomiarowo rezystancji wzdłużnej konstrukcji 
oznacza prąd w konstrukcji,

• TC – potencjał konstrukcji względem elektro-
litu glebowego, z wykorzystaniem cynkowych 
elektrod odniesienia,

• STrT – napięcie pomiędzy szynami tramwajo-
wymi a konstrukcją,

• STK – napięcie pomiędzy szynami kolejowy-
mi, a konstrukcją,

• IP – prąd podstacji trakcyjnej zasilającej po-
jazdy metra.
Ten zestaw wielkości mierzonych w określo-

nych miejscach skoncentrowanych wokół stan-
dardowej szafki pomiarowej (rys. 1) umożliwia 
ocenę stanu zagrożenia konstrukcji w okolicach 
pomiaru potencjału od zewnętrznych źródeł 
oraz wykrywanie i usuwanie zwarć sieci po-
wrotnej metra ze zbrojeniem jego konstrukcji. 
Zastosowana w metrze bierna ochrona przed 
prądami w konstrukcji polega na zmianach re-
zystancji wzdłużnej konstrukcji uzyskiwanej na 
rozwieralnych dylatacjach z poprzeczną izolacją 
elektryczną. 

Obszar pomiarowy każdej szafki musi być 
ograniczony ze względu na zakłócenia, zwłasz-
cza wielkości T, do około połowy długości tu-
nelu pomiędzy stacją a wentylatornią szlakową. 
Oznacza to, że w systemie MPB wystarczy, aby 
pojedynczą szafkę zainstalować w głowicach 
stacji oraz w przejściach wentylatorowni szla-
kowych. Wielkości STrT i STK występują w szaf-
kach, jeżeli konstrukcja metra krzyżuje się lub 
znajduje się poniżej odpowiednio torów tram-
wajowych lub kolejowych. Rozkład wzdłuż kon-
strukcji wartości średnich napięć ST, przy znajo-
mości realizowanego rozkładu jazdy pociągów, 
zawiera informację o konduktancji przejścia 
szyny–tunel i umożliwia sygnalizację pojawienia 
się zwarcia sieci powrotnej ze zbrojeniem pod-
ziemnej konstrukcji. 

Specyfika tunelu umożliwia wykorzystanie 
światłowodów do transmisji danych i synchro-
nizowania wszystkich szafek pomiarowych za-
instalowanych w systemie. Systemy naziemne 
korzystają z telefonii komórkowej do przesyłu 
danych oraz sygnalizacji wszelkich stanów alar-
mowych. ■

fot. 1. Widok wnętrza (płyty) szafki pomiarowej zainstalowanej 
w metrze warszawskim na II linii. Od dołu wprowadzenie do 
szafki przewodów od punktów pomiarowych, powyżej listwa 
zaciskowa wprowadzania sygnałów pomiarowych na wejścia 
przetworników pomiarowych. Nad listwą karty przetworników 
pomiarowych wielkości analogowych na cyfrowe. Powyżej 
kostki mieszaczy do transmisji danych wewnątrz i na zewnątrz 
szafki. Na górze po prawej stronie zasilanie szafki, a po lewej 
płyta z procesorem sterująca pracą całej szafki. Ponad tym 
wewnętrzne oświetlenie szafki. fot. własna autora
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fot. Andrzej Sikora

Skaningowy mikroskop elektronowy VEGA/SBH 
z systemem mikroanalizy rentgenowskiej

Elektronowy mikroskop skaningowy (SEM 
– Scanning Electron Microscope) – przyrząd, rodzaj 
mikroskopu elektronowego, w którym obraz uzyski-
wany jest w wyniku „bombardowania” próbki wiąz-
ką elektronów, która skupiona jest na przedmiocie 
w postaci małej plamki. Wiązka omiata obserwo-
wany obszar linia po linii. Układ rejestruje elektrony 
odbite, przechodzące przez próbkę (pokrytą cienką 
metaliczną warstwą) lub elektrony wtórne emitowa-
ne przez próbkę w wyniku pobudzenia próbki przez 
elektrony wiązki.

Zdolność rozdzielcza mikroskopu elektronowe-
go jest znacznie większa od mikroskopu optycz-
nego, a zależy ona głównie od wielkości plamki 
wiązki elektronowej na próbce.




