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Generator zwarciowy o mocy 2500 MVA to najpotężniejszy spośród generatorów wykorzystywanych
w Laboratorium Badawczym Aparatury Rozdzielczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki.
Laboratorium ma ponad 50-letnie doświadczenie w badaniach typu i konstruktorskich urządzeń
energetycznych niskich, średnich i wysokich napięć prądu przemiennego i stałego. Posiada akredytację
PCA o numerze AB 074.

coś się kończy i coś się zaczyna. 1 października 2020 roku nadszedł
spodziewany od kilku miesięcy moment zmiany na najwyższym
kierowniczym stanowisku w Sieci Badawczej Łukasiewicz
– Instytucie Elektrotechniki. Miejsce dotychczasowego dyrektora
(przechodzącego do nowych wyzwań) zajął Pan Sebastian
Wydra, jak sam o sobie mówi, człowiek z biznesu. Zadania
stawiane przed nowym Dyrektorem to przede wszystkim
komercjalizacja wyników prowadzonych w Instytucie badań
oraz usprawnienie procesów zarządzania jednostką.
Wyzwania stawiane przed instytutami badawczymi
w Polsce wymuszają ciągłe prorozwojowe zmiany
i nastawienie myślenia, nie tylko pracowników badawczych,
na potrzeby i oczekiwania przemysłu. To progospodarcze
spojrzenie wymusza ukierunkowanie myśli naukowej na
wspieranie ożywienia krajowej i światowej gospodarki, a co za
tym idzie, prowadzenie prac badawczych nastawionych na rozwój
i możliwości realnego wykorzystania wyników.
Dotychczasowe numery „Inżynierii Elektrycznej” poświęciliśmy
prezentacji Rady oraz zakładów badawczych Instytutu (nr 1:
styczeń – marzec), elektromobilności (nr 2: kwiecień – czerwiec),
i odnawialnym źródłom energii (nr 3: lipiec – wrzesień).
Aktualne wydanie koncentruje się na zagadnieniach
elektroenergetyki. Prezentujemy aparaturę elektroenergetyczną
projektowaną i wykorzystywaną w Zakładzie Wielkich Mocy, jak
również ciekawe opracowania na temat pozyskiwania energii zarówno
ze źródeł odnawialnych, jak i z wyładowań atmosferycznych. Ten drugi
artykuł pokazuje, w jakim kierunku idą prace naukowe mające na
celu wykorzystanie sił natury. Prezentacja tematu przewodniego nie
byłaby kompletna, gdyby nie pojawiło się parę słów o zabezpieczeniu
– piszemy więc m.in. o rodzajach stosowanych w elektroenergetyce
izolatorów (porcelana czy kompozyt?) oraz materiałach, z jakich
mogą być wytwarzane słupy oświetleniowe.
Zamieszczamy także wywiady ze znaczącymi osobami z biznesu,
które zasiadały w radzie naukowej Instytutu Elektrotechniki lub
zasiadają obecnie w Radzie Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki.
Interesującym uzupełnieniem są informacje na temat Instytutu
Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, który w tym roku obchodzi
50. rocznicę powstania, a także artykuł pracowników tego Instytutu
o współczesnych metodach projektowania urządzeń elektrycznych.

Mając nadzieję, że dzięki różnorodnej tematyce wszystkie
dotychczasowe numery „Inżynierii Elektrycznej” dostarczają ciekawej
i inspirującej lektury, żegnam się z Państwem zarówno jako redaktor
naczelny, jak i jako dyrektor Instytutu.
Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr Jacek Szczot
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

fot. archiwum autora

Prezentujemy także bliżej Zakład Doświadczalny III z Międzylesia
na Dolnym Śląsku i – jak zwykle – relacjonujemy bieżące
wydarzeniach z życia Instytutu.

fot. archiwum Ł-IEL
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30 września 2020 roku w siedzibie Łukasiewicz
– Instytutu Elektrotechniki Prezes Centrum Łukasiewicz dr Piotr Dardziński wręczył powołanie na dyrektora Ł-IEL dr. inż. Sebastianowi Wydrze, który pełni obowiązki od 1 października.

N

ominacja nowego dyrektora odbyła się podczas spotkania z kadrą kierowniczą i badawczą
Instytutu. Prezes Piotr Dardziński podziękował
za współpracę pełniącemu dotychczas obowiązki dyrektora dr. Jackowi Szczotowi i życzył sukcesów jego
następcy.
Dr inż. Sebastian Wydra jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, tam też w 2009 roku uzyskał tytuł
doktora za rozprawę nt. algorytmów do rozpoznawania mowy. Od dwudziestu lat związany jest jednak
z biznesem – głównie z telekomunikacją (IT Polpager,
Polkomtel, Energo-Tel). Jak podkreślił, wręczając mu
nominację Prezes Dardziński, podczas rekrutacji, która
miała charakter otwarty, szukano osoby z dużym doświadczeniem biznesowym, która wykorzysta potencjał
Instytutu zarówno do realizacji innowacyjnych projektów, jak i kooperacji w ramach Sieci Badawczej.
Prezes Centrum Łukasiewicz zwrócił uwagę, że
działalność Ł-IEL wpisuje się w jeden z priorytetowych
obszarów badawczych Sieci, jakim są inteligentny
i czysty transport oraz zielona energia. Wyraził ocze-

kiwanie, że ogromne doświadczenie pozwoli Instytutowi rozwijać technologie związane zielonym ładem
i odgrywać w Sieci rolę lidera. Zachęcał do zgłaszania wniosków projektowych i współpracy z innymi
instytutami oraz przedsiębiorstwami. Zapewniał też
o wsparciu w zakresie promocji produktów i możliwości badawczych Instytutu pod wspólną marką
Łukasiewicza. Zapowiadał rozbudowę struktury marketingu i sprzedaży oraz aktywne poszukiwanie komercyjnych odbiorców.
Nowy Dyrektor Ł-IEL Sebastian Wydra jako swoje główne zadanie przedstawił pomoc pracownikom
Instytutu, aby mogli być jak najbardziej aktywni w podejmowaniu wyzwań i działalności dla gospodarki.
Zachęcał do współpracy, dialogu i zgłaszania pomysłów, co można zrobić lepiej i jak wykorzystać profity,
jakie daje uczestnictwo w Sieci.
Spotkanie było dla szefów zakładów i laboratoriów okazją do krótkiego przedstawienia nowemu
Dyrektorowi działalności kierowanych jednostek, ich
najbardziej perspektywicznych zasobów i projektów,
a także zadania nurtujących ich pytań.
Sebastian Wydra zapowiedział, że zamierza się
z każdym spotkać, by lepiej poznać działalność poszczególnych jednostek, a po stu dniach od objęcia
stanowiska zaprezentuje Sieci Badawczej Łukasiewicz
strategię rozwoju Instytutu. ■
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Elektrownie wodne jako źródło energii odnawialnej
prof. dr hab. Jacek Sosnowski
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Woda jest podstawą egzystencji człowieka. Z jednej strony zaspokaja biologiczne potrzeby
organizmów ludzkich, z drugiej zaś stanowi źródło energii, która wykorzystywana jest w działalności człowieka. Energetyka wodna, wykorzystywana w 150 państwach, zaliczana jest do
odnawialnych źródeł energii (OZE), a więc takich, których zużycie nie prowadzi do ich długotrwałego braku, ponieważ w naturalny sposób odnawiają się. Odnawialnymi źródłami energii
są słońce, wiatr i przede wszystkim woda. Wykorzystuje się energię przepływu rzek, fal morskich, przypływów oraz energię hydrotermalną. Do OZE zalicza się także energetykę jądrową w zamkniętym cyklu paliwowym, energię biogazu, biomasy i biopłynów, a także energię
geotermalną. Najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest energia
grawitacyjna wody – w 2018 roku na świecie pozyskano z niej 62,8% całkowitej energii otrzymywanej z odnawialnych źródeł. Na energię wiatru przypadało 19,0%, na energię słoneczną
8,8%, natomiast na biopaliwa 6,3% [1].

J

eszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku
uważano, że elektrownie wodne w stosunkowo
niewielkim stopniu wpływają na środowisko naturalne i w porównaniu do innych źródeł energii są
jej najczystszą formą. Sądzono, że wytwarzanie energii przez elektrownię wodną nie prowadzi do emisji
zanieczyszczeń do atmosfery, a poziom generowanego hałasu spowodowanego ruchem turbin także
nie jest wysoki. Okazuje się jednak, że w zbiornikach
zaporowych powstaje metan [2], którego ilość silnie
zależy od lokalnych warunków panujących w danym zbiorniku wodnym, gdyż zgromadzony materiał organiczny obumiera i gromadzi się w osadach
dennych, gdzie jest rozkładany przez bakterie. Postępujące zamulenie zbiorników retencyjnych może
wymagać więc dodatkowego ich pogłębiania. Według obliczeń, ze zbiorników elektrowni wodnych
w skali roku uwalnianych jest 907 mln ton metanu,
co stanowi 1,3% wytworzonych rocznie przez człowieka gazów cieplarnianych. Dla porównania przytoczmy, że Jezioro Turawskie – zbiornik retencyjny,
niewykorzystywany do celów energetycznych – emituje około 42 mg metanu z powierzchni jednego
metra kwadratowego w ciągu jednego dnia, natomiast zasilające elektrownię wodną we Włocławku
Jezioro Włocławskie wytwarza z tej samej powierzchni aż 400 mg metanu. Oczekiwano pierwotnie, że
emisja gazów cieplarnianych, w tym metanu, powinna szczególnie intensywnie zachodzić w nowo
zbudowanych zbiornikach wodnych zawierających
jeszcze dużo obumierającej roślinności – obiektów
organicznych zgromadzonych wskutek napełnienia
zbiornika. Jednak ostatnie obserwacje pokazują, że
zjawisko emisji metanu ma również miejsce w nawet
kilkudziesięcioletnich zbiornikach retencyjnych elektrowni wodnych, a ilość nagromadzonej w nich materii organicznej przynoszonej wraz z prądami rzek
narasta. Dodatkowo, wskutek budowy zapory, po-
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jawiają się zaburzenia rytmu biegu rzek, co nie jest
pozbawione konsekwencji. Bystry bieg rzeki zmienia
się w stojącą wodę zalewową, która nawet po przejściu przez zbiornik retencyjny nie odzyskuje już na
ogół tak wartkiego nurtu, co wpływa na mniejsze
dotlenienie wody. Oznacza to zmiany dla roślinności
oraz fauny, w tej nowej sytuacji zmuszonej do dostosowania się do stojącej wody, a nawet prowadzi do
lokalnych zmian klimatu, gdyż parująca znad zapory woda podnosi wilgotność przybrzeżnego obszaru.
Największą ingerencją elektrowni wodnych w środowisko jest przerwanie przez zapory ciągłości nurtu
rzeki, co powoduje z kolei ograniczenia w transporcie wodnym oraz stanowi przeszkodę w przepływie
wędrownych ryb na tarło w górę rzeki [3]. Dobitnym
przykładem tych zjawisk jest Tama Asuańska w Egipcie zatrzymująca żyzne osady muliste z górnego
nurtu rzeki, które poprawiają system upraw rolnych
w dolnym biegu Nilu.
Elektrownie wodne dostarczają największą ilość
energii spośród odnawialnych źródeł energii, na
przykład w 2017 roku łącznie 4060 TWh energii
elektrycznej, co stanowiło 15,9% rocznej całkowitej
produkcji energii elektrycznej na świecie [4]. O znaczeniu elektrowni wodnych dla gospodarki świadczy
ich moc przekraczająca w niektórych przypadkach
10 GW oraz przykłady takich państw jak Brazylia,
Wenezuela i Kanada, które uzyskują ponad 50%
produkcji energii elektrycznej z elektrowni wodnych.
Liderem jest Norwegia, która wytwarza 98% energii
w elektrowniach wodnych. Bilans energetyczny Polski jest pod tym względem znacznie skromniejszy –
w 2017 roku elektrownie wodne przyniosły zaledwie
1,5% całkowitej produkcji energii, co przekłada się
na roczną produkcję w wysokości 13,7 TWh i związane jest głównie z nizinnym charakterem naszego
kraju. Najwięcej wytworzonej energii, bo 45,3%
przypada na Wisłę, następnie 43,6% na jej dopływy

fot. 1. Elektrownia wodna Iwankowo koło Dubnej (Rosja), ośrodka naukowego, z którym IEL współpracował w zakresie kriogeniki

i dopływy Odry, 9,8% energii wytworzone jest przez
Odrę, a 1,8% dają rzeki Pomorza. Ogólnie energia
ta wytwarzana jest przez 727 elektrowni wodnych, ale
moc większą niż 5 MW ma tylko 18 z nich, z czego największa jest szczytowo-pompowa Elektrownia
Wodna Żarnowiec. Z kolei Elektrownia Porąbka-Żar
jest jedyną w Polsce elektrownią podziemną. Do największych elektrowni wodnych w Polsce należą także Elektrownia Przepływowa w Porąbce, Elektrownia
Wodna we Włocławku, Zespół Elektrowni Wodnych
Solina-Myczkowce oraz Elektrownia Żydowo. Na
świecie natomiast największą elektrownią wodną jest
chińska elektrownia Tama Trzech Przełomów zbudowana na rzece Jangcy w prowincji Hubei. Budowa
elektrowni trwała prawie 20 lat, od 1993 roku do
26 października 2010 roku, kiedy to napełniono jej
zbiornik do poziomu 175 m, co daje 2,9 miliarda
metrów sześciennych zmagazynowanej wody. Koszt
budowy zapory wyniósł 37 miliardów dolarów, co
czyni ją najdroższym indywidualnym projektem budowlanym. Nieprzeliczalnym bezpośrednio kosztem
jej budowy, jak też innych elektrowni wodnych, jest
zalanie wielu obiektów ważnych dla historii Chin,
nieodwracalne zmiany dotyczące fauny i flory w tym

obszarze oraz konieczność przesiedlenia 1,4 miliona
osób. Tama Trzech Przełomów [5] wytwarza rocznie
energię 98,8 TWh, czyli prawie dwukrotnie więcej
niż druga hydroelektrownia na rzece Jangcy, Xiluodu,
produkująca rocznie energię 55,2 TWh. Na drugim
miejscu w zestawieniu największych hydroelektrowni
na świecie plasuje się elektrownia wodna Itaipu na
rzece Parana, oddana w 2003 roku na pograniczu
Brazylii i Paragwaju, która produkuje rocznie energię
98,6 TWh. Nieco mniej, około 40–50 TWh energii,
wytwarzają elektrownie wodne Guri w Wenezueli
oraz Tucurui w Brazylii. Na skalę tych inwestycji wskazują także powierzchnie zbiorników retencyjnych największych elektrowni, które sięgają od 1 do 3 km2.
Eksploatacja tak gigantycznych elektrowni wodnych nie jest jednak pozbawiona problemów, czego przykładem jest największa z nich – Tama Trzech
Przełomów. Jednym z głównych celów jej budowy
było zapobieżenie powodziom, podczas gdy właśnie
w tym roku Chiny nawiedziła największa od lat fala
powodziowa spowodowana ekstremalnymi opadami. Wskutek powodzi zginęło co najmniej 141 osób
oraz zniszczeniu uległo 28 tysięcy domów. Pojawia
się więc pytanie, czy masywna konstrukcja Tamy
7
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Trzech Przełomów jest w stanie
utrzymać tak ogromne ilości
wody i czy inwestycja nie będzie wpływać także na tektonikę. Niebezpieczeństwem dla
konstrukcji zapory są też coraz
częstsze trzęsienia ziemi w pobliskim rejonie oraz coraz liczniejsze osuwiska – ich liczba
wzrosła nawet o 70%.
Oprócz elektrowni zaporowych, których najbardziej
spektakularnym przykładem
są omówione tutaj gigantyczne elektrownie o wysokości
zapory sięgającej 196 m (Itaipu), budowane są elektrownie
wodne innych rodzajów: przepływowe, szczytowo-pompowe oraz pływowe. Elektrownie
przepływowe budowane są na
bieżących, płynących naturalnie ciekach wodnych (rzekach,
strumieniach), a ich moc jest
ograniczona wielkością naturalnego przepływu. Przykładem takiej elektrowni jest
Chief Joseph w USA oraz liczne turbiny wodne szczególnie
dawniej budowane lokalnie
na różnego rodzaju wartkich
potokach. Takie lokalne elektrownie wodne o mocy poniżej
5 MW czasem oznacza się nazwą MEW (Małe Elektrownie
Wodne). Elektrownie szczytowo-pompowe, z których
największe w Polsce to elekfot. 2. Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żarnowiec w Czymanowie – rury, które łączą zbiorniki
trownia Żarnowiec o mocy górny i dolny. Fot. Joanna Karnat / Wikipedia / CC BY 3.0
716 MW i Porąbka-Żar
(500 MW) podczas mniejszego zapotrzebowania na Literatura
energię spiętrzają zasoby wody, przepompowując ją [1] BP Statistical World Energy Review, British Petroleum, czerwiec
do górnego zbiornika, a w czasie zwiększonego zapo- 2019, [dokument online] https://www.bp.com/content/dam/bp/
trzebowania oddają zmagazynowaną w ten sposób business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statienergię potencjalną, wykorzystując przepływ wody stical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
[2] Barros N. i in., Carbon emission from hydroelectric reservoirs
do dolnego zbiornika o niższej energii potencjalnej. linked to reservoir age and latitude, w: Nature Geoscience, nr 4
Elektrownie te mogą więc współpracować jako ma- (9), s. 593–596, 2011
gazyny energii z innymi źródłami odnawialnej energii [3] Matthew R. i in., Causes and consequences of habitat fragmen– turbinami wiatrowymi czy ogniwami fotowoltaiczny- tation in river networks: River fragmentation, w: Annals of the New
mi. Hydroelektrownie pływowe do napędzania turbin York Academy of Sciences, nr 1355 (1), s. 31–51, 2015
wykorzystują z kolei energię przypływów i odpływów [4] BP Statistical World Energy Review, British Petroleum, czerwiec
morskich, które w sposób naturalny występują na du- 2018, [dokument online] https://www.bp.com/content/dam/bp/
business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statiżych akwenach wodnych (oceanach). Pierwsza taka stical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf
elektrownia pływowa oddana została do eksploatacji [5] China's Three Gorges dam breaks world hydropower record,
w 1966 roku w Saint-Malo nad kanałem La Manche NDTV, [online] https://www.ndtv.com/world-news/chinas-threewe Francji. ■
-gorges-dam-breaks-world-hydropower-record-721830

Wywiad z Mariuszem Maślanym
– prezesem zarządu Elektrometal Energetyka SA
Jak ocenia Pan, jako producent rozwiązań dla
energetyki, infrastrukturę energetyczną w Polsce?
Czy sprosta wyzwaniom XXI wieku?
Mariusz Maślany: Inwestycje są niezbędne – infrastruktura wymaga rozwoju, a my wychodzimy naprzeciw
tym potrzebom. Wykonaliśmy analizę rynku i obserwujemy takie miejsca, gdzie infrastruktura ma ponad kilkadziesiąt lat i jest ryzyko, że nie wytrzyma nawet bieżącego
zapotrzebowania na energię, a przecież się rozwijamy.
My, jako producenci, organizacyjnie i technicznie jesteśmy gotowi przygotować całą infrastrukturę do tego, żeby
mogła pracować przez najbliższe kilkadziesiąt lat i była
gotowa na kolejne wyzwania – smart grid czy zieloną
rewolucję, która już się zaczęła. Nie możemy z wymianą rozdzielnic czy modernizacją przestarzałych obiektów
czekać kolejne 40 lat, trzeba to robić sukcesywnie. Staramy się przekonywać klientów, że warto poprawić własną infrastrukturę, bo na tym, patrząc długofalowo, też
się oszczędza. Oprócz infrastruktury strategicznej, gdzie
głównym inwestorem jest państwo, jest jeszcze przemysł
czy mnóstwo mniejszych firm i zakładów, które stale
uświadamiają sobie, że poprawienie infrastruktury energetycznej da im realne oszczędności i bezpieczeństwo.
W jaki sposób Elektrometal Energetyka odpowiada na zapotrzebowanie na sieci inteligentne?
M.M.: Wszystkie nasze urządzenia są projektowane
do użycia w sieciach inteligentnych. Mają możliwość nie
tylko konfiguracji czy odczytu danych w sposób bezpośredni, lecz posiadają również interfejsy cyfrowe do komunikacji sieciowej, dzięki którym mogą współpracować
z systemami nadrzędnymi np. SCADA. Krótko mówiąc,
łatwo je zastosować i ewentualnie sukcesywnie rozwijać
w celu wykorzystania nowych możliwości, jak smart grid
czy zarządzanie całymi obszarami. W ramach projektów
badawczo-rozwojowych pracujemy nad zastosowaniem
w tych urządzeniach algorytmów big data czy sztucznej
inteligencji po to, żeby optymalnie wykorzystać zasoby
i dać klientowi informacje i możliwości, które pozwolą
poprawić bezpieczeństwo albo ograniczyć koszty.
Oferujecie nie tylko produkty, lecz także usługi...
M.M.: To co robimy, to tak naprawdę usługa uzupełniona o produkty pozwalające zrealizować określone
potrzeby. Oczekuje się od nas, jako profesjonalistów
w tej branży, żebyśmy doradzili klientowi, zaproponowali
najlepsze dla niego rozwiązanie. Zaczynamy od przedyskutowania z klientem, jak dostosować projekt, żeby efekt
był taki, jak oczekuje, a nawet lepszy. Współpraca może
obejmować zarządzanie projektem, pomoc w zaprojektowaniu nowego elementu, dokładnie takiego, jakiego
klient potrzebuje. Możemy także zrealizować kontrakt
w formule GRI (Generalna Realizacja Inwestycji). Mamy
doświadczenie w prowadzeniu projektów rozwojowych.
Na końcu jest obsługa posprzedażowa czy serwisowa,
a często także przygotowanie do kolejnych inwestycji.

W rozwijaniu nowych
technologii kluczowa jest
innowacyjność...
M.M.: Głównym naszym celem było stworzenie
innowacyjnych produktów.
Od początku zatrudniamy
grono doświadczonych inżynierów, z czasem kadra poszerzyła się też o profesorów.
W naszej branży działalność
badawczo-rozwojowa jest
niezbędna. Z jednej strony
wsłuchujemy się w potrzeby klientów korzystających
z naszych urządzeń, z drugiej czerpiemy z ogromnego
potencjału rodzimych instytucji naukowych. Wiedza
i doświadczenie praktyczne
to nie wszystko, stąd kontakty z instytucjami naukowymi, jak chociażby wieloletnia współpraca z Instytutem
Elektrotechniki, począwszy od analizy rynków i projektowania nowych produktów, na zaawansowanych badaniach, weryfikacji parametrów i certyfikacji kończąc.
Już kilkukrotnie jako partnerzy realizowaliśmy ambitne
badawczo-rozwojowe projekty unijne, z funduszy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych czy
NCBR. To wymaga dostępu do naukowej wiedzy i aparatury badawczej. Jesteśmy sprawną firmą inżynierską
i wykonawczą, potrafimy realizować projekty, a korzystając z wiedzy instytutu możemy wdrażać nowe pomysły
jako produkty rynkowe. Nasze kontakty z uczelniami
i ośrodkami naukowymi są bardzo szerokie, a efekty
widoczne w branży, co niesie wielostronne korzyści dla
krajowej elektroenergetyki.
Elektrometal Energetyka przeszła audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Jakie strategiczne
znaczenie dla spółki ma wdrożenie sytemu?
M.M.: Audyt certyfikujący to kamień milowy, który
poprzedziły złożone, ponad roczne przygotowania. Od
początku działaliśmy w oparciu o zintegrowany system
zarządzania, ale ze względu na szybki rozwój firmy
w wielu wymiarach zdecydowaliśmy się na nawiązanie
współpracy z nową jednostką certyfikującą, wiodącą na
zagranicznych rynkach szwajcarską spółką SGS. W ten
sposób zyskaliśmy nową perspektywę na własne działania. Staramy się sami sobie podnosić poprzeczkę, by
zapewnić naszym klientom taki poziom usług, aby wracali do nas z kolejnymi tematami. Droga do osiągnięcia
tego celu wymaga regularnego analizowania i wyciągania wniosków, i właśnie w tym wspiera nas ZSZ. Wprowadzamy skomplikowane, zaawansowane technicznie
urządzenia, więc ważne jest, żeby procesy realizować
w ustandaryzowany i przemyślany sposób. ■

rozmawiała Agata Fijołek
fot. materiały prasowe Elektrometal Energetyka SA
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Aparatura elektroenergetyczna
projektowana i badana w Zakładzie Wielkich Mocy

dr inż. Krzysztof Krasuski
mgr inż. Janusz Bandel
mgr inż. Artur Hejduk
dr inż. Beata Konratowicz-Kucewicz
dr hab. inż. Grzegorz Wojtasiewicz
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Postęp techniczny i technologiczny wiąże się z koniecznością opracowania nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznych. Innowacyjne rozwiązania zastosowane w nowych konstrukcjach
aparatury rozdzielczej zapewniają znacznie większe bezpieczeństwo obsługi oraz wyższy poziom
niezawodności sieci zasilającej. Producenci konkurują, stosując technologie zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa, aby gwarantować bezawaryjną pracę systemów zasilania i ograniczyć zagrożenie dla personelu utrzymania ruchu. Rozwój przemysłu pociąga za sobą wzrost
obciążenia zasilania przez fabryki i zakłady przemysłowe oraz konieczność wdrożenia inteligentnych urządzeń i systemów sterowania opartych na komunikacji poprzez sieć teleinformatyczną.

I

stotnym kierunkiem badań są zagadnienia dotyczące
wytwarzania, dystrybucji i przetwarzania energii elektrycznej o dużych i bardzo dużych mocach. Zakład
Wielkich Mocy (ZWM) Ł-IEL, starając się sprostać tym
wyzwaniom, podejmuje projekty w zakresie konstruowania aparatury i urządzeń elektroenergetycznych
zarówno własnego autorstwa, jak również prowadząc
badania wdrożeniowe nowych rozwiązań konstrukcyjnych innych producentów.
ZWM ma szerokie doświadczenie w opracowywaniu nowych konstrukcji aparatury rozdzielczej i pomiarowej. W poprzednich latach w ZWM zbudowano
i skomercjalizowano wiele urządzeń, do najważniejszych należą :
• wyłącznik próżniowy 630 A na potrzeby górnictwa
(fot. 1);
• wyłącznik próżniowy 1250 A na potrzeby górnictwa
(fot. 2);
• wyłącznik próżniowy 24 kV/1250 A;
• wyłącznik próżniowy 17,5 kV/1250 A (fot. 3);
• wyłącznik próżniowy 24 kV/1250 A o szeregowym
ustawieniu komór (fot. 4);
• stanowisko do przyspieszonego starzenia warystorów z tlenków metali ze stabilizacją temperatury
i napięcia probierczego;
• stanowisko badań przewodności cieplnej;
• mobilne laboratorium wysokiego napięcia ze stanowiskiem probierczym;
• generator impulsów napięciowych, prądowych,
kombinowanych GUN 1,2/50 12 kV;
• komputerowe stanowisko probiercze napięcia przemiennego do badania sprzętu ochronnego BHP
(buty, rękawice), drążków izolacyjnych i wskaźników
napięcia;
• światłowodowe układy transmisji danych;
• mierniki MWS-1,6/0,5 wartości szczytowej napięcia udarowego 20 V–1600 V;
• generator hybrydowy GH 1,2/50–8/20 z odsprzęgaczem;
• beziskiernikowe wnętrzowe ograniczniki przepięć
typu GX-6 do ochrony silników elektrycznych wielkich mocy;
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fot. 1. Wyłącznik próżniowy 630 A na potrzeby górnictwa

fot. 2. Wyłącznik próżniowy 1250 A na potrzeby górnictwa

fot. 3. Wyłącznik próżniowy opracowany w ramach V Programu
Ramowego Science for Peace (NATO)

fot. 4. Wyłącznik próżniowy SN o szeregowym ustawieniu komór

• beziskiernikowe ograniczniki WN do 220 kV (typ
GXA, GXB, GXD i GXC) i niskiego napięcia (SPD,
typ GX0 i GX0b).
ZWM opracował też oprogramowanie komputerowe dla przemysłu elektroenergetycznego. Najważniejsze wdrożone aplikacje:
• oprogramowanie wspierające projektowanie transformatorów (EV Żychlińskie Transformatory, Instytut
Energetyki – Oddział Transformatorów Łódź, Zakłady Remontowe Energetyki ZREW Janów, Energoserwis Lubliniec);
• oprogramowanie umożliwiające analizy i generowanie sprawozdań z prób nagrzewania transformatorów suchych i olejowych (Alstom Mikołów);
• oprogramowanie wspomagające modernizację
konstrukcji transformatora z rozdzielonymi uzwojeniami (Energoserwis Lubliniec);
• oprogramowanie pomiarowe WinGen, WinHioki,
WinAdam, WinOsc, Zwarcia (użytkownicy: Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej, ZWM).
W niniejszej publikacji opisano główne obszary bieżącej działalności zakładu oraz omówiono ważniejsze
produkty, które zostały skomercjalizowane lub też mogą
podlegać komercjalizacji w niedalekiej przyszłości.

Usługi badawcze w zakresie aparatury
rozdzielczej, łączeniowej i odgromowej
W zakładzie wykonywane są usługi obejmujące badania laboratoryjne i analizy numeryczne na potrzeby
własne, jak i dla odbiorców zewnętrznych, takich jak
uczelnie wyższe, ośrodki badawczo-rozwojowe, producenci aparatury rozdzielczej, łączeniowej i odgromowej.
Usługi w zakresie projektowania rozdzielnic
Budowa nowej konstrukcji rozdzielnicy, poza pracami projektowymi, związana jest z wykonaniem kosztownego prototypu, który następnie poddawany jest,
według zaleceń norm, badaniom napięciowym i prądowym. W procesie projektowania konstruktorzy korzystają z wytycznych dotyczących zachowania bezpiecznych odstępów izolacyjnych, co zapewnia odpowiednią
wytrzymałość na przepięcia udarowe i wolnozmienne.
Tego typu podejście nie zawsze zapewnia oczekiwane parametry, a często skutkuje przewymiarowaniem
urządzenia. Przy zastosowaniu tradycyjnych metod
powstają urządzenia materiałochłonne, nieekologiczne, kosztowne w produkcji, a co za tym idzie, mniej
11
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konkurencyjne na rynku. Znacznie korzystniejsze efekty
przynosi użycie analizy numerycznej rozkładów pól elektrycznego, elektromagnetycznego i cieplnego. Tego typu
analizy umożliwiają przyspieszenie prac projektowych
i obniżenie kosztów przedsięwzięcia. Metody obliczeniowe zastosowano z powodzeniem we współpracy z producentami rozdzielnic, takimi jak: ZPUE czy Elektrometal
Energetyka, w ramach projektów badawczych i zleceń
komercyjnych. Wyniki tego typu obliczeń przedstawiono
na rysunkach 1 i 2. Planowana i realizowana jest dalsza
współpraca z krajowymi producentami rozdzielnic.

i badaniu tego typu aparatów. Należy zauważyć, że
ważnymi parametrami eksploatacyjnymi wyłączników
są: zdolność łączeniowa, trwałość mechaniczna i łączeniowa oraz niezawodność działania. Parametry te
zależą od konstrukcji tych łączników, tzn.: typu i parametrów napędu, wytrzymałości termicznej styków oraz
skuteczności gaszenia łuku.
O skuteczności gaszenia łuku w wyłączniku próżniowym decydują parametry próżni oraz geometria
układów stykowych. ZWM projektuje konstrukcje styków, które stosowane są w komorach próżniowych
opracowywanych przez Instytut Tele- i Radiotechniczny.
Od wielu lat współpracujemy w tej dziedzinie i przewidujemy pogłębienie współpracy ze względu na znaczny dorobek obu instytutów w zakresie technologii próżniowej. Zakład jest do tej współpracy odpowiednio
przygotowany zarówno od strony konstrukcyjno-projektowej (rys. 3), analityczno-obliczeniowej (rys. 4), jak
i sprzętowej. Dysponujemy odpowiednią rozbieralną
komorą próżniową współpracującą z ultraszybką kamerą (fot. 5) oraz stanowiskiem probierczym dużej
mocy do badań łączeniowych.

Badania wyładowań łukowych
Nawiązując do opracowań wyłączników próżniowych, o czym wspomniano w pierwszym rozdziale, ZWM ma duże doświadczenie w konstruowaniu

Badania ograniczników przepięć
ZWM prowadzi badania typu (sprawdzając zgodność produktu z obowiązującymi normami) ograniczni-

rys. 3. Styk unipolarny z osiowym polem magnetycznym AMF

A)

B)
fot. 5 A) Widok rozbieralnej komory próżniowej wraz z ultraszybką
kamerą, B) zdjęcie łuku próżniowego zarejestrowane na tym
stanowisku

ków przepięć prądu przemiennego i stałego dla krajowych i zagranicznych producentów, takich jak: Apator,
Protektel, Bezpol, SICAME Polska, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) i Sekcja
Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE), ETI Polam,
Tyco Electronics Raychem (Niemcy), Zascite Protections,
ABB (Szwajcaria), EFEN (Niemcy), Ferraz (Francja). Dysponujemy stanowiskami badawczymi, które umożliwiają generowanie udarów piorunowych (rys. 5), stromych,
granicznych, łączeniowych oraz prostokątnych (rys. 6).
Układy probiercze pozwalają na zadawanie w czasie
badań obiektów kombinacji udarów i narażeń napięciowych określonych w sekwencji prób: działania (rys.
7) oraz przepięć dorywczych (rys. 8). Aparatura badawcza pozwala na wykonanie prób starzeniowych warystorów oraz sekcji ograniczników przepięć w warunkach
podwyższonej temperatury oraz pod zwiększonym napięciem (fot. 6 i 7).
Urządzenia opracowane i wdrożone lub
oczekujące na wdrożenie do produkcji
W niniejszym artykule prezentujemy dwa najnowsze
produkty spośród wielu urządzeń i aparatów opracowanych i wdrożonych dotychczas przez Zakład Wielkich
Mocy, które zostały ostatnio lub będą wdrożone w najbliższym czasie.
Załącznik zwarciowy

rys. 1. Rozkład pola elektrycznego w uziemniku produkcji ZPUE
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rys. 2. Rozdzielnica e2ALPHA-2S produkcji Elektrometal Energetyka
oraz rozkład gęstości strat mocy w wybranym jej przedziale

rys. 4. Wyznaczony numerycznie rozkład osiowego pola
magnetycznego w przestrzeni międzystykowej styku pokazanego
na rys. 3

Jednym z w pełni opracowanych i produkowanych
w ZWM aparatów jest częściowo już skomercjalizowany
załącznik zwarciowy, którego trzy egzemplarze dostarczono Instytutowi Energetyki w Warszawie. Aparatury
13
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rys. 5. Przebieg prądu piorunowego 8/20 µs oraz przebieg
napięcia obniżonego badanego warystoraS.A.
rys. 6. Przebieg prądu prostokątnego 2 ms oraz przebieg napięcia
obniżonego badanego warystora

rys. 7. Próba działania dla ograniczników przepięć

rys. 8. Przebiegi przepięcia dorywczego (5 s) i prądu upływu dla SPD

te pracują obecnie w Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych tegoż instytutu.
Załącznik zwarciowy jest bardzo wyspecjalizowanym
aparatem przeznaczonym zwłaszcza do laboratoriów
zwarciowych. Jedynymi dostawcami tego typu urządzeń
były dotychczas wielkie koncerny (np. ABB), produkujące go na specjalne zamówienie. W związku z tym dyktowały wyśrubowane ceny. Łukasiewicz – Instytut Elek-

trotechniki w pewnym sensie przełamał monopol tych
wielkich korporacji. Poniżej krótka charakterystykę tego
aparatu.
Załącznik, prezentowany na rys. 9 umożliwia precyzyjne załączanie prądów zwarciowych (na stanowisku
badań zwarciowych) przy zastosowaniu układu pneumatyczno-sprężynowego. Parametry aparatu:
• napięcie znamionowe: 17,5 kV,

fot. 6 i 7. Stanowiska badań typu ograniczników przepięć prądu przemiennego i stałego
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• napięcie krótkotrwale
wytrzymywane sieciowe:
38 kV,
• napięcie
krótkotrwale
wytrzymywane udarowe:
60 kV,
• prąd zwarciowy załączalny: 400 kA,
• izolacja główna: powietrze o ciśnieniu 1,2 MPa.
Poprzez zastosowanie izolacji powietrznej o zwiększonym ciśnieniu uzyskano dużą
wytrzymałość
napięciową
przy małym odstępie między
stykami, co istotnie wpływa
na wymiary aparatu.
Przygotowanie do załączenia załącznika odbywa
rys. 9. Załącznik zwarciowy
się z użyciem sprężonego
powietrza. Za proces zamykania styków, a także za
prędkość działania odpowiadają sprężyny napinane
podczas zbrojenia załącznika. Dzięki wykorzystaniu
napędu wiroprądowego, który działa na dźwignie blokady, możliwe jest szybkie zamknięcie styków aparatu
po podaniu impulsu prądowego na cewkę. Szybkość
zwolnienia mechanicznej blokady, a tym samym czas
zamykania, regulowany jest za pomocą śruby regulacyjnej, a także energii dostarczanej do napędu załącznika.

fot. 8. Izolatory wsporcze z funkcją pomiaru napięcia 24 kV

Aparaty i urządzenia w końcowej fazie
konstruowania
W niniejszym punkcie przedstawiono trzy rozwiązania techniczne, których konstrukcję są już zaawansowane i podlegają końcowym testom przedprototypowym.

Izolator wsporczy z funkcją pomiaru napięcia

Ultraszybki uziemnik

Niedawno opracowanym w ZWM urządzeniem
oczekującym obecnie na komercjalizację jest izolator
wsporczy z funkcją pomiaru napięcia (fot. 8). Od nowoczesnych rozdzielnic wymaga się rozbudowanego
systemu monitoringu i diagnostyki. Elementem tego
systemu może stać się omawiany układ do pomiaru
napięcia.
Zastosowanie opracowanego układu pomiarowego opartego o dzielnik ulokowany w izolatorze
wsporczym istotnie wpływa na zmniejszenie gabarytów
rozdzielnicy, czyniąc ją bardziej materiałooszczędną,
a tym samym bardziej przyjazną środowisku.
Urządzenie opracowano we współpracy z firmą
Elektrometal Energetyka w ramach projektu „Budowa
zintegrowanych systemów wspomagających i optymalizujących pracę oraz bezpieczeństwo rozdzielnicy SN
w oparciu o automatykę sterowniczą i zabezpieczeniową” (projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, działanie 1.2 – Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe). Konstrukcja wytrzymuje
wymagany moment gnący dla tego typu izolatorów,
tzn. 8 kNm.

W związku z obserwowaną dynamiczną rozbudową
krajowego systemu elektroenergetycznego konieczna
staje się rozbudowa i modernizacja rozdzielnic poprzez dołączanie do istniejącej infrastruktury nowych
rozdzielnic o podwyższonych parametrach prądowych.
Połączenie dwóch typów rozdzielnic wymaga ochrony
pól o niższych parametrach poprzez zastosowanie specjalnych zabezpieczeń. Jednym z takich zabezpieczeń
jest właśnie omawiany tutaj ultraszybki uziemnik. Należy wspomnieć, że tego typu aparaty produkowane są
przez wielkie koncerny (np. ABB) i działają na zasadzie
wykorzystania ładunku pirotechnicznego. Są to aparaty
jednokrotnego użytku i po zadziałaniu podlegają kompletnej wymianie. Skutkuje to wyłączeniem na pewien
czas zasilania odbiorców energii elektrycznej. Wady tej
nie posiada opracowywany w ZWM ultraszybki uziemnik, który zapewnia wielokrotne zadziałanie. Jego zastosowanie ograniczy także koszty związane z obsługą
i wymianą.
W skład uziemnika (rys. 10) wchodzi komora próżniowa zamocowana w obudowie, której styk ruchomy
połączony jest przez sprężynę stykową z napędem. Napęd stanowi cewka z płytką wiroprądową pobudzaną
przez prąd wysokiej częstotliwości powstały z rozłado15
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wania kondensatora. Jego zakładane parametry:
• napięcie znamionowe: 24 kV,
• zdolność załączania na zwarcie:
65 kA,
• trwałość mechaniczna (ilość przestawień bez obciążenia): 100,
• trwałość zwarciowa (ilość załączeń na zwarcie): 20,
• napięcie krótkotrwale wytrzymywane sieciowe: 60 kV,
• napięcie krótkotrwale wytrzymywane udarowe: 110 kV,
• założony
czas
załączenia:
< 4 ms.
Największym problemem występującym podczas konstruowania
niniejszego aparatu jest uzyskanie
powtarzalności założonego czasu
załączenia, który jest parametrem
decydującym o skuteczności tego
zabezpieczenia. Ze względu na duże
rys. 10. Model
ultraszybkiego
przeciążenia mechaniczne istotnym
uziemnika
jest uzyskanie zadawalającej trwałości aparatu. Tym zagadnieniom
poświęcone są obecnie prowadzone
próby i badania.
Podsumowując, opracowywane rozwiązanie ma następujące zalety:
• neutralność dla środowiska naturalnego,
• możliwość wielokrotnego działania bez konieczności
wymiany podzespołów,
• cichość w działaniu,
• krótki czas gaszenia łuku – krótki czas narażenia wyposażenia rozdzielnicy,
• znaczne zwiększenie bezpieczeństwa operatora rozdzielnicy,
• skrócenie czasu przestoju i zmniejszenie kosztu napraw.

rys. 11. Układ bezprzewodowego monitoringu elementów systemu
elektroenergetycznego
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Układ bezprzewodowego monitoringu
elementów systemu elektroenergetycznego
W związku z zapotrzebowaniem rynku na nowoczesne układy prewencyjne i diagnostyczne monitorujące stan elementów systemu elektroenergetycznego,
w ZWM podjęto prace w kierunku skonstruowania tego
typu urządzenia. Poniższy system jest przeznaczony do
pracy na podstacji, gdzie obecnie najczęściej komunikacja prowadzona jest poprzez okablowanie sygnałowe. Rozwiązanie zaproponowane w ZWM wykorzystuje
w tym celu WiFi lub GSM, czyniąc system monitoringu
tańszym (brak okablowania) i bardziej przyjaznym dla
obsługi. W założeniu zaproponowane rozwiązanie pozwala na wykorzystanie już istniejącej infrastruktury, tj.
stanowisk komputerowych używanych w podstacji lub
smartfonów. Obecnie opracowywane są układy wyposażone w sensory mające możliwość monitorowania
pracy ograniczników przepięć, transformatorów oraz
innych tego typu urządzeń elektroenergetycznych. Parametry przesyłane są do koncentratora, który weryfikuje
dane i na ich podstawie przesyła informacje do operatora. Schemat opracowywanego systemu diagnostyki
przedstawiono na rys. 11.
Wyłączniki próżniowe
Zakład od wielu lat zajmuje się tematyką wyłączników próżniowych. W ostatnich latach ZWM we współpracy z Instytutem Tele- i Radiotechnicznym brał udział
w projekcie „Opracowanie nowej generacji łączników
dla dystrybucji energii elektrycznej średniego napięcia”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego wynikiem jest opracowanie rodziny łączników na napięcie znamionowe
7,2 kV (fot. 9). Są to trzy modele aparatów wyposażone
w polskie komory próżniowe:
• wyłącznik kolumnowy 7,2 kV/1250 A/25 kA,
• wyłącznik 7,2 kV/630 A/16 kA (z niezależnymi napędami elektromagnesowymi i możliwością łączeń
synchronicznych),
• łącznik 7,2 kV/630 A/10 kA (z niezależnymi napędami elektromagnesowymi i możliwością łączeń
synchronicznych).
W procesie projektowania komór próżniowych wykorzystano wyniki obliczeń rozkładu pola magnetycznego wykonane w ZWM. Dzięki temu dobrano właściwy
kształt cewki stykowej, a także rodzaj i kształt nacięć
nakładki stykowej, aby uzyskać oczekiwaną zdolność
łączeniową komory.
Charakterystyka opracowanych aparatów oraz ich
podstawowe parametry znamionowe przedstawiono
w tabeli 1.
Urządzenia te opracowano na napięcie 7,2 kV,
z przeznaczeniem do zainstalowania w sieciach
6 kV stosowanych m.in. w górnictwie. Zarówno łącz-

A)

B)

badaniom typu wg. PN-EN 62271-100:2009. Badania zakończyły się wynikiem pozytywnym. W związku ze
zwiększeniem wymagań klientów odnośnie do napięć
i prądów znamionowych, niniejsze konstrukcje wymagają przeprojektowania. Jest to przedmiotem bieżących
prac i badań.

C)

Urządzenia nadprzewodnikowe

fot. 9. Wyłączniki próżniowe na napięcie znamionowe 7,2 kV
A) – wyłącznik kolumnowy 7,2 kV/1250 A/25 kA, B) – wyłącznik
kolumnowy 7,2 kV/630 A/16 kA, C) – wyłącznik kolumnowy 7,2
kV/630 A/10 kA

nik 7,2 kV/630 A/10 kA, jak i wyłącznik kolumnowy
7,2 kV/630 A/16 kA posiadają niezależne napędy dla
każdego bieguna, dzięki temu nadają się do synchronicznego załączania i wyłączania, co pozwala na wyeliminowanie przepięć łączeniowych, a także stwarzają
korzystniejsze warunki wyłączeniowe prądów zwarciowych (wpływają na wielkość składowej nieokresowej
i czas trwania łuku łączeniowego). Z kolei wyłącznik
tornistrowy został opracowany z wykorzystaniem sprężyny otwierającej. Jest ona napinana podczas operacji
zamykania. Dzięki zastosowaniu blokady mechanicznej
udaje się zablokować sprężynę otwierającą, a zmagazynowana energia wykorzystywana jest do otwarcia aparatu. Zwolnienie blokady może odbywać się beznapięciowo lub z wykorzystaniem wyzwalacza napięciowego
zasilanego z sieci 230 V. Wykonane aparaty poddano
Dane znamionowe

Istniejąca od 1980 roku Pracownia Technologii
Nadprzewodnikowych ma duży dorobek naukowy
obejmujący zagadnienia wykorzystania nadprzewodnictwa w urządzeniach elektroenergetycznych. Badania
prowadzone w pracowni mają charakter innowacyjny,
a opracowywane technologie nie mają odpowiedników
w konwencjonalnych urządzeniach. Zrealizowano wiele
projektów badawczo-naukowych dotyczących tematyki
stanów przejściowych w uzwojeniach elektromagnesów
nadprzewodnikowych, nadprzewodnikowych separatorów magnetycznych, nadprzewodnikowych ograniczników prądu, zasobników energii z uzwojeniem nadprzewodnikowym, transformatorów nadprzewodnikowych
oraz technologii chłodzenia kriogenicznego nadprzewodnikowych elementów urządzeń.
W latach 2015–2017 realizowany był w ramach
konsorcjum finansowany przez NCBR oraz NFOŚiGW
projekt GEKON2 dotyczący ogranicznika prądu zwarciowego (NOPZ) jako elementu zwiększającego zdolności
przyłączeniowe odnawialnych źródeł energii elektrycznej
do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. W ramach
projektu powstał chłodzony kontaktowo nadprzewodnikowy ogranicznik prądu zwarciowego dla sieci średniego
napięcia 6 kV/140 A (fot. 10).
Wyłącznik

Łącznik

kolumnowy

Napięcie znamionowe

7,2 kV

Prąd znamionowy ciągły

630 A

Napięcie probiercze
(sieciowe/udarowe)
Prąd znamionowy
wyłączalny zwarciowy

Rodzaj napędu

1250 A
23/60 kV

10 kA

Trwałość mechaniczna
Docisk sprężyn stykowych

tornistrowy

16 kA

25 kA

10 000 cykli Z-W
1600 N

1900 N

bezjarzmowy z magnesami trwałymi

Skok styków

2200 N
elektromagnesowy ze
sprężyną otwierającą

6 mm

Liczba napędów

3 szt.

3 szt.

1 szt.

Średnica komory
próżniowej

80 mm

100 mm

64 mm

tabela 1. Parametry znamionowe łączników na napięcie znamionowe 7,2 kV
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Wiadomości
Wykonane w Laboratorium Badawczym Aparatury
Rozdzielczej Instytutu Elektrotechniki badania zwarciowe
ogranicznika potwierdziły spodziewany poziom ograniczenia prądu zwarciowego. Jako docelową grupę odbiorców końcowych czerpiących korzyści z opracowanej
technologii wskazano operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), inwestorów w odnawialne źródła energii
oraz dodatkowo operatorów sieci przemysłowych.
W ostatnich latach zespół badawczy zajmował się
technologią i systemami chłodzenia uzwojeń nadprzewodnikowych (fot. 11), numerycznym modelowaniem
zjawisk zachodzących w urządzeniach nadprzewodnikowych, rozwijaniem zagadnień budowy nadprzewodnikowych ograniczników prądu, transformatorów nadprzewodnikowych oraz uzwojeń nadprzewodnikowych
do innych zastosowań.

nadprzewodnikowego z uzwojeniami wykonanymi taśmami HTS drugiej generacji (fot. 12). Na podstawie
analiz numerycznych i badań eksperymentalnych wykazano, że transformatory nadprzewodnikowe mogą ograniczać prądy zwarcia. Najbardziej predysponowanymi
do wdrożenia ze względów ekonomicznych i technologicznych są transformatory średnich i niskich napięć z uzwojeniami nawijanymi z pakietami taśm równoległych.
W ramach dwóch projektów badawczych realizowanych wspólnie z Politechniką Lubelską zbudowano
w pracowni model fizyczny magnetycznego zasobnika
energii z elektromagnesem nadprzewodnikowym HTS
(fot. 13) chłodzonym kontaktowo kriochłodziarką mechaniczną. Opracowano i zbudowano układ elektroniczny PCS (kondycjoner) i zbadano współpracę zasobnika z siecią energetyczną.

fot. 10. Nadprzewodnikowy ogranicznik prądu zwarciowego
(1-fazowy)

fot. 12. Model transformatora nadprzewodnikowego

fot.13. Elektromagnes nadprzewodnikowy HTS dla modelu
zasobnika energii

Zrealizowano trzy projekty badawcze dotyczące
transformatorów nadprzewodnikowych. W ich ramach
badano możliwości ograniczania prądów zwarcia przez
uzwojenia transformatorów, ekonomiczne i proekologiczne aspekty stosowania transformatorów nadprzewodnikowych oraz technologiczne aspekty budowy ich
uzwojeń. Zbudowano model fizyczny transformatora

Uzyskane wyniki badań naukowych są przedstawiane na cyklicznych światowych konferencjach naukowych, takich jak MT (Magnet Technology), ASC (Applied
Superconductivity Conference), EUCAS (European Conference on Applied Superconductivity) oraz KKN (Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa). Realizacja tych badań zaowocowała ponad dwustu publikacjami (w tym
ośmioma monografiami, kilkudziesięcioma publikacjami indeksowanymi w Web of Science i Scopus) oraz rozwojem kadry naukowej poprzez zdobywanie stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego i profesora.
Obecnie działalność naukowa pracowni w głównej
mierze koncentruje się na tematyce zwiększenia sprawności i efektywności chłodzenia uzwojeń nadprzewodnikowych elektroenergetycznych urządzeń przemiennoprądowych, a także redukcji kosztów inwestycyjnych
i eksploatacyjnych układów chłodzenia (fot. 11).
Badania ukierunkowane są na zwiększenie zainteresowania odbiorców komercyjnych, takich jak energetyka zawodowa, niezawodnymi i energooszczędnymi
urządzeniami nadprzewodnikowymi, zwłaszcza ogranicznikami prądu i transformatorami, które mogą się

stać elementami inteligentnych rozwiązań w sieciach
elektroenergetycznych i metodą poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji strat energii w sieciach
przesyłowych i rozdzielczych. Wyniki badań posłużą do
realizacji zadań z zakresu zrównoważonej energetyki
w nowych rozwiązaniach technicznych poprawiających
żywotność maszyn i urządzeń energetycznych oraz
efektywność konwersji energii.

fot. 11. Autonomiczny układ chłodzenia urządzeń
nadprzewodnikowych z kriochłodziarkami mechanicznymi
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Podsumowanie
W niniejszym artykule przedstawiono opis prac
badawczo-rozwojowych prowadzonych w Zakładzie
Wielkich Mocy SBŁ-IEL. Wskazano produkty dotychczas
wdrożone, jak również nowe propozycje, które będą
komercjalizowane w najbliższym czasie. Nasza oferta
komercyjna jest uzupełniana w zależności od potrzeb
rynku. Jesteśmy otwarci na współpracę w nowych obszarach w celu wykorzystania w pełni naszego potencjału badawczego. Zapraszamy do współpracy partnerów
przemysłowych, uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, laboratoria badawcze i pomiarowe. ■

Łukasiewicz – PORT uruchomi we
Wrocławiu superlaboratorium
W dobie pandemii koronawirusa Sieć
Badawcza Łukasiewicz włącza się w prace nad
zapobieganiem chorobom zakaźnym m.in. poprzez
stworzenie Laboratorium Szybkiego Reagowania
Epidemiologicznego BSL-3. Będzie ono kluczowym
elementem Centrum Diagnostyki Populacyjnej
uruchamianego we Wrocławiu w ramach Łukasiewicz
– PORT (Polski Ośrodek Rozwoju Technologii).
Aktywność naukowo-badawcza ośrodka Łukasiewicz
– PORT koncentruje się wokół inżynierii materiałowej
i biotechnologii, a BSL-3 będzie jednym z zaledwie
kilku tak zaawansowanych laboratoriów w kraju
i pierwszym w zachodniej Polsce. Jak ogłosił Wojciech
Murdzek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
na rozwój laboratorium ministerstwo przeznacza
3,8 mln zł w obligacjach Skarbu Państwa.

opracownie JS, źródło materiały prasowe Sieci Badawczej
Łukasiewicz
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Energoelektronika wczoraj i dziś
– wywiad z prof. Marianem Kaźmierkowskim

Wizualizacja konceptu
samowystarczalnego budynku
„The Clover” arch. Marka Krawczyńskiego
– trzy skrzydła, z których każde
będzie wyposażone w wiatrak, mają
ukierunkowywać wiatr, dach pokrywa
tafla fotowoltaiki, poza tym budynek ma
zbierać i wykorzystywać wodę deszczową,
archiwum architekta

Energoelektronika
odgrywa kluczową rolę
Prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski
w nowoczesnej energety– nestor polskiej energoelektroniki, nauczyciel
ce, zwłaszcza rozproszoakademicki od lat związany z Wydziałem
nej i odnawialnej, a także
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
w pojazdach elektryczi Instytutem Elektrotechniki, w którym
działalność naukową rozpoczął w 1967 roku,
nych. Jak to się stało, że
członek IEEE, członek rzeczywisty
ponad pół wieku temu
Polskiej Akademii Nauk.
wybrał Pan tak przyszłościową dziedzinę?
Prof. Marian Kaźmierkowski: To jest zawsze
wypadkowa środowiska, w jakim się młody człowiek
kształtuje. Nasz promotor – nasz, bo było tu w Instytucie Elektrotechniki kilkudziesięcioro jego wychowanków
– profesor Henryk Tunia był entuzjastą elektroniki przemysłowej, jak to się wtedy nazywało. Zależało mu, żeby
ją wyodrębnić z Katedry Napędów Elektrycznych, która
była bardzo tradycyjna, i kiedy to się udało, wiedząc,
że jestem elektronikiem, bo skończyłem technikum im.
Kasprzaka, zabrał mnie na Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, bo tam elektroników brakowało. Tak
to się zaczęło, a gdy prof. Tunia został dziekanem, bardzo dużo energii poświęcił rozwojowi energoelektroniki
w programach nauczania wszystkich uczelni technicznych w Polsce. Został powołany na przewodniczącego
zespołu dydaktyczno-wychowawczego przy ówczesnym
Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i w jego ramach
prowadził spotkania co miesiąc na innej uczelni. Ja,
wówczas doktor, byłem sekretarzem zespołu i organizowałem te spotkania. Odwiedziliśmy większość uczelni,
które kształciły na Wydziałach Elektrycznych, zobaczyliśmy, jaki jest poziom laboratoriów i dydaktyki, promując
nowoczesną energoelektronikę. Profesor robił to z takim
przekonaniem i pasją, że w końcu się przyjęło i grupa
energoelektroników bardzo się rozrosła.
20

Czym się wówczas zajmowaliście?
M.K.: Pierwsze pojawiły się tyrystory, półprzewodnikowe prostowniki sterowane, które były wówczas wprowadzane do sterowania napędów elektrycznych, bo
pozwalały na regulację napięcia na zaciskach silnika
prądu stałego i umożliwiały bezstratną regulację prędkości i momentu – powstała nowoczesna automatyka
napędu. Ale ta prawdziwa energoelektronika – większej
mocy – powstawała w IEL. W latach 70. brałem udział
w opracowaniu nowoczesnych napędów dla Apatora. To był duży zakład, zatrudniał 2,5 tys. ludzi i chciał
się unowocześniać. Utrzymywał się w znacznej mierze
z montażu kiosków dla stacji transformatorowych, ale
tamtejsi dyrektorzy i inżynierowie zdawali sobie sprawę,
że trzeba czegoś więcej, choć zupełnie nie byli do tego
przygotowani. Nie mieli oscyloskopów, nie mieli podstawowej wiedzy... Jednym z pionierów wprowadzających
w Apatorze te urządzenia był fizyk z wykształcenia. Wszyscy się wtedy uczyli nowych technologii, była niezwykle
budująca i motywująca atmosfera. Niemcy już wówczas
mieli takie urządzenia. Myśmy trochę podglądali, a że
nie można było wtedy tego kupić, to rząd wspierał naśladowanie rozwiązań zachodnich w naszych warunkach.
Jak w latach 90. wchodziły tranzystory mocy, to nasze
pierwsze prace wyglądały tak, że się łączyło kilkadziesiąt
tranzystorów w jeden, takie stosy. To były całkowite eksperymenty, zupełnie się nie nadawało jeszcze do użytku.
A jak to wygląda obecnie?
M.K.: W tej chwili w IEL elektroenergetyka to najmocniejsza działka i właściwie zawsze tak było. Kiedy
w pewnym momencie zaczęło brakować kadry, to postawiłem sobie zadanie ściągnąć jak najwięcej młodych
ludzi. Widziałem, jak to jest organizowane np. w Aalborgu w Danii, gdzie cała uczelnia prowadzi kształce-
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nie zorientowane projektowo. Połowa czasu to wykłady,
a połowa – praca nad projektami, ale nie w pojęciu
wyłącznie inżynierskim, lecz zadaniowym. Projektem jest
nie tylko budowa urządzenia, lecz także zorganizowanie konferencji, wydanie książki itp. Początkowo mnie to
nie przekonywało, ale jak zobaczyłem, jakie oni mają
wyniki, to byłem pełen uznania. Zacząłem wprowadzać
pewne elementy tego systemu na Politechnice. Częściowo, na ile się dało. Co mi się najbardziej podobało, to
że oni mają wpojone konsultacje. Jak pojawia się problem, to trzeba iść do eksperta. Student często pyta tutora, żeby doradził, do kogo ma się zwrócić i np. idzie do
szpitala, rozmawia z lekarzem, bierze dane, opracowuje statystyki... Studenci uczą się współpracy, bo pracują
cały czas w zespole. Zaliczenie projektu semestralnego
jest traktowane bardzo poważnie, w komisji zasiadają
pracownicy naukowi z macierzystego wydziału, z innych
wydziałów i przedstawiciele przemysłu. I nie ma tak, że
jak się ktoś obija, to w zespole i tak mu się uda zaliczyć
– jeżeli ktoś nie pracuje, to w następnym semestrze ta
grupa już go nie zaprosi do projektu. Jak przyjechałem
z Aalborgu, to zrobiłem o tym dla profesorów seminarium w dziekanacie, ale ich nie przekonałem. Powiedzieli, że przecież my też mamy projekty. Ale nie semestralne i nie takie odpowiedzialne. W Danii wychowani
na tych projektach studenci na czwartym, piątym roku
stają się już partnerami badawczymi. Realizują projekty
badawcze i to nie jakieś wymyślone przez prowadzącego – to wszystko są tematy przyniesione przez przemysł.
Z początku miałem wątpliwości – że nie ma badań, że
uczelnia jest tylko biurem projektowym dla przemysłu.
Ale okazało się, że to jest świetny system, bo studenci są
znakomicie osadzeni w realiach, a kiedy popatrzyłem
na ich prace, to niektóre projekty na piątym roku były
na poziomie naszych doktoratów. Poza tym student czuje się doceniony, kiedy projekt powierzają mu szefowie
np. koncernu Danfoss, obserwują go, konsultują. Tym,
którzy się sprawdzili, od razu po dyplomie proponowali
pracę. I druga sprawa, że właściwie każda grupa taki
projekt badawczy kończyła artykułem. Dzięki temu mieli
zatrzęsienie publikacji w dobrych światowych czasopismach. I to mnie przekonało.
Udało mi się trochę tego wprowadzić u nas, tylko
w mniejszej skali – na poziomie dyplomów i studiów
doktoranckich. I w sumie ponad trzydziestu doktorantów udało mi się wypromować. Jeden z wychowanków,
prof. Mariusz Malinowski, jest teraz prorektorem Politechniki Warszawskiej do spraw nauki. A w IEL udało
mi się umieścić na przestrzeni tych lat około trzydziestu dyplomantów i chyba pięciu doktorantów, którzy
prowadzili tu projekty wspólne Politechniki i Instytutu.
I wszystkie dyplomy, jakie tutaj wydawałem, były właśnie
pod kątem tych potrzeb projektowych czy przemysłowych. Przykre jednak, że ci wykształceni młodzi ludzie
zaczęli odchodzić do biznesu, gdzie mogą zarobić dwa,
a nawet trzy razy więcej.

A jak to wygląda na świecie? Nauka jest bardziej
konkurencyjna?
M.K.: Dziś przytłacza nas Azja. Kiedyś marzeniem
młodych naukowców, żeby podnieść kwalifikacje, dotknąć
tej wysokiej techniki, był wyjazd do Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, a teraz do Azji. Dobry naukowiec jedzie
do Chin. Może pandemia trochę to zatrzymała, ale takie
są trendy. Liczba publikacji, liczba ludzi, jaką są w stanie
rzucić do tematu jest tak przeważająca, że w ciągu roku
potrafią rozwiązać problem, który u nas rozwiązuje się latami. Poza tym ich morale pracy jest znacznie wyższe. Jak
się ludziom dobrze żyje, to nie mają takiej motywacji.
Kiedy tworzyłem te zespoły, to studenci byli wychowani
w takim duchu, że nawet 50–70% dyplomantów startowało na studia doktoranckie. Teraz to się zmieniło, mimo że
są większe pieniądze i lepsze warunki. Na rynku ciągle jest
popyt na inżynierów, a nasi absolwenci są dość uniwersalni. Radzą sobie i z informatyką, i z technicznymi problemami, więc są chętnie zatrudniani. Oni sami zaś nie widzą
potrzeby robienia kariery naukowej. Dla mojego pokolenia silną motywacją była możliwość wyjazdu za granicę,
co wówczas umożliwiała praca naukowa.
Jakiego typu projekty realizujecie albo chcielibyście realizować dla przemysłu?
M.K.: IEL dużo inwestuje w projekty, bardzo staramy
się rozwinąć współpracę z biznesem. Głównie w dziedzinie
elektromobilności, energetyki rozproszonej i odnawialnej.
Mieliśmy duże sukcesy merytoryczne w realizacji projektów
związanych z ładowarkami, nowoczesnymi konstrukcjami
silników dla samochodów elektrycznych zarówno osobowych – współpracujemy z Syreną z Kutna – jak i dla autobusów. Analizowane są kombinacje hybrydowe – akumulator i wodór. Jest duże zainteresowanie magazynowaniem
energii, niezbędnym przy rozproszonych źródłach, a tu się
łączy energia z elektroniką, bo trzeba dopasowywać napięcia, przetwarzać prąd z przemiennego na stały, potem
znowu na przemienny, ale wysokiej częstotliwości itd. Wiele
jest tu do zrobienia i wokół tej tematyki koncentrują się
projekty, które zgłaszamy. Ostatnio dyskutujemy też o wiatrakach dla budynków inteligentnych, samowystarczalnych
energetycznie. Pan doktor Artur Moradewicz nawiązał
kontakty z architektem Markiem Krawczyńskim, projektantem takich budynków, który po 35 latach pracy w Australii
wrócił do Polski, bo stwierdził, że ze względu na dostęp
do wykształconej kadry są tu lepsze warunki do realizacji
tego typu projektów. Rozważamy udział w budowie takiego kompleksu – zaprojektowanie specjalnego pionowego
wiatraka. Współpracujemy przy tym z Instytutem Maszyn
Przepływowych PAN w Gdańsku. Taki eksperymentalny
budynek to bardzo innowacyjny i inspirujący projekt, jednakże bardzo kosztowny. Przymierzamy się, żeby na część
energetyczną wnioskować o dofinansowanie z Unii Europejskiej, ale pozostała część musi znaleźć finansowanie
z innych źródeł.
rozmawiała Agata Fijołek
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Pozyskiwanie energii z wyładowań
atmosferycznych

Spektakularny rozwój gospodarczy, techniczny i technologiczny, jaki obserwujemy we współczesnym świecie, pociąga za sobą konieczność rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej,
zarówno sieci dystrybucji, jak i instalacji wytwarzających energię elektryczną. W ostatnich latach głównym celem branży energetycznej jest pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł
takich jak słońce, wiatr, fale morskie, woda, wodór. Obok tych szeroko znanych i stosowanych
źródeł energii pojawiają się informacje dotyczące wykorzystania energii wyładowań atmosferycznych. Wiedza na temat pozyskiwania i gromadzenia energii z tego źródła nadal jest
niewielka. Wielokrotnie podejmowano próby uzyskania energii z pioruna, by użyć jej m.in. do
oświetlenia miast. Podczas jednego z takich eksperymentów w latach 60. zginęło kilku japońskich naukowców [1].
Energia pioruna
Piorun jest impulsem elektrycznym nagrzewającym powietrze do bardzo wysokich temperatur, nawet
rzędu 30 tysięcy stopni Celsjusza. Pod wpływem wyładowania następuje rozprężenie powietrza przy jednoczesnym odgłosie grzmotu oraz zaniku potencjału
i temperatury. Wyładowania atmosferyczne obserwujemy podczas powstawania napięcia elektrycznego
(różnicy potencjałów) przekraczającego wytrzymałość
elektryczną powietrza. Różnica potencjałów powstaje w przypadku gwałtownych zderzeń kropli lub krup
lodowych, gdy zetkną się masy powietrza o różnych
temperaturach. Generatorami wytwarzającymi wysokie napięcie, umożliwiające powstanie pioruna,
są chmury typu cumulonimbus. W ich wnętrzu gwałtownie cyrkuluje ciepłe i wilgotne powietrze. Na zasadzie tarcia (dynama) powstaje ładunek elektryczny – ujemny u wierzchołka, dodatni zaś u podstawy
chmury, która staje się kondensatorem gromadzącym
ogromną energię. Gdy wartość pola elektrycznego

fot. 1. Wyładowanie atmosferyczne pomiędzy chmurami, fot. Pixabay
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między chmurą a ziemią przekracza 10 kV/m, powstaje błyskawica. Należy podkreślić, że co dziesiąty
piorun dociera do ziemi, natomiast reszta przeszywa
niebo, przeskakując wewnątrz chmury lub pomiędzy
chmurami. To, co potocznie nazywamy uderzeniem
pioruna, to wyrównanie powstałego w chmurach potencjału elektrycznego. Tor wyładowania atmosferycznego jest najłatwiejszą z punktu widzenia elektrycznego drogą do ziemi (fot. 1, 2).
Według Jacka Błoniarza-Łuczaka, fizyka z Centrum Nauki Kopernik, energia przeciętnego pioruna
wynosi ok. 1 mld J (dżuli). To tyle, ile 100-watowa
żarówka zużywa, świecąc przez 2400 godzin, lecz
w przypadku pioruna wyładowanie trwa zaledwie milisekundy. Samochód rozpędzony do 100 km/h ma
energię ok. 2 mln dżuli, czyli piorun wyzwala energię
500 samochodów pędzących setką, tyle, że w ułamku sekundy [2].
Naukowcy z kalifornijskiego Lawrence Livermore
National Laboratory stwierdzili, że na świecie w każdej sekundzie uderza w Ziemię od 70 do 100 piorunów [3]. Natężenie prądu przepływającego z chmur
do gruntu jest większe niż dotychczas szacowano
i dochodzi do 80 kA, ale w samej iskrze (w momencie i punkcie powstania wyładowania) wynosi około
1 miliona amperów.
Z ostatnich badań naukowych wynika, że uderzenia piorunów są w znacznie większym stopniu niż
wcześniej sądzono źródłem powstawania tlenków
azotu w atmosferze, co oznacza, że są największym
naturalnym źródłem powstania tych gazów. W wyniku przemian fotochemicznych (pod wpływem ultrafioletowego promieniowania słonecznego) utleniania
tlenków azotu w obecności CO, CH4 i NMLZO powstaje ozon, który jest uznawany za jeden z głównych
czynników efektu cieplarnianego. Te ustalenia oznaczają konieczność zmiany ocen negatywnego wpływu
przemysłu na klimat.
Należy zauważyć, że większość energii wyładowania jest rozpraszana w powietrzu – w tzw. kanale pio-

dr inż. Krzysztof Krasuski
Kierownik Zakładu Wielkich Mocy
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

runa. Niektórzy naukowcy szacują, że tylko 1% energii pioruna dociera do ziemi, a pozostała część jest
rozproszona [1, 2, 4, 5, 6].
Wyładowanie, jako źródło energii
odnawialnej
Według naukowców z Uniwersytetu Florydzkiego
w Gainesville, z którymi współpracuje profesor Grzegorz Masłowski z Politechniki Rzeszowskiej, energia
wyładowań nie jest tak duża, jak wcześniej mogło się
wydawać. Podczas eksperymentów badacze ściągają
pioruny za pomocą dobrze przewodzącego prąd drucika, który przyczepiony jest do miniaturowej rakiety
wystrzeliwanej w chmurę burzową na wysokość kilkuset metrów. Aparatura pomiarowa podłączona do
drucika mierzy napięcie i natężenie pioruna. Według
pomiarów natężenie może wynosić nawet 250 kA.
Problem polega na tym, że wyładowanie trwa jedną
tysięczną sekundy, a ten czas jest zbyt krótki, by uzyskać zadowalającą ilość energii.
Z jednego pioruna możemy pozyskać niewielką
energię, aby ten proces był opłacalny i wydajny, konieczne więc jest absorbowanie znacznie większej
liczby wyładowań. W tym procesie mogą pomóc naukowcy z Insurance Institute for Business and Home
Safety w USA, którzy opracowują metody ściągania
piorunów w celu ochrony budynków i mienia przed
pożarami. Ich najnowszym osiągnięciem jest podwójna wiązka laserowa, złożona z wiązki o dużej
mocy, ulokowanej wewnątrz drugiej o mniejszym
natężeniu, która podtrzymuje ją i zwiększa jednocześnie jej energię. Tego typu wiązka jest wysyłana
na większe niż dotychczas stosowane odległości.
Naukowcy chcą uzyskać tak silne wiązki, aby mogły
nienaruszone przechodzić przez mgłę, chmury, krople deszczu, gradziny, a nawet turbulencje. Zjonizowane cząsteczki powstałe na skutek działania wiązki
wpływają na rozkład wyładowania atmosferycznego
i mogą je skupiać w określonych przez badaczy lokalizacjach [7, 8].
Projektanci ze studia Brooks+Scarpa wraz z Adidasem i portalem Dezeen postanowili stworzyć system
zdolny do zbierania, akumulowania i przesyłu energii
z wyładowań atmosferycznych. Zaproponowali oni
konstrukcję opartą na olbrzymim kominie wykonanym
z elastycznego materiału pokrytego panelami fotowoltaicznymi. Panele są dodatkowym źródłem energii
pochodzącej ze słońca. Zasada działania urządzenia
jest taka, że gdy piorun uderzy w konstrukcję, energia
jest przenoszona przez specjalne przekaźniki i rozkła-

da się na całej powierzchni elastycznego materiału.
Ponieważ energia z pioruna uwalniana jest w ułamku
sekundy, w projekcie zastosowano gigantyczne wręcz
kondensatory ukryte pod powierzchnią wody, które
mają za zadanie natychmiast naładować specjalne
baterie, a następnie stopniowo oddawać mniejsze
dawki energii (rys 1A). Projekt, który nazwano Vortex Generator, ma powstać przy Zatoce Sarasota na
Florydzie, która znana jest z „burzliwego” klimatu
(rys. 1B). Dodatkową atrakcją ma być dostępny dla
mieszkańców pływający pawilon [3, 9].
Podsumowanie
Obecnie według naukowców energia z piorunów jest trudna do pozyskania z kilku powodów
technologicznych. Pierwszym z nich jest odpowiedni przewodnik, który mógłby doprowadzić energię
elektryczną z pioruna do kondensatora/akumulatora. Musi być bardzo szybki (wyładowanie trwa
30 milisekund) i bardzo odporny na zniszczenie.
Tory prądowe muszą być odporne na ekstremalne
wartości prądu i temperaturę. Są propozycje, by
przesyłać energię za pomocą wyspecjalizowanych
laserów, lecz technologia ta jest obecnie dopiero
w sferze badań [10]. Kolejny problem to kwestia
szybkiego magazynowania tak dużej energii elektrycznej. Obecnie produkowane akumulatory oraz
superkondensatory nie są w stanie zmagazynować
takiej energii. Pojawiają się pomysły przekazywania
energii wyładowań atmosferycznych poprzez doprowadzanie do wrzenia wody, ponieważ większość tej

fot. 2. Wyładowanie atmosferyczne doziemne, Pixabay
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energii jest rozpraszana w postaci ciepła. Niestety, na
razie technologia ta nie jest opłacalna, co przyznają sami wynalazcy [9]. Nie mniej jednak możliwe, że
w przyszłości postęp technologiczny powoli na korzystanie z energii wyładowań atmosferycznych [6].
Istotne są również badania dotyczące wyładowań atmosferycznych coraz częściej występujących
w Polsce. Wyładowania są groźne zarówno dla sieci przesyłowych, urządzeń przyłączonych do systemu
energetycznego, instalacji odnawialnych źródeł energii, a także ludzi i zwierząt [10–13]. W celu ochrony
przed skutkami tego typu wyładowań w Laboratorium
Badawczym Aparatury Rozdzielczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki (fot. 3, 4) prowadzone są badania wytrzymałości na udary napięciowe aparatury
A)

B)

A)

B)

fot. 3 A) i B) Zdjęcia z badań izolatorów na stanowisku prób udarowych

wysokonapięciowej. Badania te są istotne zarówno ze
względu na bezpieczeństwo użytkowania, jak i niezawodność tego typu aparatury. Powszechnie stosowane
układy elektroniczne są bardzo wrażliwe na działanie
wysokiego potencjału, dlatego rozwój badań w kierunku zabezpieczenia przed skutkami wyładowań
atmosferycznych jest bardzo ważny dla bezawaryjnej
pracy systemu energetycznego i urządzeń elektrycznych stosowanych w przemyśle. Zapraszamy do współpracy w zakresie badań urządzeń dużych mocy. ■

rys. 1. Projekt Vortex Generator, A) opis działania, B) wizualizacja, materiały prasowe Brooks+Scarpa
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fot. 4. Generator udarów napięciowych do 1000 kV
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Współczesne metody projektowania urządzeń
elektrycznych

Wymagania stawiane torom wielkoprądowym, układom stykowym, rozdzielnicom i aparatom
elektrycznym, różnią się od typowych wymagań dla urządzeń o niewielkim obciążeniu prądowym nie tylko tym, że są aparatami bardziej skomplikowanymi. Pojawiają się również wymagania wynikające z tego, że ustawicznie rośnie wielkość projektowanych urządzeń i systemów
elektroenergetycznych, ich rozległość oraz różnorodność. W aktualnie istniejących warunkach
wolnej konkurencji producenci, aby utrzymać się na rynku, są zmuszeni do ciągłego redukowania czasu rozwoju nowego wyrobu, obniżania jego ceny, a jednocześnie podnoszenia
jego walorów użytkowych, szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania klientów
oraz trendy w branży. Najskuteczniejszą drogą do sprostania tej presji jest stosowanie różnego rodzaju technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, jak również opracowanie odpowiednich procedur i algorytmów realizacji działań projektowych. Przedmiotem pracy
są zagadnienia dotyczące przepływu ciepła, rozkładu temperatury i sił elektrodynamicznych
w urządzeniach rozdzielczych. Celem pracy jest pokazanie kompetencji zespołu autorskiego
w dziedzinie komputerowego systemu wspomagania projektowania urządzeń elektrycznych.

M

etoda elementów skończonych jest niezbędną i dobrą, powszechnie wykorzystywaną
metodą numeryczną, która wyraźnie może
zoptymalizować proces projektowania urządzeń
elektrycznych. W artykule zaproponowano wykorzystanie narzędzi metody elementów skończonych
(MES), takich jak SolidWorks, COMSOL i ANSYS,
w celu wspomagania projektowania i modelowania
aparatów elektrycznych – komór łukowych wyłączników modułowych, rozdzielnic i szaf sterowniczych.
Modele poddawano symulacjom dotyczącym nagrzewania, rozkładu potencjału elektrycznego oraz
temperatury. Uzyskane dane zestawiano z danymi
eksperymentalnymi uzyskanymi w Laboratorium
Zwarć Politechniki Warszawskiej. W wynikach eksperymentów wyraźnie odnotowano odzwierciedlenie
podejścia teoretycznego.
Oznacza to, że modele symulacyjne wiernie odzwierciedlają właściwości fizyczne obiektów badań
i pozwalają przewidzieć wyniki testów w określonych
warunkach. Ponadto na etapie modelu można określić zjawiska fizyczne istotne nie tylko z punktu widzenia mechaniki, ale i elektrotechniki. Takie postępowanie jest bardzo cenne podczas prac projektowych/
inżynierskich także ze względów ekonomii materiałowej. Publikację podzielono na trzy sekcje. W każdej
pokazano możliwości wspomnianego powyżej oprogramowania i kompetencje zespołu autorskiego.
Optymalizacja procesu projektowania
wyłączników modułowych
niskonapięciowych
Szybko rosnące zapotrzebowanie na instalacje
elektryczne składające się z wysokiej jakości kom-
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ponentów elektrycznych narzuca nowe trendy w projektowaniu wyłączników niskonapięciowych. Głównym celem projektowania i konstruowania urządzeń
elektrycznych jest tworzenie rozwiązań, które mogą
znacznie poprawić ich parametry elektryczne i mechaniczne, rozmiar i wytrzymałość na warunki zwarciowe. Nowoczesne aparaty elektryczne budowane
są zgodnie z obowiązującymi normami (np. europejskimi; IEC 947). Wymagania te dotyczą wyłączników niskiego napięcia (LVCB, MCB). Pomimo niewielkich rozmiarów wspomnianych urządzeń są one
przystosowane do skutecznego wyłączania prądów
przeciążeniowych i zwarciowych oraz zabezpieczania innych elementów instalacji elektrycznych, takich
jak kable i przewody. Podczas procesu gaszenia łuku
elektrycznego w wyłączniku zachodzą złożone zjawiska fizyczne, takie jak wydzielanie się ciepła w kanale łukowym, powstawanie sił elektrodynamicznych
powodujących naprężenia oddziałujące na styki
wyłącznika. Łuk elektryczny wpływa również na elementy konstrukcyjne, z których wykonane jest urządzenie (miedź, stal, ferromagnetyk, bimetale, aluminium, polimery itp.). Zjawiska te mogą spowodować
uszkodzenie wyłącznika po przekroczeniu krytycznych wartości wytrzymałości elektrycznej lub temperatury. Kluczowym elementem konstrukcji wyłącznika
jest komora gaszeniowa łuku elektrycznego. Podczas wyłączania prądu zwarciowego komora łukowa narażona jest na wpływy termiczne i dynamiczne,
które mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia
tego elementu lub nawet całego wyłącznika. Komory łukowe różnią się kształtem, rozmiarem i liczbą
płyt ferromagnetycznych, z których są zbudowane.
Im większa liczba płytek ferromagnetycznych w komorze, tym większa jest jej zdolność do wygaszania

dr inż. Łukasz Kolimas
mgr inż. Sebastian Łapczyński
mgr inż. Michał Szulborski
Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

A)

B)

naprężeń i innych wielkości fizycznych. W celu przeprowadzenia takich analiz i symulacji każdy element
jest opisywany za pomocą określonych właściwości
fizycznych, takich jak: moduł Younga, współczynnik
Poissona, współczynniki rozszerzalności cieplnej,
a także przewodnictwa cieplnego i elektrycznego. Są
to informacje o właściwościach fizycznych niezbędne do wykonania poprawnych obliczeń podczas
symulacji odzwierciedlających rzeczywiste zjawiska
zachodzące w zbudowanym urządzeniu. Wyniki tych
obliczeń pozwalają ocenić, czy elementy projektowanego urządzenia, wykonane z określonych materiałów, spełniają światowe standardy.
Oprogramowanie SolidWorks umożliwia przeprowadzanie analizy eksperymentów mechanicznych i termicznych. Program jest dobrym narzędziem
do rysowania modelu geometrycznego, a następnie
eksportowania go do innego środowiska MES. Moduł elektryczny jest niewystarczający do przeprowadzenia złożonej analizy, niemniej nadaje się do
symulacji rozkładu temperatury w komorze łukowej
w momencie wystąpienia łuku elektrycznego (rys. 2).
Głównym celem prezentowanej symulacji było
zbadanie, czy rozkład pola elektrycznego jest jednorodny i czy wartość potencjału elektrycznego nie przekracza wartości krytycznej 18 V na przestrzeń między
płytkami, zgodnie z danymi eksperymentalnymi.

rys. 1. Przedstawienie komory łukowej w rzeczywistej konstrukcji
(A) i jej modelu narysowanego w programie SolidWorks (B)

łuku. Pomiędzy płytami zmniejsza się wartość minimalnego napięcia podtrzymującego łuk elektryczny,
co w połączeniu z ładunkiem przestrzennym powstającym w pobliżu katody każdej płytki ferromagnetycznej bezpośrednio powoduje wygaszenie łuku
elektrycznego.
Szybki postęp technologiczny pozwolił na zastosowanie nowoczesnego oprogramowania wspomagającego proces projektowania i konstruowania aparatów elektrycznych. Obecnie budowane
urządzenia elektryczne są projektowane i testowane
z wykorzystaniem programów komputerowych CAD
i CAE (Computer-Aided Design, Computer-Aided
Engineering). Analiza matematyczna służy do przewidywania rozkładu pól elektrycznych, temperatur,

A)
B)

B)
rys. 2. Symulacje rozkładu temperatur (K) dla dwóch wariantów
komór łukowych MCB B16: A) komora łukowa z 13 płytami,
B) komora łukowa z 9 płytami. Symulacje przeprowadzono
w SolidWorks

27

NR 04 // PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2020

A)

NR 04 // PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2020

B)

rys. 4. Przebiegi prądu zwarciowego trójfazowego (kolejno dla
fazy L1, L2, L3) wykorzystanie w programie ANSYS

Zmniejszone jest też ryzyko przeniesienia drgań na
urządzenia zasilające, co jest szczególnie ważne przy
połączeniu sztywnym.
Analiza rozkładu temperatury
w bezpiecznikach topikowych

rys. 3. Symulacje rozkładu pola elektrycznego (V/cm) dla komory łukowej MCB B16, komora łukowa z 13 płytami. Symulacje
przeprowadzono w Comsol (A). Wykres przedstawiający wartości potencjału elektrycznego (V) w zależności od odległości (mm)
pomiędzy parami płyt w komorze łukowej (B)

Analiza sił elektrodynamicznych
w szynach zbiorczych podczas przepływu
prądu zwarciowego w rozdzielnicach
przemysłowych
W związku z rosnącymi zagrożeniami, jakie stanowią
dla zdrowia i życia ludzkiego oraz urządzeń rozdzielczych
prądy zwarciowe, zajęto się analizą sił elektrodynamicznych. Jak ważnym zagadnieniem jest budowanie modeli
symulacyjnych szyn zbiorczych oraz rozdzielczych mogą
świadczyć liczne publikacje, m.in. [1–19]. Na podstawie
wyników termicznych obliczano stabilność dynamiczną EIPB (Enclosed Isolated-Phase Bus – izolowanych
szyn zbiorczych) w celu analizy siły elektrodynamicznej
w warunkach zwarcia. Proponowano metodę obliczania
temperatury przewodu magistrali z wykorzystaniem analizy sieci cieplnej. Analizowano rezystancję styku części
szyn zbiorczych i obliczano wzrost temperatury generowany przez rezystancję. Wykorzystywano eksperyment
do sprawdzenia niezawodności styków szyn zbiorczych
i przewidywano stan zestyku na podstawie modeli teoretycznych. Rozważano oddziaływanie siły elektrodynamicznej, wzrostu temperatury i innych czynników, takich
jak wytrzymałość mechaniczna, i przeanalizowano wpływ
stanu zwarcia na przewód magistrali. Jednak większość
z tych metod zwraca uwagę na bardzo małe rozmiary
szyn, które nie są dłuższe niż 5 m – przedmiot badania
jest mały i ma prostą strukturę. Poniżej pokazano walidację modelu analitycznego z wykorzystaniem modelu 3D
szyn zbiorczych z zestykami oraz szynami odbiorczymi.
Ze względu na złożoną strukturę sieci systemu elektroenergetycznego rzeczywiste EIPB są często duże ze złożo28

nymi strukturami i trudno jest bezpośrednio obliczyć stabilność dynamiczną. Przedstawiony ostatecznie model
MES jest możliwy do wykorzystania dla szyn izolowanych
w różnych środowiskach. Przedstawione wyniki umożliwiają poprawny dobór szyn nie tylko z punktu widzenia
obciążalności prądowej, lecz również elektrodynamiki.
Zaprezentowano rozwiązanie umożliwiające walidację
obliczeń analitycznych, realizację odmiennych, często
skomplikowanych torów w stosunku do obliczeń prostych torów prostokątnych czy kołowych. Model umożliwia wyznaczanie wartości do obliczeń o charakterze
naukowym i inżynierskim. Uwzględniono nie tylko wpływ
efektu naskórkowości, ale również wypierania prądu
i częstotliwości drgań własnych układu. Przedstawiono
zatem model 3D z uwzględnieniem wszystkich zagrożeń
elektromechanicznych (naprężenia izolatorów wsporczych, częstotliwość drgań własnych układu i siły elektrodynamiczne).
Wykonano szereg obliczeń numerycznych w celu
wyznaczenia siły elektrodynamicznej i maksymalnych
naprężeń mechanicznych, a następnie porównano
z wcześniej policzonymi zależnościami analitycznymi.
Symulacje wykonano dla prądu zwarciowego trójfazowego o przebiegach przedstawionych na rys. 4.
Zaprezentowane wyniki (rys. 5) jednoznacznie pokazują, że warto stabilizować tory prądowe nie tylko
poprzez izolatory wsporcze, ale również izolatory zatrzaskowe szyn zbiorczych. Pomimo dużych sił elektrodynamicznych (tory zasilające) na torach odbiorczych
następuje stabilizacja naprężeń mechanicznych. Pracę
wykonuje układ trzech szyn w podobny sposób. Stąd
siła jest rozłożona na cały układ odprowadzenia.

ny obwodów zasilających silniki elektryczne, gB – do
ochrony urządzeń górniczych, gTr – do zabezpieczania
transformatorów, gCP – do zabezpieczania obwodów
z bateriami kondensatorowymi, DC – do zabezpieczania obwodów prądu stałego. Podczas projektowania
wkładek topikowych wielu producentów dostosowuje je
do wytycznych zawartych w normach PN-EN 60269-1,
PN-HD 60269-2, pozwalających na zaprojektowanie
i wprowadzenie na rynek wyrobu, który spełnia wszelkie
niezbędne wymagania i nie zagraża bezpieczeństwu.
Wkładki wykonywane są najczęściej ze steatytowego
korpusu do którego po obu stronach przykręcane są
srebrzone noże wkładki. Do noży wkładki topikowej
wewnątrz korpusu przygrzewany jest perforowany topik, na ogół wykonany z taśmy miedzianej lub jej stopu (w niektórych konstrukcjach topiki wykonywane są
ze srebra). Obecnie kształt topika jest uzależniony od
przeznaczenia wkładki topikowej. W celu poprawienia
chłodzenia, a tym samym zmniejszenia przekroju topika, stosuje się cienkie taśmy, najczęściej miedziane lub
srebrne, gdyż te właśnie metale posiadają bardzo dobre
właściwości materiałowe – umożliwiają minimalizację
wymiarów wkładek topikowych i są dość odporne na
procesy starzeniowe. Szerokość topika i ilość przewężeń
w nim wykonanych zależna jest od prądu znamionowego wkładki oraz typu charakterystyki. Często elementy
wykonane z materiałów o pożądanych właściwościach
do ochrony przed wysokimi wartościami prądów przeciążeniowych stanowią niewystarczającą ochronę dla
niskich prądów przeciążeniowych płynących przez długi czas. W tym miejscu należy wspomnieć o technice
zwanej M-Effect. Polega ona na wytworzeniu eutektycznego stopu pierwiastka z drugim metalem (zwykle

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań
konstrukcji wkładek topikowych przeznaczonych do
różnych zastosowań np. w budownictwie, przemyśle,
oraz innych gałęziach gospodarki. Wkładki topikowe są
bardzo dobrym zabezpieczeniem przeciwzwarciowym.
Odznaczają się dużą zdolnością zwarciową (powyżej
100 kA). Często instalowane są wraz z wyłącznikami,
np. w połączeniu szeregowym przed wyłącznikiem.
W tej konfiguracji wkładka topikowa znacząco ogranicza prąd zwarciowy pojawiający się na stykach wyłącznika i redukuje czas trwania zwarcia w obwodzie
zabezpieczanym. Powszechnie stosowane wkładki topikowe o charakterystykach gG (pełnozakresowe) stosowane są w obwodach instalacji elektrycznych na przykład w zakładach przemysłowych
czy też instytucjach użytku publicznego. Występują również wkładki
topikowe o bardziej wyspecjalizowanych charakterystykach T-I, takie
jak: gR i aR, które odznaczają się
krótszym czasem zadziałania i posiadają mniejszą całkę Joule’a. Wykorzystywane są do zabezpieczania
elementów
półprzewodnikowych
(diody, tyrystory, tranzystory mocy,
tyrystory GTO) oraz urządzeń elektronicznych, takich jak: przemienniki
częstotliwości, regulatory mocy, regulatory napięcia, łączniki tyrystorowe. Producenci dostarczają na
rynek wkładki topikowe posiadające
inne charakterystyki T-I, co jest uzależnione od parametrów urządzeń
i zabezpieczanych obwodów oraz
B)
niekiedy od warunków pracy urzą- A)
dzenia i miejsca jego instalacji. Są to rys. 5. Wyniki odchyleń wykonane dla rozdzielnicy niskiego napięcia w dwóch różnych
charakterystyki T-I: aM – do ochro- czasach: A) t=0,21 s, B) t=0,28 s
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osadzonym jako kulka lutownicza na elemencie topikowym). Temperatura eutektyczna jest niższa niż temperatura topnienia elementu topikowego. W warunkach
przeciążenia wkładka nagrzewa się i dochodzi do dyfuzji lutu z elementem topikowym. W wyniku tego zjawiska element
topikowy wykazuje większą rezystancję, co
skraca czas potrzebny do przepalenia topika w charakterystycznym, z góry zaplanowanym miejscu, gdzie lut został naniesiony.
W przypadku przepływu prądów zwarciowych, w chwili pojawienia się prądu zwarciowego przepaleniu ulegają wszystkie
przewężenia topika jednocześnie.
Badanie charakterystyk wkładek bezpiecznikowych wymaga wielu prób i dużej
liczby urządzeń. W pełnych testach używa
się 41 próbek i dodatkowych 12 w celu
powtórzenia całej serii testów. Wobec powyższego należy uznać, że badanie charakterystyki prądowo-czasowej wkładki jest
kosztowne. Jest to spowodowane nie tylko rys. 6. Model 3D wkładki topikowej wraz z podstawą bezpiecznikową, wykonany
liczbą prób, lecz także samym systemem w programie SolidWorks
testowym. Zgodnie z wymaganiami przepisów parametry R, L obwodu mogą mieć dowolną rysunkach 6–8 przedstawiono etapy projektowania
wartość, ale dla czasów przedłukowych poniżej 0,1 s bezpieczników topikowych.
układ testowy powinien być praktycznie bezindukcyjny.
Stąd pomysł i rzeczywiste prace w kierunku budowy Podsumowanie
modeli dynamicznych termicznych. Zastosowanie takiej/takich metod może skrócić czas między testowaArtykuł ten dotyczy budowania modeli MES, któniem a wdrożeniem wspomnianego urządzenia. Na re w pełni i wiernie odtwarzają warunki rzeczywiste.
Podane podejście jest nieocenione,
jeśli chodzi o modelowanie aparatów
elektrycznych. Wybrano podejście polegające na wykorzystaniu kilku narzędzi MES do projektowania nie tylko
komór łukowych, ale i układów stykowych. Wykorzystano optymalnie możliwości dedykowanych narzędzi, aby
otrzymać wartościowy i pełny obraz
modelowanego obiektu. I rzeczywiście udało się to osiągnąć. Prezentowane modele, jak również procedurę,
zweryfikowano badaniami empirycznymi, które potwierdzają słuszność
takich postępowań. Istotną cechą
wynikającą z tej pracy jest możliwość
rekonstrukcji modeli projektowanych
obiektów, a w przypadku zmian konstrukcyjnych unika się kosztownych
i czasochłonnych badań laboratoryjnych lub co najmniej zmniejsza ich
koszty. Podejście to jest poprawne
w kontekście panującej obecnie tenrys. 7. Rozkład gęstości prądu we wkładce topikowej wraz z podstawą bezpiecznikową
dencji do redukcji czasu i kosztów
dla przepływu prądu przeciążeniowego
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w projektowaniu i produkcji sprzętu elektrycznego.
Optymalizację za pomocą proponowanej procedury można zastosować do istniejących rozwiązań.
Proces taki może nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo
użytkowników, lecz także zmniejszyć zużycie materiałów, co pozytywnie wpłynie na środowisko. Poza tym
modelowanie MES można wykorzystać do projektowania aparatów przeznaczonych do pracy w różnych
warunkach, zakresach napięć i zastosowaniach. Daje
to duże możliwości bezpiecznego, szybkiego i wysoce
ekonomicznego kreowania nowych trendów i rozwiązań w elektrotechnice. Oczywiście wadą modelowania MES jest wciąż konieczność przeprowadzenia
testów eksperymentalnych. Bardziej złożone rozwiązania mogą generować dodatkowe błędy, które często prowadzą do nieścisłości w otrzymanych seriach
pomiarowych podczas symulacji. Jest to szczególnie
spodziewane podczas ustalania warunków brzegowych. Mimo to warto stosować proponowane narzędzie projektowe. ■
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lipca br. została oficjalnie otwarta wystawa stała „Izba Retro”. Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki dr Jacek
Szczot przeciął symboliczną wstęgę.
W specjalnie zaadaptowanych pomieszczeniach
pracowni badawczych dawnego Zakładu Przekształtników Mocy zgromadzono różnego rodzaju urządzenia elektryczne związane z działalnością Instytutu,
która trwa nieprzerwanie od 1946 roku. Prezentowane eksponaty, wynalazki i historyczne obiekty pochodzą z naszych siedzib w Warszawie, Wrocławiu
i Gdańsku.
W „Izbie Retro” uwagę zwracają zwłaszcza
ogromne rozdzielnice elektryczne, których przewody
łączą się z zasilającymi je dawniej silnikami elektrycznymi. Wśród przyrządów do badań znaleźć możemy m.in. oporniki, dynamometry, amperomierze,
woltomierze, częstościomierze, transformatory, cewki indukcyjne i mierniki. Poza tym możemy także podziwiać stare aparaty fotograficzne czy maszyny do
pisania. Eksponaty to często urządzenia uznanych
na świecie producentów, jak H. Tinsley & Co. Ltd.,
Weston Electrical Instrument Corp czy Cambridge
Instrument Co. Ltd.
Jednym z najbardziej intrygujących eksponatów
jest drewniana obręcz znajdująca się na środku sali,
tuż przy największej rozdzielnicy. Jest to drewniana
cewka indukcyjna, która była niegdyś często wykorzystywana do badań w nieistniejącym już Zakładzie
Badań Nieniszczących.
Na wystawie nie mogło zabraknąć ciekawych historycznych dokumentów. W dwóch gablotach obejrzeć możemy m.in. wycinki prasowe, jak sensacyjne
nagłówki z 1947 roku dotyczące otwarcia Laboratoriów Państwowego Instytutu Elektrotechnicznego
w Hali Najwyższych Napięć Gmachu Elektrotechniki
czy informację o dostarczeniu Instytutowi „bomby
kobaltowej” przez Atomic Energy of Canada.
Działalnością Instytutu ekscytowali się nie tylko
redaktorzy opisujący jego dokonania, lecz również
sami pracownicy, którzy podjęli inicjatywę stworzenia wewnętrznej gazetki „Reflektorem po Instytucie”.
Z humorem opisywano w niej życie codzienne Instytutu, przelewano na papier przemyślenia, nieraz krytykę obracając w żart. Przykładem może być „Wielki Konkurs Racjonalizatorski na zastępcze sposoby
konsumpcji herbaty”.
Skarby, które ujrzały światło dzienne w „Izbie Retro”, może obejrzeć każdy zainteresowany. ■
tekst i zdjęcia Aleksandra Pietraszek

32

Wizyta w Elektrociepłowni Turów
W piątek 28 sierpnia 2020 roku delegacja
Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki gościła
w PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów. Jest to
czwarta co do wielkości węglowa elektrownia
cieplna w Polsce. Wizyta odbyła się na zaproszenie
Pana Pawła Styczyńskiego, dyrektora ds.
ekonomiczno-finansowych, zasiadającego z wyboru
prezesa Centrum Łukasiewicz w Radzie Instytutu
jako przedstawiciel sektora branżowego. Podczas
spotkania omówiono dotychczasową współpracę
i zadania jednostek, jak również możliwości
dalszego rozwijania wspólnych obszarów
zainteresowań.
Dziękujemy za zaproszenie i ciepłe przyjęcie
naszej reprezentacji, życzymy dużych (jak bloki
energetyczne w Elektrowni Turów) sukcesów
w realizacji wspólnych przedsięwzięć.
opracowanie Ł-IEL
fot. Aleksandra Pietraszek
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Wywiad z Pawłem Styczyńskim
– dyrektorem Elektrowni Turów

NR 04 // PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2020

wiciele spółki PGE GiEK prowadzą rozmowy z czeskimi
parlamentarzystami, przedstawiając im konsekwencje
działań prowadzonych w kraju libereckim oraz ewentualne następstwa dla terenów pogranicza po zaprzestaniu eksploatacji w Turowie.

fot. PGE GiEK S.A.

Elektrownia Turów jest jedną z najnowocześniejszych w kraju elektrowni opalanych węglem brunatnym. Czemu zawdzięcza tę pozycję w branży?
Paweł Styczyński: Rozwój oddziału napędzany
jest przede wszystkim przez innowacyjne rozwiązania.
Od czasu uruchomienia pierwszego bloku energetycznego w 1962 roku Elektrownia Turów przeszła kilka
gruntownych modernizacji. W wyniku kolejnych inwestycji ograniczono znacząco emisję szkodliwych dla środowiska substancji, dzięki czemu elektrownia stała się
jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw, solidnym partnerem w interesach i odpowiedzialnym transgranicznym sąsiadem Czech i Niemiec. Przemiany te
nie byłyby możliwe, gdyby nie ciężka praca ludzi, dobra
organizacja firmy, konstruktywny dialog ze stroną społeczną oraz właściwe decyzje zarządów PGE Polskiej
Grupy Energetycznej i naszej spółki PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna. Wszystkie podejmowane działania przełożyły się na sukces i postrzeganie
Elektrowni Turów jako nowoczesnego i odpowiedzialnego partnera, zarówno w sferze biznesu, jak i relacji społecznych. Nieustanne działania mające na celu
minimalizowanie jej oddziaływania na otoczenie są
priorytetem firmy. Rewitalizacja mocy produkcyjnych
Elektrowni Turów, realizowana poprzez budowę nowego bloku i kolejne modernizacje bloków 1–3, znacząco wpływa na dalsze zmniejszenie emisji do środowiska
naturalnego.
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Sytuacja klimatyczna sprawia, że transformacja
energetyczna staje się kwestią coraz pilniejszą.
Jakie wyzwania stawia to przed jedną z największych polskich elektrowni konwencjonalnych?
P.S.: Niemal wszyscy europejscy wytwórcy konwencjonalni muszą zmierzyć się z wyzwaniem, jakie niesie
za sobą proces transformacji energetycznej. Wyczerpujące się złoża i wysokie ceny węgla, coraz wyższe opłaty
za emisję CO2, a przede wszystkim obrany przez Unię
Europejską kierunek dekarbonizacji wymusza na nas
zdecydowane działania.

Zarówno elektrownia, jak i kopalnia w Turowie są
coraz częściej atakowane przez różnego rodzaju czeskie organizacje
społeczne i ekologiczne. Czy działania strony cze- Paweł Styczyński, dyrektor ekonomicznoskiej, zmierzające -finansowy PGE GiEK S.A. Oddział
do odebrania kon- Elektrownia Turów
cesji i wygaszenia
działalności kompleksu w Turowie, są zasadne?
P.S.: Aspektem, który niewątpliwie wpływa na działalność kompleksu turoszowskiego jest jego transgraniczne
położenie. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że Kopalnia
Turów jest naszym jedynym dostawcą paliwa, Zarząd
PGE GiEK stanowczo staje w obronie koncesji dla KWB
Turów, a Grupa PGE wspiera te działania, podkreślając,
że turoszowski kompleks energetyczny jest jednym z kluczowych elementów polskiego systemu energetycznego,
działa na podstawie przyznanej zgodnie z prawem koncesji, spełnia wszystkie normy środowiskowe i zapewnia
miejsca pracy tysiącom mieszkańców regionu. Jesteśmy
wspierani również przez mieszkańców, samorządowców
oraz parlamentarzystów. W ostatnich miesiącach została
zintensyfikowana współpraca z samorządami powiatów
bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Dzięki
temu powstał ruch z udziałem samorządowców i działaczy społecznych, którego celem jest obrona kompleksu
przed jego likwidacją. Zarząd PGE GiEK, po dokonaniu
uzgodnień z PGE, wyszedł z inicjatywą przygotowania
petycji przeciwko zamknięciu Kopalni Turów oraz zwrócił
się o wsparcie do samorządów, które zaangażowały się
w zbieranie podpisów pod dokumentem. Petycja wraz
z 30 tys. podpisów została już przekazana do Komisji
Petycji Parlamentu Europejskiego. Równocześnie prowadzona jest współpraca z parlamentarzystami województwa dolnośląskiego. Oprócz działań w kraju, przedsta-

Jest Pan członkiem Rady Łukasiewicz – Instytutu
Elektrotechniki. Jaką korzyść odnoszą przedsiębiorstwa, podejmując współpracę z instytutem?
P.S.: Nawiązanie kontaktów z wieloma wybitnymi
naukowcami, z którymi mam okazję współpracować
przy okazji pracy w ramach Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki I Kadencji to ogromne
wyróżnienie i jednocześnie szansa na rozwój zarówno
instytutu, jak i współpracujących z nami przedsiębiorstw.
Instytut Elektrotechniki został członkiem Sieci Badawczej
Łukasiewicz w 2019 roku, jednak jego historia rozpoczęła się znacznie wcześniej, w 1946 roku. Należy więc
on do najstarszych oraz największych instytutów naukowo-badawczych w obszarze przemysłu elektrotechnicznego w Polsce. W ramach naszej działalności aktywizujemy współpracę z wieloma krajowymi i europejskimi
podmiotami, wykorzystując fundusze strukturalne UE.
Dzięki temu, że jesteśmy członkiem sieci badawczej
dysponującej najnowocześniejszym w kraju zapleczem
badawczym i zatrudniamy kadry, jakimi na co dzień nie
dysponuje większość polskich przedsiębiorców, możemy
współpracować z tymi podmiotami, dla których budowa
własnych ośrodków badawczych jest nieopłacalna.
Elektrownia Turów jest drugim pod względem
wielkości zatrudnienia pracodawcą w powiecie
zgorzeleckim. W jaki sposób zmiany, które zachodzą w energetyce, wpływają na wielkość i profil
zatrudnienia?
P.S.: Elektrownia jest podmiotem przemysłowym,
nastawionym na rozwój i innowacyjność. Realizując
proekologiczne projekty inwestycyjne, wdrażamy jednocześnie efektywne rozwiązania z obszaru automatyki,
usprawnień czy też organizacji pracy. Przekłada się to na
racjonalizację i optymalizację zatrudnienia. Nowe technologie, urządzenia i usprawnienia wymagają wyższych
kwalifikacji pracowników. Stąd zmiany w profilu zatrudnienia. Widać to dobrze na przykładzie zmieniającej się
struktury wykształcenia pracowników. Obecnie ponad
połowa pracowników ma wykształcenie średnie, w większości techniczne, a pracownicy z wykształceniem wyższym stanowią 37% załogi. Inny niż kiedyś, dużo bardziej
specjalistyczny, jest też zakres wiedzy wymaganej na poszczególnych stanowiskach. Pracodawca dba o to, aby
ta wiedza była aktualizowana poprzez szkolenia i wielowymiarowy rozwój zawodowy.
Na dzień dzisiejszy perspektywa funkcjonowania
Elektrowni Turów to rok 2044, a więc pomimo wszystkich działań związanych z rozwojem zatrudnionych
obecnie pracowników, będziemy musieli w odpowied-

nim czasie uzupełnić lukę powstałą w wyniku przejść
pracowników na emerytury. Jednym ze sposobów przygotowania nowych kadr dla energetyki są klasy patronackie PGE w ramach programu wspierania szkolnictwa
zawodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Takie klasy w zawodach elektryk, elektronik, mechatronik i mechanik utworzone zostały w dwóch
szkołach powiatu zgorzeleckiego – Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni. W ramach współpracy uczniowie
szkół branżowych i technicznych biorą udział w wizytach
zawodoznawczych na terenie Kopalni i Elektrowni Turów,
organizowane są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia. Dla wyróżniających
się uczniów PGE GiEK funduje stypendia naukowe. Podobne klasy powstały również w innych naszych lokalizacjach. Daje to młodym ludziom szansę na zdobycie
poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji, a jednocześnie zasila lokalny rynek pracy dobrze przygotowanymi
kadrami technicznymi. Pierwsi absolwenci tych klas są
już pracownikami PGE GiEK.
Niewątpliwy wpływ na powiat zgorzelecki, jak
również na proekologiczny rozwój Państwa oddziałów ma zaangażowanie spółki PGE GiEK
w działalność klastra energetycznego…
P.S.: Klastry to fundament innowacyjnej gospodarki, jednak aby mogły istnieć, konieczna jest współpraca
kilku podmiotów. Na taką współpracę zdecydowaliśmy
się trzy lata temu wraz ze spółką PGE Energia Odnawialna, lokalnymi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami
samorządu lokalnego – powiatu zgorzeleckiego, gmin
Bogatynia, Węgliniec, Pieńsk i Zawidów. Podpisaliśmy
wtedy porozumienie o ustanowieniu Południowo-Zachodniego Klastra Energii. Wszystko po to, aby zapewnić
lokalne bezpieczeństwo energetyczne, mieć wpływ na
poprawę lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększyć konkurencyjność i efektywność ekonomiczną lokalnej gospodarki. Efekty tej współpracy już widać – to np.
budowa hydrogeneratorów na zaporze Witka czy projekt
wdrożenia innowacyjnego systemu do automatycznej
optymalizacji pracy chłodni wraz z systemem sterowania.
Współpracujemy również z drugim działającym na naszym terenie klastrem – Zgorzeleckim Klastrem Energii,
z którym testowaliśmy jako pierwsi w Polsce elektryczne
pojazdy terenowe w warunkach eksploatacyjnych kopalni odkrywkowej.
Reasumując, wszystkie nasze wysiłki, unowocześnianie technologii, troska o ekologię, wielkie inwestycje nie
byłyby wiele warte, gdybyśmy nie mieli pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym. Bez tych ludzi, bez naszych
pracowników Elektrownia Turów nie wyprodukowałaby
ani jednej megawatogodziny energii. ■

opracowanie Departament Komunikacji PGE GiEK S.A.
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Dystrybucyjny transformator hybrydowy (DTH)
z płynną regulacją elektroniczną jako aktywny
element nowoczesnych systemów smart grid

prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki
Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego Ł-IEL,
Oddział Gdańsk
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Dystrybucja AC
rys. 1. Przykładowe źródła wahań napięcia sieci
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powyższych faktów spowodowała poszukiwania nowych urządzeń służących do kontroli pracy systemu
energetycznego, w wyniku czego narodziły się różne
układy energoelektroniczne przeznaczone dla elektroenergetyki.
Początkowo, dostrzegając, że źródłem zakłóceń
są odbiorniki (generatory wytwarzają napięcia praktycznie sinusoidalne i symetryczne), szczególnie dużą
wagę przywiązywano do dynamicznej likwidacji przyczyn poprzez linearyzację charakterystyk prądowo-napięciowych odbiorników oraz opracowanie kompensatorów aktywnych minimalizujących negatywne
oddziaływanie odbiornika na sieć (kompensatory
mocy biernej, symetryzatory, filtry harmonicznych) [1,
2, 3]. Tą drogą w końcu 1. dekady XXI w. podążył
również Instytut Elektrotechniki (obecnie Łukasiewicz
– Instytut Elektrotechniki), opracowując do takich zastosowań unikalne wówczas krajowe tranzystorowe
przekształtniki dużych mocy i średniego napięcia.
Jeden z opracowanych przekształtników, najbardziej
uniwersalny, przeznaczony do rozproszonych sieci dystrybucyjnych średniego napięcia (Sn) przedstawia rys.
2. Za to opracowanie oraz inne podobne zespół realizatorów z Instytutu, wespół z reprezentantami Akademii Morskiej w Gdyni i firmy C&T Elmech uzyskał
w 2014 roku II nagrodę Prezesa Rady Ministrów za
wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne pod wspólnym tytułem „Nowatorskie rozwiązania i innowacyjne
zastosowania przemysłowe modułowych przekształtników dużej mocy, niskiego i średniego napięcia”.
Dalszy rozwój smart grid [4] i zwiększony udział
energetyki rozproszonej, w tym szybki wzrost liczby
różnych OZE, spowodował, że likwidacja przyczyn
powstania zaburzeń napięcia (zasilania), tj. kompensacja zakłóceń wprowadzanych przez odbiory, nie
jest optymalnym rozwiązaniem ekonomicznym. Przyczyna – zakłócenie wprowadzane do sieci przez odbiór – praktycznie zawsze powoduje mniejszy skutek
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tosowane dotychczas rozwiązania nie są w stanie zapewnić poprawnego funkcjonowania tak
zmienionego systemu energetycznego. Dzisiejsza
sieć dystrybucyjna od dziesięcioleci nie przeszła żadnej paradygmatycznej zmiany. Z założenia została zaprojektowana tak, aby zasilać odbiorniki liniowe, np.
żarówki, grzejniki. Dla tych odbiorów moc czerpana
z sieci maleje wraz z napięciem, łagodząc w ten sposób skutki obniżenia napięcia zasilania W ostatnich
latach warunki pracy sieci dystrybucyjnej uległy jednak znaczącym zmianom. Większość nowoczesnych
odbiorów pracuje ze stałą mocy. W takich przypadkach zmniejszenie napięcia powoduje zwiększenie
prądu odbiornika, co z kolei potęguje problemy
w systemach dystrybucyjnych. Do zmiany warunków
pracy sieci przyczyniają się także szeroko wprowadzana generacja rozproszona z dużym udziałem OZE
oraz wzrastająca liczba odbiorów szybkozmiennych,
np. szybkich ładowarek EV (rys. 1). W tych warunkach
wykorzystanie tradycyjnych rezerw energetycznych
jest ograniczone. Wynikiem są wzrastające wahania
napięcia sieci i istotne straty energii. Świadomość

Faza 1-1
Faza 1-2

AC 15 kV

W ostatnich latach można było zaobserwować istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu energetycznego. Składają się na to dwa zasadnicze czynniki: wprowadzenie regulacji prawnych
traktujących energię elektryczną jako towar, dla którego systemem dystrybucji jest sieć elektroenergetyczna, oraz stopniowo przyspieszające zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych, co oznacza przejście do systemu o generacji rozproszonej, gdzie wytwórców liczy się w setkach. Wymienione czynniki znacznie komplikują pracę sieci. Pojawienie się wielu
wytwórców powoduje rozmycie odpowiedzialności za stabilność parametrów systemu, takich
jak poziomy napięcia, częstotliwość czy moce zwarciowe. Dodatkową komplikacją jest brak
możliwości precyzyjnego planowania produkcji energii elektrycznej w systemach OZE (szczególnie dotyczy to elektrowni wiatrowych). Te negatywne zjawiska szczególnie uwidaczniają się
w konfrontacji z coraz większymi wymaganiami w zakresie jakości energii elektrycznej spowodowanymi stosowaniem coraz bardziej zaawansowanych technologii u odbiorców energii.

P3,3kV(DC)

Interfejs
energoelektroniczny
AC/DC/AC

M
~

AC 6kV

AC 6kV

AC 6kV

Szafa gałęzi fazowych dwóch 4-poziofalowników napięcia P66kV(AC)
kV

+ -DC
3,3kV

P6kV(AC)
mowych

Faza 1-1/1-2 Faza 2-1/2-2
2x4LDC
2x4LDC

Faza 3-1/3-2
2x4LDC

Chopper
DC/DC

L1

Szafa balansującego przekształtnika
DC/DC

L1

AC
15-20kV

AC 6kV

AC 6kV

+ -DC
3,3kV

rys. 2. Uniwersalny 3-terminalowy przekształtnik tranzystorowy AC/DC/AC z możliwością pracy jako energoelektroniczny interfejs sieciowy
do wymiany mocy oraz jako kompensator mocy biernej i niesymetrii obciążeń w łączonych systemach energetycznych Sn itp.
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Technologie automatycznej regulacji napięcia
W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego, a w szczególności
kontrolowania poziomu napięcia sieci, proponowane są różne technologie/sposoby i urządzenia regu-

lujące AVR (Automatic Voltage Regulator) [5], poczynając od przełączników odczepów transformatorów
po przekształtniki energoelektroniczne AC/AC lub
AC/DC/AC, tworzące transformatory energoelektroniczne nazywane również układami SST (Solid State
Transformers). Aktualnie, pomimo bardzo istotnych
wad, takich jak: wyładowania łukowe, duże koszty
eksploatacji oraz powolne działanie (czas przełączenia >1 s), najczęściej są stosowane transformatory
dystrybucyjne z mechanicznymi przełącznikami odczepów (DT+SM). Na podobnej zasadzie działają też transformatory dystrybucyjne z tyrystorowymi
przełącznikami odczepów (DT+TC) eliminujące problemy z występowaniem łuku i działające szybciej,
aczkolwiek dalej w sposób skokowy [6, 7, 8]. Zmniejszenie skoku wiąże się przy tym z dalszym wzrostem
kosztów zależnych od ilości odczepów. Jednakże
i technologia AVR jest już przestarzała i nie nadąża za

Technologia

Zalety

Wady

serwomechanizmy
elektromechaniczne

precyzyjna regulacja; niska impedancja;
bardzo dobra stabilność; wysoka
sprawność

długi czas korekty (kilka sekund);
przeregulowania podczas cykli
sieciowych; konieczność okresowej
wymiany szczotek; złożona konstrukcja;
tylko ręczny bypass

niska cena; wysoka sprawność; niska
impedancja

wolna korekta; zgrubna regulacja;
średnia niezawodność; przerwania
prądu obciążenia podczas przełączania;
złożone okablowanie wewnętrzne; tylko
ręczny bypass

Elektromechaniczne lub
elektroniczne przełączniki
odczepów

transformatory hybrydowe
z przekształtnikiem
dodawczym
AC/AC lub AC/DC/AC

precyzyjna i szybka regulacja; wysoka
sprawność; nieprzełączany tor prądowy;
niska impedancja; prosta konstrukcja;
możliwy automatyczny „bypass”; możliwość
magazynowania energii w przypadku
zastosowania przekształtnika AC/DC/AC

DTH

DT

Dokładność regulacji napięcia

ciągła ±10%

Szybkość regulacji

Regulacja współczynnika mocy
Sterowanie przepływem energii

100

DT

50
skokowa
±10%

< 20 ms

–––

< 20 ms

> 100 ms

ok. ±10º

NIE

±90º

NIE

100% SST

Współpraca z zasobnikami energii

10% PN

NIE

100% PN

Skalowalność i modułowość

TAK

NIE

TAK

Budowa i działanie układów DTH

SST

1
5
Koszt

4

3

2

1
20%

Straty
1

2

3

4

DT+TC

–––

tabela 2. Podstawowe parametry funkcjonalne transformatorów dystrybucyjnych
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SST

DT+TC
ciągła ±100%

ok. ±10%

2

brak możliwości korekcji wahań
częstotliwości

tabela 1. Porównanie technologii automatycznej regulacji napięcia (AVR)

Parametr funkcjonalny

200

150

Czas odpowiedzi [ms]

przekształtniki AC/DC/AC

niska sprawność; złożona budowa;
precyzyjna, szybka i głęboka regulacja;DT+SM
200
wysokie koszty; zmniejszona
nieprzełączany tor prądowy; możliwość
niezawodność; konieczność
magazynowania energii; korekcja wahań
przewymiarowania ze względu na procesy
częstotliwości
łączeniowe

Gabaryty
wymaganiami współcze- matora konwencjonalnego
i możliwości regulacyjne
3
snych systemów smart- nowoczesnych przekształtników energoelektroniczgridowych w zakresie nych [10]. W tym przypadku
DTH przekształtnik służący do
dynamiki i dokładności DT+TC
płynnego elastycznego
i bezzwłocznego regulowania
2
regulacji.
napięcia musi być przystosowany
jedynie do przeDT
150
SST
Najszersze możliwo- kształcania części transformowanej
mocy. Ponadto,
ści regulacyjne i dyna- w przypadku uszkodzenia
przekształtnika w układzie
1
mikę dają urządzenia DTH, w odróżnieniu od SST, moc może być dalej
AVR z zastosowaniem 5 przekazywana
do odbioru bez regulacji napięcia,
4
3
2
1
Straty
100
układów SST [9], jed- zapewniając niezawodność całego systemu. Zasto1
2
3
4
Koszt
nakże, koszty i straty sowanie w systemach elektroenergetycznych
ukła20%
tych układów są odpo- dów DTH łączących wysoką sprawność i niski koszt
DT+TC
wiednio około czterech konwencjonalnego transformatora z wysoką funk50
razy i około trzech razy cjonalnością 60%
tranzystorowych przekształtników enerwiększe niż w przypadku goelektronicznych w pełni spełnia wymagania nowostandardowego trans- czesnych technologii AVR, przede wszystkim takie jak:
DTH
formatora dystrybucyj- • korekcja 100%
napięcia w ciągu 20 ms, ponieważ wiele
SST
Sterowalność U i P
nego.
Ze
względu
na
urządzeń
elektronicznych ma czas podtrzymania
0
złożoność budowy i ste20 ms,
rys. 3. Typowy czas odpowiedzi
rowania problematyczne • precyzyjna regulacja mocy wyjściowej jako proukładów AVR realizowanych
jest również uzyskanie
cent nominalnego napięcia zasilającego,
w różnych technologiach
gwarantowanej bardzo • niska impedancja w celu zminimalizowania zmian
wysokiej niezawodności, co jest warunkiem koniecznapięcia wywołanych obciążeniem,
nym dla zastosowań w energetyce. Stąd wykorzysta- • ciągłość zasilania obciążenia podczas przełączanie układów SST w sieciach AC w chwili obecnej nie
nia,
jest uzasadnione, a i w przyszłości jest wątpliwe.
• wysoka sprawność, duża niezawodność i bezpieObiecującą i wysoce konkurencyjną alternatywą
czeństwo w czasie awarii,
dla powyższych AVR są tzw. dystrybucyjne transfor- • automatyczny bypass w przypadku awarii.
matory hybrydowe (DTH), łączące cechy transforW tabelach 1 i 2 oraz na rysunkach 3 i 4 przedstawiono właściwości i parametry podstawowych
technologii AVR oraz wykorzystujących te technologie
Gabaryty
transformatorów dystrybucyjnych. Łatwo zauważyć, że
3
układy DTH stanowią racjonalny i udany wieloaspektowy kompromis pomiędzy rozbudowanymi układami
DTH
SST, a transformatorami z przełącznikami odczepów.
DT+TC

DT+SM

Czas odpowiedzi [ms]

– zaburzenie napięcia. Ponadto, zakłócenia wprowadzane przez różne odbiory mogą się czasami dodatkowo kompensować. Innymi słowy, moc gabarytowa
urządzeń energoelektronicznych kompensujących
zakłócenia generowane przez odbiory praktycznie
zawsze będzie większa niż moc gabarytowa urządzeń
kompensujących zaburzenia napięcia wywołane tymi
zakłóceniami. Stąd też, oraz ze względu na wpływ na
pracę innych odbiorników dołączonych do tej samej
sieci, coraz większego znaczenia nabiera kontrolowanie i kompensacja zaburzeń napięcia.

60%

–––

DTH

–––
0

–––
NIE

100%

Sterowalność U i P

rys. 4. Zestawienie cech użytkowych: typowego transformatora
dystrybucyjnego (DT); transformatora sieciowego z przełącznikiem
odczepów (DT+TC); energoelektronicznego transformatora (SST);
dystrybucyjnego transformatora hybrydowego (DTH)

Zarys rozwojowy. Układami energoelektronicznymi o działaniu podobnym do transformatorów hybrydowych zaczęto się zajmować jeszcze w latach 70.
XX wieku. Jako w pełni sterowalne łączniki dużych
mocy stosowano wówczas tyrystory o komutacji wymuszonej. W tym obszarze w Polsce pionierskimi są prace
prof. Antoniego Dmowskiego [11] i jego zespołu z Politechniki Warszawskiej. Ówczesna technologia tyrystorowa znacząco jednak utrudniała budowę i przez to
ograniczała zastosowanie impulsowych regulatorów
AC. Impulsem do dalszego rozwoju tych układów stało
się dopiero upowszechnienie tranzystorów mocy. Pojawiły się nowe rozwiązania układów i algorytmy sterowania, wykorzystujące głównie podstawowe topologie regulatorów impulsowych prądu przemiennego
(układów impulsowej regulacji napięcia AC) [12,13].
Nieco później zaproponowano również inne topologie
z dwukierunkowymi łącznikami AC. Te rozwiązania,
39
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UP

jak na razie, nie znalazły jednak przełożenia na przemysł. Jedną z przyczyn jest konieczność stosowania
łączników półprzewodnikowych prądu przemiennego,
co stwarza problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu EMC, eliminacją stresów komutacyjnych
i powoduje wzrost strat. Ponadto w układach z przekształtnikami AC/AC chwilowe moce czynne na wejściu i wyjściu są równe, co ogranicza funkcjonalność
układów DTH.
Powyższych wad pozbawione są układy DTH,
w których funkcja AVR realizowana jest za pomocą
dwukierunkowego przekształtnika napięcia (tzw. back-to-back) z wydzielonym obwodem pośredniczącym
DC [10]. Ten obwód można również wykorzystać do
dołączenia OZE (np. PV) lub magazynów energii,
wbudowując w ten sposób w układ DTH dodatkową funkcję sprzęgu energetycznego. Ponadto układ
DTH umożliwia także szeregową i równoległą kompensację mocy, przez co cechuje się podobnymi właściwościami jak układy UPFC (Unified Power Flow
Controller) [14] lub UPQC (Universal Power Quality
Controller) [15]. Różnica dotyczy przede wszystkim
zakresu zmian napięcia sieci i kompensacji prądowej określających moc przekształtnika. W przypadku
dystrybucyjnego transformatora hybrydowego zakres
ten wynosi około 10% wartości znamionowej. Stąd
też jednym z najistotniejszych problemów jest wybór
szybkich zabezpieczeń nadnapięciowych wraz z odpowiednimi obwodami obejściowymi.
Podstawowe topologie i połączenia. Układy DTH
można budować z częścią regulacyjną po stronie nn
i Sn. W obydwu przypadkach musi być stosowany zabezpieczający bypass, który przy awarii przekształtnika umożliwi pracę DTH jako konwencjonalnego DT.
W Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki
od września 2019 roku realizowany jest projekt
POIR.04.01.04-00-001/17 pt. „Dystrybucyjny trans-

formator hybrydowy (DTH) jako aktywny element
nowoczesnych systemów smart grid”, przewidujący
wykonanie układów DTH z częścią regulacyjną po
stronie nn (rys. 5). Wynika to między innymi z praktycznych problemów z zapewnieniem odpowiednich
zabezpieczeń. Układy są wykonywane w dwóch wariantach.
W pierwszym zintegrowanym wariancie jest stosowany transformator 3-uzwojeniowy z uzwojeniem
dodawczym zasilającym przekształtnik AC/DC/AC
napięciem zbliżonym do zakresu regulacji (rys. 5A).
To rozwiązanie, przewidziane zasadniczo do nowo
budowanych stacji dystrybucyjnych, wymaga przekształtnika AC/DC/AC (rys. 6) o niskim napięciu i dużym prądzie równym co najmniej prądowi obciążenia.
Przekształtnik w tym wariancie DTH sam w sobie stanowi istotne wyzwanie technologiczno-konstrukcyjne.
W drugim wariancie układu DTH (rys. 5B),
przeznaczonym przede wszystkim do zastosowania
w modernizowanych stacjach, autonomiczna część
regulująca jest dołączana szeregowo do działającego transformatora dystrybucyjnego. Z tego względu
cześć regulacyjna musi zawierać oddzielny transformator dodawczy. Ponieważ ten transformator istotnie
wpływa na impedancję zwarciową obwodu, jego
uzwojenie wtórne należy objąć bardzo szybkim. bypassem [16]. Jednocześnie, dzięki zastosowaniu
.
transformatora dodawczego, znacznie. łatwiejsze jest
.
osiągnięcie wymaganych parametrów przekształtni.
ka. Ten wariant badany jest również pod . kątem integracji w nowo budowanych podstacjach. Wynika
to z bezspornych zalet konstrukcyjnych i łatwiejszych
zabezpieczeń w porównaniu z wariantem pierwszym,
co wpływa na poziom niezawodności i jest istotnym
czynnikiem zmniejszającym koszty urządzenia.
Oprócz przedstawionych na rys. 5 dwóch podstawowych badanych układów DTH, wartymi uwagi są
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rys. 5. Zintegrowany DTH (A) versus układ z dołączanym autonomicznym regulatorem (B).
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prądowy, prosta konstrukcja, skalowalność i modułowość części regulacyjnej, automatyczny
„bypass”, oraz możliwości poprawy współczynnika mocy i sterowania przepływem energii (w
zakresie zależnym od głębokości regulacji), a także bezpośredniej
n a b cwspółpracy z magazynami energii
poprzez obwód pośredniczący DC zastosowanego przekształtnika AC/DC/AC. W przypadku
uszkodzenia przekształtnika odłączenie/obejście części regulacyjnej gwarantuje zasilanie odbioru od
standardowego DT.
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DTH. Dzięki niej i w połączeniu z podstawową funkcją regulacji napięcia układy DTH dają nową
„bypass”, oraz możliwości poprawy współczynnika mocy i sterowania przepływem energii (w
potencjalną sposobność zamykania sieci nn w pierścienie (Rys.13) i ciągłego rozdziału energii na
zakresie zależnym od głębokości regulacji), a także bezpośredniej współpracy z magazynami energii
wydzielone części pierścienia Takie działanie, pozwala on-line optymalizować przepływ energii,
poprzez obwód pośredniczący DC zastosowanego przekształtnika AC/DC/AC. W przypadku
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wpływając przez to na zmniejszenie strat technicznych dystrybucji. W rezultacie na bazie
uszkodzenia przekształtnika odłączenie/obejście części regulacyjnej gwarantuje zasilanie odbioru od
opracowywanych układów DTH będzie można budować w pełni inteligentne stacje dystrybucyjne
standardowego DT.
SN/nn (Rys.14) z transformatorem hybrydowym, integrowane w zależności od potrzeb z zasobnikiem
Precyzyjną regulację napięcia zapewnia zarówno wysoka rozdzielczość sterownika, dokładność
energii, wyposażone w informatyczny system informatyczny monitoringu oraz zarządzania i
czujników napięcia i zastosowane algorytmy sterowania, korygujące niedokładności obwodów
sterowania parametrami i przepływem energii elektrycznej, np. z wykorzystaniem szerokopasmowej
magnetycznych. Stąd układy DTH cechuje znacznie wyższa precyzja niż osiągana w
PLC .
konwencjonalnych transformatorach z dość drogimi serwomechanizmami regulacyjnymi lub z
dzięki zastosowaniu odpowiednich algorytmów identy- brydowym, integrowane w zależności od potrzeb z zaprzełącznikami odczepów.
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Instytut Elektroenergetyki Politechniki
Warszawskiej – 50 lat działalności

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, będący wewnętrzną jednostką organizacyjną Wydziału Elektrycznego, to nowoczesny instytut akademicki realizujący procesy kształcenia studentów oraz badań naukowych na najwyższym światowym poziomie. W okresie blisko
stuletniej historii Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej przeszedł różne etapy rozwoju.
Od 1970 roku w wyniku zmiany struktury organizacyjnej uczelni Wydział Elektryczny funkcjonuje w strukturze instytutowej. Misja Instytutu Elektroenergetyki polega na kształceniu wysoko
wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i naukowej, prowadzeniu badań służących rozwojowi
nauki oraz gospodarki, kształtowaniu charakterów i właściwych postaw inżynierów. W 2020
roku Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej obchodzi Jubileusz 50-lecia swojego
istnienia. Niniejszy artykuł stanowi okazję do przybliżenia działalności Instytutu w obszarze
badań naukowych i dydaktyki.
Rys historyczny
Historia i tradycja Instytutu Elektroenergetyki na Politechnice Warszawskiej jest dłuższa niż 50 lat i wiąże
się z rozwojem dyscypliny naukowej elektrotechnika
oraz postępującym na przestrzeni lat użytkowaniem
energii elektrycznej w Polsce. Ze względu na fakt, że
elektroenergetyka obejmuje takie zagadnienia jak
wytwarzanie, przesyłanie, rozdzielanie i użytkowanie
energii elektrycznej, od samego początku elektroenergetyka stała się istotną gałęzią gospodarki oraz interesującym obszarem badań naukowych. Równie ważnym
aspektem rozwoju elektroenergetyki było kształcenie
specjalistów, gdyż początkowo elektryfikacja, a później rozwój sieci i systemów elektroenergetycznych były
możliwe dzięki wielu pokoleniom inżynierów.
Nauczanie elektrotechniki na ziemiach polskich
rozpoczęło się jeszcze w czasie rozbiorów Polski
w Warszawskim Instytucie Politechnicznym. Po I wojnie
światowej na Politechnice Warszawskiej w 1919 roku
powołana została Katedra Urządzeń Elektrycznych,
której kierownik prof. Stanisław Odrowąż-Wysocki
prowadził przedmiot „Urządzenia elektryczne” obejmujący całokształt zagadnień wchodzących w skład
elektroenergetyki. Jednocześnie w roku akademickim
1919/20 prof. Roman Podoski rozpoczął wykłady
o tramwajach i kolejach elektrycznych, które wówczas
były zupełną nowością.
W latach 20. i 30. XX wieku pracownicy Wydziału Elektrycznego związani z elektroenergetyką opracowali i wykonali wiele projektów, najczęściej związanych z elektryfikacją kraju. W latach 1939–1945
działalność Politechniki Warszawskiej została zabroniona przez okupanta. W chwili jej wznowienia
w 1945 roku w strukturze Wydziału Elektrycznego
funkcjonowały: Katedra Kolejnictwa Elektrycznego,
Katedra Urządzeń, a także Katedra Sieci Elektrycznych. W latach 50. i 60. Wydział Elektryczny przechodził liczne zmiany organizacyjne.
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W 1970 roku wydane zostało Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zmiany struktury organizacyjnej uczelni. W miejsce katedr zostały
powołane instytuty. Instytut Elektroenergetyki powstał
w oparciu o cztery katedry. Aktualna struktura organizacyjna Instytutu zawiera:
1. Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej,
2. Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej,
3. Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych,
4. Zakład Techniki Świetlnej,
5. Zakład Trakcji Elektrycznej.
Pierwszym dyrektorem Instytutu Elektroenergetyki
został mianowany prof. Tadeusz Kahl. Kolejnymi dyrektorami Instytutu byli prof. Stefan Bernas, prof. Ryszard
Matla, prof. Tadeusz Bełdowski, dr Marian Dołowy,
prof. Jan Machowski, dr hab. Sylwester Robak.
Działalność naukowo-badawcza
Działalność naukowo-badawcza w zakresie elektroenergetyki zainicjowana w latach 20. XX wieku
na Wydziale Elektrycznym dotyczyła pierwotnie obliczeń sieci elektroenergetycznych. W kolejnych latach,
a w szczególności w okresie po zakończeniu II wojny światowej, rozwijane były modele matematyczne
elementów systemu elektroenergetycznego i powiązanie obliczeń dotyczących systemów elektroenergetycznych z metodami ogólnymi matematyki i teorii
obwodów. W latach 50. badania koncentrowały się
wokół zagadnień: budowy analizatorów sieciowych,
rozwoju koncepcji wielkich układów energetycznych
i zabezpieczeń elektroenergetycznych. W latach 60.
i 70. dominowały prace badawcze dotyczące obliczeń
optymalizacyjnych w elektroenergetyce, planowania
rozwoju systemu elektroenergetycznego, metod badania i poprawy stabilności systemu.
W pierwszych dekadach funkcjonowania Instytutu
Elektroenergetyki do głównych kierunków działalności
naukowo-badawczej zaliczyć można: systemy oblicze-

niowe w planowaniu i eksploatacji sieci i elektrowni;
automatyczne projektowanie sieci przemysłowych
i rozdzielczych; zagadnienia specjalne w części elektrycznej, elektrowni cieplnych oraz jądrowych z blokami wielkich mocy; informatykę w sterowaniu i zarządzaniu systemem elektroenergetycznym; optymalizację
gospodarki energetycznej w zakładach przemysłowych; automatykę zakłóceniową, likwidację ciężkich
awarii systemowych; nowe metody elektrotermiczne;
metody i rozwiązania w technice świetlnej.
Aktualnie prowadzone w Instytucie Elektroenergetyki interdyscyplinarne badania i kształcenie mają
na celu poznanie i przekazywanie wiedzy dotyczącej
zjawisk i procesów, a także opracowanie rozwiązań
na najwyższym poziomie z zakresu elektroenergetyki,
a w szczególności sieci i systemów elektroenergetycznych, aparatów i automatyki elektroenergetycznej,
elektrowni i gospodarki elektroenergetycznej, trakcji elektrycznej, elektrotermii oraz techniki świetlnej.
Prowadzone badania wykorzystują wiedzę z elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki, telekomunikacji i mechaniki do rozwiązywania aktualnych
problemów naukowych i technicznych.
Działalność w zakresie kształcenia
W okresie 50 lat funkcjonowania Instytutu Elektroenergetyki miały miejsce liczne zmiany programów
studiów, organizacji toku studiów i czasu ich trwania.
Aktualnie Instytut Elektroenergetyki współrealizuje proces kształcenia studentów na pięciu kierunkach studiów: elektrotechnika, elektrotechnika w języku angielskim, automatyka i robotyka stosowana, informatyka
stosowana, elektromobilność. Dla studentów kierunku

Studenci podczas zajęć w Laboratorium Elektroenergetycznym

elektrotechnika w Instytucie prowadzone są trzy specjalności: elektroenergetyka, technika świetlna i multimedialna, elektromechatronika pojazdów i maszyn.
Proces kształcenia jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów i seminariów. W warunkach pandemii koronawirusa powyższe
formy są w zależności od potrzeb realizowane w trybie
zdalnym za pomocą narzędzi informatycznych.
Przyszłość Instytutu Elektroenergetyki
Działania Instytutu Elektroenergetyki są ukierunkowane na realizację przyjętej misji i wizji, które wynikają
z akademickiej i społecznej odpowiedzialności środowiska naukowego. Instytut Elektroenergetyki realizuje cele
strategiczne, którymi są: prowadzenie badań naukowych
na poziomie międzynarodowym, zapewnienie atrakcyjnej, wysokiej jakości i rozpoznawalnej oferty kształcenia,
racjonalizacja zarządzania zasobami Instytutu.
W 2019 roku Politechnika Warszawska znalazła się
w gronie laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości
– uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Udział Politechniki w tym programie w latach 2020–2026 otwiera przed pracownikami Instytutu
możliwość prowadzenia zintensyfikowanej działalności
naukowo-badawczej, a także w zakresie kształcenia.
Osiągniecie celów związanych z przyszłością Instytutu
Elektroenergetyki zakłada również dalszy rozwój współpracy z podmiotami i instytucjami stanowiącymi otoczenie Instytutu. ■
tekst Sylwester Robak
fot. Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Prace związane z przygotowaniem badań w Laboratorium Teletechniki
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Izolatory w elektroenergetyce – porcelana czy
kompozyt?

dr inż. Krzysztof Kogut
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Wrocław

Jednymi z najczęściej występujących w sieci elektroenergetycznej obiektów są izolatory. Posiadają one dwie podstawowe funkcje – izolację elektryczną części będących pod napięciem oraz
mechaniczne wsparcie urządzeń i przewodów elektrycznych. Ich niezawodność stanowi jedną
z gwarancji sprawnego i bezawaryjnego funkcjonowania sieci.

I

zolatory stosowane w przemyśle posiadają różnorodne kształty, gabaryty i właściwości. Oprócz wspomnianej już izolacji części przewodzących jednym z najistotniejszych parametrów charakteryzujących izolatory jest
ich wytrzymałość mechaniczna.
Elementy te stosowane w liniach średniego czy wysokiego napięcia muszą utrzymywać lub wspierać linie
napowietrzne ważące kilka ton. Stąd też niezwykle istotne są właściwości materiału z jakiego są wykonane.
Podstawowym podziałem ze względu na zastosowany materiał izolacyjny jest podział na izolatory: ceramiczne (fot. 1A), polimerowe, szklane i hybrydowe [1].
A)

B)

fot. 1. Izolatory: A) ceramiczne, B) kompozytowe, fot. Radpol
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Dodatkowo izolatory polimerowe można podzielić na
kompozytowe (fot. 1B) oraz żywiczne.
Izolatory ceramiczne stosowane są od XIX wieku.
Wraz z upływem lat zmieniał się jednak i rozwijał skład
materiału, z jakiego są wykonywane. Obecnie do produkcji najbardziej wytrzymałych izolatorów wykorzystuje się porcelanę typu C 120 lub C 130. Porcelany
te charakteryzują się odpowiednio dużą zawartością
tlenku glinu, który znacząco wpływa na wzrost wytrzymałości mechanicznej izolatora.
Instytut Elektrotechniki od lat prowadzi prace związane zarówno z izolatorami ceramicznymi, jak i kompozytowymi i ma w tej dziedzinie ogromne doświadczenie. Kilka lat po powstaniu Oddziału Wrocławskiego
IEL w roku 1948, profesor Jerzy Ignacy Skowroński wraz
ze swoim zespołem skupił się na zagadnieniach poprawy konstrukcji i rozwoju materiałowego izolatorów ceramicznych, jak również na technologiach stosowania
żywic epoksydowych. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat
w Instytucie wykonano wiele prac badawczych i rozwojowych, których efektem była poprawa jakości materiałów i zastosowanie rozwiązań zwiększających m.in.
wytrzymałość elektryczną układów izolacyjnych [2].
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki posiada Zakład Doświadczalny w Międzylesiu Kłodzkim (ZDIII),
który jest jednym z liderów krajowego i europejskiego rynku kompozytowych izolatorów osłonowych,
rur i profili szkło-epoksydowych oraz wsporczych
izolatorów epoksydowych. Wspólne prace badawcze
i konstrukcyjne oddziałów oraz zakładów prowadzą
do ciągłego ulepszania wyrobów i poszerzania oferty
produktowej Łukasiewicz – IEL.
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki w zakresie
swojej akredytacji oferuje badania mas porcelanowych stosowanych do produkcji materiałów elektroizolacyjnych oraz gotowych izolatorów elektroenergetycznych niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia.
Oferujemy badania izolatorów zarówno ceramicznych, jak i kompozytowych, wykorzystując wzorcowane, nowoczesne urządzenia pomiarowe.
Do prób napięciowych stosowany jest generator
udarowy szwajcarskiej firmy Haefely z wzorcowanym
układem rejestracji HiAS 743 (fot. 2), a także wzorcowane stanowisko pomiarowe napięcia przemiennego
o częstotliwości sieciowej TUR wyposażone również
w komorę deszczową.

A)

B)

C)

fot. 2. Układ pomiarowy do prób napięciem udarowym piorunowym na sucho: A) generator 700 kV, 35 kJ, B) dzielnik pojemnościowy
typ CS 700-500, C) kontroler z systemem HiAS 743

Do prób wytrzymałości termomechanicznej i mechanicznej (fot. 3) stosowane są wzorcowane układy
pomiarowe (Louis Schopper, Instron) wyposażone dodatkowo w układy umożliwiające symulowanie ekstremalnie zmiennych warunków pogodowych. Dodatkowo izolatory kompozytowe poddawane są próbom na
wzorcowanym stanowisku wyposażonym w komorę
solną, gdzie badana jest m.in. ich odporność na wyładowania pełzne i erozję.
Naszymi klientami są producenci izolatorów, głównie krajowi, ale także zagraniczni. Szeroki zakres badań i najwyższa jakość usług powodują, że coraz częściej trafiają do nas klienci z Europy Zachodniej (np.
z Hiszpanii) i Środkowej (np. z Chorwacji, Rumunii,
Czech).
Izolatory kompozytowe stanowią stosunkowo
nowe rozwiązanie stosowane w przemyśle. Dopiero
od około 35 lat obserwuje się w Polsce wzrastające
zainteresowanie tego rodzaju izolatorami. Zbudowane są z rdzenia o dużej wytrzymałości elektrycznej
i mechanicznej oraz osłony, najczęściej w formie kloszy, z tworzywa sztucznego. Jeśli izolator taki miałby
funkcjonować w sieci elektroenergetycznej wspólnie
z izolatorem ceramicznym lub go zastąpić, jego trwałość musi wynosić co najmniej 30–50 lat [1]. Stąd też
w eksploatacji ciężko jeszcze znaleźć rzeczywiste potwierdzenie trwałości takich izolatorów.
Dodatkowym czynnikiem, który istotnie wpływa na
wytrzymałości izolatorów kompozytowych, jest odpor-

ność na zmienne warunki pracy, zarówno atmosferyczne, jak i eksploatacyjne (np. obciążeniowe).
Porcelana czy kompozyt – podobieństwa
i różnice
Coraz częstszym dylematem klientów kupujących
duże ilości izolatorów (np. dystrybutorów sieci energetycznych) jest to, który typ izolatora wybrać. Czy
zdecydować się na izolatory ceramiczne o wieloletniej tradycji i dobrze poznanej budowie, czy wybrać
nowsze rozwiązanie – izolatory kompozytowe? Na to
pytanie nie ma jednoznacznej i właściwej odpowiedzi. Każdy rodzaj izolatorów ma zarówno zalety, jak
i wady.
Oba rodzaje izolatorów muszą przede wszystkim
gwarantować pewną i bezawaryjną pracę w sieci
energetycznej. Najważniejsze jest więc zapewnienie
odpowiednio dużej wytrzymałości elektrycznej oraz
mechanicznej. Rozwój materiałoznawstwa powoduje,
że tworzywa, z jakich wykonane są izolatory, cechują się najwyższą jakością i niezawodnością. Jednak
podstawowe właściwości i cechy poszczególnych materiałów różnią się od siebie.
Jednym z istotnych aspektów przy doborze izolatorów jest miejsce ich stosowania. Izolatory kompozytowe mają osłonę izolacyjną wykonaną z tworzywa hydrofobowego, które powoduje, że izolator taki może
się samooczyszczać [3]. W czasie deszczu krople
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Wiadomości

A)

B)

fot. 3. Badania termomechaniczne i mechaniczne: A) izolatory podczas próby w komorze termomechanicznej, B) maszyna
wytrzymałościowa Instron Model 6025 w trakcie badania masy porcelanowej

wody, tworzące się na powierzchni osłony, grawitacyjnie staczają się z kloszy, zbierając część zabrudzenia.
Badania własne autora wykazały jednak, że w określonych warunkach, tj. przy dużej wilgotności (bez intensywnego opadu kropel), i występującym zabrudzeniu
powierzchni może dojść do znaczącego pogorszenia
hydrofobowości powierzchni [4].
Izolatory ceramiczne na ogół nie posiadają powłoki
hydrofobowej. Podczas opadów na szkliwionych kloszach tworzy się cienka warstwa wody.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że kwaśne deszcze, promieniowanie UV oraz czynniki chemiczne mogą
degradować powierzchnię i znacząco obniżać właściwości osłony izolatora kompozytowego. Takie problemy
raczej nie występują w przypadku izolatorów ceramicznych, które mają szkliwioną, gładką, błyszczącą powierzchnię odporną na czynniki zewnętrzne.
Wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych,
zwłaszcza na terenach zasolonych czy piaszczystych, powoduje, że w tych rejonach częściej stosowane są rozwiązania z izolatorami porcelanowymi lub szklanymi.
Jedną z najważniejszych cech izolatorów jest łatwość
i szybkość montażu. Tutaj – przy zachowaniu tych samych
właściwości elektrycznych i mechanicznych – przewagę
mają izolatory kompozytowe, które przy tych samych
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parametrach mogą być kilkukrotnie lżejsze od ceramicznych, co ułatwia pracę monterowi. Dodatkowo zastosowanie elastycznego tworzywa sztucznego jako osłony
sprawia, że upuszczenie izolatora nie spowoduje jego
znaczącego uszkodzenia. Inaczej sytuacja ma się w przypadku izolatorów ceramicznych, które są wykonane
z kruchej, lecz wytrzymałej mechanicznie porcelany.
Kolejnym czynnikiem, na jaki narażone są sieci elektroenergetyczne, są akty wandalizmu i ataki zwierząt.
Izolatory ceramiczne potrafią być celem wandali. Poprzez uszkodzenie mechaniczne kloszy izolatora może
dochodzić do obniżenia jego wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej, co w konsekwencji prowadzi do poważnych awarii sieci.
W przypadku izolatorów kompozytowych zauważono, że niektóre gatunki ptaków i gryzoni upodobały sobie obgryzanie powierzchni osłony izolacyjnej [5, 6]. To
z kolei powoduje zmniejszenie drogi upływu, co w warunkach niekorzystnych może prowadzić do zwarć lub
innych awarii sieci elektroenergetycznej.
Podsumowanie
Biorąc pod uwagę wady i zalety obu rodzajów
izolatorów, trudno jednoznacznie stwierdzić, który typ

jest lepszy i będzie korzystniejszy dla klienta. Stąd też
produkcja izolatorów zarówno z materiału porcelanowego, jak i kompozytowego wciąż jest kontynuowana
i znajduje swoje miejsce na rynku.
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, który od roku
2018 znacząco rozszerzył zakres akredytacji, nie skupiał się na jednym z rodzajów izolatorów lecz stworzył
możliwości badawcze dla klientów preferujących zarówno materiały kompozytowe, jak i ceramiczne.
Nowoczesny, wzorcowany sprzęt oraz unikatowe
komory i urządzenia dają gwarancję wysokiej jakości
badań i pozwalają Ł-IEL zapewnić zarówno producentom, jak i klientom indywidualnym kompleksową
usługę – począwszy od badań samego materiału, z jakiego wykonany jest izolator, po testowanie gotowego
wyrobu. Instytut Elektrotechniki jest jedną z nielicznych
jednostek, w których można wykonać akredytowane
badania izolatorów w tak szerokim zakresie. Wszystkie
badania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi
normami przedmiotowymi.
Wciąż prowadzone są prace badawcze, zarówno
w formie projektów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jak
i finansowanych z programów ministerialnych, w ramach których rozwija się jakość materiałów elektroizolacyjnych. Niewątpliwie duże znaczenie ma tutaj
koncepcja Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, w ramach której dąży się do powtórnego wykorzystania
wyrobów, które są wycofywane z eksploatacji lub utylizowane.
Poprzez odpowiednią obróbkę, modyfikację składu i procesu technologicznego można nadać wyrobom, które potencjalnie nie nadają się już do użycia,
nową jakość oraz znaleźć odpowiednią aplikację
w przemyśle. ■
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Izera – polski samochód
elektryczny
28 lipca br. odbyła się premiera online polskiego
samochodu elektrycznego Izera. W wydarzeniu
zorganizowanym przez Electromobility Poland
wzięli udział przedstawiciele Łukasiewicz – Instytutu
Elektrotechniki, zainteresowanego udziałem
w tym projekcie. Zaprezentowano dwa prototypy
pojazdu: białego SUV-a i czerwonego hatchbacka,
ujawniono nazwę i logo projektu. W inauguracyjnym
przemówieniu prezes spółki Electromobility Poland
Piotr Zaremba podkreślił, że powodzenie projektu
wynika z uczestnictwa w nim specjalistów z ogromnym
doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Nad
wyglądem samochodu, oprócz polskich inżynierów
i projektantów, pracowali styliści z włoskiego studia
Torino Design, konsultantem zaś był Tadeusz
Jelec, długoletni projektant Jaguara. Nazwa marki
Izera pochodzi od Gór Izerskich, których łagodne
wzniesienia i piękny krajobraz zachęcają do
rodzinnych wycieczek. Taka ma być jedna z funkcji
Izery, samochodu z przestronnym wnętrzem. Wysokiej
klasy są także parametry techniczne pojazdu. Użyty
napęd elektryczny umożliwia osiągnięcie prędkości
100 km/h w 8 s, a baterie pozwalają na przejazd
400 km na jednym ładowaniu. Będzie też aplikacja
na telefon sterująca procesem ładowania. Komfort
i bezpieczeństwo zapewnią m.in. systemy stabilizacji
toru jazdy ESC oraz ostrzegania przed zderzeniem
FCW. Aby auta mogły trafić do sprzedaży już
w 2023 roku, nawiązano współpracę z integratorem
technicznym EDAG Engineering, który w ostatnich
pięciu latach wprowadził na rynek 20 marek
samochodowych.
opracownie JS, źródło materiały prasowe Electromobility Poland
(www.izera.pl)
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Rewolucja w oświetleniu – jaki wybrać materiał na
słupy oświetleniowe?

inż. Aneta Hryciuk
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

W ostatnim czasie rynek oświetleniowy i energetyczny rozwinął się bardzo dynamicznie. Inwestor, stojąc przed wyborem słupa oświetleniowego, mierzy się z trudną decyzją. Musi wziąć pod
uwagę nie tylko jego walory estetyczne, lecz także kwestie ekonomicznie oraz wytrzymałościowe. Najczęściej, z uwagi na niską cenę, stosowane są słupy oświetleniowe wykonywane z giętej blachy stalowej zabezpieczanej cynkowaniem ogniowym. Rzadziej wykorzystywane bywają
bardziej estetyczne i przyjazne środowisku słupy aluminiowe. Słupy betonowe są aktualnie
w całkowitym odwrocie, natomiast coraz większe zainteresowanie zyskują materiały kompozytowe. Celem poniższego artykułu będzie porównanie najpopularniejszych typów materiałów
konstrukcyjnych wykorzystywanych obecnie do produkcji słupów oświetleniowych.
Słup oświetleniowy – jakie cechy powinien
posiadać
Bez odpowiedniej infrastruktury oświetleniowej
korzystanie po zmroku z dróg, autostrad, placów zabaw czy obiektów sportowych byłoby nie tylko mniej
bezpieczne i niekomfortowe, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Dlatego jakość jej elementów, w tym słupów, ma istotne znaczenie. Na początku zastanówmy się nad przyczynami mającymi wpływ
na niszczenie materiału, z którego słup jest wykonany.
Przede wszystkim powinien być odporny na działanie
zmiennych warunków atmosferycznych – wahania
temperatur i wilgotności, opady deszczu i śniegu,
silne wiatry, sól uliczną, zanieczyszczenia powstające
w ruchu drogowym, a także na niekorzystny wpływ
promieniowania UV. Warto również wspomnieć o wy-

fot. 1. Nowoczesne oświetlenie uliczne, fot. Pixabay.com
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sokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, które mogą być skutkiem np. aktów wandalizmu lub wypadków drogowych. Materiał zatem musi odznaczać
się nie tylko wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, lecz również zdolnością prawidłowej kompensacji naprężeń. Zapewni to użytkownikom dróg większe tzw. bezpieczeństwo bierne – zderzenie ze słupem
kompozytowym będzie znacznie mniej niebezpieczne
niż uderzenie w słup betonowy lub stalowy, z uwagi
na jego parametry wytrzymałościowe oraz niewielką
masę. Daje to większe szanse na przeżycie kierowcy
i pasażerów pojazdu [1].
Korozja i strategie jej zapobiegania
Inżynierowie stosują szereg technik w celu ograniczenia lub zapobiegania korozji. Kluczowy jest dobór

materiałów odpowiednich do zadania, jakie
wyrób ma spełniać, oraz
środowiska, w jakim będzie użytkowany. O ile
w środowisku agresywnym każdy metal będzie
korodować, o tyle zachowanie stopów może
się radykalnie różnić
(fot. 2). Bardzo ważne
jest znalezienie kompromisu między wytrzymałością na rozciąganie,
a odpornością na wysokie temperatury czy
substancje chemiczne
i korozję.
Projektując wyroby,
trzeba brać pod uwagę kwestię stykania się
potencjalnie niekompatybilnych materiałów.
Na przykład w połączeniach miedzi ze stalą
nierdzewną czy spiżu
ze stalą może dochodzić do korozji galwanicznej. Dlatego należy
starać się wybierać me- fot. 2. Przykład rozprzestrzeniania się korozji międzykrystalicznej w stali austenitycznej odpornej na korozję,
tale i stopy o podobnym EDS/BSE, zbiory własne autorki
potencjale elektrycznym
albo stosować izolacje zapobiegające powstawaniu
w zakresie przeciwdziałania korozji, a uzyskane
kanałów, przez które może płynąć prąd.
w ten sposób informacje ujawnią potencjalne związNiektóre metale, jak stal, żelazo i aluminium,
ki między wydatkami, jakością procesów utrzymania
można pokrywać powłokami antykorozyjnymi. Przy
i okresem eksploatacji sprzętu [2].
wyborze optymalnego metalu i rodzaju powłoki należy przeanalizować kwestie wytrzymałości, trwałoRozwój rynku oświetleniowego
ści, tarcia, momentów obrotowych i odporności na
korozję w konkretnym zastosowaniu.
Ożywienie polskiego rynku oświetleniowego jest
Badania korozyjne pozwalają w kontrolowanych
po części efektem rosnących przychodów z eksportestach symulować warunki sprzyjające korozji, np.
tu, które w tej branży stanowią około 1/3 wartości
rozpylanie wody morskiej, mgła solna, suszenie
rynku. Największym odbiorcą polskich produktów
i wilgotność. Zazwyczaj takie badania wykonuje się
oświetleniowych są kraje Unii Europejskiej, na które
według bardzo precyzyjnych specyfikacji, na przyprzypada szacunkowo 3/4 całego eksportu [3]. Inkład w celu odtworzenia wahań pogody wraz ze
westycje związane z dostosowywaniem infrastruktury
zmianą pór roku.
drogowej w Polsce do wymagań unijnych szacowaSystem zarządzania korozją może pomóc przedne są na 20 mld zł – tyle były warte kontrakty na
siębiorstwom eliminować lub łagodzić wiele zagrobudowę nowych dróg w 2019 roku. Łączna wartość
żeń. Monitorowanie stanu i prowadzenie dziennidrogowych inwestycji – budowanych, jak i w fazie
ków zdarzeń pomoże budować wiedzę o praktykach
projektowania – to 58 mld zł (1426 km dróg) [4].
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rys. 1. Przykład kompozytu warstwowego stosowanego do produkcji
słupów oświetleniowych, materiały prasowe Alumast SA

Wraz z prężnym rozwojem infrastruktury zapotrzebowanie m.in. na słupy oświetleniowe znacznie
wzrosło. Oferuje je wielu polskich producentów,
m.in.: Alumast, Valmout Polska, Teksado, Elmonter,
Compillar, Strunobet-Migacz, Energy Composites,
Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA.
W Instytucie Elektrotechniki Zakładzie Doświadczalnym III w Międzylesiu k. Kłodzka produkuje się
rury szkło-epoksydowe, które można wykorzystać
jako innowacyjne rozwiązanie do produkcji słupów oświetleniowych. Rury szkło-epoksydowe FRP
(Fibre Reinforced Polymer) wykonane są metodą
nawijania na metalowych rdzeniach nasyconego
kompozycją epoksydową włókna szklanego. Struktura rury składa się z kolejno nałożonych na siebie
warstw włókna, z których każda charakteryzuje się
odpowiednim kątem nawijania. Kierunek ułożenia
włókien w warstwach zależy od rodzaju obciążeń
przenoszonych przez rurę. Najczęściej jest to zginanie, rzadziej ciśnienie wewnętrzne lub jednocześnie
zginanie i ciśnienie wewnętrzne oraz w niektórych
przypadkach skręcanie. Ze względu na kierunkowe
własności włókna szklanego rury szkło-epoksydowe odznaczają się znaczną anizotropią własności
mechanicznych. Bardzo duża wytrzymałość mechaniczna oraz bardzo dobre własności elektroizolacyjne kompozytów szkło-epoksydowych powodują,
że z powodzeniem mogłyby znaleźć zastosowanie
jako budulec słupów oświetleniowych [5].
Stal – rozwiązanie tradycyjne
Dotychczas słupy oświetleniowe najczęściej
produkowano z powszechnie dostępnych materiałów konstrukcyjnych, takich jak stal, stopy metali
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(np. aluminium) czy beton. Elementy te wytwarzanie
są zazwyczaj za pomocą technik odlewania lub gięcia półwyrobu do pożądanego kształtu za pomocą
giętarki, a następnie spawania elementów w celu ich
połączenia. Problemem związanym z żywotnością
takich wyrobów jest uzyskanie odporności materiałów na zmienne czynniki atmosferyczne. Zapobieganie korozji to kluczowe zagadnienie w wielu środowiskach przemysłowych. Pozostawiona sama sobie
powoduje osłabienie materiału i stanowi duże zagrożenie dla infrastruktury i bezpieczeństwa, często
przynosząc wręcz katastrofalne skutki. Z tego względu do produkcji słupów oświetleniowych najczęściej stosuje się docelowo stale odporne na korozję
dzięki wzbogaceniu składu chemicznego materiału
bazowego np. o chrom w towarzystwie molibdenu,
który poprawia również hartowność oraz spawalność stali. Drugim ze sposobów walki z utlenianiem
jest zastosowanie na gotowym wyrobie pokrycia lub
powłoki. Mogą to być (przykłady z oferty polskiego
producenta Oldisvet S.A.) [6]:
• pokrycia oldizinc® polegające na zastosowaniu
wysokiej jakości podłoża jednoskładnikowego
o napełnieniu cynkowym w celu długotrwałej
ochrony konstrukcji wykonanych z metali. Zawiera ponad 90% pyłu cynkowego w warstwie suchej i zapewnia oddziaływanie elektrochemiczne (ochronę katodową) z żelazem (stalą). Pył
cynkowy posiada sferyczny kształt o rozmiarze
cząsteczek od 3 µm, jako spoiwo zastosowana
jest modyfikowana żywica epoksydowa. Pokrycie
nanoszone jest na element w sposób elektrostatyczny, a dodatkowo nakładana jest powłoka lakiernicza,
• cynkowanie ogniowe. Wykonuje się je poprzez
zanurzanie gotowego elementu w wannie z płynnym cynkiem w odpowiedniej podwyższonej
temperaturze, poprzedzone fazą przygotowania
wyrobu poprzez odtłuszczanie, trawienie i topnikowanie,
• cynkowanie ogniowe oraz dodatkowe nałożenie
pokrycia lakierniczego w sposób elektrostatyczny. Pokrycie dekoracyjne stanowi teksturowana
antykorozyjna farba na bazie żywicy epoksydowej z dodaniem barwników antykorozyjnych oraz
krystalicznego tlenku węgla.

jako znakomita alternatywa dla dotychczas stosowanych słupów wykonanych z blachy stalowej, aluminium i betonu. Zastosowanie kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym lub węglowym sprawia, że
konstrukcja jest ultralekka – masa słupa kompozytowego o wysokości 8 m wynosi 48 kg, natomiast
stalowego to około 90 kg. Jego instalacja nie wymaga użycia żadnego specjalistycznego sprzętu, jak np.
podnośnik. Wykonany z kompozytu słup jest nie tylko
lekki, lecz także bardzo wytrzymały. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne sprawia, że z powodzeniem opiera się wszelkim aktom wandalizmu,
w tym uderzeniom twardymi i ciężkimi przedmiotami. Efektem wykorzystania kompozytu jest również
odporność słupów na różne warunki atmosferyczne
i środowiskowe – materiał doskonale znosi wahania
temperatury, opady deszczu i śniegu, silne wiatry,
a także niekorzystny wpływ promieniowania słonecznego. Nie szkodzi im sól uliczna ani zanieczyszczenia
powstające w ruchu drogowym. Słupy z kompozytu
nie zmieniają swojej kolorystyki pod wpływem promieniowania UV, a ich odporność na korozję skutkuje długą żywotnością. Kolejnym atutem tego materiału jest brak przewodzenia elektrycznego. Jako
doskonały dielektryk jest bezpieczny dla człowieka,
bo nie grozi porażeniem w przypadku dotknięcia. Na
podkreślenie zasługuje również fakt, że słupy kompozytowe są łatwe w utrzymaniu – nie ma potrzeby
odświeżania powłoki jak w przypadku słupów ze stali.
Słupy kompozytowe nie wymagają żadnych zabiegów
konserwatorskich, w tym także zabezpieczania przed
korozją. Jak widać mają one wiele zalet, jednakże
z powodu bardziej skomplikowanej technologii wytwarzania i rodzaju użytych materiałów przy ich wyborze musimy pogodzić się z dość wysoką ceną [7].

Wytrzymałość na rozciąganie
i zginanie

Przewodzenie prądu
Odporność na działanie UV

Na podstawie powyższego opracowania można
stwierdzić, że aktualnie w branży oświetleniowej materiały kompozytowe, jako innowacyjny budulec słupów charakteryzujący się licznymi zaletami, są wartą
uwagi alternatywą dla materiałów tradycyjnych, dlatego zyskują coraz większe zainteresowanie inwestorów. Zauważalna jest przewaga pozytywnych aspektów
użytkowania wyrobów kompozytowych w porównaniu
do wykonanych z materiałów tradycyjnych, niemniej
jednak ostateczny wybór zależeć powinien od analizy
parametrów i budżetu konkretnej inwestycji. ■
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Stal konstrukcyjna ocynkowana

Materiały kompozytowe

≈400–500 MPa

≈700 MPa

Masa
Odporność na czynniki
zewnętrzne

Podsumowanie

duża masa

ultralekkie

potrzeba zastosowania dodatkowej
ochrony

odporność na korozję

przewodnik elektryczny

dielektryk

potrzeba zastosowania ochrony

odporność na UV

Słupy kompozytowe – nowa jakość w branży
oświetleniowej

Żywotność

problem korozji

wieloletnia

Produkcja

wysoka energochłonność

niska energochłonność

Coraz częściej na polskim rynku pojawiają się słupy oświetleniowe wykonane z materiałów kompozytowych, które bazują na połączeniu żywic poliestrowych
oraz tkanin i mat szklanych, dodatkowo wzmacniane
włóknem węglowym (rys. 1). Cechy i zalety tego rozwiązania sprawiają, że coraz częściej traktowane jest

Ekologia

w zależności od składu chemicznego
ulega recyklingowi w 100%

niska emisja CO2 przy produkcji;
recykling w 100%

trudny montaż, potrzeba zastosowania
fundamentu betonowego

łatwy montaż związany z niewielką
masą

Montaż

tab. 1. Porównanie właściwości stali ocynkowanej i kompozytu
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Instytut
Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III
– możliwości technologiczne i oferta

Rury szkło-epoksydowe do celów
ogólnotechnicznych

Zastosowanie: elektroenergetyka, do pracy w warunkach wnętrzowych, jako elementy sprzętu ochronnego WN lub elementy konstrukcyjne rozdzielni WN.
Zalety: bardzo dobre właściwości mechaniczne,
zwłaszcza wytrzymałość na zginanie i ciśnienie, struktura rury programowana.
Średnice wewnętrzne rur 16–60 mm, długość maksymalna 2800 mm.

Profile szkło-epoksydowe

Zastosowanie:
elementy konstrukcyjne elektroizolacyjne w silnikach,
transformatorach, prądnicach oraz innych urządzeniach elektrycznych.
Zalety: wykonane z włók-
na szklanego nasyconego kompozycją żywiczną
o klasie ciepłoodporności F lub H. Cięte na odcinki
lub nawijane w kręgi. Dobra wytrzymałość na zginanie oraz rozciąganie.
Kształt oraz długość jest zależna od zamówienia. Zakład posiada bardzo duży asortyment tych wyrobów.

Rury szkło-epoksydowe do izolatorów
rurowych
Izolatory epoksydowe żywiczne

Ponad 150 pracowników, 10 000 m2 powierzchni
i doświadczeni specjaliści.

P
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owołany 1 stycznia 1966 roku Zakład Doświadczalny III (ZDIII) mieści się na południu
Polski, w Międzylesiu w Kotlinie Kłodzkiej,
120 km od Wrocławia. Zakład jest liczącym się na
rynku światowym, a jedynym w Polsce producentem izolatorów kompozytowych rurowych. Stosuje
nowoczesne technologie produkcji wykorzystujące
bogaty park maszynowy. W zakładzie stosuje się
technologie nawijania, nasycania i pultruzji włókna
szklanego oraz wtrysku ciekłego silikonu LSR i żywic epoksydowych.
W zakresie dostaw materiałów i usług ZDIII
współpracuje ze starannie wybranymi i sprawdzonymi partnerami. W celu zapewnienia właściwej
jakości posiada Zintegrowany System Zarządzania
Jakością oparty o systemy ISO 9001, ISO 14001
oraz ISO 18001.
W ostatnim roku dokonano dużych inwestycji
technologicznych w Laboratorium Wysokich Napięć do badania wyładowań niezupełnych oraz
w centrum CNC do obróbki skrawaniem.
ZDIII jest producentem wyrobów elektroizolacyjnych na potrzeby przemysłu energetycznego.
Asortyment obejmuje: koszulki elektroizolacyjne,
kliny i rury szkło-epoksydowe, izolatory kompozytowe liniowe i wsporcze dla linii energetycznych, linii trakcyjnych oraz izolatory aparatowe wsporcze.
Przygotowuje się także inne wyroby kompozytowe
zaprojektowane i produkowane na indywidualne
potrzeby klienta. Produkty oferowane są w konkurencyjnych cenach. ■

Produkty

Kompozytowe izolatory rurowe
Zastosowanie: do pracy w warunkach wnętrzowych lub napowietrznych w urządzeniach elektrycznych w temperaturze od -25°C do 40°C. Charakter
pracy: wsporcze lub przepustowe.
Zalety: napięcie robocze 12–24 kV, izolatory posiadają zróżnicowane wtopki mosiężne wskazane przez
klienta.

Zastosowanie: rdzeń nośny izolatora kompozytowego rurowego.
Zalety: bardzo dobre właściwości mechaniczne,
zwłaszcza wytrzymałość na zginanie i ciśnienie, struktura rury programowana.
Średnice wewnętrzne rur 80–500 mm, długość maksymalna 4500 mm.

Koszulki elektroizolacyjne

Izolatory kompozytowe do zastosowań
kolejowych i tramwajowych
Zastosowanie: obudowy przekładników prądowych, transformatorów mocy, wyłączników,
przepustów, ograniczników przepięć o znamionowym napięciu 1–800 kV.
Zalety: bardzo dobre właściwości mechaniczne, mała masa, doskonałe parametry elektryczne, dobra hydrofobowość i odporność na UV.
Średnice wewnętrzne izolatorów 80–340 mm,
długość maksymalna 4500 mm.

Zakład produkuje izolatory cięgnowe przeznaczone na napięcie znamionowe
3 kV prądu stałego kolejowej
sieci trakcyjnej. Służą do podwieszania przewodów jezdnych i lin nośnych sieci trakcyjnej.

Zastosowanie: do izolacji w maszynach i urządzeniach elektrycznych niskiego
napięcia. Koszulki wykonane z jedwabiu szklanego
impregnowane lakierem poliuretanowym (OsPu) lub
silikonowym (OsKs).
Zalety: klasa ciepłoodporności F lub H.
Średnice koszulek – OsPu: 0,5–14 mm, OsKs:
1–16 mm.
tekst Bogdan Urbanowicz, fot. ZDIII
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Działalność badawcza Łukasiewicz – Instytutu
Elektrotechniki w I połowie 2020 roku
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luczowymi zadaniami Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki są prace badawczo-rozwojowe, które
realizowane są bezpośrednio przez poszczególne
zakłady i laboratoria. Poniżej wykaz najistotniejszych projektów badawczych realizowanych przez jednostki Ł-IEL
w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wyposażenie ZDIII

Laboratorium chemiczne

Zakład Wielkich Mocy
• Realizacja projektu „Nowe obszary badawcze w firmie Elektrometal Energetyka S.A.”,
• realizacja badań typu ograniczników przepięć,
• opracowanie konstrukcji załącznika zwarciowego
o podwyższonych parametrach napięciowych,
• opracowanie autonomicznego układu chłodzenia
kriogenicznego.
Zakład Napędów Elektrycznych
• Opracowanie modułowej ładowarki indukcyjnej
D-IPT o wartości mocy w zakresie 1–10 kW do elektrycznych pojazdów osobowych i dostawczych,
• opracowanie typoszeregu układów napędowych do
pojazdów elektrycznych takich jak skuter/rower,
• opracowanie i badania układu napędowego do pojazdu osobowego/towarowego,
• opracowanie i badania modułowej pionowej elektrowni wiatrowej do współpracy z PV dla rolnictwa
i budownictwa.

Stanowisko do badań mechanicznych

Zakład Energoelektroniki i Transportu
Elektrycznego
• Realizacja projektu „Dystrybucyjny transformator hybrydowy (DTH) jako aktywny element nowoczesnych
systemów smart grid”,
• realizacja projektu „Supporting South Baltic SMEs to
enter the international supply chains & sales markets
for boats & ships with electric propulsions”,
• uruchomienie i badania systemu ochrony przed prądami błądzącymi II linii Metra Warszawskiego,
• przygotowanie ładowarek szybkich do pojazdów elektrycznych: typu AC o mocy 22 kW i 2 x 22 kW i typu
DC o mocy do 100 kW zgodnie z normą ISO15118.
Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej
• Próby zdolności łączenia prądów zwarciowych aparatów niskich i średnich napięć,
• próby nagrzewania rozdzielnic niskich i średnich napięć,
• badania wytrzymałości zwarciowej aparatury rozdzielczej,
• próby wytrzymałości na działanie łuku wewnętrznego
urządzeń rozdzielczych.

Laboratorium Wysokich Napięć
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Centrum CNC

Oddział Technologii i Materiałoznawstwa
Elektrotechnicznego
• 4 wnioski na projekty celowe badawcze,
• 1 wniosek na projekt celowy inwestycyjny,
• 9 ofert na prace B+R dla przemysłu,
• 7 spotkań i rozmów z przedstawicielami przemysłu
dotyczących prac B+R,
• uczestnictwo w 3 konferencjach,

• 6 publikacji artykułów naukowych,
• 6 inicjatyw w celu nawiązania współpracy B+R z innymi podmiotami naukowymi,
• uczestnictwo w opracowaniu broszury informacyjnej
z ofertą naukową i badawczą Ł-IEL/OW,
• w ramach działalności merytorycznej, ale nie badawczej, zrealizowano 76 zleceń dla przemysłu.
Laboratorium Badawcze i Wzorcujące
• 51 zrealizowanych prac badawczych,
• 143 zrealizowane wzorcowania przyrządów,
• 3 szkolenia z zakresu badań i wzorcowań,
• 4 szkolenia z nowej wersji normy 17025,
• audyt w laboratorium pomiarowym AP 102 przeprowadzony w czerwcu 2020 roku przez jednostkę zewnętrzną – Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający kompetencje personelu, możliwości techniczne
oraz działający system jakości zgodnie z nowym wydaniem normy PN-EN ISO 17025:2018 zakończony
wynikiem pozytywnym.
Laboratorium Badawcze Oddziału Technologii
i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we
Wrocławiu
• 14 zleceń na badania akredytowane,
• 17 zleceń na badania nieakredytowane,
• udział w porównaniu międzylaboratoryjnym organizowanym przez Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
• pozyskanie do współpracy nowych klientów z Polski:
DWD System, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Kielcach, Pulverit Polska,
Silicon & Software Systems Polska, Art In Energy,
Rauschert, Xella Polska, Fabryka Sklejka-Pisz, oraz
z zagranicy: Elsewedy Electric (Egipt), Poinsa (Hiszpania), Porcelanas Industriales (Hiszpania), Pfisterer
– LAPP Insulators (Rumunia),
• nawiązanie współpracy międzyinstytutowej z Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych
w zakresie badań mas i materiałów ceramicznych,
• nawiązanie współpracy z Jednostką Certyfikującą
PRS (Polski Rejestr Statków) dotyczącej badań rękawic
elektroizolacyjnych dla brazylijskiego producenta,
• podpisanie długoterminowej (do 2022 r.) umowy z MPK Wrocław na okresowe badania sprzętu
ochronnego,
• pozyskanie w ramach projektów wsparcia subwencyjnego na realizację zadania „Opracowanie technologii, wykonanie oprzyrządowania i wdrożenie nowych
produktów z branży elektroizolacyjnej, filtrów wodnych i energii wiatrowej” (współpraca z ZDIII),
• przygotowanie ofert badawczych dla kilkunastu firm,
których realizacja odbywać się będzie w drugim półroczu 2020 r.,
• aktywne uczestnictwo pracowników LB w działaniach
wspierających wrocławski oddział Stowarzyszenia
Elektryków Polskich (seminaria, szkolenia). ■
opracowanie Ł-IEL
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Z życia Instytutu
Wyjazd do Pragi

fot. Aleksandra Pietraszek, Adam Biernacki
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ie od dziś wiadomo, że pracownicy Łukasiewicz
– Instytutu Elektrotechniki niezwykle cenią rozwój
osobisty i dobrą zabawę, wobec tego – łącząc
przyjemne z pożytecznym, w dniach 3–5 lipca 2020
roku udali się na wycieczkę. Bladym świtem 3 lipca
tłumnie stawili się pod naszą siedzibą w Warszawie-Międzylesiu. Kolejno odlicz i ruszamy!
Pierwszy przystanek: Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki – Oddział Technologii i Materiałoznawstwa
Elektrotechnicznego we Wrocławiu. Załatwialiśmy pilne, bieżące obowiązki służbowe, ale znaleźliśmy też
chwilkę na rozejrzenie się po pięknym wrocławskim
rynku. Nie byliśmy tutaj nazbyt długo, gdyż wiele atrakcji jeszcze na nas czekało, wobec tego żwawo ruszyliśmy w dalszą podróż…
Po południu dotarliśmy do hotelu w miejscowości
uzdrowiskowej Świeradów-Zdrój. Tu odbyło się szkolenie z zakresu budowania zespołów dotyczące podstawowych zasad kształtowania relacji w strukturach
organizacji oraz skutecznego formowania zespołów
pracowniczych. Szkolenie poprowadził Waldemar
Wapiński, pracownik Instytutu posiadający wieloletnie
doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami.
Dyskusja i wyciąganie wniosków trwało do późnych
godzin wieczornych, niektórzy musieli zaczerpnąć
świeżego powietrza w znajdującym się po drugiej stronie ulicy parku.
Na sobotę wielu z nas czekało najbardziej. Przyszedł czas na odwiedziny w stolicy Czech – przepięknej
Pradze!
W trakcie ponad sześciogodzinnego pobytu w mieście zwiedziliśmy przede wszystkim królewską dzielnicę
Hradczany. To właśnie tutaj znajduje się praski zamek,
który istnieje od zarania dziejów miasta. Jest to największy pod względem zajmowanej powierzchni zamek
na świecie. Podążyliśmy do niego mostem Prochowym.
Wejścia na rozległy teren strzeże, zmieniająca się co
godzinę, warta honorowa. Zwiedzanie rozpoczęliśmy
od drugiego dziedzińca zamku, pośrodku którego
znajduje się fontanna, a kilka kroków dalej kaplica
Świętego Krzyża z XVIII wieku.
Najważniejszym obiektem zamku jest gotycka katedra św. Wita, św. Wacława i św. Wojciecha, która
jest niejako symbolem państwa czeskiego. To tutaj odbywały się koronacje czeskich królów, tu też znajdują
się ich insygnia koronacyjne, w tym korona św. Wacława, a w kryptach katedry spoczywa większość czeskich królów i królowych. Budowa tej katedry trwała
niemalże 600 lat – prace nad nią rozpoczęto w 1344
roku, a ukończono ostatecznie w 1929. Katedra ma
aż trzy wieże i – co nietypowe – dwa wejścia. Wynika

to z tego, że w średniowieczu przód świątyni nie był
jeszcze ukończony, więc wchodzono do kościoła przez
tzw. Złotą Bramę mieszczącą się po stronie południowej. Zdobi ją mozaika przedstawiająca sąd ostateczny.
Wnętrze świątyni składa się z nawy głównej i dwóch
naw bocznych. Ołtarz otacza ambit, do którego przylega część z 22 kaplic.
Tuż obok katedry znajduje się Stary Pałac Królewski, Stare Probostwo i Statua św. Jerzego. Stary Pałac
Królewski powstał w XII wieku i był wielokrotnie przebudowywany. Najważniejszym miejscem w pałacu
jest Sala Władysławowska – od XVI wieku odbywały
się tutaj uczty i turnieje, a w XX wieku wybierano prezydenta republiki i podpisywano najważniejsze dokumenty państwowe, co zresztą jest kultywowane do
dziś. W pałacu znajdują się również Kancelaria i Stare
Archiwa Ziemskie.
Nieopodal katedry znajduje się romańska bazylika
św. Jerzego, która jest uznawana za najstarszy zachowany budynek religijny. W XVII wieku na zewnątrz dodano kilka elementów barokowych. Aktualnie jej fasada jest w kolorach czerwonym i kremowym, co wybija
się na tle znajdującego się obok klasztoru św. Jerzego,
wybudowanego w 973 roku.
Teren zamku opuściliśmy, przechodząc pod Czarną Wieżą, obok której znajduje się punkt widokowy.
Tutaj mogliśmy podziwiać piękną panoramę Pragi. Ze
wzgórza schodziliśmy starymi schodami zamkowymi,
które łączą wschodnią część zamku z Malą Straną.
Naszym kolejnym przystankiem były niesamowicie malownicze Ogrody i Pałac Wallensteina. Pałac
ten był niegdyś największą magnacką rezydencją na
Malej Stranie i pierwszą barokową budowlą świecką
w Pradze. Powstawał w latach 1621–1627. Obecnie
jest siedzibą Senatu Republiki Czeskiej. Pałac otaczają
przepiękne ogrody, w których możemy spotkać spacerujące pawie, w tym bardzo rzadkie pawie albinosy.
W południowej części ogrodu wybudowano sztuczną
grotę, obok której znajduje się woliera dla puchaczy.
We wschodniej części zaś znajduje się pokaźnej wielkości zbiornik wodny, w którym pływają ogromne, kolorowe ryby.
Przechadzając się uliczkami Malej Strany nie sposób nie zwrócić uwagi na ścianę Johna Lennona. Od
lat 80. XX wieku jest ona zapełniona graffiti inspirowanym Johnem Lennonem i The Beatles, w tym tekstami
ich piosenek i wizerunkami. W okresie komunizmu
była miejscem wyrazu antyreżimowej twórczości młodych ludzi, dziś jest symbolem miłości i pokoju. Każdy
może umieścić na niej swój napis czy rysunek, co gwarantuje, że ściana nigdy długo nie wygląda tak samo.

Punktem obowiązkowym naszej wycieczki był słynny
most Karola, łączący dzielnice Malá Strana i Staré Mesto. Mogliśmy podziwiać piękną Wełtawę i trochę sobie
pomarzyć… Dzięki stosunkowo niewielkiej liczbie turystów uniknęliśmy kolejki do figury św. Jana Nepomucena, która stanęła na moście jako pierwsza już w 1683
roku. Dotknięcie płaskorzeźby pod posągiem ma gwarantować spełnienie jednego, najskrytszego marzenia.
Nasza grupa ochoczo wyruszyła marzyć swoje.
Przeszedłszy przez Staromiejską Wieżę Mostową,
udaliśmy się w kierunku rynku. Głównym obiektem
jest tam Ratusz Staromiejski, który został wzniesiony
w 1338 roku. Najsłynniejszą jego częścią jest bez wątpienia 70-metrowa wieża z zegarem astronomicznym
– Orlojem. Na kompleks ratusza składa się łącznie pięć
budynków. Każdy z nich ma inną fasadę i reprezentuje odmienny styl architektoniczny. Wynika to z tego,
że w przeszłości były to odrębne kamienice należące
do różnych właścicieli. Z czasem ratusz stopniowo je
„wchłonął”.
Pośrodku rynku stoi secesyjny pomnik Jana Husa
– wielkiego reformatora kościoła, prekursora protestantyzmu. Pomnik ten przedstawia protestanckich i husyckich wojowników, a także młodą matkę symbolizującą
narodowe odrodzenie.
Bardzo bogato dekorowana fasada frontowa sprawia, że jednym z najbardziej przykuwających uwagę
budynków na rynku jest pałac Golz-Kińskich. Wzniesiony został w latach 1755–1765 dla hrabiego Jana E.
Golza według starych planów Kiliána I. Dientzenhofera.
Pałac przylega do Domu pod Kamiennym Dzwonem,
który stoi na rogu ul. Tynskiej. Budowla ta powstała
w XIV wieku, dzisiejszy budynek jest jedynie jej częścią.
Nazwa wzięła się od małego dzwonu, który wtopiony
jest w południowo-zachodni róg obiektu.
Po intensywnym zwiedzaniu udaliśmy się na tradycyjny czeski obiad: gulasz mięsny z blinami, smażony
ser i obowiązkowo – zimne, czeskie piwo, które w ten
upalny dzień okazało się zbawienne.
Niedziela – dzień lenia? Nic z tych rzeczy! W niedzielę 5 lipca ochoczo wyruszyliśmy w Góry Izerskie.
Na Stóg Izerski wjechaliśmy kolejką gondolową o długości 2171 m, dalej zaś udaliśmy się pieszo. Mimo
pięknej, upalnej pogody w Świeradowie – w drodze
na szczyt wiatr płatał figle. Najwytrwalsi zdobyli szczyt
Smrk (1124 m n.p.m.) i podziwiali piękno gór z wieży
widokowej.
Po południu zmęczeni, lecz szczęśliwi, wyruszyliśmy
w drogę powrotną do Warszawy. ■

tekst Aleksandra Pietraszek
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Zarządzanie talentami
w Łukasiewicz – Instytucie
Elektrotechniki

Z życia Instytutu

Olga Tofil

Wykwalifikowana kadra to klucz do sukcesu Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki. Aby zapewnić pracownikom możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, powstał program zarządzania talentami. W jego ramach organizowane są szkolenia o różnych profilach.

P

fot. Fran Innocenti/Unsplash

rogram jest realizowany od połowy kwietnia 2020
roku, a szkolenia są skierowane zarówno do kadry zarządzającej, pracowników badawczych, jak
i pionu wsparcia. Ze względu na epidemię trzy pierwsze
szkolenia: „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, „Przepisy
kancelaryjno-archiwalne” oraz „Zarządzanie projektami”, przeprowadzono w formie zdalnej. Prezentacje
multimedialne przygotowane przez Sylwestra Nowaka,
Aleksandrę Pietraszek i Waldemara Rumińskiego udostępniono na platformie intranetowej Sieci Badawczej
Łukasiewicz. Były to szkolenia obowiązkowe dla całej
kadry za wyjątkiem Zakładu Doświadczalnego III.

62

E-learning się sprawdził – uczestnicy byli zadowoleni
z tej formy zdobywania wiedzy, a za największą zaletę
uznali możliwość zapoznania się z materiałami w dowolnym dogodnym czasie. Pracownicy Instytutu mogli
przy tym w praktyce zapoznać się z funkcjonalnością
oprogramowania wykorzystywanego w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Na zakończenie każdego z kursów
uczestnicy musieli zaliczyć test sprawdzający zdobytą
wiedzę, a po szkoleniu z zarządzania projektami mieli też możliwość jej wykorzystania podczas ćwiczenia,
które polegało na rozpisaniu procesu, w którym biorą
udział, oraz jego analizie. Było to pierwsze z cyklu szkoleń i warsztatów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem planowanych na lata 2020 i 2021.

W maju rozpoczął się cykl szkoleń stacjonarnych
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy skierowany do kadry kierowniczej. Prelegenci
z BRAD Consulting zaprezentowali funkcjonalności,
kryteria i założenia systemu zarządzania pracownikami.
Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się pod koniec
sierpnia, podsumowano dwa miesiące funkcjonowania systemu w Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki.
W czerwcu dla kadry techniczno-badawczej Instytutu przeprowadzono szkolenie dotyczące zasad bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych z możliwością odnowienia
uprawnień elektrycznych. Przeprowadziło je Stowarzyszenie Instytut Energetyki i Chłodnictwa.
Kolejne szkolenie, mające na celu zwiększenie innowacyjności i efektywności zespołów projektowych,
dotyczyło wykorzystania programu SolidWorks PDM
i prowadzone było przez specjalistów z Solidexpert.
Pod koniec czerwca Sebastian Lech, kierownik
Samodzielnej Sekcji ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji w Łukasiewicz – IEL, poprowadził szkolenie
z zasad planowania, udzielania i realizacji zamówień
publicznych. Przedstawił podstawowe założenia funkcjonowania nowych regulacji wewnętrznych i praktyczne wskazówki dotyczące procesu zakupowego.
Omówiono również stosowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych, w tym prawidłowy obieg
wniosku zakupowego.
W lipcu i sierpniu, podczas wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych, odbyło się dwuczęściowe szkolenie nt. budowania zespołów. Prowadził je Waldemar
Wapiński, pracownik Instytutu z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu zespołami, m.in. jako manager
w TP S.A. oraz prezes zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Lublinie.
Ostatnie z dotychczasowych szkoleń odbyło się
2 września i wzięły w nim udział najmłodsze stażem
kobiety zatrudnione w Instytucie. Dyrektor Instytutu
dr Jacek Szczot przedstawił najważniejsze zagadnienia
związane z prawem pracy, m.in. z przeciwdziałaniem
mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy.
Podnoszenie kompetencji i poprawa efektywności
pracy to korzyści zarówno dla całej organizacji, jak
i samych pracowników, dlatego kierownictwo traktuje
je jako inwestycję w rozwój Instytutu. ■
opracowanie Iwona Bielawska

ZABYTKI WOŁYŃSKIE

W

lipcu tego roku w siedzibie Łukasiewicz
– Instytutu Elektrotechniki zorganizowano
kolejną wystawę artystyczną. Prezentujemy
na niej rysunki autorstwa Olgi Tofil przedstawiające
zabytki architektury z terenu historycznego Wołynia.
Olga Tofil jest absolwentką Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Jej twórczość obejmuje malarstwo, rysunek i techniki
dekoracyjne. Do ulubionych tematów artystki należą
portrety i architektura. Olga Tofil jest laureatką wielu
konkursów, m.in. międzynarodowego konkursu „Dessine-moi la paix 2009” organizowanego przez Fair
Events i Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji.
W 2013 roku artystkę objęła mecenatem fundacja
Pro Bono Futuro, która, wraz z partnerami: Fundacją
Europejska Akademia Samorządowa, Stowarzyszeniem Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu i wydawnictwem Polihymnia, była współorganizatorem
wystawy w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.
Wystawa „Zabytki Wołyńskie” 7 listopada 2013
roku prezentowana była w Teatrze Muzyczno-Dramatycznym im. Tarasa Szewczenki w Łucku podczas gali
z okazji 10. rocznicy powstania polskiego konsulatu
w Łucku.
Rysunki przedstawiają zabytki wołyńskiej architektury:
• cmentarz – Włodzimierz Wołyński,
• kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny – Kisielin,
• Kolegiata Świętej Trójcy – Ołyka,
• bastion zamku – Dubno,
• budynek bramny zamku – Zbaraż,
• kościół św. Ignacego Loyoli i św. Stanisława Kostki
– Krzemieniec,
• kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej
– Luboml,
• parafia św. Apostołów Piotra i Pawła
– Zdołbunów,
• pałac Mniszków i Wiśniowieckich – Wiśniowiec,
• kościół pod wezwaniem św. Franciszka i św.
Cyryla i Metodego – Lubieszów,
• oranżeria pałacu Lubomirskich – Równe,
• kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
– Ostroróg,
• kościół pod wezwaniem św. Apostołów Piotra
i Pawła – Łuck. ■

opracowanie Ł-IEL
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