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Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Państwa ręce obecny, piąty już nu-
mer czasopisma Inżynieria Elektryczna, poświęco-
ny m.in. jubileuszowi 75-lecia istnienia Instytutu 
Elektrotechniki.

Za oficjalną datę powstania Państwowego Instytu-
tu Elektrotechniki Ministerstwa Przemysłu i Handlu, 

będącego początkiem naszego Instytutu przyjmuje 
się datę 1 września 1946 r. Pierwotnie Instytut funk-

cjonował przy Politechnice Warszawskiej, natomiast 
w 1948 roku został przekształcony w Główny Instytut 

Elektrotechniki. W dniu 1 listopada 1951 r. przyjął nazwę 
Instytutu Elektrotechniki. Stopniowo do końca lat siedem-
dziesiątych IEl przenosił się do wybudowanych obiektów 
Instytutu w warszawskim Międzylesiu. 

W 2019 r. Instytut wszedł w skład Sieci Badawczej Łuka-
siewicz.

Ten jubileuszowy zeszyt zawiera treści historyczne, pre-
zentując sylwetki poprzednich dyrektorów Instytutu. Bli-
żej przedstawiamy sylwetki nowo powołanych zastępców 
Dyrektora Instytutu: dr inż. Marcina Parchomiuka – po-
wołanego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań 
i Rozwoju oraz mgr inż. Mirosława Groszkiewicza – po-
wołanego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. finanso-
wych. 

W piątym numerze kwartalnika prezentujemy artykuły 
przedstawiające rozwój Instytutu od pierwszych lat jego 
działalności.

Tematyce nadprzewodnictwa stosowanego poświęco-
ny jest także artykuł dotyczący modelowania właściwo-
ści elektromagnetycznych tych materiałów oraz artykuł 
o normalizacji w nadprzewodnictwie, w ramach działal-
ności komisji normalizacyjnej KT 290 w PKN, która przez 
wiele lat działała w Instytucie.

Aktualnej tematyce odnawialnych źródeł energii poświę-
cone zostały artykuły dotyczące energetyki cieplnej - ter-
moenergetyki oraz rozwoju energetyki wiatrowej, najwięk-
szego w Polsce źródła energii odnawialnej.

Z redakcyjnym pozdrowieniem 
dr inż. Sebastian Wydra 

redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”
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W tym roku obchodzimy 75 rocznicę powstania 
Instytutu Elektrotechniki. 

Za oficjalną datę powstania Państwowego In-
stytutu Elektrotechniki Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu przyjmuje się datę 1 września 1946 

r., jednak potrzebę stworzenia takiej placówki pla-
nowano długo przed II wojną światową. Oficjalne 
otwarcie Instytutu jest równoznaczne z otwarciem 
pierwszej w Polsce Hali Najwyższych Napięć i Labo-
ratoriów Państwowego Instytutu Elektrotechnicznego 
– 15 listopada 1947 r., jeszcze w gmachu Politech-
niki Warszawskiej przy ul. Pięknej 68.

W tegorocznych wydaniach kwartalnika Inżynie-
ria Elektryczna spodziewać się można będzie wielu 
historycznych odniesień. Przewidziany jest cykl Syl-
wetki Dyrektorów Instytutu Elektrotechniki, w którym 
przedstawione zostaną osoby piastujące stanowisko 
Dyrektora Instytutu od chwili powstania do dziś. 

Oprócz przedstawienia Dyrektorów będziemy 
mogli przeczytać o powstawaniu poszczególnych 
zakładów Instytutu Elektrotechniki. W tym numerze 
o rozwoju Zakładu Wielkich Mocy, który był trzonem 
powstającego od 1945 r. Instytutu. 

W tym numerze zaprezentujemy sylwetkę czterech 
pierwszych Dyrektorów Instytutu. Kolejno: pierwsze-
go Dyrektora Instytutu – Dyrektora profesora Ja-
nusza Lecha Jakubowskiego, który konsekwentnie 
realizował ideę prof. Kazimierza Drewnowskiego 
przedstawioną już w 1917 r. na Nadzwyczajnym 
Zjeździe Techników Polskich o utworzeniu instytu-
tu naukowo-badawczego, który miał się skupiać 
głównie na elektrotechnice. Następnie prof. Karo-
la Morsztyna, który stanowisko to zajął na niemal 
1,5 roku, a jego obecność tutaj była spowodowa-
na przeniesieniem służbowym z Centralnego Biura 
Konstrukcyjnego Maszyn Elektrycznych w Katowi-
cach. Kolejnym przedstawionym w niniejszym nume-
rze będzie prof. Jerzy Lando, związany z Instytutem 
od samych jego początków do 1966 r. Ostatnim 
przedstawionym tutaj będzie profesor Andrzej Ma-
salski, który współtworzył historię Instytutu 6 lat. ■

75-lecie Instytutu Elektrotechniki

Źródłem wszystkich dokumentów wykorzystanych do 
opracowania Sylwetek Dyrektorów jest Archiwum 
Zakładowe Ł-IEL, a także Archiwum Państwowego 
Muzeum na Majdanku. Życzę przyjemnej lektury. 
Aleksandra Pietraszek



Pasja badawcza profesora objawiała się we 
wszystkich aspektach jego życia. Ta skierowana 
do wewnątrz postawiła go przed pytaniami, na 

które filozofowie od tysiącleci szukają odpowiedzi. 
One też były tematem jego wieloletnich przemyśleń 
i poszukiwań. Zastanawiał się, co to właściwie zna-
czy „ja”, co to jest myślenie, a czym jest pamięć.

Za jeden z głównych cudów natury uważał życie 
psychiczne człowieka. Studiował dzieła dotyczące 
psychoanalizy, parapsychologii i środków psychotro-
powych. Jak przystało na badacza – przeprowadzał 
doświadczenia na własnej skórze, m.in. z narkoty-
kami peyotlem i meskaliną, ale też szukał kontak-
tu z mediami i jasnowidzami. Mimo tego, jak sam 
stwierdził – w tej kwestii pozostał materialistą. 

Piękna szukał w podróżach po całym świecie, 
a obserwacja cudów przyrody ułatwiała mu rozu-
mienie Wszechświata i jak twierdził – dawała mu 
nieliczne chwile szczęścia, jakich można doznać na 
Ziemi. 

Biorąc do ręki fragmenty autobiografii nigdy 
nie wiadomo, czego się właściwie spodziewać. 
Wszak wiemy, że człowiek przedstawia siebie nie 
zawsze takim, jakim w rzeczywistości jest. Jeden 
ma skłonność do megalomanii, inny do nad wyraz 
dużej krytyki wobec własnej osoby, ale ten ostat-
ni przedstawia swoją osobę taką, jaką jest. Tym 
ostatnim był właśnie profesor Janusz Lech Jaku-
bowski. 

Urodził się 9 grudnia 1905 r.2 w Warszawie. Był 
synem Władysława i Wiktorii z d. Handzelewicz. 
Władysław Jakubowski był pionierem mechaniza-
cji rolnictwa w kraju, o czym pisze sam profesor. 
Wspomina w swojej autobiografii, że dom był „pe-
łen rysunków dziwacznych maszyn rolniczych”3. Oj-
ciec jego zmarł, gdy ten miał 2 lata. Wspominał, że 
od tamtej pory warunki materialne rodziny znacznie 
się pogorszyły, a jego matka porzucając świetlaną 
przyszłość poświęciła się dzieciom, przy czym stała 
się dla profesora „drogowskazem wytrwałości w po-
konywaniu przeciwieństw i przykładem miłości ro-
dzinnej”4. To właśnie jego matka sprawiła, że w ich 
domu panował kult słowa pisanego i dzięki niej po-
znawał świat z książek. 

Bardzo ciepło wypowiadał się o swojej żonie Zo-
fii z d. Wysockiej5, którą poślubił w 1948 r. Określał 
ją jako wysportowaną i wybitną taterniczkę, dzięki 
czemu stała się idealną towarzyszką jego egzotycz-
nych wypraw. Przyznawał także, że jest ona dobrym 
kierowcą i posiadała talent kulinarny. W 1924 r. 
profesor zdał maturę w gimnazjum humanistycznym 
im. Mikołaja Reja w Warszawie – jednym z jego na-
uczycieli był Tadeusz Kotarbiński. Po uzyskaniu ma-
tury udał się na studia w Politechnice Warszawskiej. 
Był niezwykle zdolnym studentem. We wspomnieniu 
promotora swojej pracy doktorskiej i jednocześnie 
przełożonego prof. Kazimierza Drewnowskiego mó-
wił, że w roku 1929 ów profesor zainteresował się 
nim, gdy przedstawił mu swoje obliczenia i wykre-
sy, udowadniające błąd w jednym z zagranicznych 
podręczników. Wtedy też został asystentem prof. 
Drewnowskiego w Zakładzie Miernictwa Elektrycz-
nego i Wysokich Napięć6. W 1931 r. po 7 latach 
studiów uzyskał upragniony dyplom inżyniera elek-
tryka Politechniki Warszawskiej z oceną bardzo do-
brą. Praca dyplomowa z techniki wysokich napięć 

„Człowiek dorosły zwykle tępieje pod ciężarem życia codziennego i traci zdolność widzenia 
cudów. Śmiem twierdzić, że – jeśli chodzi o mnie – zachowałem ją częściowo przez całe życie.”1

Profesor Janusz Lech Jakubowski twierdził, że kluczem do jego osobowości, wszystkich zamiło-
wań i poczynań jest jego największa namiętność i pasja – poznawanie cudownych zjawisk. Fa-
scynacja iskrami i błyskami pojawiła się u niego już w dzieciństwie, burze były jego ulubionym 
obiektem obserwacji. Traktował to wówczas jako magię, a w dorosłym życiu ten „czarodziejski 
świat iskier i błysków” odnalazł w prawdziwym laboratorium, wybierając specjalność: technikę 
wysokich napięć. Genezy swojego powołania naukowego szukał nawet w dziedzictwie genów. 
Piękno przyrody zaczął poznawać ze swoją 3 lata starszą siostrą Wandą, która została później 
hydrobiologiem – kolekcjonowali oni motyle, za co zostali wyróżnieni trzecią nagrodą na ogól-
nokrajowym konkursie Towarzystwa Miłośników Przyrody 
i Towarzystwa Urania w 1918 r. 

Z cyklu Sylwetki Dyrektorów  

Instytutu Elektrotechniki
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Ten, który ujarzmił pioruny…
Profesor Janusz Lech Jakubowski

odznaczona została przez Radę Wydziału Elektrycz-
nego. W 1935 r. uzyskał stopień doktora nauk tech-
nicznych, a egzamin doktorski zdał z odznaczeniem. 
Tytułem jego rozprawy doktorskiej był „Nowy układ 
prostownikowo-pojemnościowy do pomiaru wy-
sokiego napięcia”. W 1936 r. odbył roczne studia 
za granicą w Instytucie Elektrotechnicznym prof. W. 
Rogowskiego w Akwizgranie z dziedziny oscylografii 
wysokonapięciowej, w stacjach wielkiej mocy AEG 
w Berlinie i Delle w Lionie. Dzięki dysertacji „Po-
miar wysokich napięć probierczych odkształconych” 
w 1938 r. uzyskał venia legendi (tytuł docenta habi-
litowanego)7 na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Warszawskiej z Techniki Wysokich Napięć. Uchwałą 
Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników 
Nauki z dnia 20 marca 1954 r. przyznano Jakubow-
skiemu tytuł naukowy profesora zwyczajnego i sto-
pień naukowy doktora nauk technicznych. 

Profesor Jakubowski karierę swą rozpoczynał 
jak wyżej wspomniano – jako asystent laboratorium 
Wysokich Napięć Politechniki Warszawskiej (1929-
1938). Tutaj w trakcie trwania asystentury i łącze-
nia jej pracą nad doktoratem profesor Jakubowski 
nieraz musiał łamać regulamin pracy i pracować 
przy wysokim napięciu sam, często nocą, bo dopie-
ro wówczas miał czas. Raz uległ dość poważnemu 
wypadkowi, kiedy za bardzo zbliżył się do przewodu, 
wtedy dwudziestocentymetrowa iskra przeskoczyła 
do jego ręki, przeszła przez serce, co spowodowało 
niedotlenienie mózgu i całkowitą utratę orientacji. 
Na szczęście szereg korzystnych, lecz całkiem przy-
padkowych okoliczności uratował profesorowi życie 
– od prawej ręki zaczynając, na oporze kamiennej 
podłogi kończąc. W latach 1938-1939 wykła-
dał Miernictwo Wysokonapięciowe Elektrotechniki 
Ogólnej i Telefonii w Politechnice Warszawskiej, 
a także Technikę Wysokich Napięć w Wyższej Szkole 
Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Wawelberga 
i Rotwanda. Od 1941-1944 roku w ramach tajne-
go nauczania wykładał Technikę Wysokich Napięć 
w Szkole Elektrycznej II-go stopnia i Państwowej Wyż-
szej Szkole Technicznej. Lata 1945-1946 związały 
go ze Szkołą Inżynierską im. Wawelberga. Od 1945 
pełnił funkcję kierownika Katedry Wysokich Napięć 
Politechniki Warszawskiej, a w latach 1945-1952 
był Dziekanem Wydziału Elektrycznego tejże uczelni. 
Miał czynny udział w działalności Polskiej Akademii 
Nauk i innych stowarzyszeniach o charakterze aka-
demickim w Polsce i za granicą. Aktywnie działał 
w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, brał udział 
w pracach normalizacyjnych za co został odznaczo-

ny w 1938 r. Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1959 r. 
uzyskał Złotą Odznakę honorową SEP. Odbył wiele 
naukowych podróży zagranicznych, m.in. do Szwaj-
carii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczo-
nych, Indii czy Chin. 

Wybuch drugiej wojny światowej we wspomnie-
niach profesora było największym wstrząsem w ży-
ciu. Nie został on powołany do wojska ze względu 
na możliwe specjalne wykorzystanie w przypadku 
długiej wojny. Tak też w nocy z 6 na 7 września 
1939 r. opuścił Warszawę wraz z siostrą i szwagrem. 
Po tygodniu dotarli do Lwowa, gdzie przebywali 1,5 
miesiąca. Na początku listopada postanowili po-
wrócić do Warszawy, gdzie czekała profesora jedna 
z większych tragedii osobistych. Przed dwoma dnia-
mi jego matka została zamordowana przez bandytę 
korzystającego z wojennej bezkarności. 

fot. https://potempski.com/elektryczny/zarys/powojenne.htm

mgr Aleksandra Pietraszek

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
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Jeśli chodzi o działalność polityczną profesora 
w trakcie okupacji – już w 1939 r. miał scysje w Szko-
le Inżynierskiej Wawelberga za przeegzaminowanie 
w domu studentów Żydów. Wstąpił do Armii Krajo-
wej przybierając pseudonim „Eligiusz”. Jego Szefem 
był Hipolit Gliwic, a w działalność konspiracyjną 
wprowadził go prof. Mieczysław Wolfke. Miał on 
za zadanie opracowywanie zagadnień technicznych 
z dziedziny elektrotechniki i energetyki. Opiniował 
nadsyłane z całego kraju informacje, których podsta-
wą były wykradzione Niemcom dokumenty. Nie od 
dziś wiadomo, że potrzeba jest matką wynalazku, wo-
bec tego i profesor musiał znaleźć sposób na trans-
port tychże tajnych dokumentów ze swojego mieszka-
nia przy ul. Moniuszki do Politechniki. Do transportu 
używał m.in. termosu z herbatą, zwijając dokumenty 
w rulon i wsuwając je między jego ścianki. Innym ra-
zem umieszczał meldunki w wózku, pod swoją 1,5 
roczną córką. W podłodze swojego mieszkania po-
siadał skrytkę na tajne akta, które musiał doszczętnie 
spalić w chwili likwidacji jego jednostki, która to na-
stąpiła po aresztowaniu i samobójstwie jego Szefa. 
Ukrywał u siebie m.in. doc. Michała Kruszyńskiego 
czy Bogdana Nagody-Korewickiego. Działalność 
konspiracyjna profesora Jakubowskiego została do-
ceniona i już w czasie Powstania Warszawskiego zo-
stał odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego ukry-
wał się u profesora jego szkolny kolega Aleksander 
Bloch, który już pierwszego dnia pożegnał się z nim 
i więcej się nie zobaczyli. Profesor zobaczył jego ciało 
leżące pod ostrzałem – zginął jako sanitariusz bro-
niąc Elektrowni. Sam profesor Jakubowski brał udział 
w Drużynach Pracy w Śródmieściu (nad c z y m 
ubolewał, bo miał ambicje na służbę li-
niową, jednakże do niej przyjmowano 
tylko z bronią, której profesor nie po-
siadał). Działalność Drużyn Pracy pole-
gała głównie na budowaniu barykad, 
transporcie rannych i różnego rodzaju 
akcjach porządkowych. Była to pra-
ca bardzo niebezpieczna, często pod 
obstrzałem a mimo tego ciesząca się 
dość małym jak na takie ryzyko uzna-
niem. Wynikało to z małego zaintere-
sowania tą działalnością i niewielką 
ilością chętnych, wobec tego poza 
garstką chętnych (do których należał 
profesor) do Drużyn tych odsyłano 
(według instrukcji) „pijaków, sza-
browników i złodziei”. Działalność 
profesora w Drużynach Pracy skoń-
czyła się wraz z doszczętnym znisz-
czeniem Centrum Warszawy, które 
określał wówczas jako „piekło na 
ziemi”. Z ruin i zgliszcz pozosta-

łych po Śródmieściu pobiegł do swojego mieszkania 
przy ul. Moniuszki. Tam paliły się już firanki, meble 
były połamane i porozrzucane, a płomienie wkrótce 
zajęły i kilkutysięcznotomową bibliotekę profesora, 
cenne obrazy i resztki płyt patefonowych. Nie czeka-
jąc zbyt długo zabrał swoją 2,5 letnią córkę i harmo-
nię. Po kapitulacji Warszawy razem z kuzynką i córką 
odbył „pogrzebowy marsz” do obozu w Pruszkowie, 
jednak chcąc ratować swoją córkę – dał ją swojej ku-
zynce, co było przepustką dla niej i zabezpieczeniem 
przyszłości dziecka. Sam zaś sfałszował skierowanie 
do pracy w Niemczech wpisując motywację: gruźlica 
płuc, której Niemcy panicznie się bali. Tym też sposo-
bem kolejnego dnia cała trójka spotkała się wagonie 
towarowym wiozącym ich w Góry Świętokrzyskie. 

Niezwłocznie po wyzwoleniu spod okupacji nie-
mieckiej profesor powrócił do Warszawy, żeby wziąć 
udział w odbudowie Politechniki. Gmach Elektro-
techniki był w opłakanym stanie, ¾ uległo spaleniu, 
a postęp w niszczeniu tegoż profesor obserwował ze 
ściśniętym sercem w trakcie obserwacji z dachu wyso-
kiego budynku w ramach działalności w AK we wrze-
śniu 1944 r.8 Gdy odwiedził fizycznie gmach zauwa-
żył, że wszystkie ocalałe cudem przyrządy są zalane, 
a w kałużach pływały resztki książek. Ruiny te jako 
pierwszy zobaczył prof. Mieczysław Pożaryski, który 
przed wojną był dziekanem Wydziału Elektrycznego. 
Od tegoż prof. Jakubowski dnia 3 marca 1945 r. 
otrzymał nominację na kierownika Katedry Wysokich 
Napięć, napisaną ołówkiem na kartce. Prof. Pożary-
ski był wyczerpany pracą w czasie trwania okupacji, 
widok gruzów jego wydziału był kolejnym ciosem, 
co tylko przyczyniło się do jego śmierci 22 kwietnia 
1945 r. Kolejnym dziekanem decyzją Rady Wydziału 

Elektrycznego został prof. Janusz Lech Ja-
kubowski. 
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Równocześnie z podjęciem inicjatywy odbudowy 
Wydziału Elektrycznego i całej Politechniki prof. Jaku-
bowski konsekwentnie realizował ideę utworzenia Insty-
tutu Elektrotechniki, którą zaprezentował prof. Kazimierz 
Drewnowski na Nadzwyczajnym Zjeździe Techników 
Polskich w roku 19179. Tym sposobem 1 lutego 1945 r. 
zorganizowano w Politechnice Warszawskiej nauko-
wo-badawczy Państwowy Instytut Wysokonapięciowy 
(PIWN) działający w ramach Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu. Instytut przejął halę i transformator, który był 
przeznaczony do wspólnego użytkowania z Politechni-
ką. Na przełomie 1945/1946 roku instytut zyskał pod-
stawowe pomieszczenia do realizacji swoich zadań. 
Rozszerzając swoją działalność na całą elektrotechnikę 
1 września 1946 r. Instytut ten zmienił nazwę na Pań-
stwowy Instytut Elektrotechniki (PIEL), na którego Dyrek-
tora Naczelnego powołano profesora Janusza Lecha 
Jakubowskiego10, a jego uroczyste otwarcie nastąpiło 
15 listopada 1947 r.11 Był on dobrym organizatorem 
– najpierw wyszukał odpowiednich ludzi i pozostawił 
im swobodę działania, dzięki czemu stali się oni samo-
dzielnymi organizatorami swoich Zakładów. Na począt-
ku działalności Instytutu istniało 6 Zakładów: Zakład 
Wysokich Napięć (ZWN), Zakład Maszyn Elektrycznych 
(ZMEl), Zakład Miernictwa Elektrycznego (ZMrEl), Za-
kład Grzejnictwa Elektrycznego i Sprzętu Instalacyjne-
go (ZGEl), Zakład Materiałoznawstwa Elektrycznego 
(ZMtEl) i Zakład Trakcji Elektrycznej (ZTEl). Dyrektora-
mi12 Zakładów byli: prof. dr. inż. J.L. Jakubowski (ZWN), 
prof. dr. inż. B. Dubicki (ZMEl), prof. inż. B. Jabłoński 
(ZMrEl), inż. Tadeusz Schwartz (ZGEl), prof. dr. inż. J. 
Skowroński (ZMtEl) i p.o. inż. J. Podoski (ZTEl)13. Instytut 
w 1948 r. kolejny raz zmienił nazwę na Główny Instytut 
Elektrotechniki (GIEL), a profesor Jakubowski kolejny 
raz został powołany na jego Dyrektora Naczelnego14. 
Profesor Jakubowski z wielkim zaangażowaniem budo-
wał Instytut. Tuż po wojnie korzystając z wielu podró-
ży zagranicznych z pomocą funduszy uzyskanych od 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu zakupił podstawowe 
przyrządy i układy niezbędne do pracy w laboratoriach 
naukowo-badawczych. Nieraz wspominał o „ame-
rykańskich zakupach”, które obejmowały 40 dużych 
skrzyń. Oprócz przyrządów znajdowały się w nich poda-
rowane przez Polonię Amerykańską książki i branżowe 
roczniki czasopism, które do dziś znajdują się w naszym 
zasobie bibliotecznym. W listopadzie 1951 r. w związku 
z ustawą z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów 
naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodo-
wej, a co za tym szło - zarządzeniem Ministra Przemysłu 
Ciężkiego z dnia 9 listopada 1951 r. w sprawie dosto-
sowania organizacji Głównego Instytutu elektrotechniki 
do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o two-
rzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb 
gospodarki narodowej utworzono Instytut Elektrotech-
niki15. Jego dyrektorem pozostał profesor Jakubowski16. 
W związku z pełnieniem równocześnie funkcji Dzieka-

na Wydziału Elektrycznego, profesor większość spraw 
związanych z budową Instytutu w Międzylesiu powierzył 
prof. Jerzy Lando. W 1956 r. postanowił złożyć dymisję 
z tego stanowiska, ponieważ doszło do dwutorowości 
w kontakcie z władzami zwierzchnimi. Dymisja ta zosta-
ła przyjęta, a sam profesor Jakubowski za organizację 
największego i jedynego wówczas w Polsce ośrodka 
naukowo-badawczego nastawionego ściśle na elek-
trotechnikę nie dostał nawet podziękowań. Zawodowo 
związany z Instytutem pozostał do 1990 r. jako konsul-
tant i doradca naukowy, pracując jednocześnie na Wy-
dziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. 

Profesor Janusz Lech Jakubowski poświęcił całe 
swoje życie na pracę naukową. Dzięki jego ciężkiej pra-
cy i wytrwałości w dążeniu do celu stworzył od podstaw 
miejsce, w którym dziś pracujemy. To miejsce – Instytut 
Elektrotechniki obchodzi w tym roku 75-lecie działal-
ności. 

Janusz Lech Jakubowski zmarł 7 maja 2000 roku 
w wieku 95 lat w Warszawie. Spoczywa na Cmenta-
rzu Powązkowskim w Warszawie (kwatera 219, rząd 4, 
grób 15)17. ■
__________
1. Jakubowski J.L., Fragmenty autobiografii. Od połowów motyli 

do badania sztucznych piorunów, [w:] Kwartalnik Historii Nauki 
i Techniki R.33: 1988 nr 3, s. 589.

2. Informacja z kwestionariusza osobowego znajdującego się 
w aktach osobowych profesora; https://pl.wikipedia.org/wiki/
Janusz_Lech_Jakubowski [dostęp: 11.12.2020] – błędnie 
wskazuje jako datę jego urodzenia 19 lutego 1905 r.; https://
www.1944.pl/powstancze-biogramy/janusz-jakubowski,12637.
html [dostęp: 11.12.2020] – również błędnie wskazuje datę 
urodzenia, jako 05.12.1905 r.; Wykaz profesorów Politechniki 
Warszawskiej zmarłych w latach 1988-2000, Materiały zebrał 
i opracował Andrzej Liczbiński, Warszawa 2000, str. 6 – również 
podaje błędny rok urodzenia, jako 1906.

3. Jakubowski J.L., Fragmenty autobiografii. Od połowów motyli 
do badania sztucznych piorunów, [w:] Kwartalnik Historii Nauki 
i Techniki R.33: 1988 nr 3, s. 591.

4. Ibidem.
5. https://z-ne.pl/t,haslo,5541,wysocka-bernadzikiewiczowa_zo-

fia.html [dostęp: 11.12.2020].
6. Ibidem, s. 597.
7. Współcześnie: profesor nadzwyczajny.
8. Profesor w przytaczanych fragmentach autobiografii wskazuje 

datę 1945 r., ale chodzi o Powstanie Warszawskie - był to rok 
1944, więc pozwoliłam sobie to poprawić. 

9. J. R. Przygodzki, Kazimierz Drewnowski: Profesor i rektor Politech-
niki Warszawskiej, Legionista i Twórca Wojsk Łączności, taternik, 
Warszawa 2020, s. 147-148.

10. Odpis nominacji jest datowany na 01.08.1947 r. 
11. Sprawozdanie z działalności Instytutu od chwili powstania do 

dnia 01.01.1948 r. 
12. Do końca 1951 r. kierownikom zakładów przysługiwał tytuł dy-

rektora.
13. Tytuły i stopnie naukowe na dzień powstania Instytutu w 1946 r. 
14. Odpis nominacji jest datowany na 19.05.1948 r.
15. Nazwa ta utrzymała się już nieprzerwanie do 2019 r.
16. Powołanie na stanowisko Dyrektora nastąpiło 4 września 1954r. 
17. https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Lech_Jakubowski [dostęp: 

15.12.2020].
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Urządzenia nadprzewodnikowe 
w elektroenergetyce

Szczególne właściwości nadprzewodników umoż-
liwiają budowanie urządzeń o parametrach 
elektrycznych nieosiągalnych przy stosowaniu 

materiałów konwencjonalnych. Komercyjna dostęp-
ność materiałów nadprzewodnikowych w posta-
ci przewodów włóknistych (LTS – Low Temperature 
Superconductor) i kompozytowych (HTS CC – High 
Temperature Superconductor Coated Conductor) po-
zwala budować urządzenia dla elektroenergetyki ta-
kie jak transformatory, ograniczniki prądów zwarcia 
(FCL – Fault Current Limiter), zasobniki energii (SMES 
– Superconducting Magnetic Energy Storage), silniki 
elektryczne dużej mocy, generatory synchroniczne, 
a także linie kablowe dla sieci elektrycznych [1]. 

Urządzenie elektryczne nazywamy nadprzewod-
nikowym, jeżeli zawiera element wykonany z nad-
przewodnika, jest nieefektywne w technologii kon-
wencjonalnej i wykonuje swoje funkcje w stanie 
nadprzewodzącym. Elementem nadprzewodnikowym 
w urządzeniu może być uzwojenie, przepust, tor prą-
dowy, złącze Josephson’a lub masywna kształtka. 
Materiał nadprzewodnikowy stanowi część objętości 
i masy urządzenia. Zazwyczaj tylko elementy nadprze-
wodnikowe urządzenia są chłodzone do temperatur 
kriogenicznych w przedziale od kilku do kilkudzie-
sięciu kelwinów, a pozostałe podzespoły urządzenia 
pracują w temperaturze otoczenia powyżej 
290 K.

Zastosowanie nadprzewodników za-
miast przewodników konwencjonalnych 
pozwala na zwiększenie średnich gęstości 
prądu w urządzeniach nawet o 2 rzędy wiel-
kości. Tak duże gęstości prądu pozwalają 
generować pole magnetyczne o indukcjach 
rzędu 30 T za pomocą elektromagnesów 
z nadprzewodników niskotemperaturowych 
i rzędu 60 T za pomocą elektromagnesów 
hybrydowych z uzwojeniami z nadprzewod-
ników nisko- i wysokotemperaturowych. 
Zastosowania nadprzewodnictwa na dużą 
skalę obejmuje urządzenia medyczne, ener-
getyczne, transportowe, fizykę wysokich 
energii, wysokogradientowe separatory ma-
gnetyczne i inne. 

Energetyczne kable nadprzewodnikowe

Zastosowanie nadprzewodników w kablach 
energetycznych znajduje się w centrum uwagi wie-
lu ośrodków przemysłowych i sieci przesyłowych. 
Na podstawie badań przeprowadzonych w USA 
stwierdzono, że około 10% energii wytworzonej zo-
staje stracona zanim dotrze do odbiorców. Wyko-
rzystanie kabli nadprzewodnikowych w energetyce 
może znacznie obniżyć straty energii podczas jej 
transportu. Kable HTS o natężeniach prądu do 5 kA 
lub więcej, zapewnią nowy sposób rozwiązywania 
problemów z przesyłaniem energii bez konieczno-
ści zwiększania napięcia jak w rozwiązaniach kon-
wencjonalnych. Wyższa wydajność kabli umożliwi 
zwiększenie gęstości mocy od 2 do 8 razy w liniach 
energetycznych. 

Kable nadprzewodnikowe łączą w sobie wysoką 
zdolność przesyłu energii elektrycznej i minimalne 
wymagania przestrzenne. Znacznie ułatwiają pra-
ce modernizacyjne w infrastrukturze zaopatrzenia 
w energię elektryczną w zatłoczonych obszarach 
miejskich i zapewniają opłacalny sposób moder-
nizacji obciążonych odcinków sieci wysokiego na-
pięcia. Stosowanie kabli nadprzewodnikowych daje 
wiele korzyści środowiskowych takich jak oszczęd-

Nadprzewodnictwo to połączenie właściwości magnetycznych i elektrycznych objawiające się za-
nikiem rezystancji elektrycznej w odpowiednio niskiej temperaturze, w niektórych metalach, sto-
pach oraz spiekach ceramicznych. Rozwój technologii wytwarzania nadprzewodników zmierzają-
cy do wytwarzania przewodów o coraz wyższych temperaturach chłodzenia (powyżej temperatury 
wrzenia ciekłego azotu 77 K) pozwolił na szersze ich wykorzystanie w wielu dziedzinach techniki, 
także w elektroenergetyce.

rys. 1. Budowa 3-fazowego kabla nadprzewodnikowego HTS firmy Nexans 
chłodzonego ciekłym azotem (źródło: materiały firmy NEXANS)

ność zasobów, brak zakłóceń elektromagnetycznych 
i oszczędność energii. 

Ze względu na dynamiczny rozwój technologii 
nadprzewodnikowych i technik chłodzenia propono-
wane są różne konstrukcje kabli nadprzewodniko-
wych 1-żylowe - jednofazowe, 3-żyłowe -trójfazowe 
oraz koncentryczne kable trójfazowe (przykładowa 
konstrukcja – rys.1).

Spodziewane korzyści z zastosowania kabli nad-
przewodnikowych powodują duże zainteresowanie 
wielu ośrodków na całym świecie. Powstały proto-
typowe projekty i instalacje demonstracyjne (tab.1). 

Najważniejsze elementy projektów wymagające 
opracowania specjalnych i nowatorskich rozwiązań 
to:
• nośnik prądu, którym jest taśma nadprzewodni-

kowa wielowłóknowa BSCCO lub warstwowa 
YBCO w optymalnej konfiguracji

• osłona kriogeniczna: izolacja termiczna, medium 
chłodzące

• izolacja elektryczna
•  zakończenia kabli i połączenia pomiędzy odcin-

kami kabli HTS i pozostałą infrastrukturą sieci
Kable nadprzewodnikowe mają 3-5 razy więk-

szą obciążalność prądową od konwencjonalnego 
kabla. W trakcie pracy generują mniej ciepła od-
padowego i strat energii elektrycznej. Mogą być za-
instalowane w istniejącej infrastrukturze kanałowej. 
Zajmują mniej miejsca niż konwencjonalne kable, 
pozostawiając miejsce na przyszłą rozbudowę. Są 
przeznaczone głównie do instalacji podziemnych 
w dużych, energochłonnych obszarach miejskich.

Nadprzewodnikowe zasobniki energii

Zapotrzebowanie na energię dostarczaną do 
systemu energetycznego jest zmienne w czasie. 
Związane jest to z wahaniami dobowymi, jak i zmia-
nami sezonowymi. Chwilowe zapady napięcia są 
normalną częścią pracy sieci elektroenergetycznej. 
Jednak przeciążenia sieci i zapady mogą prowadzić 
do przerw w dostawie energii, awarii zasilania, ukła-
dów elektronicznych i zakłócenia procesów przemy-
słowych. Chwilowe spadki napięcia trwające dwie 
sekundy lub krócej powodują ponad 90 procent 
wszystkich wyłączeń instalacji, które mogą trwać od 
kilku godzin do kilku dni i być bardzo kosztowne.

Coraz szersze zastosowanie w systemie źródeł 
cechujących się wysoką niepewnością pracy, takich 
jak odnawialne źródła energii (OZE) powodują 
nasilenie zmienności poboru energii elektrycznej. 
Wzrost mocy OZE oraz ich rozpowszechnienie stwa-
rza konieczność poszukiwania nowych rozwiązań 
technicznych umożliwiających stabilizację pracy sys-
temu energetycznego. 

Spadki napięcia i zmienność generowanej mocy 
ze źródeł takich jak elektrownie wiatrowe czy foto-
woltaiczne powoduje wzrost zainteresowania tech-
nologiami akumulowania energii w celu poprawy 
jakości dostarczanej energii. Magazyny energii, 
z których w bardzo krótkim czasie można pobrać 
energię mogą służyć także zwiększeniu mocy szczy-
towej w systemie energetycznym. 

Pierwsze pomysły gromadzenia energii elektrycz-
nej w polu magnetycznym cewki powstały już ponad 

100 lat temu, natomiast 
wykorzystanie materiałów 
nadprzewodnikowych do 
tego rodzaju urządzeń 
zaproponowano w 1960 
roku. Pionierskie prace 
w tej dziedzinie były pro-
wadzone w Uniwersyte-
cie w Wisconsin w którym 
w roku 1970 rozpoczęto 
poważne badania nauko-
we nadprzewodnikowych 
zasobników energii. Po-
czątkowo urządzenia tego 
typu miały gromadzić 
energię elektryczną war-
tości co najmniej 5000 
MWh. Idea polegała na 
budowie solenoidalnych 

Producent Kraj / Rok Parametry Materiał

LS Cable Seoul, Korea, 2017 22.9 kV, 1000 m YBCO

Nexans Essen, Niemcy, 2014 10 kV, 2.4 kA, 1000 m BSCCO

Sumitomo Yokohama, Japonia, 2013 66 kV, 1.8 kA, 240 m BSCCO

LS Cable Icheon, Korea, 2011 22.9 kV, 3.0 kA, 100 m BSCCO

LS Cable Icheon, Korea, 2009 22.9 kV, 1.3 kA, 500 m BSCCO

Nexans Long Island, USA, 2008 138 kV, 2.4 kA, 600 m BSCCO/YBCO

LS Cable Gochang, Korea, 2007 22.9 kV, 1.26 kA, 100 m BSCCO

Sumitomo Albany, USA, 2006 (rys.2) 34.5 kV, 800 A, 350 m BSCCO

Ultera Columbus, USA, 2006 13.2 kV, 3 kA, 200 m BSCCO

Sumitomo Gochang, Korea, 2006 22.9 kV, 1.25 kA, 100 m BSCCO

Furukawa Yokosuka, Japonia, 2004 77 kV, 1 kA, 500 m BSCCO

tab. 1. Parametry wybranych kabli HTS opracowanych na świecie [1]

dr hab. inż. Grzegorz Wojtasiewicz, prof. IEL 

Zakład Wielkich Mocy

dr inż. Beata Kondratowicz-Kucewicz

Zakład Wielkich Mocy
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rys.2. Projekt Albany, NY ( SuperPower, Inc., Linde, Sumitomo Electric Industries, Ltd. , National Grid ) (kolor niebieski - kabel 1G HTS, kolor 
żółty- 2G HTS (fot: SuperPower,Inc.)

Specyfikacja: 34,5 kV, 800A, 48 MVA
– elastyczny, podziemny, długość: 350m;
– trzy fazy w jednym kriostacie;
– system chłodzenia ciekłym azotem;
– nadprzewodnik  BSCCO / 2005
    YBCO / 2007

System chłodzenia

Terminal

cewek o średnicy 1 kilometra umieszczonych pod po-
wierzchnią ziemi. Cewki te miały mieć rozmiary więk-
sze niż jakiekolwiek urządzenia nadprzewodnikowe 
budowane i projektowane w tym czasie, dlatego pod-
jęto się jedynie przygotowań koncepcji i ewentualnie 
wykonania kosztorysu takiego urządzenia [2]. 

W roku 1980 zakłady przemysłowe zauważyły ko-
rzyści płynące z zastosowania urządzeń SMES i aktyw-
nie włączyły się do działań prowadzących do ulepsza-
nia tych urządzeń. W roku 1987 Departament Obrony 
Stanów Zjednoczonych zdecydował o rozpoczęciu 
prac nad nadprzewodnikowym zasobnikiem energii 
o energii 20 MWh. System ten miał pracować jako 
urządzenie zasilające w laserze, nad którym prowa-
dzono badania [2]. 

Opracowany i zainstalowany w latach 1982-83 
system [ fot.1 ] o energii 30 MJ zapewnił stabilność 
pracy dyspozytorni mocy w Bonneville (USA) zarzą-
dzającej strategiczną linią energetyczną Pacific AC 
Intertie. Na przykładzie tej instalacji zademonstrowa-
no wykonalność koncepcji użytecznego zastosowania 
zasobników energii. Badania urządzenia wykonane-
go na bazie nadprzewodnika niskotemperaturowego 
NbTi chłodzonego ciekłym helem wykazały przydat-
ność zasobnika w sieci energetycznej. 

W 1997 roku firma American Superconductor 
ogłosiła wyniki badań zasobnika o energii 5 kJ (rys.3).

Urządzenie zostało podłączone do sieci w Niem-
czech. Jest to pierwsze urządzenie skonstruowane 
i z powodzeniem przetestowane w docelowym środo-
wisku eksploatacyjnym. Udana konstrukcja i pomyśl-
nie zakończone testy SMES’a pokazały, że rozwiąza-
nia z nadprzewodnikami mogą zostać wykorzystane 
w produktach komercyjnych. W 2000 r American 
Superconductors wspólnie z GE Industrial Systems 
wprowadziły na rynek system D-SMES jako produkt 
pod wspólną marką dla amerykańskich przedsię-
biorstw użyteczności publicznej w celu poprawy nie-
zawodności sieci energetycznej Dzięki mobilności 
i modułowej konstrukcji zasobniki nadprzewodniko-
we okazały się tańsze i szybsze w realizacji niż inne 
dostępne technologie [2].

Rozwijanie technologii przewodów wysokotempe-
raturowych HTS umożliwiło i ułatwiło projektowanie 
i budowanie wielu typów zasobników: o wartościach 

fot. 1. Uzwojenie SMES’a o mocy 30 MJ wykonane przez 
Los Alamos National Laboratory (LANL) (A) i zainstalowane 
w dyspozytorni mocy w Bonneville (B):Pmax= 10MW, Wmax= 30 MJ,
Ømagnet = 2,7 m, Uzwojenie solenoidalne – double pancake, 
temperatura pracy = 4,5 K [2]

A)

B)

rys.3. Układ mobilny nadprzewodnikowego zasobnika energii 1- 5 
MJ, American Superconductors – rozwiązanie komercyjne, (A) 
projekt, (B) instalacja u odbiorcy [4]

A)

B)
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energii do kilkuset dżuli, do dużych urządzeń o ener-
gii rzędu kilka mega dżuli. Są one wykorzystywane 
głównie w sieciach zasilających.

Systemy SMES są też projektowane w konfigura-
cjach z innymi zasobnikami energii. Przykładem ta-
kiego rozwiązania jest system opracowany w Japonii. 
W High Energy Accelerator Research Organization 
powstał projekt połączenia zasobnika HTS chłodzo-
nego ciekłym wodorem z układem ogniw paliwowych 
jako system zabezpieczający zasilanie szpitala i bu-
dynków biurowych. W przypadku awarii zasilania, 

dzięki szybkiej reakcji zasobnika nadprzewodnikowego 
zasilanie będzie zabezpieczone przez pierwszych kilka 
sekund, a następnie zasilanie zapewnią ogniwa paliwo-
we. 

Opracowane w ostatnich latach projekty i realiza-
cje przemysłowych zastosowań nadprzewodnikowych 
zasobników energii obejmują trzy grupy: układy mikro-
zasobników o energiach rzędu MJ wchodzących czę-
ściowo w fazę komercjalizacji, układy o energiach rzędu 
GJ, będące jeszcze w fazie studiów projektowych i kon-
strukcyjnych, a także zasobniki wysokotemperaturowe 
o niewielkich energiach w zakresie kilodżuli, których 
technologia wymaga jeszcze intensywnych badań [2]. 

Nadprzewodnikowe ograniczniki prądu FCL

Właściwość gwałtownego (skokowego) wzrostu re-
zystancji elementu nadprzewodnikowego przy przekro-
czeniu jego wartości krytycznej prądu, umożliwia bu-
dowę ograniczników prądów zwarciowych w sieciach 
elektroenergetycznych. 

Rolą nadprzewodnikowych ograniczników prądu 
zwarciowego - SFCL jest ochrona sieci elektroener-
getycznych i urządzeń przed uszkodzeniem na skutek 
zwarcia. Wyposażone w tę innowacyjną technologię 
ochrony sieci przesyłowe mogą pracować przy wyższych 
obciążeniach. SFCL minimalizują przedwczesne zużycie 
konwencjonalnego sprzętu sieciowego i zapewniają 
możliwości włączania rozproszonych urządzeń wytwa-
rzających energię nawet w trudnych środowiskach sie-
ciowych o ograniczonej nośności. 

Takie ograniczniki prądów zwarcia w sposób szyb-
ki i niezawodny mogą zapewnić nadprzewodnikowe 
ograniczniki, bowiem czas przejścia nadprzewodnika 

Wykonawca Materiał 
uzwojenia Energia Zastosowanie

American Superconductors (USA) NbTi 1 – 5 MJ Zwiększenie niezawodności i mocy 
szczytowej sieci 

Tokyo Institute of Technology (Japonia) NbTi 270 kJ Stabilizacja mocy w sieci dystrybucyjnej 

Institute of Electrical Engineering, CAS 
(Chiny) NbTi 2 MJ Impulsowe źródło mocy 

Korean Electric Research Institute (Korea) NbTi 3 MJ UPS 

Ansaldo Ricerche Spa (Włochy) NbTi 2.6 MJ Zabezpieczenie wrażliwych odbiorników 

Chubu Electric Power Company (Japonia) 
BSCCO 1 MJ

Kompensacja zapadów napięcia 
YBCO 2.4 GJ

ACCEL Instruments Gmbh (Niemcy) BSCCO 150 kJ UPS 

Instytut Elektrotechniki /Politechnika 
Lubelska (Polska) BSCCO 34.8 kJ UPS 

Wollongong University (Australia) BSCCO 2.48 kJ Kompensacja zapadów napięcia

tab.2 Energia i zastosowanie wybranych zasobników nadprzewodnikowych [4]

fot.2. 3-fazowy ogranicznik 15 kV / 1 kA zainstalowany w Silicon 
Valley Power, Santa Clara, California [4]

Dławiki

Uzwojenie 
nadprzewodnikowe 

w kriostacie

System chłodzenia

ze stanu nadprzewodzącego do rezystywnego wynosi 
kilkadziesiąt mikro sekund, a ich powrót do pracy po 
zadziałaniu jest natychmiastowy i nie wymaga wykony-
wania jakichkolwiek czynności. 

Idea budowy nadprzewodnikowych ograniczników 
prądu powstała 30 lat temu, jednak jej realizacja była 
możliwa kiedy wytworzono wysokotemperaturowe ele-
menty i przewody nadprzewodnikowe oraz kontaktowe 
układy chłodzenia (z ang.: cryocooler). 

Ograniczniki takie składają się z nieliniowych ele-
mentów o zmiennej impedancji, włączanych szeregowo 
w obwód elektryczny (fot. 3a). Wykazują one małą im-
pedancję podczas pracy w warunkach znamionowych 
chronionego obwodu elektrycznego oraz dużą impe-
dancję w warunkach zwarcia. Szybki powrót zdolności 
do ograniczania prądu po ustąpieniu zwarcia oraz dłu-
gi czas pracy przy niewielkich kosztach eksploatacyjnych 
to podstawowe zalety nadprzewodnikowych ograniczni-
ków prądów zwarciowych.

Nadprzewodnikowe ograniczniki prądu ograniczają 
zarówno prąd udarowy jak i składową okresową prądu 
zwarciowego, więc zmniejszone zostają nie tylko skutki 
cieplne, ale również skutki dynamiczne działania prądu 
zwarciowego na urządzenia w sieci. Zastosowanie nad-
przewodnikowych ograniczników prądowych pozwala 
ograniczyć prądy zwarciowe, przekraczające prądy zna-
mionowe 10÷20 krotnie, do wartości nie większych niż 
3÷6 krotność prądu znamionowego.

Badania nad nadprzewodnikowymi ogranicznikami 
prądowymi prowadzone są w wielu centrach badaw-
czych na całym świecie (tab.3). Prace te doprowadziły 
do powstania szeregu prototypów i instalacji demon-
stracyjnych.

Nadprzewodnikowe transformatory

Transformatory z uzwojeniami nadprzewodniko-
wymi są jednymi z obiecujących zastosowań nadprze-
wodników w urządzeniach elektrycznych. Zastosowa-

nie uzwojeń nadprzewodnikowych w miejsce uzwojeń 
konwencjonalnych przynosi wiele korzyści. Straty Jo-
ule’a ze względu na zerową rezystancję nadprzewod-
nika są wyeliminowane. Pozostają niewielkie straty 
histerezowe i wiroprądowe powstające w metalowej 
matrycy nadprzewodnika przy prądzie przemiennym, 
co związane jest z budową przewodu nadprzewod-
nikowego, który nie ma jednorodnej (nadprzewod-
nikowej) struktury tylko budowę warstwową. Wartość 
prądu zwarcia nie może wzrosnąć ponad wartości 
prądu krytycznego uzwojenia nadprzewodnikowego 
transformatora, ponieważ po osiągnięciu prądu kry-
tycznego, uzwojenia wychodzą ze stanu nadprzewo-
dzenia. Ta cecha materiału uzwojenia powoduje, że 
transformator nadprzewodnikowy może także ograni-

fot. 3. Jednofazowy moduł ogranicznika przed montażem 
w kriostacie (a), kompletny 3 - fazowy ogranicznik 
nadprzewodnikowy 28 kV/ 63 kA firmy NEXANS pracujący 
w elektrowni Boxberg, Germany (fot: nexans.com)

A) B)

Wykonawca Typ ogranicznika HTS Parametry elektryczne

Siemens, Niemcy 1 fazowy rezystancyjny YBCO 765 V/ 135 A

ABB, Szwajcaria 3 fazowy indukcyjny BSCCO 1,2 MVA/10,5 kV/70A

ABB, Szwajcaria 1 fazowy rezystancyjny, BSCCO 8 kV/800 A

MOST, Korea 1 fazowy rezystancyjny YBCO 6,6 kV/ 200 A

ACCEL, Niemcy 1 fazowy rezystancyjny, BSCCO 10 MVA

CURL 10, Niemcy 3 fazowy rezystancyjny BSCCO 10 MVA /10 kV/600 A

DOE, USA 3 fazowy mostkowy BSCCO 26 MVA/ 15 kV

Siemens, Niemcy 3 fazowy rezystancyjny YBCO 30 MVA

Super-ACE, Japonia 3 fazowy mostkowy, BSCCO 66 kV/ 750 A

tab.3 parametry wybranych nadprzewodnikowych ograniczników prądu
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czać prąd zwarciowy co pozwoli wyeliminować dyna-
miczne i termiczne skutki zwarcia.

Układ chłodzenia olejowego transformatora 
jest zastąpiony chłodzeniem za pomocą ciekłego 
azotu co eliminuje zagrożenie pożarowe w przy-
padku awarii transformatora, poprawia bezpie-
czeństwo, a także zmniejsza negatywny wpływ na 
otoczenie. Azot jest gazem neutralnym i nie wpływa 
na środowisko. Gabaryty i masa transformatorów 
HTS są mniejsze ze względu na większe gęstości 
prądu w uzwojeniach. 

Zasada działania transformatorów nadprze-
wodnikowych jest taka sama jak konwencjonal-
nych. W obu przypadkach występuje rdzeń, będący 
obwodem magnetycznym oraz przynajmniej dwa 
uzwojenia; pierwotne i wtórne (rys.4). Jednak ze 
względu na konieczność chłodzenia uzwojeń nad-
przewodnikowych budowa ich różni się od budowy 
transformatorów konwencjonalnych. 

Jedną z pierwszych firm, która rozpoczęła stoso-
wanie nadprzewodników wysokotemperaturowych 
w uzwojeniach transformatorów jest firma ABB. 
W 1997 r. - ABB, pomyślnie połączyła pierwszy na 
świecie działający rozdzielczy transformator HTS 
do sieci zasilającej Genewy w Szwajcarii. Trans-
formator trójfazowy miał moc wyjściową 630 kVA 
i przekształcał napięcie 18,7 kV na 420 V. Wyda-
rzenie to było krokiem milowym w kierunku wyko-
rzystania wysokotemperaturowych transformatorów 
nadprzewodnikowych.

Na rys.4 przedstawiony jest projekt transfor-
matora HTS 1 MVA 11 / 0,415 kV opracowany 
przez zespół nowozelandzko-australijski. Badania 

zbudowanego transformatora wykazały że kosz-
ty ponoszone z tytułu strat w transformatorze HTS 
w porównaniu do odpowiednika konwencjonal-
nego są niższe w całym okresie jego eksploatacji. 
Jednocześnie gęstość mocy w uzwojeniu nadprze-
wodnikowym jest większa więc gabaryty urządzenia 
nadprzewodnikowego są mniejsze niż konwencjo-
nalnego. Może to być decydująca zaleta w zasto-
sowaniach mobilnych.

Mniejsze wymiary i masy transformatorów osią-
gane w transformatorach mocy dzięki zastosowa-
niu uzwojeń nadprzewodnikowych umożliwiają 
ich zastosowanie w napędach trakcyjnych (fot. 
4) W lokomotywach elektrycznych i spalinowych, 
a także w pociągach wielkich prędkości i tramwa-
jach duże znaczenie mają parametry zastosowa-
nych transformatorów. 

fot.4. Transformator trakcyjny HTS dla pociągu 

rys.4 budowa transformatora nadprzewodnikowego 3-fazowego [5]

Rdzeń

Uzwojenie HTS
Kriostat

fot.4. Transformator trakcyjny HTS dla pociągu Shinkansen 
(Japonia): 4 MVA, materiał uzwojenia BSCCO, chłodzone ciekłym 
azotem [6]

Shinkansen (Japonia): 4 MVA, materiał uzwojenia 
BSCCO, chłodzone ciekłym azotem [6]

Transformatory trakcyjne zasilają istotne podze-
społy pociągu takie jak silniki, hamulce, oświe-
tlenie, ogrzewanie oraz wentylacja zapewniając 
bezpieczny poziom napięć. Ponieważ wpływają na 
sprawność pojazdów muszą charakteryzować się 
jak największą wydajnością i najwyższymi warto-
ściami znamionowymi przy minimalnych gabary-
tach. Zastosowanie uzwojeń nadprzewodnikowych 
wydaje się więc słusznym rozwiązaniem.

Szansą dla rozwoju transformatorów nadprze-
wodnikowych jest rozwój energetyki źródeł odna-
wialnych i rozproszonych. Zastosowanie transfor-
matorów nadprzewodnikowych umożliwi wzrost 
mocy przyłączeniowej bez zmiany infrastruktury 
sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia. 
Użycie transformatorów nadprzewodnikowych po-
zwoli na:
• stabilizację sieci – ponieważ mogą ograniczać 

prądy zwarcia, 
• stabilizację napięcia – ze względu na małą war-

tość procentowego napięcia zwarcia, 
• eliminację strat Joule’a w uzwojeniach nadprze-

wodnikowych,
• mogą być ponadto przeciążane bez powiększa-

nia strat w uzwojeniach.
Infrastruktura sieci energetycznych jest wciąż 

rozwijana na całym świecie ze względu na wzrost 
liczby odbiorców i rozszerzanie się obszarów wyma-
gających dostarczania energii elektrycznej. Jedno-
cześnie w strukturze energetycznej wiele urządzeń 
w tym także transformatory pracuje od kilkudzie-
sięciu lat. Konieczność wymiany elementów sieci 
na nowoczesne rozwiązania jest okazją do zasto-
sowania nowych technologii. Wciąż rozwijające się 
technologie chłodzenia uzwojeń oraz materiałów 
nawojowych sprzyjają zainteresowaniu energetyki 
transformatorami nadprzewodnikowymi.

Podsumowanie

Prowadzona przez Unię Europejską polityka zrów-
noważonego rozwoju znajduje szczególne ujęcie 
w pakiecie klimatyczno-energetycznym z określonymi 

Instytucja Rok Materiał uzwojenia Dane techniczne

ABB, Szwajcaria 2003 BSCCO 30MVA, 3-fazowy, 
138 kV/13.8 kV, 72 A/1255 A

Kyushu Electric Power Co. Inc., 
Japonia 2007 YBCO 20MVA, 3-fazowy 

66 kV/6,9 kV, 175 A/1674 A

Hyundai Heavy Industries Co., 
Korea 2005 YBCO 60MVA, 3-fazowy,

154kV/23 kV, 225 A/1506 A

KESRI, Korean Ministry of 
Commerce Industry and 
Energy, Korea

2007 BSCCO
100MVA, 1-fazowy 

154 kV/22,9 kV/6,6 kV, 
370 A/ 2500 A/ 1600 A

Industrial Research Ltd, Nowa 
Zelandia 2011 YBCO 1 MVA, 3-fazowy 

11 kV/ 415 V, 30 A/1390 A

tab.4 zestawienie parametrów wybranych transformatorów nadprzewodnikowych [1]

A)

B)

fot.5. Transformator HTS 630 kVA/10.5 kV/0.4 kV (a), kompletna 
instalacja transformatora w fabryce kabli TBEA (Changji, Xinjiang 
Chiny) (b) [7]
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w nim zadaniami do realizacji. Wskazuje ona na po-
trzebę i uzasadnienie innowacji technicznych, tech-
nologicznych i organizacyjnych w sferze efektywności 
energetycznej. Efektem proponowanych zmian użyt-
kowania energii ma być zmniejszenie wpływu ener-
getyki na środowisko oraz obniżenie kosztów użytko-
wania energii. Jest to możliwe między innymi dzięki 
zastosowaniu nowych urządzeń i technologii (rys.5).

Oczekuje się, że technologie związane z zasto-
sowaniem nadprzewodników odegrają ważną rolę 
w przyszłych inteligentnych sieciach energetycznych, 
ponieważ ich zastosowanie przynosi szereg korzyści, 
w szczególności zmniejszenie strat mocy, obniżenie 
poziomów napięcia, poprawę jakości energii i więk-
szą stabilność sieci. Nadprzewodnictwo może być 
zastosowane w postaci szeregu technologii analo-
gicznych do powszechnie przyjętych, konwencjonal-
nych typów np. okablowania, ograniczników prądów 

zwarciowych, transformatorów, a także nie mających 
konwencjonalnych odpowiedników jak nadprzewod-
nikowe magazyny energii.

Technologia produkcji przestawionych urządzeń 
jest opracowana, a prototypowe instalacje zostały 
przebadane w wielu ośrodkach na świecie. Wykona-
no także instalacje demonstracyjne pracujące w rze-
czywistej infrastrukturze energetycznej. Pomimo tego, 
że są na nie oferty komercyjne, istnieje wciąż bariera 
cenowa związana z wysokim kosztem układów chło-
dzenia oraz obawami użytkowników o potencjalną 
zawodność tych układów. Badania i prace projekto-
we nad urządzeniami nadprzewodnikowymi dla ener-
getyki wciąż są prowadzone, a ciągły wyścig wiodą-
cych firm produkujących przewody HTS w osiągnięciu 
jak największej gęstości prądu w przewodach i coraz 
bardziej wydajnych systemów chłodzących przybliżają 
komercjalizację tych urządzeń.

rys. 5. Stacja marzeń – widok stacji rozdzielczej w której urządzenia energetyczne w wersji konwencjonalnej zostały zastąpione 
urządzeniami nadprzewodnikowymi [8]

Rozdzielnia

SFCL

Stacja 
kriogeniczna

Kabel HTS
SMES

Transformator
HTS

W Instytucie Elektrotechniki SBŁ prowadzone 
były prace nad zastosowaniem nadprzewodnictwa 
w urządzeniach energetycznych. Zrealizowano wie-
le projektów badawczych MNiSW, NCN, NCBiR 
dotyczących tematyki nadprzewodnikowych ogra-
niczników prądu, zasobników energii z uzwojeniem 
nadprzewodnikowym, transformatorów nadprze-
wodnikowych oraz technologii chłodzenia krioge-
nicznego nadprzewodnikowych elementów urzą-
dzeń. Badania ukierunkowane są na zwiększenie 
zainteresowania odbiorców komercyjnych, takich 
jak energetyka zawodowa, niezawodnymi i ener-
gooszczędnymi urządzeniami nadprzewodnikowy-
mi, zwłaszcza ogranicznikami prądu i transforma-
torami. ■
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twa, „Nadprzewodnictwo i inne stany emergentne w układach 
z silnie skorelowanymi elektronami” Karpacz 2015

Nowy program NCN 
POLONEZ BIS dla naukowców 
powracających z zagranicy
Narodowe Centrum Nauki otwiera nowy program 
POLONEZ BIS przeznaczony na badania podstawowe 
dla zagranicznych naukowców przyjeżdżających 
do Polski. Budżet programu, którym ma zostać 
objętych 120 naukowców wynosi 17,5 mln euro. 
Nabór wniosków do programu odbędzie się w trzech 
konkursach, w tym do pierwszego z nich rozpocznie 
się we wrześniu 2021 r. W konkursie będę mogli 
uczestniczyć naukowcy posiadający stopień doktora 
lub przynajmniej 4-letnie pełnoetatowe doświadczenie 
badawcze, a dodatkowym warunkiem jest wymóg, 
żeby w ciągu 3 lat przed ogłoszeniem konkursu co 
najmniej 2 lata mieszkali i pracowali poza Polską. 
Kandydaci do uczestnictwa w konkursie będą 
składać wnioski wspólnie z polskimi jednostkami 
przyjmującymi, takimi jak uczelnie, ośrodki badawcze, 
które z kolei dostaną 20 procentowy ryczałt na koszty 
pośrednie związane z zarządzaniem projektem. 
Z kolei laureatom konkursu przyznane zostanie 
miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 4 465 
euro oraz przyznany zostanie fundusz do 100 000 
euro na realizację projektów badawczych, w tym na 
zatrudnienie zespołów.
Więcej szczegółów o konkursie można uzyskać 
kontaktując się z adresem mailowym: polonez@
ncn.gov.pl

Wiadomości

opracownie JS, na podstawie: https://naukawpolsce.pap.pl/
aktualnosci/news%2C85074%2Cncn-176-mln-euro-na-badania-
dla-naukowcow-przyjezdzajacych-do-polski.html



Służba nie drużba…
Drugi Dyrektor Instytutu Elektrotechniki 
Profesor Karol Morsztyn

Z dniem 27 stycznia 1956 r. został powołany 
na stanowisko p.o. Dyrektora Instytutu Elek-
trotechniki. Powołanie to miało być trakto-

wane jako przeniesienie służbowe ze stanowiska 
Dyrektora Centralnego Biura Konstrukcyjnego 
Maszyn Elektrycznych w Stalinogrodzie2. Z dniem 
1 marca 1956 r. powołany został na stanowisko 
Dyrektora Instytutu Elektrotechniki. Niestety dłu-
go tegoż stanowiska nie zajął, wobec tego moż-
na przypuszczać, że jego zaangażowanie w pra-
ce Instytutu było o wiele mniejsze, niżeli to miało 
miejsce w przypadku jego poprzedniego miejsca 
pracy. Stosunek służbowy z Dyrektorem Karolem 
Morsztynem został rozwiązany w dniu 15 czerwca 
1957 r. 

W 1957 r. wyemigrował on z rodziną do Au-
stralii, gdzie rozwijał swoją karierę naukową. 
Na początku piastował stanowisko szefa Dzia-
łu Badań i Rozwoju Stowarzyszeniu Przemysłu 
Elektrotechnicznego Australii. W 1964 r. konty-
nuował swój rozwój w Monash University w Mel-
bourne, gdzie zaczynał od stanowiska starszego 
wykładowcy na Wydziale Elektrotechniki. Tutaj 
też później zajmował etat profesora elektrotech-
niki, którego nie porzucił aż do chwili przejścia 
na emeryturę w 1979 r. Kolejno w latach 1972, 
1974, 1976 i 1978 był wybierany na Dzieka-
na Wydziału Elektrotechniki Monash University 
w Melbourne3. 

Profesor Karol Morsztyn zmarł w Australii 
w 1993 r., a w pamięć zapadł nie tylko byłym 
współpracownikom, ale także studentom z lat 
60-tych i 70-tych, którzy bardzo dobrze pamięta-
li jego wykłady na temat analizy tensorowej4. ■

__________
1. Dokument datowany na 21 października 1954 r. 
2. Dziś: Katowice. W latach 1953-1956 miasto to nosiło na-

zwę Stalinogród. 
3. Maciej Bernatt, Tadeusz Glinka, Karol Morsztyn (1914-

1993) Dyrektor Naczelny Centralnego Biura Konstrukcyj-
nego Maszyn Elektrycznych w Katowicach 1951-1955 [w:] 
Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101) 
str. 203-204.

4. https://ecse.monash.edu/alumni/Alumni1.html [dostęp: 
21.12.2020].

Karol Morsztyn urodził się 9 października 1914 r. w Wiedniu. Wykształcenie zdobywał na Poli-
technice Lwowskiej. Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki Uchwałą z dnia 
25 września 1954 r. na zasadzie art. 47 ust. 2 i art. 49 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 
1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki, przyznała mu tytuł naukowy profesora 
nadzwyczajnego1. 

fot. 50 lat Instytutu Elektrotechniki, pod red. T. Cesul, Warszawa 
1996, s. 14.

Z cyklu Sylwetki Dyrektorów  

Instytutu Elektrotechniki
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mgr Aleksandra Pietraszek

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
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Modelowanie właściwości elektromagnetycznych 
materiałów nadprzewodnikowych

Znaczenie zagadnień modelowania 
matematycznego w nadprzewodnictwie 
stosowanym

Stały postęp w konstrukcji urządzeń elektrycz-
nych spowodowany jest w istotnym stopniu 
zastosowaniem nowych materiałów i związa-

nych z tym technologii. Należą do nich materiały 
magnetyczne, oparte na ziemiach rzadkich, jak 
neodym, które szczególnie intensywnie są wyko-
rzystywane w konstrukcjach nowych generacji 
maszyn z magnesami trwałymi, jak też ostatnio 
coraz większego znaczenia nabiera wykorzystanie 
materiałów nadprzewodnikowych. Zainteresowa-
nie konstrukcją urządzeń elektrycznych wykorzy-
stujących elementy nadprzewodnikowe w formie 
uzwojeń maszyn elektrycznych wykonanych z prze-
wodów nadprzewodnikowych, znacznie wzrosło 
po odkryciu i następnie opanowaniu technologii 
wytwarzania przewodów z nadprzewodników wy-
sokotemperaturowych. Istotne tutaj są względy 
ekonomiczne eksploatacji tych urządzeń, gdyż 
urządzenia wykorzystujące niskotemperaturowe 
nadprzewodniki wymagały chłodzenia kosztownym 
i niełatwym do uzyskania ciekłym helem. Polska 
co prawda jest tutaj jednym z liderów w tym zakre-
sie, gdyż posiadamy bogate złoża gazu ziemnego 
bogatego w hel gazowy w okolicach Odolanowa 
i w pewnym okresie stymulowało to rozwój krio-
geniki w Polsce. Obecnie w dobie nadprzewod-
ników wysokotemperaturowych chłodzonych cie-
kłym azotem i różnego rodzaju kriochłodziarkami, 
zapotrzebowanie na ciekły hel w elektrotechnice 
wydaje się być trochę mniejsze, jednak w rzeczy-
wistości ma miejsce odwrotna sytuacja. Związane 
to jest z rozwojem gigantycznych konstrukcji ak-
celeratorów jądrowych wykorzystujących setki ni-
skotemperaturowych elektromagnesów nadprze-
wodnikowych, z czego najsłynniejszy jest Large 
Hadron Collider w CERN-ie oraz do tych mega 
konstrukcji zalicza się Nuklotron-NICA w ZIBJ 
w Dubnie, z którym Ł-Instytut Elektrotechniki przez 
długie lata współpracował, co warto podkreślić 
z okazji jubileuszu Instytutu. Prawidłowe działa-
nie urządzeń nadprzewodnikowych, które są no-

watorskimi konstrukcjami wymaga więc optymal-
nego wykorzystania unikalnych właściwości tych 
materiałów, co można osiągnąć właśnie poprzez 
modelowanie wspomagające prace projektowe 
zachodzących w nich procesów albo prowadząc 
kosztowne badania praktyczne trochę na zasadzie 
prób i błędów. Stąd też modelowanie zagadnień 
elektromagnetycznych zachodzących w materia-
łach nadprzewodnikowych ma nie tylko walor na-
ukowy, ale wykazuje także aspekt techniczny. 

W artykule przedstawiono wybrane prace teoretyczno-obliczeniowe zrealizowane przez Auto-
ra w Instytucie Elektrotechniki, poświęcone modelowaniu właściwości elektromagnetycznych 
materiałów nadprzewodnikowych. Przedyskutowano opracowane modele teoretyczne doty-
czące transportu prądu przez materiały nadprzewodnikowe zarówno nisko jak i wysokotem-
peraturowe. 

Rys. 1. Doświadczalne krzywe histerezy magnetycznej zmierzone 
w T = 4,2 K dla nadprzewodnika typu faz Lavesa V2Zr w funkcji 
prędkości procesu jej zestalania: (1) gwałtowne schładzanie 
w wodzie, (2) schładzanie w ciekłym azocie 
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Modelowanie zagadnień 
elektromagnetycznych w nadprzewodnikach

Modelowanie właściwości materiałów nad-
przewodnikowych jest skomplikowanym zadaniem, 
o czym świadczy najlepiej fakt, że przez 75 lat 
teoretycy twierdzili, że górna granica temperatury 
krytycznej nie może przekroczyć wartości TC = 25 
K. I niewiele tu by się pewnie zmieniło, gdyby nie 
doświadczalne odkrycie w 1986 r. nadprzewodnic-
twa w związku BaLaCuO o temperaturze krytycznej 
równej 35 K przez Bednorza i Mullera w Laborato-
rium IBM w Zurychu, po którym prędko pojawiło 
się szereg teorii nadprzewodnictwa wysokotempe-
raturowego. 

Przyczyną tych trudności jest złożoność samego 
zjawiska, które właściwie w sposób klasyczny jest 
niemożliwe do opisania, ze względu na specyfikę 
nadprzewodnictwa opartą na kreowaniu par Co-
opera, w takiej lub innej postaci. O ile dla nad-
przewodników niskotemperaturowych są to pary 
elektronowe związane poprzez oddziaływanie 
z fononami o przeciwnych spinach, to już w przy-
padku nadprzewodników wysokotemperaturowych 
rozpatrywane są różne mechanizmy parowania, 
często z równoległymi spinami. Jakkolwiek z punk-
tu widzenia teoretycznego nadprzewodniki powin-
ny być idealnymi diamagnetykami, które opisane 
są warunkiem B = 0, to w rzeczywistości indukcja 
magnetyczna wnika do wnętrza nadprzewodników 
technicznych, a jej rozkład zgodnie z równaniem 
Maxwella μ0jc = rot B determinuje gęstość prądu 
krytycznego jc, parametru pełniącego podstawową 
rolę z punktu widzenia wykorzystania tych materia-
łów w elektrycznych urządzeniach silnoprądowych. 
Modelowanie właściwości magnetycznych materia-

łów nadprzewodnikowych ma więc istotne znacze-
nie techniczne. Na rysunku 1 pokazane są krzywe 
histerezy magnetycznej dwóch próbek nadprzewod-
nikowych o strukturze typu faz Lavesa V2Zr. Znaczna 
histereza tych krzywych wskazuje na duże wartości 
gęstości prądu krytycznego, co rzeczywiście skut-
kowało tym, że były czynione próby wytwarzania 
z tych materiałów przewodów nadprzewodniko-
wych. Znaczenie ma także wartość zamrożonego 
strumienia magnetycznego tych materiałów, któ-
ry to parametr określa możliwości wykorzystania 
nadprzewodników jako magnesy trwałe, zarówno 
w maszynach elektrycznych, jak też w magnetycz-
nej lewitacji. Analiza modelowania tych zagadnień 
ma więc istotne znaczenie techniczne, a jej przykła-

dem są pokazane na rysunku 2 prze-
biegi zmian zamrożonego strumienia 
z amplitudą przyłożonej maksymalnej 
indukcji magnetycznej w cyklu Bm, dla 
różnych gęstości międzyziarnowego 
prądu krytycznego. Uwzględniono 
bowiem w tym modelu ziarnistą struk-
turę ceramik nadprzewodnikowych, 
która prowadzi do nowego, perkola-
cyjnego mechanizmu przepływu prą-
du. Charakterystyczny przebieg za-
leżności zamrożonego strumienia od 
indukcji Bm jakościowo jest w dobrej 
zgodności z danymi doświadczalnymi 
przedstawionymi na rysunku 3. 

prof. dr hab. Jacek Sosnowski

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Rys. 2. Wpływ maksymalnej indukcji magnetycznej w cyklu Bm na wartość 
zamrożonego strumienia Ftr , w funkcji gęstości prądu krytycznego obszarów między-
ziarnowych ceramiki nadprzewodnikowej.

Rys. 3. Doświadczalny przebieg zamrożonego strumienia Ftr, 
od maksymalnej indukcji magnetycznej w cyklu Bm dla trzech 
wysokotemperaturowych ceramik nadprzewodnikowych YBaCuO 
domieszkowanych żelazem 



30 31

NR 05 // STYCZEŃ – MARZEC 2021

Z punktu widzenia urządzeń elektrycznych zamro-
żony strumień pełni istotną rolę np. w budowie silni-
ków elektrycznych, ale także przy konstrukcji łożysk 
magnetycznych. Obliczenia modelowe rozkładu linii 
sił indukcji magnetycznej w łożysku magnetycznym 
skonstruowanym przy użyciu nadprzewodnika wyso-
kotemperaturowego i magnesów trwałych, pokaza-
ne są na rysunku 4. Jakkolwiek widoczny tutaj jest 
nadprzewodnik lewitujący nad magnesem trwałym, 
to jednak można oczekiwać też realizacji następne-
go wariantu, w którym wysokotemperaturowy nad-
przewodnik wykorzystany będzie jako magnes trwały. 
Uzasadnione to jest olbrzymią zamrożoną indukcją 
magnetyczną osiągającą obecnie nawet wartość 
17 T w makromolekułach YBaCuO. 

W celu uzyskania maksymalnej siły lewitującej 
magnesy trwałe w łożysku magnetycznym poka-
zanym na rysunku 4 spolaryzowane są przeciwnie 
w sposób stacjonarny. Natomiast w maszynach 
elektrycznych z nadprzewodnikowym uzwoje-
niem będzie występować konfiguracja, w której 
ze względu na efekt rotacji wirnika kąt pomiędzy 
wytworzonym polem magnetycznym, a kierunkiem 
przepływu prądu będzie zmieniać się w czasie, co 
może doprowadzić do przecinania się strumienia 
magnetycznego w postaci nici wirowych i generacji 
wówczas strat mocy. Problem ten dotyczy także ka-
bli nadprzewodnikowych, w których nie występuje 
siła Lorentza, ze względu na brak prostopadłego 
pola magnetycznego i tworzy się wówczas konfigu-
racja bezsiłowa, w której za prąd krytyczny odpo-
wiada efekt przecinania się wirów magnetycznych. 
Rozpatrzmy przypadek, gdy kierunek pola magne-
tycznego rotuje w  maszynie elektrycznej względem 
kierunku prądu, co opisane jest kątem α, którego 
ramiona tworzą kierunek wektora gęstości prądu 
j oraz wektora indukcji magnetycznej B. Wówczas 
generowane pole elektryczne E zgodnie z równa-
niami Maxwella dla modelowej geometrii płaskiej 
płyty nadprzewodnikowej umieszczonej w równole-
głym rotującym polu magnetycznym B = Bmodul · α, 
gdzie Bmodul jest modułem indukcji magnetycznej, 
rozseparować można na składową równoległą E║ 
i prostopadłą E┴ do wektora lokalnej indukcji ma-
gnetycznej: 

Analogicznie rozseparować można obydwie 
składowe gęstości prądu transportu, na składową 
równoległą i prostopadłą do lokalnej indukcji ma-
gnetycznej. O ile składowa prostopadła gęstości 
prądu jest ograniczona bezpośrednio przez osią-
gnięcie progu płynięcia strumienia indukcji ma-
gnetycznej, wskutek występowania siły Lorentza 
zrywającej wiry, przewyższającej siłę zakotwiczenia 
Fp, to składowa równoległa określona tak zwaną 
konfiguracją bezsiłową, jest limitowana przez efekt 
przecinania się wirów magnetycznych. Prowadzi to 
do silnie anizotropowej zależności gęstości prądu 
krytycznego od kąta rotacji pola magnetycznego, 
określonej przez płynięcie albo przecinanie stru-
mienia, co pokazane jest na rys. 5. 

Efekty płynięcia i przecinania strumienia ma-
gnetycznego w materiałach nadprzewodnikowych 
wpływają na ich elektromagnetyczne właściwości, 
w tym straty mocy i np. prowadzą do nieoczeki-
wanych anomalii dynamicznych charakterystyk 
prądowo-napięciowych nadprzewodników, obser-
wowanych przez nas doświadczalnie. Stabilizację 

Rys. 4. Modelowanie rozkładów 
linii sil pola magnetycznego 
w łożysku magnetycznym 
z wykorzystaniem nadprzewodnika 
wysokotemperaturowego i przeciwnie 
spolaryzowanych magnesów trwałych
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Rys. 5. Anizotropowa zależności gęstości prądu krytycznego od kąta rotacji pola magnetycznego 
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Analogicznie rozseparować  można obydwie składowe gęstości prądu transportu,  na składową 
równoległą i prostopadłą do lokalnej indukcji magnetycznej. O ile składowa prostopadła gęstości prądu 
jest ograniczona bezpośrednio przez osiągnięcie progu płynięcia strumienia indukcji magnetycznej, 
wskutek występowania siły Lorentza zrywającej wiry,  przewyższającej siłę zakotwiczenia Fp, to 
składowa równoległa określona tak zwaną konfiguracją  bezsiłową, jest limitowana przez efekt 
przecinania się wirów magnetycznych.  Prowadzi to do  silnie anizotropowej zależności gęstości prądu 
krytycznego od kąta rotacji pola magnetycznego, określonej przez płynięcie  albo przecinanie strumienia, 
co pokazane jest na rys. 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 5. Anizotropowa zależności gęstości prądu krytycznego od kąta rotacji pola magnetycznego 
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Podsumowanie

W pracy podkreślono znaczenie struktury ma-
gnetycznych wirów w nadprzewodnikach oraz 
przedstawiono przykłady modelowania wpływu od-
działywania wirów z defektami strukturalnymi na 
elektromagnetyczne właściwości tych materiałów ■

Rys. 6. Zależność prądu krytycznego w jednostkach względnych 
od koncentracji defektów w funkcji ich rozmiaru

Nowości nadprzewodnikowej 
mikroelektroniki
Amerykańska firma Seeqc Inc. specjalizująca się 
w mikroelektronice przedstawiła obecne postępy 
w technologii obliczeń kwantowych. Firma jest jedną 
z pierwszych, które zbudowały komercyjny układ 
mikroelektroniczny (chip) z użyciem wielowarstwowych 
nadprzewodników, co pozwoliło nabyć doświadczenie 
niezbędne do projektowania, testowania i produkcji 
komputerów kwantowych, przy użyciu mikroelektroniki 
nadprzewodnikowej. Seeqc Inc. zamierza zbudować 
duży komputer kwantowy, który będzie pełnił 
praktyczną rolę w rozwiązywaniu rzeczywistych 
problemów i wyzwań, a nie tylko w eksperymencie 
laboratoryjnym. Seeqc buduje kwantowy system 
obliczeniowy przy użyciu tak zwanej architektury 
hybrydowej, która łączy obliczenia klasyczne 
i kwantowe i jest przeznaczona do użycia w bardzo 
specyficznych przypadkach, skoncentrowanych na 
rzeczywistych problemach klientów. Oznacza to, że 
firma przenosi się z obszaru wyzwań inżynieryjnych, do 
sfery wyzwań biznesowych. 

Wiadomości

opracownie JS, na podstawie https://snf.ieeecsc.org/news/
seeqc-three-pronged-approach-quantum-technology
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Wolność pachnąca różami
Profesor Jerzy Lando

W momencie wybuchu II wojny światowej 
i wkroczeniu wojsk niemieckich do War-
szawy we wrześniu 1939 r. profesor Lando 

przeniósł się do Lwowa, gdzie pracował w charak-
terze zastępcy Naczelnego Dyrektora Państwowego 
Przedsiębiorstwa Montażowego3. Tutaj pracował do 
czerwca 1941 r. 

22 czerwca 1941 r. Niemcy zaatakowali ZSRR4. 
Funkcjonariusze NKWD spodziewając się rychłego 
pojawienia Niemców we Lwowie w dniach 24–26 
czerwca 1941 r. wymordowali we lwowskich więzie-
niach ponad 7 tysięcy polskich i ukraińskich więź-
niów. 30 czerwca 1941 r., zaledwie 7 godzin przed 
wkroczeniem do Lwowa Wehrmachtu, w mieście 
pojawił się batalion „Nachtigall”, złożony z Niem-
ców i Ukraińców. Batalion ten miał swój udział5 
w tzw. pogromach lwowskich. Były to dwa pogromy 
ludności żydowskiej przeprowadzone w dniach 30 
czerwca–2 lipca 1941 r. i 25–27 lipca 1941 r. Pre-
tekstem do rozpoczęcia tychże było odkrycie zwłok 
wspomnianych wyżej zamordowanych przez NKWD 
więźniów politycznych. Żydów obwiniano o kola-
borację z okupantem sowieckim i dokonane przez 
NKWD zbrodnie, przez co stali się celem zemsty 
części społeczności lwowskiej, skutecznie podbu-
rzanej przez Niemców. Działanie to było całkowicie 
zgodne z dyrektywami o prowadzeniu wojny na te-

Jerzy Lando urodził się 22 listopada 1904 r. w Warszawie1. Dzieciństwo (lata 1905-1913) spę-
dził z rodzicami w zaborze austriackim2. Od momentu wybuchu I wojny światowej do 1921 r. 
przebywał w Rosji. W 1923 r. ukończył gimnazjum matematyczno-przyrodnicze Władysława 
Giżyckiego w Warszawie. Następnie rozpoczął studia w Politechnice Warszawskiej na Wydzia-
le Elektrycznym, gdzie w 1929 r. zdał egzamin dyplomowy. Ukończył sekcję prądów silnych, 
a promotorem jego pracy dyplomowej był prof. Wysocki. Przez cały okres studiów utrzymywał 
się samodzielnie. Od 1928 r. pracował w Wydziale Technicznym Polskich Zakładów Elektrycz-
nych Brown-Boveri, rozpoczynając karierę na stanowisku kreślarza. Później objął stanowisko 
inżyniera w dziale maszyn elektrycznych, a następnie został kierownikiem działu napędów 
elektrycznych. Ostatnie wymienione stanowisko objął po powrocie ze Szwajcarii, w 1933 r. 
Wtedy też (1 marca 1933 r.) PZE Brown-Boveri przejęły Zakłady Elektromechaniczne Rohn-
-Zieliński S.A. Profesor Lando zajmował się tam projektowaniem napędów elektrycznych we 
wszelkich dziedzinach przemysłu. Jego praca została doceniona i w 1935 r. został szefem wy-
działu technicznego, a następnie prokurentem technicznym. W 1938 r. zaś został mianowany 
Dyrektorem Technicznym.

Z cyklu Sylwetki Dyrektorów  

Instytutu Elektrotechniki

fot. Zarys Historii Wydziału Elektrycznego 1921-1981. Materiały 
Sympozjum Listopad 1981, pod. red. prof. Z. Grunwald przy 
współudz. inż. J. Kubiatowskiego i prof. B. Walentynowicza, 
Warszawa 1983, s. 203.

renie ZSRR wydanych przez Reinharda Heydricha, 
które nakazywały wywierać wpływ na miejscową 
ludność zachęcając ich do przeprowadzenia po-
gromów antyżydowskich. Nie ulega wątpliwości, 
że warunki do przeprowadzenia tych wyniszczeń 
stworzyli Niemcy, ale i oni dokonywali maso-
wych morderstw ludności żydowskiej. W trakcie 
pogromów przywództwo wiedli prawdopodob-
nie członkowie OUN-B, którzy stali po stronie 
Niemców, mając nadzieję, że wspierają oni ich 
działania dotyczące niepodległej Ukrainy, a ich 
przywódcy łączą antysemickie przekonania. 

Profesor niezwłocznie po wkroczeniu wojsk 
niemieckich do Lwowa został aresztowany i ska-
zany na karę śmierci przez Sondergericht6. Wy-
rok ten został jednak zmieniony na karę bezter-
minowego obozu koncentracyjnego. Przyczyną 
aresztowania było ukrywanie osób prześladowa-
nych i współpraca z władzami radzieckimi. 

Od aresztowania do samego końca dru-
giej wojny światowej profesor Lando przebywał 
najpierw w więzieniu7 (oczekując na wyrok), 
a następnie w kilku obozach koncentracyjnych. 
W swoim życiorysie z 1948 r. wspomina nazwy 
obozów Natzwiler i Dachau, z którego uciekł po 
wyzwoleniu go przed Amerykanów 29 kwietnia 
1945 r.8. W kolejnych (z 1950 i 1961) pisze już 
tylko o Dachau, lecz większość zebranych infor-
macji świadczy o tym, że nie do końca tak było, 
a echa przeszłości chciał ewidentnie zatrzeć 
w swojej pamięci. 

Na podstawie danych zdobytych za pośred-
nictwem wielu baz internetowych udało mi się 
ustalić miejsca pobytu profesora od jego aresz-
towania we Lwowie, aż do wyzwolenia ostatnie-
go obozu koncentracyjnego, w którym przeby-
wał, tj. Dachau. Oprócz tego znalazłam kilka 
nieścisłości, np. drugie imię profesora – Georg/
Grzegorz9, ani razu nieużyte przez niego samego 
w dokumentach osobowych, lecz zbieżność tylu da-
nych, gdyby chodziło o dwóch różnych mężczyzn jest 
wręcz niemożliwa. Mylona jest również data urodze-
nia – profesor osobiście podaje jako datę urodzenia 
22 listopada 1904 r., a w niektórych miejscach za-
miast listopada pojawia się październik. Jako miejsce 
urodzenia w kwestionariuszach i ankietach profesora 
widnieje Warszawa, lecz w kilku wyszukanych rekor-
dach (bez wątpienia tegoż Landego) pojawia się na-
zwa „Jedzorna” – biorąc pod uwagę, że dokumenty 
wypełniali Niemcy, mogła być to miejscowość Kon-
stancin Jeziorna. Profesor Jerzy Lando był dwukrotnie 

żonaty. Jego pierwsza żona – Gustawa z d. Gisser, 
z którą miał córkę Alicję urodzoną w 1936 r. została 
aresztowana przez Niemców w 1942 r. w Warszawie 
i została wywieziona do obozu koncentracyjnego, 
z którego nie wróciła. Za oficjalną datę jej śmierci 
przyjmuje się 09 maja 1946 r.10 Druga żona profe-
sora – Eugenia z d. Rubińska11 została aresztowana 
we Lwowie razem z nim, po czym została osadzo-
na w obozie koncentracyjnym Ravensbrück 1 marca 
1943 r., z którego została zwolniona 1 maja 1945 r. 
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Opierając się na wszystkich dostępnych źró-
dłach odtworzyłam obozową historię profesora. 
Jak wyżej wspomniano – został aresztowany po 
wkroczeniu do Lwowa wojsk niemieckich w 1942 r. 
Oczekiwał na wyrok w więzieniu, a gdy wydaną 
karę śmierci zamieniono na bezterminowe prze-
bywanie w obozach koncentracyjnych. Transport 
z więzienia gestapo przy ul. Łąckiego we Lwowie 
miał miejsce 1 lutego 1943 r. Możliwym jest, że na 
początku trafił wraz z żoną do obozu koncentra-
cyjnego na Majdanku, o czym świadczyć może list 
do Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 3 lutego 
1943 r. w sprawie ustalenia, czy państwo Lando 
(Jerzy i Eugenia) znajdują się w „obozie pod Lubli-
nem” i czy można im coś przesłać oraz w jakiej ilo-
ści12. PCK odpisało, że ustalanie obecności w obo-
zie nie należy do ich kompetencji, wobec tego nie 
można mieć pewności, czy w ogóle państwo Lan-
do tam trafili, gdyż większość dokumentów byłego 
niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Lublin 
(Majdanek) została zniszczona przed ostateczną 
likwidacją obozu na rozkaz jego władz. Nie ule-
ga jednak wątpliwości, że profesor Lando musiał 
otrzymywać jakieś paczki, gdyż 9 marca 1943 r. 
została założona jego kartoteka (nr 3558)13.

Jako pierwszy z dwóch obozów profesor wska-
zywał Natzweiler-Struthof, w którym osadzony zo-
stał 3 marca 1943 r., a numer, który mu nadano 
to 2781. Obóz ten znajdował się na terytorium 
Alzacji w północno-wschodniej Francji. Jako kolej-
ne miejsce przebywania określał Dachau, jednak 
zdobyte przeze mnie informacje temu przeczą. Do 
obozu koncentracyjnego w Dachau przybył z obo-
zu Neuengamme 21 kwietnia 1943 r.14 W Dachau 
został mu przydzielony numer 50398 i przyporząd-
kowano go do kategorii Sch. Po., co oznaczało, że 
był więźniem politycznym. Tuż po wyzwoleniu przez 
wojska amerykańskie obozu w Dachau profesor 
Lando uciekł do Jugosławii, skąd umożliwiono mu 
powrót do Warszawy. Jeśli chodzi o działalność 
opozycyjną w trakcie okupacji, w kwestionariu-
szach profesor wspomina o udziale w tajnym szkol-
nictwie, a także o udziale w organizacji oporu wo-
bec hitlerowców w Dachau. 

Pierwszy raz po wojnie na własne oczy profesor 
zobaczył Warszawę 20 czerwca 1945 r. Powrócił 
do firmy, w której pracował przed wojną. 1 lipca 
1945 r. objął stanowisko Dyrektora Technicznego 
Zarządu Państwowego Zakładów Elektromecha-
nicznych Rohn-Zieliński. Stanowisko to piastował 
do grudnia 1946 r. W 1947 r. ZPZE Rohn-Zieliński 
przejęło Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Elektrycz-
nych, gdzie profesor Lando został dyrektorem tech-
nicznym i brał czynny udział w odbudowie i urucha-
mianiu krajowego przemysłu maszyn elektrycznych. 

W roku 1947 r. rozpoczął współpracę z Poli-

techniką Warszawską, , gdzie prowadził ćwiczenia 
z Napędu Elektrycznego przy Katedrze Napędów 
Elektrycznych, a następnie wykładając z działów 
specjalnych Napędów Elektrycznych. Chciał się nie-
ustannie rozwijać i poświęcić pracy naukowo-tech-
nicznej w szerszym zakresie, w instytucji o zasięgu 
ogólnokrajowym, a konkretnie w Państwowym Insty-
tucie Elektrotechnicznym. 

Jerzy Lando związany był z Instytutem niemal od 
samego początku jego istnienia. Zatrudniony zo-
stał 1 marca 1948 r. jako kierownik Laboratorium 
Zakładu Maszyn Elektrycznych. Był niezwykle za-
angażowany w budowę Instytutu. Koordynował on 
bowiem pod względem koncepcyjnym całość pla-
nowania kombinatu powstającego wówczas w Mię-
dzylesiu15. Zostało to docenione przez pierwszego 
Dyrektora Instytutu Elektrotechniki – prof. Janusza 
Lecha Jakubowskiego16. 1 maja 1950 r. profesor 
Lando otrzymał dyplom uznania za osiągnięcia 
w dziedzinie rozbudowy Zakładu Maszyn Elektrycz-
nych, a w szczególności za współpracę z gospodar-
ką narodową. Kariera profesora w Głównym Instytu-
cie Elektrotechniki rozwijała się w zawrotnym tempie, 
a wszystkie jego umiejętności i zaangażowanie były 
doceniane. Już 11 sierpnia 1950 r. powołany został 
na stanowisko Dyrektora Naukowo-Technicznego, 
a zaledwie 5 lat później - 29 sierpnia 1955 r. po-
wołany został na stanowisko Zastępcy Dyrektora do 
Spraw Naukowych Instytutu Elektrotechniki. Dyrek-
torem Naczelnym Instytutu Elektrotechniki został 30 
października 1957 r. 

Był on członkiem wielu organizacji naukowo-
-technicznych, m.in. Federacji Stowarzyszeń Nauko-
wo-Technicznych NOT, Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich (którego był prezesem w latach 1951-
1952), czy Komisji Elektrotechniki PAN. Był także 
członkiem organizacji kombatanckiej - Związku Bo-
jowników o Wolność i Demokrację. 

Mimo okrucieństw wojny, których doświadczył na 
własnej skórze nie wyzbył się wrażliwości. Profesor 
Jerzy Lando słynął z zamiłowania do kwiatów. Głów-
na aleja na terenie Instytutu Elektrotechniki w Mię-
dzylesiu nazywana była przez pracowników Aleją 
Landego17, co nie było przypadkowe. Ponoć często 
przechadzał się tą aleją i podziwiał kwitnące róże, 
co utkwiło w pamięci wielu pracowników Instytutu 
i jest wspominane przez nich do dziś. 

Związany był z Instytutem do końca swojego ży-
cia, tj. 19 stycznia 1966 roku, kiedy zmarł na za-
wał serca. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 
stycznia 1966 r. Został pochowany na Cmentarzu 
Powązkowskim (kwatera 56 rząd 3 miejsce 29)18, 
tutaj też spoczęła w 1995 r. jego żona Eugenia. In-
skrypcja na płycie nagrobkowej: Profesor Politechni-
ki Warszawskiej Budowniczy i Pierwszy Dyrektor Na-
czelny Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu19. ■
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__________
1. Lub w Konstancin-Jeziornej, o czym dalej. 
2. Informacje z życiorysu znajdującego się w aktach osobowych 

Dyrektora Jerzego Lando. 
3. Nazwa ta nie występuje nigdzie indziej, niżeli w aktach oso-

bowych profesora. Powielana jest również w różnych artyku-
łach, które były o nim pisane. W aktach osobowych nazywane 
jest także: Radzieckim Przedsiębiorstwem Montażowym oraz 
Państwową Instytucją Montażową. W ankiecie personalnej 
z 1950 r. jako nazwa pojawia się Państwowe Przedsiębiorstwo 
Instalacji we Lwowie. W charakterystyce wydawanej na potrzeby 
rekrutacji podpisanej przez Dyrektora Janusza Lecha Jakubow-
skiego pojawia się nazwa: Państwowe Przedsiębiorstwo Instala-
cyjno-Techniczne we Lwowie. Po dość szerokiej kwerendzie nie 
udało mi się ustalić, co to było za przedsiębiorstwo, nazwy te 
nie pojawiają się nigdzie. Pod adresem: https://www.ipsb.nina.
gov.pl/a/biografia/jerzy-grzegorz-lando [dostęp: 28.12.2020] 
pojawia się nazwa radzieckiej organizacji montażowej. Fakt tej-
że działalności w jego życiorysie bywa pomijany lub skracany 
do frazy „pracował w przemyśle radzieckim”. 

4. Operacja Barbarossa.
5. Kwestia dyskusyjna. Badacze podejmują 3 stanowiska: według 

Włodzimierza Bonusiaka i Gabrielle Lesser batalion brał udział 
w pogromach; według Grzegorza Motyki batalion nie wziął 
udziału w pogromach, jako zwarta organizacja, ale indywidu-
alnie; John-Paul Himka zaś twierdził, że batalion ten w ogóle 
nie brał udziału w pogromach lwowskich. 

6. pol. sąd specjalny; nazistowski sąd powołany w III Rzeszy roz-
porządzeniem z dnia 21 lutego 1933 r.

7. Więzienie gestapo przy ul. Łąckiego we Lwowie – informacje 
uzyskane od Państwowego Muzeum na Majdanku.

8. Profesor pisze o czerwcu 1945, datę poprawiono.
9. W biogramach profesora imię Grzegorz pojawia się jako dru-

gie imię: https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jerzy-grze-
gorz-lando [dostęp: 29.12.2020], https://sep.com.pl/prezesi-
-stulecia-sep/jerzy-lando.html [dostęp: 29.12.2020].

10. Profesor Jerzy Lando wnioskował o uznanie jej za zmarłą po 
wojnie – APW Sąd Grodzki, Warszawa, sygn. 1/2110 I Zg. 
2302/46 Akta sprawy Gustawy Lando; w wyszukiwarce inter-
netowej www.straty.pl jako datę jej śmierci podaje się 1942 r. 

11. https://sep.com.pl/prezesi-stulecia-sep/jerzy-lando.html [do-
stęp: 29.12.2020] – tutaj błędnie podano jej panieńskie na-
zwisko jako Rybińska. 

12. Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku, zespół: Akta 
lubelskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, Kore-
spondencja dot. poszukiwań osób aresztowanych i osadzonych 
na Majdanku, na Zamku Lubelskim i w innych obozach i wię-
zieniach pochodzących z dystryktu Galicja, sygn. XI-19, v. 3, 
k. 1-2.

13. Ibidem, Kartoteka więźniów obozu na Majdanku otrzymujących 
paczki z PCK, sygn. XI-42, v. 13, k. 16.

14. https://stevemorse.org/dachau/details.php?lastname=LAN-
DO&firstname=Georg&title=&birthday=22&birthmon-
th=Oct&birthyear=1904&birthplace=Jedzorna&from=-
Neuengamme&town=Lemberg&street=Lagerstr.%20
5&number=50398&DateOfArrival=21%20Aug%20
1943%20Ng.&disposition=befr.%20Da.&comments=&cate-
gory=Sch.%20Po.&ID=198839&page=3262/G%C3%A4&-
disc=4&image=1501 [dostęp: 29.12.2020].

15. Zarys Historii Wydziału Elektrycznego 1921-1981. Materiały 
Sympozjum Listopad 1981, pod. red. prof. Z. Grunwald przy 
współudz. inż. J. Kubiatowskiego i prof. B. Walentynowicza, 
Warszawa 1983, s. 165.

16. Sylwetka Dyrektora Janusza Lecha Jakubowskiego została 
przedstawiona w niniejszym numerze Inżynierii Elektrycznej. 
Cykl – „Sylwetki Dyrektorów Instytutu Elektrotechniki”. 

17. Dziś jest to Aleja Elektrotechniczna. 
18. http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?servi-

ce=cmentarze [dostęp: 21.12.2020].
19. Profesor Lando był trzecim Dyrektorem Instytutu.

NCBiR przeznaczy 5 mln euro na 
realizację projektów badawczych 
kierowanych przez kobiety
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w nowej edycji 
konkursu Small Grant Scheme (SGS) 5 milionów euro 
na badania w obszarze nauk technicznych, kierowane 
przez kobiety. Umożliwi to polskim badaczkom 
realizację projektów w następujących dyscyplinach: 
inżynieria lądowa, elektrotechnika, elektronika, 
inżynieria informatyczna, inżynieria mechaniczna, 
inżynieria chemiczna (roślin, produktów), inżynieria 
procesów chemicznych, inżynieria materiałowa, 
inżynieria medyczna, inżynieria środowiska, 
biotechnologia środowiskowa i przemysłowa, 
nanotechnologia, inne nauki inżynieryjne 
i technologie. Konkurs SGS, w którym uczestniczy 
Ł-Instytut Elektrotechniki, stanowi część Programu 
„Badania stosowane”, finansowanego z Funduszy 
Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG), a jego celem jest wsparcie 
udziału polskich kobiet w obszarach stosowanych 
nauk technicznych, w których jest on najmniejszy. 
Projekty realizowane w konkursie mają charakter 
aplikacyjny, a udział badań podstawowych jest 
ograniczony do 10 proc. kosztów kwalifikowanych. 
Termin składania wniosków trwał od 28 września 
do 11 grudnia 2020 r., natomiast dofinansowanie 
danego projektu wynosi od 50 tys. euro do 200 tys. 
euro.

Wiadomości

opracownie JS, na podstawie na podstawie https://
naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C84058%2Cncbr-5-
mln-euro-na-projekty-badawcze-realizowane-przez-kobiety-w-
naukach 
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Rozwój Zakładu Wielkich Mocy w 75-letniej historii 
Łukasiewicz-Instytut Elektrotechniki

Pomysł utworzenia w Polsce naukowo-badaw-
czego Instytutu Elektrotechnicznego pojawił 
się jeszcze w 1937 r. w wygłoszonych refe-

ratach ówczesnego dr inż. Janusza Lecha Jaku-
bowskiego oraz prof. Kazimierza Drewnowskiego 
podczas obrad IX Walnego Zgromadzenia Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich. Wynikiem ich 
wystąpienia było uchwalenie przez Zgromadze-
nie następującego wniosku:

"Stwierdza się potrzebę utworzenia Polskie-
go Instytutu Elektrotechnicznego, jako instytucji 
mającej na celu prowadzenie badań naukowych 
i naukowo-technicznych z zakresu elektrotechniki 
prądów silnych, na wzór wielkich instytutów naro-
dowych innych krajów".

Jeszcze w lutym 1945 roku, podczas trwania 
wojny, w wyniku intensywnych starań prof. Janu-
sza Lecha Jakubowskiego, powołano do życia 
Państwowy Instytut Wysokich Napięć (PIWN), 
zlokalizowany pierwotnie na terenie Politechni-
ki Warszawskiej, który był początkiem zarówno 
naszego Zakładu, jak też całego Instytutu. 1 
września 1945 roku PIWN został przekształcony 
w Państwowy Instytut Elektrotechniczny (PIEL), a  
pierwszym dyrektorem naczelnym Instytutu i jed-
nocześnie dyrektorem Zakładu Wysokich Napięć 
został prof. dr hab. inż. Janusz Lech Jakubow-

ski. Otwarcie pierwszego w Polsce laboratorium 
wysokonapięciowego na terenie odbudowanej 
Politechniki Warszawskiej, nastąpiło już w 1947 
roku, a służyło ono Zakładowi Wysokich Napięć 
jeszcze przez 25 lat. Zakład Wysokich Napięć był 
od lutego 1946 r. pierwszym Zakładem Instytutu, 
przed którym stanęło pilne zadanie utrzymania 
ruchu zdewastowanych wojną sieci energetycz-
nych. Prace realizowane w Zakładzie Wysokich 
Napięć obejmowały konserwację izolacji i ochro-
nę przeciwprzepięciową linii i stacji oraz metody 
badań i próby profilaktyczne izolacji. Podjęto 
także bezpośrednią współpracę z przemysłem 
przy skonstruowaniu i produkcji odgromników, 
transformatorów, izolatorów. W  1948 roku Pań-

stwowy Instytut Elektrotechniczny został 
przekształcony w Główny Instytut Elek-
trotechniki (GIEL), a w dniu 1 listopada 
1951 r. przyjął on nazwę Instytut Elek-
trotechniki, która trwała w niezmienio-
nej postaci aż do utworzenia w 2019 r. 
Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki. 
W latach 1973-79 Zakład opuszczał 
stopniowo lokalizację na Politechnice, 
przenosząc się do zbudowanych obiek-
tów Instytutu w warszawskim Międzyle-
siu. Pierwszym Kierownikiem Zakładu 
Wysokich Napięć w latach 1948-66 
był profesor Zygmunt Hasterman, a ko-
lejnymi mgr inż. Tadeusz Cesul, doc. 
dr Andrzej Balcerzak i mgr inż. Tade-
usz Łaś. Współpraca w latach 1973-81 
pracowników Zakładu z Zakładami Wy-
twórczymi Aparatury Rozdzielczej ZWAR, 

ukształtowała kierunki prac Zakładu w stronę ba-
dań rozwojowych dla przemysłu. Z kolei Zakład 
Aparatury Rozdzielczej wywodzi się z  Zakładu 
Elektroenergetyki utworzonego przy Państwowym 
Instytucie Elektrotechnicznym, a jego pierwszym 
kierownikiem został mgr. inż. Bronislaw Miche-
lis. W 1949 roku Zakład został przekształcony 
w Zakład Wielkich Mocy, którego jednym z naj-
ważniejszych zadań było wówczas uczestnictwo 
w  odtworzeniu Krajowego Systemu Energetycz-
nego. W tym celu prowadzona była współpra-
ca z Politechniką Warszawską, Państwową Dys-
pozycji Mocy, a badania zwarciowe łączników 

Dzisiejszy Zakład Wielkich Mocy jest kontynuatorem tradycji najstarszych Zakładów tj: Zakładu 
Aparatury Rozdzielczej oraz Zakładu Wysokich Napięć, które jako jedne z pierwszych powstały 
w Instytucie Elektrotechniki. 

Rys 1. Zdjęcie siedziby Laboratorium Aparatury Rozdzielczej 
i Zakładu Wielkich Mocy w budowie

suchych i olejowych, styczników, bezpieczników, 
łączników drążkowych i walcowych wykonywano 
wówczas w zwarciowniach zagranicznych oraz na 
stanowisku w Szczęśliwicach (próby wielkoprądo-
we) i zwarciowni IEL w Katowicach Dąbiu. Już 
w 1947 roku wykonane zostały w kraju pierwsze 
badania zwarciowe, wyłączników mało- i peł-
no-olejowych wysokiego napięcia. W ramach 
Zakładu Aparatury Rozdzielczej utworzono labo-
ratorium badawcze dla przemysłu aparatowego, 
pierwotnie do badań aparatury niskiego napię-
cia przy wykorzystaniu generatora 6 kV, 12,5 
MVA, o mocy zwarciowej 500 MVA. 

 W latach 1958-1963 zbudowano największą 
do dzisiaj w Polsce zwarciownię generatorową, 
z dwoma generatorami zwarciowymi o napięciu 
znamionowym 12 kV, o mocy 100 MVA (moc 
zwarciowa na zaciskach 2500 MVA) oraz dru-
gim o mocy 25 MVA (moc zwarciowa 500 MVA). 
Obecnie laboratorium prądu stałego wyposażo-
ne jest w cztery zespoły prostownikowe pozwa-
lające na uzyskanie największych prądów zwar-
ciowych w Polsce, oferując badania aparatury 
i rozdzielnic prądu stałego dla trakcji kolejowej, 
tramwajowej i metra w zakresie napięć stałych od 
250 V do 4,4 kV i prądów zwarciowych do 100 
kA. W latach 70-tych pod kierownictwem prof. dr 
hab. inż. Henryka Sibilskiego zbudowano układ 

syntetyczny umożliwiający badanie wyłączników 
o napięciu do 145 kV i mocy zwarciowej do 10 
GVA. W 1968 roku powstał Zakład Aparatury 
Rozdzielczej (NAR) z połączenia Zakładu Wiel-
kich Mocy i Zakładu Łączników Przemysłowych. 
W zakładzie NAR kierowanym początkowo przez 
mgr. inż. Czesława Otrębskiego prowadzono 
prace z zakresu aparatury rozdzielczej wyso-
kiego i niskiego napięcia, przy prądzie stałym 
i przemiennym. Kolejnym z kierunków badań 
prowadzonych w NAR była tematyka zastosowa-
nia nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego 
w elektrotechnice, zapoczątkowana w połowie 

lat dziewięćdziesiątych, przez prof. dr 
hab. Jacka Sosnowskiego, który w la-
tach 1996 – 2003 prowadził Pracow-
nię Nadprzewodnictwa Wysokotempe-
raturowego. Główne osiągnięcia prof. 
Jacka Sosnowskiego miały charakter 
naukowy, zaowocowały licznymi pu-
blikacjami dotyczącymi zagadnień 
elektromagnetycznych wpływających 
na optymalizację prądu krytycznego 
nadprzewodników wysokotemperaturo-
wych. W ramach prowadzonych prac 
skonstruowano pierwszy model rezy-
stywnego ogranicznika prądów zwarcia 
używając jako element ograniczający 
wysokotemperaturową taśmę nadprze-
wodnikową oraz prowadzono prace 
eksperymentalno-technologiczne nad 
otrzymywaniem nadprzewodników wy-
sokotemperaturowych, w tym w formie 
ekranów magnetycznych. W ostatnich 

latach prof. Jacek Sosnowski zajmował się pro-
blematyką kriokabli nadprzewodnikowych, które 
mogą zrewolucjonizować transport energii elek-
trycznej oraz wykorzystaniem nadprzewodników 
wysokotemperaturowych w wyrzutni elektroma-
gnetycznej. 

W kolejnych latach do Zakładu Aparatury Roz-
dzielczej dołączono Zakłady Wysokich Napięć 
i powstał Zakład Aparatury Rozdzielczej i Wyso-
kich Napięć (NWR), a jego długoletnim kierow-
nikiem był doc. dr. inż. Stanisław Jankowicz. Po 
nim kierownictwo objęli dr inż. Wojciech Poniec-
ki, dr inż. Albert Gmitrzak, który zmienił nazwę 
na Zakład Wielkich Mocy (NWM). W 2005 r. 
do Zakładu Wielkich Mocy przyłączono prężnie 
rozwijającą się Pracownię Technologii Nadprze-
wodnikowych, zlokalizowaną w Lublinie, specja-

dr inż. Krzysztof Krasuski 
 prof. dr hab. Jacek Sosnowski 

 dr inż. A. Dzierżyński

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Rys 2. Zdjęcie przedstawiające budowę hali laboratorium 
zwarciowego 
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lizującą się w konstrukcji energetycznej aparatury 
nadprzewodnikowej, takiej jak: ograniczniki prą-
dowe, magazyny energii, transformatory. W 2006 
ze struktur NWM wydzielono Laboratorium Badaw-
cze Aparatury Rozdzielczej. Kierownictwo NWM 
objął prof. dr hab. inż. Henryk Sibilski, a po nim 
dr inż. Tomasz Błażejczyk. Od 2018 roku kierow-
nikiem Zakładu Wielkich Mocy (ZWM) jest dr inż. 
Krzysztof Krasuski. W ZWM prowadzone są prace 
teoretyczno-obliczeniowe, przy współpracy z prze-
mysłem i różnymi ośrodkami naukowymi w kraju 
i zagranicą, wykonywane analizy numeryczne dla 
potrzeb przemysłu energetycznego, konstruowane 
wyłączniki próżniowe, załączniki zwarciowe, ukła-
dy diagnostyki ograniczników przepięć, sensory 
pomiaru napięcia oraz prowadzone są badania 
typu ograniczników przepięć. Wszystkim Pracow-
nikom i Partnerom biznesowym serdecznie dzię-
kujemy i zapraszamy do dalszej za współpracy. ■

Stanowiska badawcze oraz urządzenia 
wykonane w Zakładzie Wielkich Mocy

Rys. 3. Fotografia wdrożonego do eksploatacji załącznika 
zwarciowego

Rys. 5. Widok kolumnowego wyłącznika próżniowego na napięcie 
znamionowe 7,2 kV

Rys. 4. Sensor pomiaru napięcia z funkcją wsporczą 24 kV Rys. 6. Stanowisko do rejestracji łuku w rozbieralnej komorze 
próżniowej

Rys. 7. Jednofazowy nadprzewodnikowy ogranicznik prądu podczas 
montażu

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa 
i General Electric przedłużają 
współpracę strategiczną na 
kolejne 15 lat

11 stycznia 2021 roku oficjalne podpisano umowę 
pomiędzy Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa oraz 
GE. Przedmiotem porozumienia jest przedłużenie 
współpracy strategicznej na następne 15 lat oraz 
dalsze rozwijanie jednego z największych ośrodków 
technologicznych w Europie – Engineering Design 
Center (EDC), którego siedziba mieści się na 
warszawskim Okęciu na terenie Łukasiewicz – 
Instytutu Lotnictwa. Pracownicy EDC realizują 
światowe projekty dotyczące lotnictwa, energetyki 
oraz energii odnawialnej. Od ponad dwudziestu 
lat tworzą innowacyjne rozwiązania dla przemysłu. 
Aktualnie w strukturze EDC pracuje ponad 
1300 osób, z czego ponad 40 proc. stanowią 
pracownicy Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.
– Jesteśmy w partnerskich relacjach z GE od ponad 
dwóch dekad. To unikalny przykład partnerstwa 
publiczno-prywatnego, które sprawdza się 
w wymagających realiach rynkowych. EDC łączy 
kulturę organizacyjną jednej z największych firm 
z branży inżynierskiej z najlepszym zapleczem 
laboratoryjno-naukowym. To połączenie pozwala 
na zdobywanie i wykorzystywanie praktycznej 
wiedzy inżynierskiej w dużych, międzynarodowych 
projektach. Cieszę się, że będziemy kontynuować tę 
współpracę przez kolejne lata – mówi dr inż. Paweł 
Stężycki, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – 
Instytutu Lotnictwa.

Wiadomości

opracownie MF, na podstawie materiałów Sieć Badawcza 
Łukasiewicz; Fot. Sieć Badawcza Łukasiewicz.



Dyrektor Widmo
Profesor Andrzej Masalski

Karierę w Instytucie Elek-
trotechniki rozpoczął 
4 października 1950 r. 

na stanowisku samodzielnego 
pracownika naukowo-badaw-
czego. Podczas rozbudowy Za-
kładu Wysokich Napięć w la-
tach pięćdziesiątych Andrzej 
Masalski został kierownikiem 
nowoutworzonej pracowni ka-
bli1. 1 marca 1964 r. uzyskał 
tytuł profesora nadzwyczajnego. 
1 czerwca 1966 r. został Dyrek-

torem Naczelnym Instytutu Elektrotechniki, nie re-
zygnując jednak ze stanowiska pracownika nauko-
wo-badawczego. Ze stanowiska Dyrektora Instytutu 
zrezygnował w lutym 1972 r. 1 października 1986 r. 
objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, zaś od 
1 stycznia 1988 r. do końca trwania stosunku pracy, 
tj. 30 kwietnia 1992 r., kiedy umowa wygasła - pia-
stował stanowisko profesora konsultanta na małej 
części etatu. Profesor mógł odejść z Instytutu równo-
cześnie z przejściem na emeryturę 31 lipca 1975 r., 
jednak dalej pracował zawodowo. 

Był wielokrotnie odznaczany. Do ważniejszych 
odznaczeń należy otrzymana w 1955 r. nagroda 
państwowa III stopnia i  otrzymany w 1961 r. Złoty 
Krzyż Zasługi. 

Z informacji dostępnych w internecie wiadome 
jest, że pracował w Laboratorium Materiałoznaw-
stwa Elektrycznego ogólnoakademickiej Katedry 
Elektrotechniki w Wojskowej Akademii Technicznej2.

Profesor Andrzej Masalski pracował również na 
Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej, 
gdzie uzyskał tytuł profesora. Zapoczątkował tam 
w latach sześćdziesiątych badania związane z tech-
niką izolacyjną. Badania te prowadził w ścisłej 
współpracy z Instytutem Elektrotechniki w Warsza-

wie i jego Oddziałem we Wrocławiu. Po odejściu 
profesora z Politechniki jego prace badawcze były 
rozwijane przez zespół pracowników naukowo-dy-
daktycznych, kierowany przez doc. Wiktora Zająca3.

Dyrektor Masalski nie był specjalnie znany. Idzie 
za tym niestety szczątkowość informacji, która na 
jego temat jest dostępna. Był dyrektorem stosun-
kowo krótki okres czasu, ale pamięć ludzka jest 
czasami niezawodna. Szczególnie, gdy ktoś zajdzie 
za skórę… Absolwenci Politechniki Warszawskiej, 
wśród których było wielu pracowników Instytutu 
Elektrotechniki, opublikowali swoje wspomnienia. 
Najbardziej przydatne z perspektywy tego artykułu 
są oczywiście wzmianki o Dyrektorze Masalskim, 
których autorem jest Pan Ryszard Malewski, długo-
letni pracownik Instytutu. Czytając te wspomnienia 
można mieć wrażenie, że jakaś kropla przelała czarę 
goryczy, a sam autor nie pałał do Dyrektora szcze-
gólną sympatią, co warto mieć na uwadze. Pisał 
o nim dosłownie: był mało znany w kręgach nauko-
wych, natomiast wyróżniał się gorliwością w kontak-
tach z lokalną egzekutywą. 

Ponoć nie brakowało złośliwości na temat Dyrek-
tora, chociażby tych, w których mówiono, że wydał 
jedyną w życiu publikację, która była bardzo czę-
sto konsultowana i każdy instytutowy naukowiec ma 
na biurku swój egzemplarz. Była to nowa książka 
telefoniczna Instytutu. Wśród znajomych mówiono 
o nim „mój Hasalski”4.

Był surowym przełożonym, przynajmniej dla Pana 
Malewskiego. Konflikt pomiędzy nimi rozpoczął się, 
kiedy profesor Malewski bez uzgodnienia z kierow-
nictwem Instytutu wysłał swój artykuł do miesięcznika 
naukowego Review of Scientific Instuments i został 
on opublikowany. Jego ówczesny bezpośredni prze-
łożony – profesor Hasterman polecił nie chwalić się 
tym sukcesem, gdyż może się to źle skończyć. Eg-
zemplarz autorski tegoż czasopisma przyszedł drogą 
pocztową do biblioteki Instytutu kilka miesięcy po 
publikacji, a profesor Malewski został wezwany na 
dywanik do dyrektora Masalskiego. Za to „przewi-
nienie” dyrektor udzielił mu nagany z wpisaniem do 
akt i powiedział, że skoro bez wiedzy i zgody władz 
publikuje w „pismach wrogiego mocarstwa” artyku-
ły o urządzeniach służących do realizacji projektów 

Andrzej Masalski urodził się 3 lipca 1910 r. w Warszawie. W 1939 r. ukończył 
Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawel-
berga i S. Rotwanda w Warszawie. Studiował w Politechnice Warszawskiej na 
Wydziale Elektrycznym. Studia ukończył w 1951 r. uzyskując zawód inżyniera 
elektryka ze specjalnością elektroenergetyka. 

Z cyklu Sylwetki Dyrektorów  
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fot. 50 lat Instytutu Elektrotechniki, pod red. T. Cesul, 
Warszawa 1996, s. 17.

o strategicznym znaczeniu dla obronności państwa, 
to może oczekiwać dalszego postępowania właści-
wych organów5.

W Instytucie Elektrotechniki co roku ogłaszany 
był konkurs o najlepsze osiągnięcia naukowe po-
szczególnych Zakładów. Komisja miała za zadanie 
ocenić ich działalność naukową według ustalonego 
klucza i w oparciu o największą liczbę punktów, któ-
re przynosiły publikacje w prestiżowych wydawnic-
twach. Los chciał, że konkurs wygrał akurat profesor 
Malewski, dzięki publikacji w wyżej wspomnianym 
miesięczniku. Przyniósł on tym zwycięstwo Zakłado-
wi Wysokich Napięć. Dyrektor Masalski na zebraniu 
kierownictwa Instytutu z kwaśną miną wręczał zasłu-
żoną zresztą nagrodę, gratulując sukcesu6.

Nie był to koniec przygód profesora Malewskie-
go z ówczesnym Dyrektorem. Gdy kończył mu się 
urlop, kiedy pracował przy projektowaniu i budowie 
największego na świecie laboratorium Wysokich 
Napięć w Montrealu zwrócił się do Dyrektora Ma-
salskiego z prośbą o udzielenie bezpłatnego urlopu 
na okres jednego roku. Dyrektor nie wyraził zgody, 
mimo kilku ponownych próśb o rozpatrzenie poda-
nia i w związku z niestawieniem się do pracy rozwią-
zanie umowy nastąpiło w trybie natychmiastowym7. 

Profesor Masalski nie cieszył się popularnością, 
o czym wspomniane było wyżej. Niesie to za sobą 
konsekwencje w postaci niepełnych i niekomplet-
nych informacji. Z dostępnych źródeł udało się uzy-
skać niestety niewiele informacji. Nie jest nawet wia-
dome, kiedy zmarł, ani gdzie jest pochowany. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że współtworzył historię 
Instytutu całe 6 lat. W obliczu 75 lat istnienia okres 
ten jest nieodłącznym elementem układanki składa-
jącej się na Instytut Elektrotechniki. ■
__________
1. T. Cesul, Zakład Wysokich Napięć [w:] 50 lat Instytutu Elek-

trotechniki, pod red. T. Cesul, Warszawa 1996, s. 33.
2.  https://ise.wel.wat.edu.pl/index.php?option=com_conten-

t&view=article&id=32&Itemid=60 dostęp: 30.12.2020].
3.  eia.pg.edu.pl › documents › ZN_WEiAPG_69 [dostęp: 

30.10.2020].
4.  Okruchy wspomnień Absolwentów Wydziału Elektrycznego 

Politechniki Warszawskiej Rocznik 1953-1958, pod. red. J. 
Dąbrowski, K. Malanowski, W. Śliwiński, W. Torbicz Warsza-
wa 2015, s. 300-301.

5.  Ibidem.
6.  Ibidem.
7.  Ibidem, s. 305.

mgr Aleksandra Pietraszek

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Powstał nowy instytut w Sieci 
Badawczej Łukasiewicz
Decyzją Rady Centrum Łukasiewicz z dn. 1 
października 2020 r. rozpoczął działalność Instytut 
Mikroelektroniki i Fotoniki, w ramach Sieci Badawczej 
Łukasiewicz. Nowy instytut powstał z połączenia 
dwóch instytutów należących do sieci Łukasiewicz: 
Instytutu Technologii Elektronowej (ITE) oraz Instytutu 
Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME). 
Głównymi obszarami działalności obydwu instytutów 
jest inżynieria materiałowa, elektronika, fizyka 
i chemia. O potencjale tych instytutów należących 
do czołowych w Polsce jednostek badawczo – 
rozwojowych, świadczy to, że w ciągu ostatnich 
6 lat zaangażowane one były w realizację ponad 
250 projektów naukowo-badawczych, zarówno 
krajowych jak i zagranicznych. Z dn. 1 grudnia 
2020 r. na funkcję Dyrektora połączonych Instytutów 
powołany został dr inż. Bolesław Kołodziejczyk. Ta 
konsolidacja umożliwiająca wzbogacenie oferty 
badawczej Instytutów Sieci dla polskiego biznesu, jest 
już czwartym procesem konsolidacji, więc obecnie Sieć 
Badawczą Łukasiewicz tworzą 32 instytuty badawcze.

Wiadomości

opracownie JS, na podstawie materiałów Sieci Łukasiewicz
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Opracowania normalizacyjne w nadprzewodnictwie 

Materiały nadprzewodnikowe coraz szerzej 
wychodzą z obszaru badań podstawowych 
w sferę zastosowań technicznych z zakresu 

inżynierii elektrycznej, zarówno w rozumieniu sil-
noprądowej elektroenergetyki, jak też słaboprądo-
wej elektroniki. Ten coraz silniej zarysowujący się 
walor aplikacyjny materiałów nadprzewodniko-
wych i związana z tym konieczność prowadzenia 
badań normalizacyjnych ujednolicających meto-
dykę pomiarową oraz prace konstrukcyjne w tym 
obszarze, stały się przyczyną powołania Komitetu 
Technicznego TC 90 Nadprzewodnictwo (TC90 
Superconductivity), w ramach normalizacyjnej 
Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC 
oraz następnie jej odpowiednika w Unii Europej-
skiej CENELEC - Europejskiego Komitetu Normali-
zacyjnego Elektrotechniki z siedzibą w Brukseli. 

Struktura organizacyjna i hierarchia 
dokumentów normalizacyjnych 

IEC zrzesza organizacje normalizacyjne z 87 
krajów członkowskich, wśród których jest 62 peł-
noprawnych członków i 25 stowarzyszonych. Za-
gadnienia normalizacyjne w Unii Europejskiej 
z zakresu elektrotechniki, w tym nadprzewodnictwa 
stosowanego prowadzone są w ramach CENELEC 
z siedzibą w Brukseli. Jednym z trzydziestu peł-
noprawnych członków CENELEC-u jest od 2004 
roku Polski Komitet Normalizacyjny PKN. Skład ten 
uzupełnia jeszcze 10 stowarzyszonych członków, 
natomiast aktualność omawianej tematyki w pol-
skim środowisku normalizacyjnym podkreśla to, że 
Sekretariat Sprawozdawczy (SR 90) Komitetu Tech-
nicznego CENELEC zajmującego się nadprzewod-
nictwem znajduje się właśnie w PKN w Warszawie. 
Do zadań Sekretariatu należy rozpatrywanie i roz-
syłanie dokumentów urzędowych, jakimi są opra-
cowania normalizacyjne przygotowywane orygi-
nalnie w językach angielskim i francuskim, w celu 
sukcesywnego opiniowania. głosowania i zatwier-
dzenia przez komitety krajowe. W przypadku PKN 
dokumenty te są przygotowywane w języku polskim 
w procesie tłumaczenia zgodnego z oryginałem. 
W kolejnych etapach procedurze normalizacyjnej 

zaopiniowania i następnie zatwierdzenia podlega-
ją następujące kategorie dokumentów: Wniosek 
Pozycji do Opracowania - PWI (Proposal Work 
Item), NP (New Proposal) - Nowy Wniosek lub 
NWIP (New Work Item Proposal) – Nowy Wnio-
sek Pozycji do Opracowania, AWI - Zatwierdzony 
Wniosek Pozycji, WD (Working Draft) - Projekt Ro-
boczy, CD - Projekt Komitetu, FCD - (Committee 
Final Draft), Końcowy Projekt Międzynarodowy, 
DIS – (Draft International Standard) Projekt Normy 
Międzynarodowej, FDIS – (Final Draft International 
Standard) Końcowy Projekt Normy Międzynarodo-
wej, natomiast ostatecznym rezultatem procedury 
normalizacyjnej jest IS – (International Standard), 
czyli Międzynarodowa Norma. Normy europej-
skie, w zakresie elektryki przygotowywane przez 
CENELEC oznaczone są symbolem EN, natomiast 
skrót PN EN oznacza polską normę wprowadza-
jącą normę europejską. Działalność normaliza-
cyjna z zakresu nadprzewodnictwa wspomaga-
na jest także przez międzynarodową organizację 
VAMAS (Versailles Project on Advanced Materials 
and Standards), która przygotowuje opracowania 
przed-normalizacyjne. Opracowania te z zakresu 
elektryki następnie są przekazywane do Komi-
tetów Technicznych IEC, w przypadku zgadnień 
dotyczących nadprzewodnictwa do Komitetu TC 
90. Organizacja VAMAS powołana została jesz-
cze w 1982 r. na Forum Ekonomicznym grupy G7, 
jako jeden z 18 i jedyny jeszcze aktywny projekt 
mający na celu rozwój handlu pomiędzy państwa-
mi w zakresie nowych technologii. Grupa Robocza 
TWA sekcji 16 VAMAS inicjując i prowadząc pra-
ce przed-normalizacyjne uczestniczyła dotychczas 
w przygotowaniu 16 norm dotyczących nadprze-
wodnictwa, szczególnie w zakresie standaryzacji 
pomiarów właściwości prądowych oraz mecha-
nicznych wysokotemperaturowych przewodów 
nadprzewodnikowych. W projekcie dotyczącym 
odkształcenia przy zginaniu wysokotemperaturo-
wych przewodów nadprzewodnikowych uczestni-
czył autor tego artykułu. Prace przed-normalizacyj-
ne są także intensywnie prowadzone przez Grupy 
Robocze (WG) TC 90 IEC. Komitety Techniczne TC 
90 IEC oraz CENELEC powołane zostały w celu re-

Rozwój technik nadprzewodnikowych powoduje konieczność wprowadzenia metod normali-
zacyjnych do konstrukcji urządzeń nadprzewodnikowych. W artykule przedstawiono historię 
i stan obecny prac nad polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie PN-EN w za-
kresie nadprzewodnictwa. Prace te wykonane zostały w ramach Komitetu Technicznego KT 290, 
kierowanego dotychczas przez autora opracowania.

45

alizacji prac normalizacyjnych z zakresu materia-
łów i urządzeń nadprzewodnikowych, co uzasad-
nione jest coraz większym rozwojem problematyki 
nadprzewodnictwa stosowanego. 

Opracowania normalizacyjne z zakresu 
nadprzewodnictwa zrealizowane przez 
Komitet Techniczny TC 90 Superconductivity 
w IEC 

Komitet TC 90 współpracuje z szeregiem kra-
jowych komitetów normalizacyjnych, w tym z Pol-
skim Komitetem Normalizacyjnym, poprzez Komi-
tet Techniczny 290 do Spraw Technik Specjalnych 
w Elektryce. Zadaniem Komitetu Technicznego KT 
290, który powołany został w dn. 2001.01.1 r. 
jest przygotowywanie polskich norm wprowadza-
jących normy europejskie PN-EN oraz opiniowa-
nie i głosowanie związanych dokumentów norma-
lizacyjnych właśnie z zakresu nadprzewodnictwa, 
a także w problematyce ochrony katodowej, 
techniki próżni, lamp elektronowych oraz regula-
torów automatycznych do elektrycznego sprzętu 
powszechnego użytku. Zagadnienia normalizacji 
w nadprzewodnictwie są szczególnie istotne obec-
nie, gdy przemysł urządzeń nadprzewodnikowych 
coraz szybciej się rozwija, czego najbardziej spek-
takularnym przykładem jest budowa olbrzymich 
akceleratorów cząstek elementarnych z uzwojenia-
mi nadprzewodnikowymi. Wśród nich najbardziej 
znanym jest Large Hadron Collider (LHC) zbudo-
wany na granicy szwajcarsko-francuskiej w CERN, 
obecnie przechodzący etap modernizacji, zwięk-
szającej jego możliwości pomiarowe w projekcie 
High-Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC), 
czy też tokamak ITER, którego budowa zosta-
ła właśnie uroczyście zainagurowana, mający za 
zadanie przeprowadzenie kontrolowanej reakcji 
fuzji termojądrowej. Tokamak ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) jest projek-
tem naukowym, natomiast znaczenie energetyczne 
bedzie miała przewidywana jego następna wersja 
DEMO. Elektromagnesy nadprzewodnikowe sta-
nowiące jądro tych urządzeń budowane są przez 
różne organizacje, zarówno europejskie, jak też 
firmy japońskie i amerykańskie, więc dla sprawne-
go ich wspólnego działania w olbrzymich akcele-
ratorach i reaktorach wskazana jest standaryzacja 
ich parametrów umożliwiająca dopasowanie po-
szczególnych jednostek we współpracującą całość. 
W zakresie energetycznych urządzeń nadprzewod-

nikowych dotychczasowe prace normalizacyjne 
poświęcone są przede wszystkim ujednoliceniu 
metod pomiarowych przewodów nadprzewodni-
kowych, w tym określeniu warunków pracy wyko-
nanych z nich nadprzewodnikowych doprowadzeń 
prądowych do elektromagnesów, zgodnie z normą 
IEC 61788-14:2010 Edition 1.0 (2010-06-24) 
[1] oraz określenia metody pomiaru prądu krytycz-
nego przewodów nadprzewodnikowych. W tym 
celu opracowane zostały dwie normy IEC dotyczą-
ce metodyki pomiaru prądu krytycznego niskotem-
peraturowych przewodów nadprzewodnikowych 
stosowanych do nawijania uzwojeń elektromagne-
sów z użyciem NbTi i Nb3Sn: IEC 61788-1:2006 
Edition 2.0 (2006-11-21) [2] oraz IEC 61788-
2:2006 [3]. Wraz z rozwojem technologii nad-
przewodników wysokotemperaturowych dokumen-
ty te zostały uzupełnione poprzez normę dotyczącą 
metodyki pomiaru prądu krytycznego przewodów 
wykonanych z tych materiałów pokrytych srebrem: 
IEC 61788-3:2006, Edition 2.0 (2006-04-27) 
[4]. Problematyce pomiaru prądu krytycznego 
poświęcona jest także ustanowiona w 2018 r. 
norma dotycząca prądu krytycznego w wysoko-
temperaturowych taśmach nadprzewodnikowych 
typu Bi-2223 pokrytych srebrem po procedurze 
dwukrotnego zastosowania odkształcenia przy zgi-
naniu w temperaturze pokojowej o symbolu: IEC 
61788-24:2018 Edition 1.0 (2018-06-18) [5]. 
Kontynuacją tych zasadniczych norm opisujących 
prąd krytyczny przewodów nadprzewodnikowych 
są związane normy poświęcone ich mechanicznym 
własnościom, jak norma IEC 61788-19:2013 
Edition 1.0 (2013-11-19) [6], dotycząca metody-
ki badań rozciągliwości przewodów nadprzewod-
nikowych z Nb3Sn. Analogicznym zagadnieniom 
poświęcona jest norma IEC 61788-25:2018 do-
tycząca rozciągliwości wysokotemperaturowych 
przewodów nadprzewodnikowych zawierających 
nadprzewodnik typu RE-Ba-Cu-O, gdzie RE ozna-
cza ziemię rzadką. Ustanowienie norm dotyczą-
cych pomiaru prądu krytycznego przewodów nad-
przewodnikowych jest szczególnie istotne z punktu 
widzenia użytkowników tych przewodów, biorąc 
pod uwagę pewną dotychczasową dowolność sto-
sowalności różnych kryteriów: napięciowego lub 
rezystancyjnego, a także metod indukcyjnych w tym 
celu. To samo dotyczy gęstości prądu krytycznego, 
gdy wprowadza się inżynieryjną gęstość odnoszą-
cą się do powierzchni przekroju samego nadprze-
wodnika lub całkowitą związaną z powierzchnią 

prof. dr hab. Jacek Sosnowski

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
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przekroju całego przewodu łącznie z matrycą. Za-
gadnieniu prawidłowej oceny ilości w przewodzie 
materiału nadprzewodzącego oraz normalnej ma-
trycy poświecone są kolejne ustanowione normy: 
IEC 61788-5:2013, Edition 2.0 (2013-05-28) 
dotycząca ilorazu ilości matrycy i nadprzewodnika 
w przewodzie NbTi oraz norma IEC 61788-12:2013 
Edition 2.0 (2013-06-12) opisująca to zagadnienie 
dla przewodu z Nb3Sn. Kolejna ustanowiona nor-
ma o numerze referencyjnym IEC 61788-13:2012 
Edition 2.0 (2012-07-25) dotyczy metodyki pomia-
ru strat mocy w przewodach nadprzewodnikowych, 
natomiast tematyce pomiaru temperatury krytycznej 
metodą rezystancyjną wielowłóknowych przewodów 
nadprzewodnikowych poświęcona jest norma IEC 
61788-10:2006 Edition 2.0 (2006-08-11). Ogól-
nemu opisowi charakterystyk przewodów nadprze-
wodnikowych poświęcone są jeszcze dwie normy: 
IEC TR 61788-20:2014 Edition 1.0 (2014-07-28) 
oraz IEC 61788-21:2015 Edition 1.0 (2015-05-
19). Kolejne trzy normy z zakresu nadprzewodnic-
twa o numeracji IEC 61788-15:2011 Edition 1.0 
(2011-10-24), IEC 61788-16:2013 Edition 1.0 
(2013-01-16) oraz IEC 61788-17:2013 Edition 
1.0 (2013-01-16) dotyczą odpowiednio metod 
pomiaru elektronicznych właściwości nadprzewod-
ników, głównie cienkich warstw - ich wewnętrznej 
impedancji powierzchniowej, rezystancji powierzch-
niowej oraz gęstości lokalnego prądu krytycznego 
i jego rozkładu w warstwach o dużej powierzchni. 
Przedstawionej w powyższych dokumentach nor-
malizacji metod pomiarowych materiałów nad-
przewodnikowych pomocne jest ujednolicenie 
nazewnictwa w tym zakresie, dzięki opracowaniu 
słownika terminologicznego, jakim jest dokument 
IEC 60050-815 (International Electrotechnical Vo-
cabulary – Part 815: Superconductivity). O rozwo-
ju problematyki nadprzewodnictwa świadczy to, że 
dokument ten przechodzi obecnie już trzecią proce-
durę edycyjną. 

Opracowania normalizacyjne z zakresu 
nadprzewodnictwa zrealizowane przez KT 
290 przy PKN 

Powyższe normy dotyczące nadprzewodnictwa są 
normami opracowywanymi w IEC procedurą rów-
noległą z CENELEC, a ponieważ PKN jest czynnym 
członkiem w IEC TC 90: Superconductivity, więc 
wszystkie dokumenty robocze IEC dotyczące TC 90 
są przekazywane w celu zaopiniowania do KT 290 
ds. Technik Specjalnych w Elektryce. W celu opra-
cowania normalizacyjnego w/w norm, przeprowa-
dzone były ankiety, opiniowanie oraz głosowanie 
dokumentów roboczych projektów norm na etapie 
ankiety (CDV) (Committee Draft for Vote), czyli Pro-

jektu Komitetu do Głosowania. Ostateczny projekt 
normy do zatwierdzenia zawarty jest w dokumencie 
FDIS (Final Draft International Standard), czyli Koń-
cowym Projekcie Normy Międzynarodowej, jak za-
uważono poprzednio. Nasze stanowiska w sprawie 
tych dokumentów przekazywane były do organizacji 
normalizacyjnych IEC oraz CENELEC z uwagami 
lub bez uwag. Na tej podstawie opracowane zosta-
ły następnie polskie normy, zgodne z oryginałami. 
Jest to 21 polskich norm (PN-EN) uznanych, opu-
blikowanych od 2006 r. w wersji angielskiej oraz 
trzy normy aktualne opublikowane w pełnej wersji 
polskiej: PN-IEC 60050-815:2002P - Międzyna-
rodowy słownik terminologiczny elektryki - Część 
815: Nadprzewodnictwo, PN-EN 61788-3:2007P 
- Nadprzewodnictwo - Część 3: Pomiar prądu kry-
tycznego - Prąd krytyczny stały nadprzewodników 
tlenkowych Bi-2212 i Bi-2223 pokrytych Ag i/lub 
stopem Ag oraz PN-EN 61788-9:2009P - Nadprze-
wodnictwo - Część 9: Pomiary litych nadprzewodni-
ków wysokotemperaturowych - Gęstość strumienia 
zamrożonego wielkoziarnistych nadprzewodników 
tlenkowych. Obecnie zakończona została procedu-
ra pełnego tłumaczenia w Komitecie Technicznym 
KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce normy 
PN-EN 61788-22-1: NADPRZEWODNICTWO – 
Część 22-1 [7], która dotyczy czujników nadprze-
wodnikowych i detektorów, a w chwili obecnej zo-
stała już zatwierdzona i czeka na wydrukowanie. 
Różnica między czujnikiem a detektorem polega na 
tym, że czujniki merzą wielkości fizyczne, jak tem-
peratura, ciśnienie, natomiast detektory kwantowe 
parametry jak kwanty strumienia magnetycznego, 
fotony, promienie α. Norma ta wprowadza normę 
międzynarodową IEC 61788-22-1:2017 i wykorzy-
stuje się w niej fakt, że zjawisko nadprzewodnictwa 
stwarza wiele możliwości detekcji różnego rodzaju 
wielkości fizycznych. Wykorzystuje się w tym celu 
pomiar nadprzewodnikowej przerwy energetycz-
nej, obserwację ostrego przejścia pomiędzy stanem 
normalnym i nadprzewodzącym oraz nieliniowych 
charakterystykach prądowo-napięciowych, kwanto-
wanie strumienia magnetycznego w stanach kohe-
rentnych. Charakterystyki te mogą ulegać zmianie 
pod wpływem oddziaływania elementów nadprze-
wodnikowych z polem elektromagnetycznym, fo-
tonami, jonami itp., co jest wykorzystywane przy 
opracowaniu szeregu unikalnych czujników. Ponie-
waż czujniki te charakteryzują się wyjątkowo wysoką 
czułością w zakresie rozdzielczości energetycznej, 
prędkości odpowiedzi czasowej i niskimi szumami, 
więc oferują możliwości pomiarowe nieosiągalne 
w inny sposób. Przedmiotem opracowanej normy 
PN-EN 61788-22-1 było opisanie ogólnych warun-
ków dotyczących specyfikacji nadprzewodnikowych 
czujników i detektorów. Dyskutowane czujniki i de-

tektory są zasadniczo wykonane z materiałów nad-
przewodzących, więc ich działanie zależy od zjawisk 
charakterystycznych dla stanu nadprzewodnictwa 
lub powiązanych zjawisk. Do wielkości mierzonych 
z pomocą tych czujników należą pole magnetyczne, 
fale elektromagnetyczne, fotony o różnej energii, 
elektrony, jony, cząstki α i inne. Rozwój technolo-
gii nadprzewodnikowych prowadzi także do ko-
nieczności aktualizacji tych norm, co realizuje się 
poprzez stopniowe wycofywanie starszych wersji 
i wprowadzanie ich nowych edycji. Procedurę wy-
cofania przeszły w Komitecie Technicznym KT 290 
dotychczas 42 normy z zakresu nadprzewodnictwa. 

Grupy Robocze w TC 90 IEC oraz 
współpraca z innymi organizacjami 

 Przygotowanie wstępnych projektów norm do 
dalszych prac normalizacyjnych odbywa się zasad-
niczo na poziomie Grup Roboczych TC 90 działają-
cych w IEC, tzw. Working Groups. W TC 90 działa 
obecnie 14 Grup Roboczych, począwszy od WG 
1 zajmującej się terminami i ich definicjami, w ra-
mach której opracowany został właśnie wymieniony 
słownik terminologiczny z zakresu nadprzewodnci-
twa. Kolejne Grupy Robocze zajmują się szczególnie 
tematyką przewodów nadprzewodnikowych i opra-
cowały normy omówione powyżej, natomiast WG 
14 opracowuje normy z zakresu nadprzewodniko-
wej elektroniki. Prowadzona jest także współpraca 
Komitetu Technicznego IEC TC 90 Nadprzewod-
nictwo z VAMAS i innymi Komitetami Technicznymi 
IEC, na przykład z komitetem TC 1 zajmującym się 
słownictwem w zakresie elektrotechniki, komitetem 
TC 20 w tematyce kabli nadprzewodnikowych i TC 
112 w problematyce izolacji kriogenicznej. TC 90 
IEC współpracuje także z organizacją CIGRE zaj-
mującą się zagadnieniami dotyczącymi wytwarza-
nia, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, obec-
nie w ramach dwóch Grup Roboczych CIGRE SC 
D.1: WG 64 (Systemy elektrycznej izolacji w tem-
peraturach kriogenicznych) oraz WG 69 (Wytyczne 
dotyczące techniki badań systemów z nadprzewod-
nikami wysokotemperaturowymi). Program dalszych 
prac w zakresie normalizacji w nadprzewodnictwie 
uzgadniany jest na posiedzeniach plenarnych Ko-
mitetu Technicznego TC 90 IEC, z których ostatnie 
odbyło się w  październiku 2018 r. w Busan w Korei 
Południowej, natomiast następne planowane było 
na listopad 2020 r. we Francji, jednak pandemia 
koronawirusa pokrzyżowała te plany i posiedzenie 
plenarne TC 90 IEC odbędzie się on line 28 maja 
br. Jednym z tematów dyskusji będzie wówczas nie-
wątpliwie wybór nowego przewodniczącego TC 90 
Superconductivity IEC, gdyż dziewięcioletnia ka-
dencja dotychczasowego przewodniczącego dr. C. 

E. Bruzka z Nexans France, mija w marcu 2021 r. 
 Komitet Techniczny KT 290 przy PKN d/s Tech-

nik Specjalnych w Elektryce zajmuje się nie tylko 
omówionymi tu zagadnieniami nadprzewodnictwa, 
lecz ma znacznie szerszy zakres działania omówio-
ny wcześniej, natomiast do ostatnich prac prowa-
dzonych przez KT 290 przy PKN, oprócz regular-
nego opiniowania i głosowania nad dokumentami 
normalizacyjnymi z obszaru działań Komitetu, za-
liczyć należy między innymi ustanowienie Polskiej 
Normy PN-EN ISO 15257, Ochrona katodowa 
[8], która wprowadza Normę Europejską EN ISO 
15257:2017 Cathodic protection [9]. 

Podsumowanie

 Omówiony w artykule postęp w pracach norma-
lizacyjnych z zakresu nadprzewodnictwa, w Polsce 
realizowanych w ramach KT 290 d/s Technik Spe-
cjalnych w Elektryce działającego przy PKN, związa-
ny jest ze stałym rozwojem zastosowań materiałów 
nadprzewodnikowych, ktory właśnie jest przyczyną 
konieczności zastosowania do nowych urządzeń 
nadprzewodnikowych metod standaryzacji. ■
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Początki prac nad urządzeniami 
nadprzewodnikowymi w Instytucie Elektrotechniki

Początkowo, działalność Instytutu skupiała się na 
badaniach związanych z rozwojem produkcji 
przemysłu elektrotechnicznego w Polsce na po-

trzeby rozwijającej się energetyki. Kadra naukowa 
Instytutu posiadała ogromną wiedzę i kompetencje, 
a zgromadzona i zbudowana baza laboratoryjna 
pozwalała na opracowanie nowoczesnych urządzeń. 
Śledzono także wyniki badań prowadzonych w in-
nych krajach, także spoza „żelaznej kurtyny”. Od 
lat pięćdziesiątych nastąpił na świecie znaczny roz-
wój technologii przewodów wykonanych z nowych 
materiałów -nadprzewodników. Ponieważ materiały 
nadprzewodnikowe nie wykazują rezystancji w sta-
nie nadprzewodzącym, spodziewano się znacznego 
ograniczenia strat w uzwojeniach urządzeń, w któ-
rych zastosowana będzie nowa technologia. 

W 1968 roku profesor Władysław Lech, kierow-
nik pracowni transformatorów w Zakładzie Wyso-
kich Napięć w Instytucie Elektrotechniki opracował 
szczegółowy program i metodykę badań potrzebnych 
do opracowania i zbudowania pierwszego w Polsce 
kriotransformatora. Prace te miały doprowadzić do 
efektu końcowego – wyposażonej fabryki gotowej do 
produkcji gotowych urządzeń [2].

Pojęcie kriotransformator obejmowało nowy typ 
transformatora, którego uzwojenie będzie wykonane 
z materiałów o wysokiej czystości (powyżej 99 %) ta-
kich jak aluminium, miedź, beryl lub z nadprzewod-
ników i pracujące w bardzo niskich temperaturach, 
zamknięte w kriostacie. Nowe materiały na uzwoje-
nia miały w założeniu zapewnić zmniejszony koszt 
transformacji energii i większą łączną sprawność 
urządzeń. 

Zagadnienia kriotransformatorów, jak napisał 
autor opracowania, były w 1968 roku całkowicie 
nowe w Polsce. Polski program wymagał opraco-
wania wszystkich prac badawczych od podstaw. Pro-
gram prac został z dużym rozmachem zaplanowany 
na 15 lat z zastrzeżeniem, że jeśli w badaniach i przy-

gotowaniach wezmą udział przedstawiciele z innych 
krajów należących do RWPG (Czechosłowacja, ZSRR 
i NRD), to przy równolegle prowadzonych wspólnie 
pracach okres realizacji programu zostanie skrócony 
do 8 lat. Równolegle z pracami nad transformato-
rami zaproponowano badania nad zastosowaniem 
kriogeniki w innych urządzeniach energetycznych 
przede wszystkim w elektromagnesach o dużych 
natężeniach pola magnetycznego, maszynach wiru-
jących i kablach, co pozwoli wykorzystać uzyskane 
wyniki we wszystkich maszynach kriogenicznych i za-
stosować kompleksowe i jednolite technologie.

Plan prac badawczych obejmował 34 zadania 
badawcze, z których pierwsze dotyczyły badań ma-
teriałowych w temperaturze ciekłego wodoru, azotu 
i materiałów nadprzewodnikowych w temperaturze 
ciekłego helu oraz obliczeń parametrów kriotrans-
formatorów za pomocą opracowanej metody obli-
czeniowej z wykorzystaniem maszyn cyfrowych. 

Każdy punkt planu prac został szczegółowo uza-
sadniony w oparciu o posiadaną wiedzę i anali-
zę prac opisanych w publikacjach z zagranicznych 
ośrodków. Wstępne badania materiałowe i oblicze-
nia zaplanowano w celu rozstrzygnięcia jakie ma-
teriały nawojowe mają zostać wykorzystane - czyste 
metale czy nadprzewodniki. Nawet na etapie uza-
sadnienia programu autor opracowania przedstawił 
szczegółową analizę wielu zagadnień z dziedziny 
materiałoznawstwa i elektrotechniki, co oświadczy 
o ogromnej wiedzy i doskonałym przygotowaniu do 
rozwiązania tak skomplikowanego zagadnienia.

Efektem realizacji wieloletniego programu ba-
dawczego miał być prototyp gotowego urządzenia. 
Po opracowaniu urządzeń do ochrony zwarciowej 
i przeciążeniowej oraz wyposażenia transformatora 
– mierniki i aparatura pomiarów. Po próbach eks-
ploatacyjnych założono zbudowanie serii próbnej, 
a następnie wyposażenie fabryki, w której urządzenia 
miały być produkowane.

W pierwszych latach działalności od lutego 1945 r. do września 1946 r. Instytut jako Państwo-
wy Instytut Wysokonapięciowy zajmował się głównie aparaturą wysokonapięciową. Historycznie 
pierwszym zakładem był Zakład Wysokich Napięć, dla którego w budynkach Politechniki War-
szawskiej odtwarzano lub budowano od nowa bazę laboratoryjną. Przy pomocy wspólnej dla 
Politechniki i Instytutu kadry, dzięki finansowaniu Ministerstwa Przemysłu i Handlu stworzono 
warunki do prowadzenia badań wysokonapięciowych na potrzeby Politechniki Warszawskiej i In-
stytutu. Wkrótce rozszerzono zakres badań na kolejne dziedziny elektrotechniki co odzwierciedla-
ło się w kolejno przyjmowanych nazwach: Instytut Elektrotechniczny (do 1948 r.), Główny Instytut 
Elektrotechniki (do listopada 1951 r.) i w końcu Instytut Elektrotechniki oraz strukturze Instytutu, 
w którym wyodrębniono Zakłady: Wysokich Napięć, Maszyn Elektrycznych, Miernictwa Elektrycz-
nego oraz Trakcji Elektrycznej i Materiałoznawstwa Elektrycznego. [1]

rys.1 Projekt kriostatu do badania modeli kriotransformatorów [2]

Na uwagę zasługuje fakt, że zaplanowane bada-
nia miały charakter pionierski. W tamtym czasie nie 
było w Polsce tego typu urządzeń, nie było opraco-
wanych technik pomiarowych w warunkach krioge-
nicznych, ani infrastruktury do prowadzenia takich 
badań. Jak twierdził autor: „ponieważ pomiary te 
stanowią zasadniczą część planu prac badawczych 
w dziedzinie kriotransformatorów, należało metody-
kę ich wykonania opracować we własnym zakresie. 
Ze względu na brak doświadczenia w dziedzinie ba-
dań kriogenicznych opracowana metodyka nie jest 
ani pełna, ani doskonała. Będzie ona jednak uzupeł-
niana i korygowana w miarę zdobywania dalszych in-
formacji i doświadczeń” [2]. Znaczącą częścią prac 
jest w opracowaniu przygotowanie wyposażenia la-

boratorium do prowadzenia badań kriotransforma-
tora. Aparatura pomiarowa będzie zbudowana we 
własnym zakresie. Możliwa będzie współpraca z in-
nymi laboratoriami w zakresie zaopatrzenia w cie-
cze kriogeniczne – hel, azot, wodór – potrzebne do 
badań eksperymentalnych. Jako potencjalne źródła 
cieczy wskazano Instytut Niskich Temperatur PAN we 
Wrocławiu, Instytut Fizyki w Warszawie oraz Instytut 
Fizyki Jądrowej w Krakowie. 

Na etapie planu prac nie można było zadecy-
dować jakie materiały zostaną wytypowane jako 
najlepsze na uzwojenia kriotransformatora, ale prof. 
Lech już wtedy przewidywał, że jeśli będą to mate-
riały wymagające ciekłego helu (czyli nadprzewod-
niki), będzie można równolegle prowadzić prace 
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projektowe i eksperymentalne elektromagnesów nad-
przewodnikowych i maszyn wirujących z uzwojeniami 
nadprzewodnikowymi. Uwzględnił także konieczność 
zaprojektowania i zbudowania kriostatów helowych 
o większych wymaganiach pod katem parametrów 
izolacji termicznej i szczelności oraz zamieścił w doku-
mentacji ich wstępne projekty. 

Terminy wykonania planu prac obejmowały lata 
1969 – 1983 przy całkowitej realizacji projektu w Pol-
sce i w latach 1969 – 1976 przy równoległej realizacji 
części prac w krajach RWPG.

W kolejnych latach przeprowadzono pierwsze ba-
dania zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. 
W 1972 roku realizowano temat „Badania nad kon-
struowaniem wybranych modeli próbnych urządzeń 
krioelektro-technicznych” w ramach którego w etapie 
I zostało wykonane opracowanie konstrukcji kadzi izo-
lacyjnej dla modelu kriotransformatora jednofazowe-
go 100 kVA/15 kV chłodzonego ciekłym wodorem. 

W roku 1973 wykonano obliczenia i projekt mo-
delu tego transformatora wraz z kosztami eksplo-
atacji modelu bez chłodzenia. Opracowano własną 
metodę obliczeń strat w uzwojeniach i parametrów 
kriotransformatora z uzwojeniem z czystego alumi-
nium, w którym chłodzenie uzwojenia odbywa się za 
pomocą ciekłego wodoru, a nie oleju oraz izolacji 
głównej i międzycewkowej, które będą realizowane 
również za pomocą cieczy kriogenicznej.

W 1974 roku wykonano badania próbek mate-
riałów izolacyjnych i konstrukcyjnych dla kadzi trans-
formatora w temperaturach kriogenicznych. Zareko-
mendowano materiały do wykonania kadzi.

Planom wykorzystania ciekłego helu sprzyjał fakt, 
że w latach siedemdziesiątych rozpoczęto eksplo-
atację odkrytych w Polsce złóż helu w okolicy Odo-
lanowa, co bardzo poprawiło dostęp do helu oraz 
sprzyjało inicjatywom zastosowania technologii chło-
dzenia urządzeń ciekłym helem.

A)

B) C)

fot.1 Zbudowane stanowisko do nawijania uzwojeń nadprzewodnikowych (A), nawijanie cewki drutem NbTi (B) oraz widok gotowego 
elektromagnesu do separatora OGMS (C) (fot. Z archiwum Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych)

Wydawało się, że sprawa kriotransfor-
matorów nadprzewodnikowych będzie się 
rozwijać w szybkim tempie, lecz zauważo-
no po pewnym czasie osłabienie zainte-
resowania tego rodzaju urządzeniami ze 
strony potencjalnych użytkowników. Brak 
zainteresowania, a później także finanso-
wania spowodował przerwanie realizacji 
tematyki kriotransformatorów wg. zapla-
nowanego programu. Równocześnie ze 
spadkiem zainteresowania kriotransfor-
matorami zmieniała się sytuacja w Insty-
tucie Elektrotechniki. Współużytkowane 
odbudowane laboratoria w budynkach 
Wydziału Elektrycznego Politechniki War-
szawskiej pomimo dużego zaangażowa-
nia finansowego i kadrowego ze strony 
Instytutu zostały przekazane na rzecz 
Politechniki. Powstały też nowe jednostki 
naukowe, które przejęły część zadań re-
alizowanych w Zakładzie Wysokich Na-
pięć – tematyka transformatorowa została 
przejęta przez Oddział Łódzki Instytutu. 
Wskazówki prof. Lecha na temat koniecz-
ności podejmowania równoległych z pro-
jektowaniem kriotransformatora prac do-
tyczących uzwojeń nadprzewodnikowych 
dla elektromagnesów i innych urządzeń 
spowodowały, że badania nad zastoso-
waniem nadprzewodników nie zostały 
przerwane.

Przy Instytucie w Międzylesiu został 
w 1977 r. Powołany Zakład Badań Pod-
stawowych Elektrotechniki jako placówka 
Polskiej Akademii Nauk i Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu. Zakład utworzył pracownie za-
miejscowe w Krakowie, w Łodzi i w Lublinie. W 1975 
roku profesor W. Lech ograniczył swoją pracę w In-
stytucie (1/2 etatu) i podjął pracę w Wyższej Szko-
le Inżynierskiej w Lublinie (przekształconej wkrótce 
w Politechnikę Lubelską), która stworzyła warunki dla 
organizacji w 1981 roku jednej z pracowni Zakła-
du Badań Podstawowych Elektrotechniki – nazwaną 
Pracownią Krioelektromagnesów [3]. Prof. W. Lech 
zatrudnił 4 osoby – absolwentów Politechniki Lubel-
skiej. Tematyka kriogeniki i nadprzewodnictwa zosta-
ła podjęta w Zakładzie Badań Podstawowych Elektro-
techniki w Warszawie i w Pracowni Lubelskiej. Prace 
realizowane były w dwóch kierunkach: badania zja-
wisk fizycznych w materiałach nadprzewodnikowych ( 
w Warszawie ) oraz budowy elektromagnesów nad-
przewodnikowych ( w Lublinie ).

W 1980 r. w Zakładzie opracowano i częściowo 
skompletowano stanowisko badawcze do badań 
wybranych własności materiałowych takich jak wy-
trzymałość dielektrycznej cieczy kriogenicznych i ich 

par oraz izolacji stałej, pomiarów strat w materiałach 
nadprzewodnikowych oraz elektromagnesów nad-
przewodnikowych.

Badania materiałowe dotyczyły zarówno nadprze-
wodników metalicznych - niskotemperaturowych, jak 
i nadprzewodników ceramicznych – wysoko-tempe-
raturowych (po roku 1986). Powstały opracowania 
teoretyczne różnych zagadnień materiałowych wśród 
których na uwagę zasługują: indukcyjna metoda 
wyznaczania prądu krytycznego nadprzewodników 
z pomiarów pętli histerezy, model matematyczny dy-
namicznych anomalii charakterystyk prądowo napię-
ciowych nadprzewodnika w polu magnetycznym. 

W tym samym czasie rozpoczęto realizację te-
matyki związanej z budową elektromagnesów nad-
prze-wodnikowych w Pracowni lubelskiej w ramach 
tematu „Kriotransformator i cewki nadprzewodniko-
we do magazynowania energii” Badania dotyczyły 
opracowania metod projektowania i budowy elek-

rys.1, fot.2 Projekt i wykonany dla Pracowni kriostat helowy dla 
elektromagnesu NbTi (materiały. z archiwum Pracowni Technologii 
Nadprzewodnikowych)
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tromagnesów z uzwojeniami nadprzewodnikowymi 
NbTi dla separatorów magnetycznych do oczysz-
czania ścieków hutniczych z cząstek magnetycz-
nych. 

W 1986-1991 w Zakładzie Badań Podstawo-
wych Elektrotechniki realizowano zadania badaw-
cze w ramach wieloetapowego programu CPBR 
15.6. ( Centralny Program Badawczo - Rozwojowy 
) pt. „Wykorzystanie Kriogeniki w Gospodarce Na-
rodowej”: etap I „Magnesy nadprzewodnikowe dla 
specjalnych zastosowań”, etap II „Wykorzystanie 
nadprzewodnictwa w magnetycznej separacji” oraz 
etap III - „Nadprzewodnikowy separator wody”. 
Opracowano projekty elektromagnesów nadprze-
wodnikowych do celów przemysłowych [fot.1], 
układy chłodzenia, zasilania i zabezpieczeń.

Powstały modele separatora magnetycznego 
typu OGMS. Do wykonania uzwojeń elektroma-
gnesów wykorzystano drut z nadprzewodnika ni-
skotemperaturowego NbTi zakupionego za dewizy 
w firmie Vacuumschmelze GmbH. Uzwojenia wy-
magały chłodzenia ciekłym helem, zakupiono więc 
dewary helowe i azotowe oraz wykonano na zamó-
wienie kriostaty helowe w Zakładzie Aparatury Krio-
genicznej „Kriopan” we Wrocławiu [rys.1, fot.2]. 

W Zakładzie Techniki Próżniowej „Tepro” w Ko-
szalinie zakupiono także niezbędne do badań 
eksperymentalnych stanowisko próżniowe. Wiele 
elementów stanowiska badawczego wykonano we 
własnym zakresie, m.inn. miernik poziomu helu, 
miernik pola magnetycznego a także zasilacz do 
elektromagnesów nadprzewodnikowych. Milowym 
krokiem w działalności naukowej Pracowni był za-
kup pierwszych komputerów. 

W 1986 roku zakupiono w Przedsiębiorstwie 
Obrotu Maszynami i Surowcami „Bomis” w Warsza-
wie mikrokomputer Amstrad CPC 6128 z 9-igłową 
drukarką, a wkrótce także pierwszy komputer typu 
PC XT-88 w roku 1988.

Dzięki nowym informatycznym narzędziom moż-
liwe było przeniesienie części badań z bardzo kosz-
townej (ze względu na wykorzystanie ciekłego helu) 
strefy „eksperymentalnej” do strefy „numerycznej”. 
Nowe możliwości pozwoliły wzbogacić projektowa-
nie urządzeń nadprzewodnikowych o zagadnienia 
optymalizacji i symulacji numerycznych. 

Równolegle do programu CPBR realizowano 
w latach 1988-1990 program resortowy RPBP-
02.7 pt. „Analiza pola elektromagnetycznego 
w separatorach magnetycznych wody z elektroma-
gnesami nadprzewodnikowymi przy uwzględnieniu 
wpływu przewodzących elementów konstrukcyjnych 
i wychwyconego materiału”, a następnie w latach 
1991-1995 temat „Teoretyczne podstawy projekto-
wania, budowy i eksploatacji separatorów nadprze-
wodnikowych”.

Do roku 1990 zakończono badania ekspery-
mentalne prototypu separatora magnetycznego typu 
OGMS do oczyszczania wody przemysłowej. Niestety 
po roku 1989 rozpoczęła się w Polsce transformacja 
gospodarcza, co wpłynęło na sytuację potencjalnego 
odbiorcy urządzenia – Huty Warszawa, która zosta-
ła przejęta w 1992 roku przez koncern Lucchini i nie 
była zainteresowana innowacyjnymi rozwiązaniami. 
Nie udało się więc skutecznie skomercjalizować se-
paratora nadprzewodnikowego. Prace nad zagad-
nieniami separacji magnetycznej i nadprzewodnic-
twa wpłynęły jednak na indywidualny rozwój kadry 
naukowej Zakładu Badań Podstawowych Elektro-
techniki. Powstały dwie prace doktorskie, przyjęto do 
pracy nowych absolwentów Politechniki Lubelskiej, 
którzy zajmowali się zagadnieniami nadprzewodnic-
twa w ramach prac magisterskich. Rozszerzono także 
tematykę o badania stanów przejściowych w uzwoje-
niach elektromagnesów. Przeprowadzono wiele ba-
dań eksperymentalnych, w których wykorzystywano 
zbudowane uzwojenia NbTi, układy zasilające i sys-
temy zabezpieczeń. 

fot.3 Laboratorium badań kriogenicznych ZIBJ w Dubnej
 – dr H. Malinowski ( zm. 2017) w trakcie badań elektromagnesu 
NbTi (fot. z archiwum Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych)

Nawiązano wiele kontaktów naukowych, wzmo-
żono działalność publikacyjną i wyjazdy na konfe-
rencje naukowe krajowe i zagraniczne. Badania 
eksperymentalne były prowadzone we współpracy 
z innymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi: 
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych 
PAN we Wrocławiu, Uniwersytet w Strasburgu, Zjed-
noczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej. 

W latach 1993-1995 zrealizowano także pierw-
szy projekt badawczy KBN, pod tytułem: „Skompute-
ryzowany układ pomiarowy i modele fizyczne do ba-
dań stanów nieustalonych w krioelektromagnesach 
nadprzewodnikowych”. W tym czasie nastąpił na 
świecie znaczny rozwój technologii przewodów nad-
przewodnikowych opartych na nadprzewodnikach 
wysokotemperaturowych HTS. Rozpoczęto w Pra-
cowni realizację tematyki chłodzenia uzwojeń bez 
użycia ciekłego helu zastępując go ciekłym azotem 
oraz kriochłodziarkami mechanicznymi.

Wkrótce rozpoczęto badania nad zastosowa-
niem nadprzewodników HTS w ogranicznikach 
prądu, zasobnikach energii i transformatorach 
nadprzewodnikowych. Ten rozdział w historii działal-

ności Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych 
został opisany w numerze 1 i 4 Inżynierii Elektrycz-
nej. Obecnie Pracownia funkcjonuje w strukturze 
Zakładu Wielkich Mocy we Wschodnim Oddziale 
Elektroenergetyki w Piotrowicach koło Lublina. ■
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PROF. WŁADYSŁAW LECH urodził się 18.01.1915 r. w miejscowości Rudka, 
powiat Mazowiecki. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszaw-
skiej w latach 1945 - 1949 uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka. Przed 
wojną pracował w 1938 roku w Zakładach Elektromechanicznych w Warszawie 
a następnie w Polskim Radio. Po studiach w latach 1949-1975 pracował w In-
stytucie Elektrotechniki w Warszawie specjalizując się w zagadnieniach wysoko-
napięciowych transformatorów oraz problematyce niskich temperatur. W latach 
70 tych ubiegłego stulecia zlokalizowano w Polsce duże zasoby helu w gazie ziemnym z centrum w oko-
licach Odolanowa i przewidywano wykorzystanie tych zasobów do chłodzenia urządzeń elektrycznych. 
Profesor w tych latach (tytuł profesora uzyskał w 1973 r.) analizował techniczne i ekonomiczne warun-
ki i aspekty sterowania elektrycznych urządzeń kriogenicznych chłodzonych ciekłym helem. W latach 
60-tych i 70-tych dokonał się znaczny postęp w zastosowaniach nadprzewodników i ta problematy-
ka stanowiła główny obszar zainteresowań profesora Władysława Lecha. Przy Instytucie Elektrotechniki 
w Warszawie w Międzylesiu został w 1975 r. powołany Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki 
jako placówka Polskiej Akademii Nauk i Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Kierownikiem Zakładu Badań 
Podstawowych został członek PAN, prof. Tadeusz Śliwiński. Zakład utworzył pracownie zamiejscowe 
w Krakowie (prof. L. Szklarski), w Łodzi (prof. W. Pełczewski) i w Lublinie Pracownię Krioelektromagnesów 
kierowaną przez prof. W. Lecha, który od 1975 r. podjął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lubli-
nie. Prof. W. Lech zorganizował pracownię zatrudniając 4 osoby - absolwentów Politechniki Lubelskiej 
i zainicjował badania nad zastosowaniem materiałów nadprzewodnikowych w urządzeniach dla elek-
trotechniki. Pracował wówczas na pełnym etacie w Politechnice Lubelskiej i na ½ etatu w IEL w Warsza-
wie, Pracownia w Lublinie. W 1981 r. Prof. W. Lech został wybrany Dziekanem Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Lubelskiej jednak po wprowadzeniu stanu wojennego zrezygnował z funkcji po jednym roku 
akademickim kierowania Wydziałem Elektrycznym. Prof. W. Lech był człowiekiem niezwykle życzliwym 
dla młodych pracowników nauki. Posiadał nieprzeciętne zdolności językowe. Posługiwał się językiem 
angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. Stworzona przez profesora Lecha pracownia funkcjonuje 
do dziś jako Pracownia Technologii Nadprzewodnikowych i stanowi ważną część Zakładu Wielkich Mocy 
w Łukasiewicz- Instytucie Elektrotechniki. Prof. W. Lech zmarł w 1991 r. i jest pochowany w Warszawie na 
Cmentarzu Zasłużonych na Powązkach obok swojego brata Konstantego, Profesora pedagogiki. 
[informacje zaczerpnięte z: Wydział Elektrotechniki i informatyki 1964-2004 Politechnika Lubelska, Lublin 2004]
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Odnawialne źródła energii - energetyka wiatrowa 

W poprzednim artykule [1] omówione zostały 
perspektywy wykorzystania wysokotempera-
turowych materiałów nadprzewodnikowych 

w turbinach nadmorskich elektrowni wiatrowych 
oraz przedstawiono zalety takich rozwiązań. Obec-
na praca prezentująca całokształt rozwoju energe-
tyki wiatrowej, pozwoli czytelnikowi polskiemu bliżej 
zapoznać się z tą bardzo ważną problematyką, nale-
żącą do zagadnień energetyki odnawialnej i będzie 
wobec tego kontynuacją tematyki przedstawionej 
uprzednio. W Polsce energetyka wiatrowa stanowi 
obecnie ponad 60% wszystkich rodzajów tzw. zie-

lonej energii, do której należą także fotowoltaika, 
pływy i fale morskie, opady, geotermia, a także bio-
masa. Są to więc źródła, które w przeciwieństwie 
do nieodnawialnych źródeł energii są niewyczer-
palne i przyjazne środowisku, a z pomocą których 
produkuje się w Polsce już obecnie 15% globalnej 
energii elektrycznej. Energetyka wiatrowa pełni więc 
kluczową rolę w realizacji rządowych planów klima-
tycznych, a szczególnie zgodnie z polityką energe-
tyczną Polski do 2040 roku (PEP2040) oczekuje się 
wdrażania projektów budowy elektrowni wiatrowych 
na Morzu Bałtyckim, które do 2040 roku mają wy-

W artykule zanalizowano zagadnienia energetyki wiatrowej, największego w Polsce źródła 
energii odnawialnej. Przedyskutowano zarówno rozwój energetyki wiatrowej na terenie Pol-
ski, jak też stan obecny budowy i eksploatacji turbin wiatrowych nadmorskich i lądowych na 
świecie.

Rysunek 1. Widok pływającej turbiny wiatrowej około 5 km od brzegu Póvoa de Varzim, Portugalia o mocy 2 MW WindFloat (Na 
podstawie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agucadoura_WindFloat_Prototype.jpg)
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twarzać na Bałtyku moc rzędu 10 GW. Wzrost zna-
czenia odnawialnych źródeł energii obserwuje się 
w dobie obecnego kryzysu energetycznego i coraz 
większego zanieczyszczenia środowiska na całym 
świecie, a szczególnie zwróciły uwagę na zagad-
nienia zielonej energii ostatnie wypowiedzi nowego 
prezydenta USA.

Energetyka wiatrowa w Polsce

O znaczeniu omawianej problematyki energety-
ki wiatrowej w Polsce świadczy produkcja prądu ze 
zródeł wiatrowych, która ulega znacznemu stałemu 
wzrostowi i już w 2010 r. przekroczyła wartość 2 000 
GWh, aby w ostatnich latach osiągnąć obecny po-
ziom rzędu 13 000 GWh. Z kolei korzystne warunki 
wietrzne w naszym kraju ilustruje rysunek 2, który 
przedstawia wielkość rocznego rozkładu czasowe-
go mocy zródeł wiatrowych w Polsce w 2019 roku. 
Roczna wartość średnia mocy wiatru wynosi na pod-
stawie tego wykresu 1,663 GW.

O obecnym postępie w rozwoju energetyki 
wiatrowej w Polsce świadczy to, że w październiku 
2020 r. podpisana została znacząca umowa o war-
tości 45,86 mln zł netto na finansowanie prac przy 
budowie farmy wiatrowej Laszki. Ta farma wiatrowa 
zlokalizowana w podkarpackiej gminie Laszki budo-
wana jest przez włoską grupę ERG, która specjali-
zuje się w energetyce wiatrowej. O potencjale firmy 
ERG świadczy moc posiadanych farm wiatrowych 
w wielkości niemal 2 GW na koniec ubiegłego roku, 
co pozwala wytworzyć energię na poziomie 4 TWh 
rocznie. Przewidywana moc farmy wiatrowej Lasz-
ki wyniesie 36 MW, co umożliwi produkcję energii 
elektrycznej w ciągu roku na poziomie 90 GWh. 

Rozkład stref wiatrowych w Polsce przedstawiony na 
rys. 2 pokazuje, że najlepszą lokalizacją dla budowy 
elektrowni wiatrowej są obszary nadmorskie. 

Najbardziej korzystne warunki wietrzne wy-
stępują więc w Polsce na Pomorzu, gdzie też jest 
zlokalizowanych najwięcej elektrowni wiatrowych, 
a ostatnim przykładem tego jest Farma Wiatrowa 
Pomerania, budowana w pobliżu Malborka i Sztu-
mu w województwie pomorskim przez litewską 
spółkę Ignitis Group. Spółka ta kosztem 127 mln 
euro zbuduje 29 turbin wiatrowych, z których 13 
zlokalizowanych będzie w gminie Dzierzgoń, a 16 
w gminie Stary Targ. Łączna moc turbin, którą oce-
nia się na 94 MW pozwoli na wytworzenie rocznie 
300 GWh energii, co odpowiada zaopatrzeniu 
w energię elektryczną około 75 tys. gospodarstw 
domowych. O znaczeniu nadmorskiej lokalizacji 
elektrowni wiatrowych świadczy ogólnie przyjęty na 
tej podstawie podział elektrowni wiatrowych, jako 
farmy wiatrowe morskie (OFFSHORE) oraz farmy 
wiatrowe lądowe (ONSHORE). Stosuje się także po-
dział elektrowni wiatrowych ze względu na budowę 
generatora – przekładniowe lub bezprzekładniowe, 
prędkość obrotu i konstrukcję oraz usytuowanie 
wirnika względem kierunku wiatru: wolno lub pręd-
ko-bieżne, jedno- lub wielopłatowe, dowietrzne lub 
odwietrzne, a także sposób wykorzystania wytwarza-
nej energii – elektrownie energetyczne wytwarzające 

prof. dr hab. Jacek Sosnowski

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Rysunek 2. Rozkład mocy źródeł wiatru w Polsce w 2019 r. 
w funkcji czasu

Rysunek 3. Wiatrowe strefy energetyczne w Polsce wg IMGW 
(Internet). Intensywność kolorów oznacza przejście od warunków 
wiatrowych niekorzystnych (kolor biały) do wybitnie korzystnych 
(kolor ciemny)
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prąd elektryczny oraz wiatraki wykorzystywane w ce-
lach mechanicznych, np. do pompowania wody lub 
mielenia ziaren. I takie właśnie było pierwotne prze-
znaczenie praktycznie nie występujących już ew. poza 
skansenami słynnych polskich wiatraków. 

Pierwsze konstrukcje wiatraków

Opisy pierwszych wiatraków, które stosowano do 
pompowania wody pojawiły się już w hinduskich do-
kumentach sprzed 400 lat p.n.e. Na początku naszej 
ery wiatraki używano w Chinach oraz w krajach le-
żących nad Morzem Śródziemnym do nawadniania 
pól oraz do mielenia ziarna w młynach. W innych 
częściach Europy wiatraki już cztero-skrzydłowe poja-
wiły się w VIII wieku, natomiast na ziemiach polskich 
dopiero w połowie XIV wieku. Były to tak zwane wia-
traki kozłowe – popularnie nazywane „koźlakami”, 
przykład którego pokazany jest na 
rys. 4.

Wiatrak typu „kożlak” pokazany 
na rysunku 4, oparty jest na piono-
wym słupie tzw. sztembrze, wokół 
którego obraca się jego konstrukcja 
wraz z dyszlem, na którym umiesz-
czone są skrzydła, ustawiane pro-
stopadle do kierunku wiatru, przy 
pomocy specjalnego kołowrotu. 
W XVII wieku zaczyna występować 
w Europie tzw. wiatrak holenderski 
o obracającej się kopule z przymo-
cowanymi do niej skrzydłami. XIX 
wiek dominacji maszyn parowych 
wstrzymał rozwój energetyki wiatro-
wej, aż do obecnego okresu powtór-
nego rozkwitu tych konstrukcji, zwią-
zanego z kryzysem energetycznym 
i zagadnieniami ochrony środowi-
ska, których współczesnym przykła-
dem jest prowadzony w Skandynawii 
projekt Unii Europejskiej SuperWing 
oraz szereg innych analogicznych 
projektów wykorzystania współcze-
snych wiatraków do napędzania 
generatorów z uzwojeniami z wy-
sokotemperaturowych przewodów 
nadprzewodnikowych. 

Energetyka wiatrowa na 
świecie

Obecnie duże oczekiwania po-
kłada się właśnie w morskiej ener-
getyce wiatrowej. Jedną z najwięk-
szych w Europie konstruowanych 
elektrowni wiatrowych jest Hornsea 

Project One, farma budowana u wybrzeży Yorkshire 
w Wielkiej Brytanii składająca się ze 174 turbin wia-
trowych o łącznej mocy 1,2 GW, co umożliwi zasile-
nie w energię elektryczną ponad milion gospodarstw 
domowych. W projekcie tym uczestniczy wiodący na 
świecie deweloper i operator morskiej energii odna-
wialnej Ørsted Wind Power A/S. Największymi dzia-
łającymi obecnie wiatrowymi elektrowniami morskimi 
są: angielskie farmy Walney Extension (o mocy 659 
MW) pracująca od września 2018 r. [2], London Ar-
ray (630 MW), Gwynt y Mor w Walii (576 MW), Gre-
ater Gabbard (504 MW), holenderska Gemini Wind 
Farm (600 MW), duńska Anholt (400 MW) i niemiec-
ka BARD Offshore1 (400 MW). Geograficzne po-
łożenie tych farm w rejonie Morza Północnego pro-
wadzi do tego, że energia wiatrowa stanowi istotną 
część całkowicie wyprodukowanej energii w leżących 
tam państwach: Dania (48%), Irlandia (33%), Niem-

Rysunek 4. Wiatrak typu „koźlak” (internet)

cy (26%), Wielka Brytania (22%), w Portugalii leżącej 
nad brzegiem oceanu wskażnik ten wynosi 27%, na-
tomiast w USA jest to zaledwie 7%. W 2012 r. 1662 
turbiny na 55 morskich farmach wiatrowych w 10 
krajach europejskich wyprodukowały 18 TWh [3]. 
Z kolei największymi konstrukcjami lądowych farm 
wiatrowych jest chińska Gansu Wind Farm o obec-
nej mocy 8 GW, z perspektywą jej powiększenia do 
20 GW, w Indiach farma wiatrowa Muppandal wy-
twarza moc 1,5 GW oraz Jaisalmer Wind Park ma 
nieco mniejszą moc 1,064 GW. Kolejne największe 
lądowe farmy wiatrowe to amerykańskie elektrownie: 
Shepherds o mocy 0,845 GW, Roscoe o mocy 0,782 
GW oraz Horse Hollow Wind Energy Center - 0,736 
GW. 

Jednym z argumentów na rzecz budowania 
elektrowni wiatrowych jest kryzys energetyczny oraz 
konieczność wprowadzania ekologicznych źródeł 
energii, zmniejszających globalnie emisję dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Jednak okazuje się, co jest 
dosyć nieoczekiwane, energetyka wiatrowa nie jest 
wcale taka tania. Jakkolwiek koszt 1 kWh dla pra-
cującej już elektrowni wiatrowej jest rzędu centów, to 
sam koszt budowy turbiny wiatrowej może wynosić 
już około 1 miliona dolarów za megawat. Do tego 
dochodzą koszty budowy urządzeń współtowarzyszą-
cych jak magazyny energii, falowniki i przekształtniki 
dostosowujące współpracę turbiny z siecią energe-
tyczną. Istotne są również koszty ryzyka związanego 
z niepewnością uzyskania odpowiednich warunków 
wietrznych, co często ocenia się poprzez wprowa-
dzenie tolerancji na poziomie około 20%. Pewnym 
problemem użytkowania elektrowni wiatrowych są 
wprowadzane zakłócenia elektromagnetyczne oraz 
nie do końca rozstrzygnięty wpływ obracających 
się śmigieł na sezonowe wędrówki ptactwa. Postęp 
w konstrukcji elektrowni wiatrowych osiaga się po-
przez wydłużanie łopat wirników turbin wiatrowych 
i stosowania nowych technologii ich wyrobu. Skrzy-
dła muszą być bardziej sztywne, mocne, lekkie i od-
porne na zmęczenie podczas przewidywanego 25 
letniego cyklu pracy. Obecnie najdłuższe skrzydło 
ma długość 88,4 m i jest produkcji LM Wind Power, 
wchodzącej w skład General Electric, ale oczekuje 
się, że w przyszłym roku będą produkowane turbiny 
morskie o mocy 10 MW i  łopatach 100 m. Wymaga 
to stosowania nowych, lżejszych bardziej wytrzyma-
łych materiałów, jak włókna węglowe i szklane, np. 
włókna szklane ze zmodyfikowanym składem, takie 
jak S-glass, R-glass. ■
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Ciepło – stabilne źródło energii – termoenergetyka 
w sektorze OZE

Energetyka cieplna (termoenergetyka) zajmuje 
się przetwarzaniem energii w procesach, w któ-
rych pośrednią lub końcową (finalną) postacią 

energii jest ciepło uzyskiwane przez spalanie węgla, 
ropy naftowej, gazu, torfu. Procesy te, realizowane 
głównie w elektrowniach (cieplnych), ciepłowniach 
i elektrociepłowniach, dotyczą ponad 98% świato-
wego zużycia energii. Niestety tradycyjna energetyka 
cieplna, wykorzystująca paliwa konwencjonalne, jest 
jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia środowi-
ska [1]. Dużego znaczenia nabiera więc budowa-
nie nowego rodzaju elektrowni, wykorzystujących 
energię cieplną wnętrza Ziemi (geotermiczne elek-
trownie) czy też wykorzystujących różnicę temperatur 
różnych warstw wody morskiej (maretermiczne elek-
trownie)

Możliwości pozyskiwania energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii cieplnej jest zgodna 
z zapisami art. 2. ust 22, ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tj. defini-
cji: „odnawialne źródło energii – odnawialne, nie-
kopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, 
energię promieniowania słonecznego, energię ae-
rotermalną, energię geotermalną, energię hydroter-
malną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów 
morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, 
biogazu rolniczego oraz z biopłynów.” Przed nami 
jest więc dużo nowych wyzwań, które mogą przybli-
żyć nas do efektywniejszego wykorzystania „czystej 
i darmowej” energii cieplnej z naszego otoczenia.

Energia cieplna z powietrza

Według ww. ustawy energia aerotermalna to 
energia o charakterze nieantropogenicznym (nie-
pochodzącym, niepowstałym w wyniku działalności 
człowieka) magazynowana w postaci ciepła w po-
wietrzu na danym terenie. Wykorzystywana jest przez 
pompy ciepła zaprojektowane do chłodzenia latem, 
ogrzewania zimą i w razie potrzeby wytwarzania cie-
płej wody przez cały rok. Osiąga się to dzięki cyklo-
wi termodynamicznemu, który wykorzystuje czynnik 

chłodniczy sprężony w bardzo niskich temperaturach 
w celu odprowadzenia ciepła z powietrza zewnętrz-
nego. Pompy takie dostarczają ok. 3÷4 kW mocy 
grzewczej na 1 kW dostarczonej energii.

Geotermia – ciepło Ziemi

Ziemia ze swojego jądra wypromieniowuje cie-
pło, które poprzez konwekcję i kondukcję przenika 
ku powierzchni ogrzewając przy tym skały oraz me-
dia wypełniające pory i szczeliny skalne (np. wodę). 

Ziemia to swoisty reaktor jądrowy, który nigdy nie 
stygnie. Szacuje się, że w jądrze Ziemi temperatu-
ra przekracza 5000°C. Ciepło to przemieszcza się 
ze środka Ziemi ku powierzchni, o znacznie niższej 
temperaturze, w postaci strumienia cieplnego. 

Geotermia w przeciwieństwie do innych odnawial-
nych źródeł energii jest dostępna przez cały rok, nie-
zależnie od warunków pogodowych i klimatycznych. 
Jednak wykorzystanie energii geotermalnej wymaga 
wykonywania kosztownych odwiertów w głąb ziemi 
i ponoszenia dodatkowych kosztów budowy odpo-
wiednich specjalistycznych instalacji wymiennikowych. 

Termoenergetyka jest działem energetyki obejmującym wytwarzanie i przetwarzanie energii 
cieplnej, m.in. w energię elektryczną. Rozwój energetyki cieplnej zapoczątkowany został wy-
nalezieniem i zastosowaniem w przemyśle, parowego silnika tłokowego (XVIII w.) i odkryciem 
w pierwszej połowie XIX w. najważniejszych praw termodynamiki, a jego przyspieszenie datuje 
się na koniec XIX w. kiedy skonstruowano pierwszą turbinę parową. W ostatnich latach coraz 
częściej wykorzystuje się energię cieplną pochodzącą z ziemi (geotermia). Energia geotermicz-
na jest przyjazną dla środowiska, odnawialną, stabilną i zrównoważoną formą energii dającą 
szansę na zaspokojenie nawet całego światowego zapotrzebowania na energię użytkową.

Rys.1 Uproszczony przekrój Ziemi.

59

Typowy (średni) wzrost temperatury wraz z głębo-
kością wiercenia wynosi 1÷4°C na każde 100 m 
głębokości. Można przyjąć więc, że do głębokości 
10 km temperatura skorupy zmienia się liniowo, 
z przeciętną wartością 33°C/km

Energia geotermalna ze względu na wysoki koszt 
inwestycji (odwierty, odsalanie, wymiennikownie itp.) 
jest jednak jeszcze najmniej popularnym źródłem 
energii odnawialnej.

W Polsce, pozyskiwanie energii ze źródeł odna-
wialnych również „pozostawia w tyle” energię geo-
termalną, która u nas wykorzystywana jest jedynie 
jako bezpośrednie źródło ciepła dla celów rekre-
acyjnych oraz w ciepłownictwie. Struktura pozyska-
nia w Polsce, energii z OZE, według danych GUS [3] 
za 2018 r., wygląda następująco:

Biopaliwa stałe 69,26% 
Energia wiatru 12,4% 
Biopaliwa ciekłe 10,2% 
Biogaz  3,25% 
Energia wody  1,91% 
Odpady komunalne 1,11% 
Energia słoneczna 0,93% 
Pompy ciepła  0,67% 
Energia geotermalna 0,27%
Jak podaje na swoim portalu Państwowy Instytut 

Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy [4], eks-
ploatację wód złożowych, w zależności od warun-
ków geologicznych, hydrologicznych i termicznych, 
możemy podzielić na:

1. Geotermię płytką (niskotemperaturową) cechu-
jąca się temperaturą od kilkunastu stopni do 
ok. 20°C, wykorzystująca wody gruntowe do 

kilkuset metrów głębokości. Odbiór energii re-
alizowany jest przez pompy ciepła (wymienniki 
ciepła). System ten najczęściej ma zastosowanie 
w ogrzewaniu pojedynczych budynków. Czynni-
kiem obiegowym – nośnikiem ciepła, jest tutaj 
woda z dodatkiem środka przeciwzamarzające-
go (25÷30%) lub solanka[4].

2. Geotermię klasyczną (wysoko-temperaturo-
wą) opartą na naturalnych systemach geoter-
malnych. Woda termalna wykorzystywana jest 
bezpośrednio - doprowadzana systemem rur, 
bądź pośrednio - oddając ciepło chłodnej wo-
dzie i pozostając w obiegu zamkniętym. Otwo-
ry w tym przypadku dochodzą do znacznych 
głębokości (powyżej 2500 m), a temperatura 
medium grzewczego może osiągnąć na tyle 
wysoką wartość, że ciepło odzyskuje się w tra-
dycyjnych wymiennikach bez wspomagania 
pompą ciepła. Taka instalacja jest zdolna do 
ogrzania większej liczby budynków, a nawet 
miast. Przy bardzo wysokich temperaturach po-
wyżej 100°C (wody gorące, para wodna) ma 
także zastosowanie do produkcji energii elek-
trycznej[4].

3. Geotermię wzbudzaną (od angielskiego ter-
minu EGS – Enhanced Geothermal Systems), 
gdzie odbiór ciepła odbywa się poprzez zatła-
czane pod dużym ciśnieniem płyny (woda, so-
lanka, lub inne media, jak np. superpłyny), któ-
re cyrkulują przez gorącą strukturę skalną (np. 
systemy HDR - Hot Dry Rocks) [4]. 

mgr inż. Waldemar Wapiński
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Rys.2 Moc (w GW) elektrowni geotermalnych (czerwony) na 
świecie w latach 1992–2018 na tle elektrowni wiatrowych 
(niebieski) i słonecznych (żółty) - skala logarytmiczna. [2]

Rys.3 Podział eksploatacji wód złożowych.[PIG-PIB]
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Wody termalne rozumiane jako medium w tak 
zwanej geotermii klasycznej, znajdują się pod po-
wierzchnią prawie 80% terytorium Polski. Pomimo 
tak licznego występowania wód ich eksploatacja nie 
jest łatwa. Główną przeszkodą są zarówno warunki 
wydobycia jak i ekonomiczna strona tego typu przed-
sięwzięcia. W Polsce funkcjonuje 6 komunalnych 
ciepłowni geotermalnych. W ciągu ostatnich 3 lat 
uruchomiono także 3 lokalne geotermalne systemy 
ciepłownicze służące do zaopatrzenia w ciepło poje-
dynczych budynków użyteczności publicznej. Ponadto 
wody termalne wykorzystywane są w 19 ośrodkach 
rekreacyjnych, 12 uzdrowiskach geotermalnych, 1 
warzelni soli i 1 zakładzie hodowli ryb [4]. 

Według raportu „Renewables Global Status Re-
port”-REN 21 [5], na całym świecie w 2019 r., 
bezpośrednie wydobycie energii geotermalnej do 
zastosowań termicznych - wzrosło o około 8% czyli 
do ok. 30 GW. Największa część tej energii jest jest 
wykorzystana bezpośrednio do celów rekreacyjnych 
i leczniczych (kąpiel i pływanie) i stanowi około 44% 
całkowitego wykorzystania. Na drugim miejscu klasy-
fikuje się ogrzewanie obiektów i pomieszczeń (około 
39% bezpośredniego użycia). Pozostałe 17% bezpo-
średniego wykorzystywane jest do ogrzewania szklar-
ni (8,5%), zastosowań przemysłowych (3,9%), akwa-
kultury (3,2%), suszenia rolniczego (0,8%), topnienia 
śniegu (0,6%) i innych zastosowań (0,5%) [5].

Elektrownie geotermiczne pracują już w wielu kra-
jach świata, i uzyskują sprawność około 25%. Naj-
większe to:
• The Geysers Fields w USA (908MW),
• Cerro Prieto Geothermal Power Station – Meksyk 

(520 MW),
• Makban Geothermal Complex – Filipiny (485 

MW),
• Larderello we Włoszech (420 MW),
• CalEnergy Generation Salton Sea Geothermal 

Plants – Kalifornia, USA (327 MW),
• Wairakei w Nowej Zelandii (293 MW).

Ciepło z mórz i oceanów

Hydrotermia to wykorzystanie energii cieplnej 
wynikającej z różnicy temperatur na powierzchni 
i w głębi morza lub oceanu. Proces ten polega na za-
stosowaniu czynnika roboczego, który paruje w tem-
peraturze wody powierzchniowej, wprawia w ruch 
turbinę, w wyniku czego powstaje energia a czynnik 
jest skraplany za pomocą zimnej wody czerpanej 
z głębokości poniżej 300÷500 m. Możliwe jest to 
na obszarach równikowych; woda morska ma tam 
na powierzchni temperaturę nawet powyżej 30°C, 
a na głębokości 500÷1000 m temperaturę około 
5÷7°C. Czynnikiem takim jest amoniak, freon lub 
propan.

Cała instalacja wraz z generatorem znajduje się 
na pływającej platformie. Energia elektryczna dostar-
czana jest na ląd kablem morskim. Sprawność elek-
trowni maretermicznej wynosi 2,5% przy różnicy tem-
peratury 20°C, a 6% przy różnicy temperatury 40°C. 
Źródło energii jest niewyczerpalne i stale gotowe do 
wykorzystania, gdyż różnice temperatury wody morskiej 
w strefie równikowej są prawie stałe, niezależne od pory 
roku i dnia. Dlatego elektrownie maretermiczne mogą 
działać bez przerwy i zapewniać mniej więcej stałą ilość 
energii (czego nie można zagwarantować w przypadku 
elektrowni wiatrowych, czy wykorzystujących pływy mor-
skie). Wyżej opisana technologia OTEC (ang. Ocean 
Thermal Energy Conversion) wykorzystująca silnik ciepl-
ny została wynaleziona już w 1881 roku, wciąż jednak 
jest słabo rozwijana. Energia maretermiczna wykorzysty-
wana jest na wyspie Bali w Indonezji (5 MW), w Japoni 
(10 MW), na Tahiti (5 MW) i na Hawajach (40 MW). 
Potencjał tego źródła energii jest w niektórych obsza-
rach całkiem spory. Dla przykładu, w Indiach wybrzeże 
stanu Tamil Nadu pozwala na budowę elektrowni ma-
retermicznych o łącznej mocy 10 000 MW [6]. 

Ciepło odpadowe i resztkowe

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, jak 
również wzmożonej dyskusji na temat zrównoważonego 
rozwoju i związanej z nim ochrony paliw kopalnych, te-
mat efektywności energetycznej cieszy się coraz większą 
uwagą przemysłu energetycznego. 

Istnieją dwie możliwości zwiększenia wydajności ener-
getycznej instalacji służących do wytwarzania energii 
użytecznej. Modernizacja istniejących instalacji, lub wy-
korzystanie, dotychczas niewykorzystanych potencjałów 
energetycznych, takich jak ciepło odpadowe. Obie me-
tody prowadzą do zwiększenia uzysku energii z pierwot-
nych źródeł energii, a tym samym do zwiększenia efek-
tywności energetycznej.

Ciepło odpadowe to ciepło wytwarzane przez orga-
nizmy żywe lub instalacje techniczne w ramach proce-
sów i oddawane do środowiska. Jest ono spowodowane 
nieefektywnym wyposażeniem lub sterowaniem procesa-
mi oraz ograniczeniami termodynamicznymi.

Uwzględniając występujący poziom temperatury 
można dokonać następującej klasyfikacji ciepła odpa-
dowego [8]:
• niskotemperaturowe ciepło odpadowe: < 150°C
• średniotemperaturowe ciepło odpadowe: 

150÷500°C
• wysokotemperaturowe ciepło odpadowe: > 500°C

Największy niewykorzystany potencjał ciepła od-
padowego można znaleźć w sektorze przemysłowym. 
Szczególnie w przypadku bardzo energochłonnych pro-
cesów produkcyjnych. Istnieją liczne technologie, które 
przekształcają dotychczas niewykorzystaną energię na 
energię użyteczną, np:

• Odzyskiwanie przez przenoszenie ciepła.
Jest to najbardziej efektywne i jednocześnie naj-
prostsze technologiczne podejście do odzyskiwa-
nia ciepła odpadowego. Ciepło odpadowe jest 
pobierane ze strumienia spalin np. przez wymien-
nik ciepła i przekazywane do innego medium. 
Nośnikiem ciepła może być przy tym gorąca 
woda, olej termiczny, para wodna lub płyn w sta-
nie lotnym [8].

• Wytwarzanie energii elektrycznej z ciepła odpado-
wego.
Ciepło odpadowe jest przetwarzane na energię 
elektryczną zgodnie z przedstawioną wcześniej 
koncepcją odzysku ciepła. Do wytwarzania ener-
gii elektrycznej wykorzystywane są zazwyczaj dwie 
technologie. Energia elektryczna jest wytwarzana 
przez obieg wodno-parowy wykorzystujący turbinę 
parową bądź przez obieg oleju termicznego, który 
zasila ORC (Organic Rankine Cycle). Wytwarza-
nie energii elektrycznej za pomocą turbiny paro-
wej jest wykorzystywane jedynie przy temperatu-
rach ciepła odpadowego powyżej 300°C. Stopień 
sprawności turbiny parowej wynosi od 20 do 30%. 
Różnica rozwiązania ORC, w stosunku do turbiny 
parowej, polega na cieczy roboczej, która w ORC 
jest medium organicznym [7]. To organiczne me-
dium ma inne właściwości termodynamiczne niż 
woda i może być odparowywane w niższych tem-
peraturach i ciśnieniach. Do wytwarzania energii 
elektrycznej można wykorzystywać temperaturę 
ciepła odpadowego już od 50÷90°C i osiągnąć 
sprawność rzędu 24% [8].

• Do chłodzenia i klimatyzacji.
Ciepło odpadowe może być również wykorzysty-
wane do chłodzenia albo klimatyzacji budynków 
lub etapów tego procesu. Niskotemperaturowy 
system ogrzewania może być następnie wykorzy-
stany w sorpcyjnej instalacji chłodniczej do wytwa-
rzania zimnej wody [8].

• Wykorzystanie ciepła odpadowego za pomocą 
pomp ciepła [8]. 

W tym wypadku sprężarkowa pompa ciepła pracu-
je na tej samej zasadzie co lodówka. W zależności 
od różnicy temperatur proporcje między uzyskiwaną 
energią cieplną, a elektryczną konieczną do napę-
du sprężarki, wynoszą, od 3:1 do 4:1, co oznacza, 
że zużywając 1 kWh energii elektrycznej w pompie 
ciepła, uzyskuje się od 3 do 4 kWh energii cieplnej.

• Technologie specjalne. 
Istnieją też inne technologie, które są stosowane 
rzadziej ze względu na specjalne wymagania tech-
nologiczne np: wytwarzanie energii mechanicznej za 
pomocą silnika Stirlinga, energii elektrycznej za po-
mocą elementów termoelektrycznych (efekt termo-
elektryczny Seebecka) lub kogeneracja ciepła [8]. 
Szerzej o materiałach termoelektrycznych możemy 
przeczytać w poprzednim wydaniu Inżynierii Elek-
trycznej (Nr 03 s. 44-47) w artykule naszej koleżanki 
dr inż. Ewy Zawadzkiej [9].
Efektywność energetyczna w Polsce jest mniej wię-

cej trzy razy niższa niż w krajach Europy Zachodniej. 
Natomiast cele klimatyczno-energetyczne naszego 
kraju na 2030 r, zakładają wzrost efektywności ener-
getycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRI-
MES2007 oraz redukcję do 56÷60% udziału węgla 
w produkcji energii elektrycznej [10].

Duże ilości energii, marnuje się poprzez spalanie 
bez odzysku ciepła odpadowego, np. w pojazdach sa-
mochodowych (ok. 60% energii spalania w konwen-
cjonalnym silniku spalinowym o spalaniu wewnętrznym 
jest marnowanych jako ciepło odpadowe poprzez gazy 
wydechowe i system chłodzenia), procesach technolo-
gicznych i w różnego typu urządzeniach. Każdy sprzęt 
elektroniczny wytwarza ciepło, które nie jest wykorzy-
stywane. Gdyby można było zamienić całe ciepło, któ-
re wytwarza laptop, na prąd elektryczny, bateria wytrzy-
mywałaby trzy razy dłużej. Jeśli udałoby się wykorzystać 
całe marnowane ciepło silnika samochodowego, to 
samochody elektryczne miałyby kilkanaście razy więk-
szą wydajność. Duże ilości ciepła odpadowego z pro-
cesów technologicznych trafiają do atmosfery, zamiast 
ogrzewać obiekty i hale produkcyjne. Rozwiązaniem 
tego problemu jest zastosowanie układu przetwarza-
jącego ciepło odpadowe w energię elektryczną. Przy-
kładowo, z 1 litra wody odpadowej cieplejszej o 10°C 
od otoczenia, można uzyskać 35,37Wh energii, która 
może być wykorzystana do świecenia zwykłej żarówki 
o mocy 40W przez 0,88h lub żarówki LED-owej przez 
7,04h [11].

Podsumowanie

Reasumując, w związku z potrzebą oszczędności 
energii i koniecznością ochrony środowiska, dąży się do 
maksymalizacji wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii. Poszukuje się nowoczesnych, bardziej wydaj-
nych, skutecznych i oszczędnych rozwiązań. 

Fot.1. Kominy „wydalające” ciepło odpadowe. [Pixabay]
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Jedną z technologii o dużym potencjale jest meto-
da odzysku ciepła z wykorzystaniem efektu termoelek-
trycznego. Zależnie od źródła ciepła wykorzystujemy 
do tego celu energię aerotermalną, energię hydroter-
malną, energię geotermalną oraz coraz częściej ciepło 
odpadowe, którego wiele źródeł jest nadal niezagospo-
darowanych. Zaletą systemów termoelektrycznych jest 
to, że można zaprojektować je tak, aby wykorzystywały 
niewielkie źródła ciepła przy małej różnicy temperatur. 
Małe generatory tego typu mogą być masowo pro-
dukowane do odzysku ciepła w motoryzacji lub domu 
w kogeneracji ciepła i elektryczności, a także do mniej-
szych zastosowań. Przykładowe wynalazki wykorzystują-
ce termoelektryki to zegarki na rękę napędzane ciepłem 
ciała ludzkiego, rozruszniki serca, bransoletka zasilają-
ca telefony komórkowe, odtwarzacze mp3 czy też odzież 
termoelektryczna [11]. 

Wykorzystanie ciepła, do wytwarzania energii elek-
trycznej, w najbliższym latach będzie stanowiło ważny 
element gospodarki energetycznej - pokrycia wzrastają-
cego zapotrzebowania na energię, realizacji działań na 
rzecz obniżenia emisyjności, jak również dywersyfikacji 
energetycznej. Łatwiejszy dostęp do urządzeń umożli-
wiających jego odzysk, czy wytwarzanie coraz nowocze-
śniejszych materiałów termoelektrycznych o ulepszonych 
właściwościach, zapewni efektywniejsze wykorzystanie 
nawet małych ilości ciepła (np. odpadowego czy reszt-
kowego), zapewniając tym samym rozwój o charakterze 
zrównoważonym i wykazując większą dbałość o środo-
wisko przyrodnicze. ■
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Polski samochód elektryczny 
Izera będzie produkowany 
w Jaworznie
Zakłady produkujące polski samochód elektryczny 
Izera zostaną zbudowane w Jaworznie, najdalej na 
wschód wysuniętym, liczącym 100 tys. mieszkańców, 
mieście województwa śląskiego, na granicy 
z województwem małopolskim. Jaworzno uznano 
najlepszą lokalizacją, z 30 rozpatrywanych możliwości. 
Rzeczywisty początek budowy nastąpi w 2022 r. 
a początek produkcji aut elektrycznych przewidziany 
jest na 2024 r., natomiast docelowo przewidywana 
produkcja wyniesie 150 tys. samochodów 
elektrycznych rocznie. Całkowity koszt inwestycji 
wyniesie około 5 mld złotych, z czego 2 mld zł to 
koszt budowy samej fabryki, jak poinformował Piotr 
Zaremba Prezes Electromobility Poland. Izera będzie 
produkowana na terenach Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, w której działa już ponad 400 
firm, stwarzając 80 tys. miejsc pracy. Wg przewidywań 
inwestycja ta pozwoli na zatrudnienie ok. 15 tys. 
osób, z czego 3 tys. przy produkcji Izery w Jaworznie 
oraz 12 tys. u dostawców i kooperantów. Jest to 
szczególnie istotne w województwie śląskim ze względu 
na prowadzoną restrukturyzację kopalń. Minister 
klimatu dr inż. Michał Kurtyka doceniając znaczenie 
projektu, szczególnie dla województwa śląskiego 
obiecał jego wsparcie finansowe. O klasie Izery 
świadczą przewidywane jej parametry techniczne, takie 
jak jedno ładowanie do pełna zapewniające 400 km 
zasięgu, napęd pozwalający na przyspieszenie od 
0 do 100 km/h w niecałe 8 sekund, dwie pojemności 
baterii elektrycznych. 

Wiadomości

opracownie JS, na podstawie https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/
artykuly/8044706,izera-fabryka-jaworzno-polski-samochod-
elektryczny-produkcja-2024-rok-electromobility-poland.html

Z życia Instytutu 
Nowi Zastępcy Dyrektora w Łukasiewicz-Instytut 
Elektrotechniki
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Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki wchodzi na 
drogę rozwoju, w czym poprowadzi go nowy Dyrektor 
Instytutu dr inż Sebastian Wydra wraz z powołanymi 
ostatnio Zastępcami dr inż. Marcinem Parchomiu-
kiem obejmującym stanowisko Z-cy Dyrektora Insty-
tutu ds. Badań i Rozwoju oraz mgr inż. MBA Miro-
sławem Groszkiewiczem Z-cą Dyrektora Instytutu ds. 
finansowych i p.o. Z-cy Dyrektora Instytutu ds. Ad-
ministracyjnych. Priorytetem działania nowo-powoła-
nych Z-ców Dyrektora Instytutu jest, jak przedstawia 
to dr inż M. Parchomiuk, dbanie o rozwój istnieją-
cych oraz opracowanie innowacyjnych technologii 
wspierających rozwój przemysłu, pozyskanie większej 
ilości projektów badawczych, komercjalizacja wyni-
ków prac, zarówno na arenie krajowej jak i między-
narodowej. Opracowanie i wdrożenie sprawnego 
systemu zarządzania projektami, pozwali na sprawną 
koordynację i nadzór nad realizacją zadań w celu 
wykorzystania potencjału Instytutu. Z kolei mgr inż. 
MBA M. Groszkiewicz zamierza być partnerem dla 
Instytutu wspierającym jego rozwój oraz realizację 
planów poprzez wypracowanie strategii finansowej, 
restrukturyzację, komercjalizację produktów, udosko-
nalanie procesów operacyjnych i systemów, pomiar 
wskaźników realizacji planów, a także negocjacje 
kontraktów z kontrahentami, optymalizację kosztów, 
windykację należności i zarządzanie ryzykiem. Oby-
dwaj Dyrektorzy mają duże doświadczenie i osiągnię-
cia w swoich zawodowych specjalnościach, które dr 
inż M. Parchomiuk udokumentował podczas swojej 
ponad 15-letniej pracy w Instytucie Elektrotechniki, 
bezpośrednio po ukończenia studiów na Wydzia-
le Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Przeszedł 
on w Instytucie wszystkie szczeble drogi zawodowej 
począwszy od stażysty, aż do funkcji Kierownika Za-
kładu Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego. 
Ukończył również studia podyplomowe, studia dok-
toranckie w IEl i uzyskał stopień doktora z zakresu 
elektrotechniki w 2016 r. Absolwentem PW jest też 
mgr inż. MBA M. Groszkiewicz., który ukończył także 
Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej (MBA) oraz 
studia podyplomowe na Akademii Ekonomiczno-Hu-
manistycznej (Rachunkowość) i na SGH (Podatki). 
Do osiągnięć nowych Dyrektorów zaliczyć należy re-
alizację szeregu projektów, za które otrzymali wiele 
nagród, a SBŁ uważają za lidera innowacyjności, 
w którym rozwijać będą nowe technologie w ramach 
projektów badawczych oraz wykorzystywać nabyte 
doświadczenia menedżerskie w finansach i biznesie. 
Do hobby obydwu Z-ców Dyrektora Ł-IEl należy m.in. 
sport oraz muzykowanie.

Fot.1. Wręczenie przez Prezesa Sieć Badawcza Łukasiewicz Piotra Dardzińskiego 
powołania mgr inż. MBA Mirosławowi Groszkiewiczowi na stanowisko 
Z-cy Dyrektora Instytutu ds. finansowych i p.o. Z-cy Dyrektora Instytutu ds. 
Administracyjnych

Fot. 2. Wręczenie przez Prezesa Sieć Badawcza Łukasiewicz Piotra Dardzińskiego 
powołania dr inż. Marcinowi Parchomiukowi, na stanowisko Z-cy Dyrektora Instytutu ds. 
Badań i Rozwoju

opracownie JS, na podstawie materiałów Sieć Badawcza Łukasiewicz
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