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Szanowni Czytelnicy „Inżynierii Elektrycznej”

Tematem przewodnim szóstego numeru kwartal-
nika „Inżynieria Elektryczna” jest przedstawiana 
już Państwu wcześniej – elektromobilność. Jako 
że jest to jedna z podstawowych dziedzin, w któ-
rej Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki prowadzi 
swoje badania, to z przyjemnością prezentujemy 

zagadnienia dotyczące współczesnych wyzwań 
elektroenergetyki.

Dodatkowo z dumą publikujemy informacje związane 
z projektem eVan, z którym to naszemu zespołowi udało 
się przejść do kolejnego etapu w prowadzonym postępo-
waniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Z nutką nostalgii przedstawiamy sylwetki dwóch dyrek-
torów, którzy do dziś są wspominani przez pracowników 
Instytutu: Wiesława Serugę oraz Stefana Paradowskiego, 
tym samym kończąc cykl prezentowania sylwetek daw-
nych dyrektorów Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki. 

Rozpoczynamy natomiast nowy cykl. Na łamach naszego 
kwartalnika będziemy prezentować Państwu pionierów 
elektryki i elektrotechniki, zaczynając od Nikoli Tesli. 

Mimo nadal panującej pandemii, świat nie zwalnia, więc 
my też nie. W bieżącym numerze kwartalnika przed-
stawiamy zagadnienia związane z rozwojem napędów 
zabudowanych w piastach kół pojazdów BEV oraz pro-
jekt ITER, który bacznie obserwujemy z uwagi na wystę-
pującą syntezę jądrową. Na przykładzie warszawskiego 
metra nasi czytelnicy dowiedzą się więcej na temat sieci 
powrotnej. Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się 
z materiałem dotyczącym Wawerskiego Klastra Energii, 
do którego należy Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki. 

Nasi pracownicy z Oddziału Technologii i Materia-
łoznawstwa Elektrotechnicznego dzielą się wiedzą na 
temat haloizytu, który może być wykorzystywany jako na-
pełniacz lakierów elektroizolacyjnych oraz do witryfikacji 
– procesu unieszkodliwiania odpadów paleniskowych. 

Zachęcamy do lektury tych i innych artykułów publikowa-
nych na łamach kwartalnika.

Z redakcyjnym pozdrowieniem 
dr inż. Sebastian Wydra 

redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”
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Pionierzy elektryczności: Nikola Tesla

Drodzy Czytelnicy. Dotychczas w naszym cza-
sopiśmie prezentowaliśmy najnowsze osią-
gnięcia współczesnej elektrotechniki. Jednak 

należy pamiętać, że te osiągnięcia na ogół są moż-
liwe dzięki wcześniejszym odkryciom dokonanym 
przez pionierów elektryczności. W poszczególnych 
zeszytach, w tym – ostatnim numerze Inżynierii Elek-
trycznej, pojawiały się akcenty historyczne związane 
z 75-leciem Instytutu i działalnością Zakładów na 
przestrzeni tych lat. Przedłużeniem tej historycznej te-
matyki jest niniejszy artykuł poświęcony prezentacji 
jednego z „ojców” elektryki – Nikoli Tesli. Wniósł 
on istotny wkład w tę dziedzinę, jako twórca około 
120 patentów, a widomym przykładem uznania Tes-
li jest pochodząca od jego nazwiska jednostka in-
dukcji magnetycznej oraz najbardziej znana marka 
samochodów elektrycznych. Jego osiągnięcia w za-
kresie silników prądu przemiennego i techniki wyso-
kich napięć są szczególnie zbieżne z działalnością 
Ł – Instytutu Elektrotechniki. Sylwetki innych pionie-
rów elektryczności przedstawione będą w kolejnych 
sukcesywnie publikowanych artykułach.

Nikola Tesla: Życie i wynalazki 

Nikola Tesla urodził się 10 lipca 1856 r. w rodzi-
nie serbskiej narodowości w Smiljanie na Chorwacji, 
natomiast zmarł w dn. 7 stycznia 1943 r. w Nowym 
Jorku. Jego ojcem był prawosławny duchowny Milutin 
Tesla, a matką Georgina Mandić. Pierwotnie, podob-
nie jak ojciec, miał zostać duchownym, jednak z po-
mocą miejscowego nauczyciela udało mu się otrzymać 
stypendium na Politechnice w Grazu, gdzie odbył stu-
dia inżynieryjne. Zainteresował się wówczas za sprawą 
wykładowcy elektrotechniką i następnie podjął pracę 
w urzędzie telegraficznym w Budapeszcie gdzie podob-
no już wpadł na pomysł budowy silnika prądu prze-
miennego. Kolejnym miejscem jego pracy był Paryż 
i zakłady Continental Edison Company, produkujące 
aparaturę elektryczną w oparciu o patenty Edisona: 
silniki, prądnice, oświetlenie. Nikola Tesla wykazał się 
tutaj swoimi zdolnościami z zakresu elektryczności, np. 
naprawiając uszkodzoną instalację na stacji kolejowej 
w Strasbourgu, czego jednak według niego nie do-
ceniono, nie przyznając mu nagrody za tę prestiżową 
pracę ratującą honor firmy. Przeniósł się więc do USA, 
gdzie pracował bezpośrednio u samego Thomasa Alvy 
Edisona, który chętnie przyjął swojego młodszego ko-
legę, słysząc o jego dotychczasowych osiągnięciach. 
Wówczas drogi obydwu wybitnych naukowców, serb-
skiego wizjonera N. Tesli i amerykańskiego wynalaz-
cy i przedsiębiorcy, znanego wszystkim z wynalezienia 
żarówek, zeszły się. Pierwotnie cechowało obydwu 
uczonych wzajemne zauroczenie i życzliwość, które 
niestety z czasem przerodziły się w ostry konflikt, na tle 
preferowanej formy wykorzystania energii elektrycz-
nej, w postaci stało-prądowej jak udowadniał to T. A. 
Edison, podczas gdy N. Tesla zaproponował pierwszą 
koncepcję wykorzystania prądu przemiennego w silni-
kach i generatorach, ale także do przesyłu energii elek-
trycznej. W ciągu kilku tygodni pracy w Laboratorium 
Edisona N. Tesla dostał awans i otrzymał zadanie po-
prawy wydajności procesu generowania prądu w jego 
elektrowniach. T. A. Edison był bowiem nie tylko na-
ukowcem, wynalazcą, ale także amerykańskim przed-
siębiorcą. Obiecał on Tesli, że jeśli wydajność elektrow-
ni wzrośnie o 50%, wypłaci mu 50 000 USD nagrody. 
N. Tesla w ciągu niecałego roku zrealizował to zadanie 
i następnie w celu poprawy wydajności o dalsze 50% 
zaproponował Edisonowi przejście w jego elektrow-
niach na produkcję prądu przemiennego w miejsce 
dotychczas stosowanego prądu stałego. Edison nie 
zaakceptował koncepcji przejścia na prąd przemienny, 
a także nie zapłacił Tesli obiecanego wynagrodzenia 
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i wtedy zaczęła się ostra rywalizacja pomiędzy obydwo-
ma wynalazcami. Tak znana, że była ona przedmio-
tem nawet nakręconego w 2017 r. filmu „Current war” 
(Wojna o prąd), który ukazuje kulisy rywalizacji między 
T. A. Edisonem i N. Teslą o to, jaki system elektrycz-
ny: prądu stałego czy przemiennego zrewolucjonizu-
je rynek przesyłu energii elektrycznej. W wyniku tego 
konfliktu N. Tesla zrezygnował z pracy w laboratorium 
T. A. Edisona i przez następny rok, od wiosny 1886 
r. do wiosny 1887 r., musiał podejmować się rozma-
itych prac fizycznych, w tym kopania rowów. Z obecnej 
perspektywy można stwierdzić, że zdecydowanie rację 
w tym sporze miał N. Tesla, gdyż energia elektryczna 
przesyłana jest głównie prądem przemiennym przy 
wysokim napięciu, co zapewnia wysoką moc przesy-
łu, jego zakres, bezpieczeństwo i sprawność rozdziału 
energii elektrycznej. Dzięki temu w końcu XIX wieku li-
nie przesyłu prądu przemiennego wyparły linie prądu 
stałego, które obecnie również są używane w szczegól-
nych okolicznościach, np. przy przesyle prądu kablami 
nadprzewodnikowymi w celu ograniczenia strat mocy, 
tak istotnych w kriogenicznych temperaturach. W Pol-
sce najbardziej znana jest linia przesyłu prądu stałe-
go o długości 254 km i mocy 600 MW przy napięciu 
450 kV kablem podmorskim między Szwecją a Polską, 
wychodzącym w okolicy Słupska. Technologia stało-
-prądowego, wysokonapięciowego przesyłu prądu 
została rozwinięta na większą skalę właśnie w Szwecji 
po 1930 r. przez firmę ASEA, natomiast pierwsza stało-
-prądowa komercyjna linia powstała w ZSRR w 1951 r. 
i łączy ona Moskwę z Kaszyrą. 

Gdy pracował jeszcze jako kopacz rowów, udało 
się N. Tesli nawiązać kontakt z Georg'em Westingho-
use'em, właścicielem firmy Western Union Telegraph 
Company, co zaowocowało założeniem jego pierwszej 
firmy Tesla Electric Light Company. Od tego momentu 
osiągnięcia N. Tesli nabrały tempa i w 1887 r. wniósł 
on zgłoszenie patentowe dotyczące dystrybucji energii 
w postaci sieci prądu przemiennego. Było to dla Tesli 
dużą innowacją, zwłaszcza że poprzednio uruchomił 
on pierwszą na świecie 110-woltową sieć elektroener-
getyczną prądu stałego, dostarczającą prąd do 59 
klientów dolnego Manhattanu. G. Westinghouse zafa-
scynowany pomysłami N. Tesli pomógł mu zbudować 
pierwszą elektrownię prądu przemiennego oraz linię 
przesyłową, która zasilała system oświetleniowy na sta-
cjach kolejowych Western Union wyposażony w świe-
tlówki. W tym celu N. Tesla skonstruował także silnik 
elektryczny zasilany prądem przemiennym. 

Ten progres w osiągnięciach Tesli próbował po-
wstrzymać T. Edison, prowadząc kampanie na temat 

niebezpieczeństwa stosowania prądu przemien-
nego, czego jednym z najbardziej znamiennych 
przykładów było porażenie z oczekiwanym skut-
kiem – wysokim napięciem przemiennym równym 
6 kV zwierząt, w tym słonia, a także skonstruowanie 
krzesła elektrycznego. Ten konflikt między dwoma 
wybitnymi wynalazcami z jednej strony mógł do-
prowadzić do tego, że w 1915 r. obydwaj straci-
li szansę na otrzymanie wspólnej nagrody Nobla, 
chociaż wiele na to wskazywało, gdyż nawzajem 
pomniejszali swoje osiągnięcia, a z drugiej strony 
wzajemna rywalizacja przyczyniła się do powstania 
wielu przełomowych wynalazków, w pełni doce-
nionych dopiero znacznie później. Jednym z naj-
bardziej spektakularnych wynalazków N. Tesli było 
właśnie zbudowanie w 1887 r. silnika indukcyjne-
go prądu przemiennego, który wykorzystywał prąd 
wielofazowy i opatentowany został w 1888 r. Był 
to bezkomutatorowy silnik, co pozwalało uniknąć 
iskrzenia i stosowania szczotek. Wiadomość o tym 
patencie dotarła do G. Westinghouse’a, który po-
szukiwał właśnie silnika przemienno-prądowego 
do swoich rozwiązań. W lipcu 1888 r. podpisana 
została umowa licencyjna z G. Westinghouse’em 
na silnik indukcyjny wielofazowy Tesli i projekty 
transformatorów opiewająca na 60 000 USD. Za-
wierała ona także klauzulę, zapewniającą Tesli ho-
norarium w wysokości 2,50 USD od mocy jednego 
konia mechanicznego wyprodukowanych silników. 
Silnik ten przewidziany był do zasilania sieci tram-
wajowej w Pittsburgu, gdzie mieściły się zakłady 
Westinghouse. Jednak ostatecznie ze względu na 
trudności ze zmianą prędkości obrotów tego silni-
ka zastosowany został silnik stałoprądowy, co było 
wodą na młyn kampanii za prądem stałym prowa-
dzoną przez firmę Edison Electrics. Jednocześnie 

prof. dr hab. Jacek Sosnowski

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Fot. 1. Nikola Tesla w wieku około 40 lat (domena publiczna) Fot. 2. N. Tesla w swoim laboratorium wysokonapięciowym
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w tych latach miał miejsce kryzys gospodarczy zwią-
zany z problemami bankowymi, co w połączeniu 
z ostrą konkurencją między firmami elektrycznymi, 
a personalnie między Edisonem i Teslą, groziło ban-
kructwami, w konsekwencji czego silnik Tesli także 
tracił na znaczeniu. W tej sytuacji Tesla na prośbę 
G. Westinghouse’a bez konsultacji z adwokatami 
zgodził się na odstąpienie od klauzuli o opłacie li-
cencyjnej na produkcję tego silnika, która, jak obec-
nie to wynika, po latach uczyniłaby go jednym z za-
możniejszych ludzi na świecie. W następnych latach 
sytuacja gospodarcza się poprawiła i coraz bardziej 
zaczęto doceniać N. Teslę. Kolejnym jego wynalaz-
kiem była cewka wysokonapięciowa wysyłająca fale 
elektromagnetyczne. Pierwotnie miała ona przesyłać 
energię elektromagnetyczną bezprzewodowo, lecz 
w następnej koncepcji stanowiła ona pierwszy pro-
totyp przesyłu fal dźwiękowych, czyli radia. N. Tesla 
chciał opatentować ten wynalazek, jednak o kilka 
wręcz dni ubiegł go G. Marconi, który otrzymał za 
skonstruowanie radia nagrodę Nobla. Proces są-
dowy wytoczony Marconiemu przez Teslę za wyko-
rzystanie bez jego zgody opatentowanej cewki do-
prowadził go do bankructwa i został rozstrzygnięty 
na korzyść Tesli dopiero po jego śmierci. Kolejne 
wynalazki Tesli dotyczyły w dzisiejszej nomenklaturze 
zakresu sterowania i robotyki: konstrukcji zdalnie 
sterowanych maszyn kroczącej, latającej i maszyny 
pływającej. Opatentował też stosowany w tym celu 
pierwszy model pilota radiowego i skonstruował 
pierwowzór mobilnego robota. Ostanie lata życia 
N. Tesla poświęcił na prace nad koncepcją „wolnej 
energii” i w 1901 r. opatentował aparat do wyko-
rzystywania energii promienistej (Słońca, promieni 
kosmicznych), zajmował się bronią cząsteczkową. N. 
Tesla opracował blisko 300 patentów. Chroniły one 
jego 125 wynalazków w 26 krajach. Do czołowych 
jego osiągnięć należą: wielofazowy silnik elektrycz-
ny prądu przemiennego i przesył tym prądem ener-
gii na duże odległości, transformator rezonansowy, 
bezprzewodowy transfer energii elektrycznej, turbina 
talerzowa, radiotechnika i zdalne sterowanie, odkry-
cie promieni X. Natomiast chyba najbardziej niezwy-
kłym jego wynalazkiem jest silnik napędzany chrabą-
szczami przyczepionymi do ramion wiatraka, które 
machając skrzydłami powodowały jego obrót. Idea 
ta po latach doprowadziła go do budowy pierwszej 
elektrowni wodnej prądu przemiennego na wodo-
spadzie Niagara. N. Tesla zmarł 7 stycznia 1943 r. 
w apartamencie nr 3327 (miał on zaufanie do liczb 
podzielnych przez 3) hotelu New Yorker w Nowym 
Jorku. O tajemniczości N. Tesli świadczy to, że swoje 
notatki zapisywał szyfrem, a znaczna ich część bez-
pośrednio po jego śmierci zniknęła lub została skon-
fiskowana. ■

Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zaini-
cjował powstanie Wawerskiego Klastra Energii.

Klaster jest to program edukacyjno-promo-
cyjny, którego głównym celem jest poszerzenie 
ekoświadomości mieszkańców dzielnicy Wawer. 
Projekt obejmuje współpracę z firmami i orga-
nizacjami pozarządowymi, by edukować i zwięk-
szać zaangażowanie lokalnej społeczności. Ak-
tywując do działania ludzi z różnych środowisk 
i w każdym wieku, będzie można stworzyć wa-
runki do stałego, zrównoważonego, nowoczesne-
go i efektywnego rozwoju odnawialnych źródeł 
energii. Będzie to służyć poprawie lokalnego bez-
pieczeństwa energetycznego i zapewnienia kon-
kurencyjności gospodarczej w sposób przyjazny 
dla środowiska przy uwzględnieniu miejscowych 
zasobów i potrzeb mieszkańców.

Koordynator Wawerskiego Klastra Energii:

Instytut Edukacji Pozytywnej

Partnerzy Klastra Energii:

Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Mazowiecka Agencja Energetyczna

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Instytut Łączności

Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Józefa Horsta w Warszawie

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy 
w Dzielnicy Wawer

Projekt przewiduje rozwój Wawra w kierunku 
wizji dzielnicy najbardziej zielonej, nie tylko pod 
względem ilości terenów zielonych, ale również 
jako centrum ekologicznych rozwiązań sprzyja-
jących współgraniu z naturą, dbaniem o planetę 
i tworzeniu jak najlepszych warunków dla miesz-
kańców w zakresie dostępu do OZE.

Dzielnica Wawer ma być oazą dla ludzi po-
szukujących zielonej i innowacyjnej przestrzeni 

w wielkim mieście. Projekt oprócz zwiększenia 
dostępności i sprzyjających warunków dla miesz-
kańców do korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i różnych form finansowania moderni-
zacji ekologicznych przewiduje również szeroko 
pojętą ekoedukację. Projekt angażuje szkoły, 
które dzięki współpracy z Instytutem Edukacji Po-
zytywnej będą mogły realizować i współtworzyć 
innowacyjny program edukacji ekologicznej obej-
mujący zarówno działania skierowane do dzieci 
i młodzieży, jak i osób dorosłych mieszkańców 
dzielnicy Wawer. To pierwsze tego typu działania 
w Warszawie.

Dzięki powstaniu Klastra Energii będziemy 
promować i realizować innowacyjne działania 
przestrzenno-energetyczne, które przyczynią się 
do tego, że każdy z nas na co dzień będzie mógł 
skorzystać z energii paneli fotowoltaicznych, 
zobaczyć jak dzielnica zmniejsza emisję CO2, 
a może i wybrać się do pierwszej minielektrowni 
wodnej lub poznać możliwości naukowe i bizne-
sowe naszych partnerów. Klaster Energii to pierw-
szy krok do stworzenia partnerstwa międzysekto-
rowego, którego głównym celem jest połączenie 
naszych działań na rzecz poprawy klimatu, aby 
kolejne pokolenia z pełną świadomością tworzyły 
nie tylko klimat dzielnicy Wawer, ale także klimat 
naszej planety.

Chcesz być na bieżąco z działaniami Wawer-
skiego Klastra Energii?

Więcej informacji znajdziesz na Facebooku: 
www.facebook.com/WawerskiKlasterEnergii

Wiadomości

opracownie JS na podstawie wiadomości prasowych Sieć 
Badawcza Łukasiewicz; fot. mat. prasowe lukasiewicz.gov.pl

Wawerski Klaster Energii

Centrum Oceny Technologii 
w Sieci Badawczej Łukasiewicz
W ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz powstaje 
Centrum Oceny Technologii (COT), którego 
zadaniem jest rekomendowanie najbardziej 
korzystnych kierunków rozwoju technologicznego. 
W Centrum prowadzone będą badania dotyczące 
zalet, ryzyka i skutków wdrażania nowych technologii 
nie tylko na bieżąco, ale też wykorzystania tych 
technologii w pewnej perspektywie czasowej. 
Jako przykład podać można technologię rafinacji 
ropy naftowej opracowaną przez patrona Sieci 
I. Łukasiewicza w celu pozyskania taniego źródła 
alkoholu, która została wykorzystana przez niego 
jako paliwo w wynalezionej lampie naftowej, 
a dopiero przyszłość przesądziła o jej prawdziwym 
zastosowaniu w silnikach spalinowych. Ważnym 
obszarem działalności Ośrodka będzie ocenienie 
perspektyw rozwoju nowych technologii, a także 
ich rzetelna ocena i popularyzacja prowadzonych 
badań dotyczących np. nowych szczepionek, sieci 
5G, organizmów modyfikowanych genetycznie 
czy energetyki jądrowej, na temat których wiedza 
społeczna nie jest zbyt duża, a wiadomości w mass 
mediach są z kolei często wyolbrzymiane.
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Współczesne wyzwania elektroenergetyki – rozwój 
elektromobilności

Elektromobilność w Polsce

Rosnąca świadomość społeczna w zakresie eko-
logii oraz coraz to bardziej restrykcyjne przepi-
sy dotyczące emisyjności nakładane przez Unię 

Europejską (UE) powodują, że wiele przedsiębiorstw 
energetycznych musi poszukiwać alternatywnych 
form wytwarzania energii, głównie z Odnawialnych 
Źródeł Energii (OZE), a także rozwiązań zmniejsza-
jących emisyjność ich jednostek wytwórczych [1]. 
Problem zaostrzonych limitów emisji spalin doty-
czy zarówno sektora energetycznego, jak i innych 
branż przemysłowych. Najlepszym przykładem jest 
sektor motoryzacyjny, który to od kilku lat czynnie 
uczestniczy w procesie obniżania emisyjności spa-
lin i spełnienia nałożonych limitów [2, 3]. Jednym 
z wielu podejmowanych działań w tym zakresie jest 
promocja elektromobilności, czyli szeregu rozwią-
zań technicznych i eksploatacyjnych zastosowanych 
w środkach transportowych opartych na pojazdach 
elektrycznych (każdego rodzaju). W ostatnich la-
tach przybrały na znaczeniu szczególnie rozwiąza-
nia zaimplementowane w osobowych samocho-
dach elektrycznych (ang. Electric Vehicle – EV) [4]. 
Rozpoczęto również proces elektryfikacji drogowe-
go transportu publicznego z wykorzystaniem auto-
busów elektrycznych [5]. Warto jednak podkreślić, 
że główną rolę w tym procesie odgrywa transport 
prywatny. Bierze się w nim pod uwagę zarówno 
bateryjne pojazdy elektryczne (ang. Battery Electric 
Vehicle – BEV), jak i hybrydowe pojazdy elektrycz-
ne z możliwością przyłączenia ich do zewnętrzne-
go źródła zasilania (ang. Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle – PHEV). W Polsce obecny ilostan pojaz-
dów elektrycznych można sprawdzić w tzw. Liczni-
ku Elektromobilności, prowadzonym przez Polskie 
Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) [6]. Na 
rysunku 1 przedstawiono dane dotyczące liczby po-
jazdów elektrycznych w Polsce.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych 
pojawiła się coraz to większa liczba stacji ładowa-
nia dla tych pojazdów (ang. Electric Vehicle Supply 
Equipment – EVSE). Na rys. 2 przedstawiono liczbę 
ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce.

Dwukrotny wzrost liczby stacji ładowania i pojaz-
dów EV w okresie 1 roku stanowi olbrzymie wyzwanie 
dla sektora elektroenergetycznego. W wielu publika-
cjach naukowych dotyczących elektromobilności po-
mija się aspekty oddziaływania pojazdów elektrycznych 
na pracę sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, margina-
lizując potencjalne problemy, które wynikają z przyłą-
czenia stacji lub punktów ładowania do sieci. Należy 
pamiętać, że stacja ładowania jest niczym innym jak 
punktem odbioru energii elektrycznej, który musi zo-
stać przyłączony do sieci dystrybucyjnej, podobnie jak 
podłącza się innych odbiorców komercyjnych na po-
ziomie niskiego (nN) lub średniego (SN) napięcia [7].

Stacje i punkty ładowania – czyli co 
tak właściwie przyłączamy do sieci 
elektroenergetycznej?

Pojazdy elektryczne są ładowane za pomocą spe-
cjalnych ładowarek. W tym momencie pojawia się 
podstawowe pytanie, jak poprawnie zdefiniować „ła-
dowarkę”? W rozwiązaniu tego problemu powinny 
pomóc: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w spra-
wie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych [8] 
i Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatyw-
nych z dnia 11 stycznia 2018 r. [9]. Wprowadzono 
w nich definicje punktu ładowania i stacji ładowania, 
przy czym dokonano także podziału na rodzaje punk-
tów ładowania z uwzględnieniem ich mocy (rys. 3).

Punkt ładowania (ang. recharging point 
lub charging point) to urządzenie, które umożliwia 
ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego lub 
wymianę akumulatora pojedynczego pojazdu elek-
trycznego.

Należy wspomnieć, że polska ustawa dodatkowo 
doprecyzowuje typy pojazdów w definicji punktu ła-
dowania, tj. pojazdu elektrycznego, hybrydowego lub 
autobusu zeroemisyjnego.

Pozornie wydaje się, że stacja ładowania i punkt 
ładowania są pojęciami tożsamymi. Jednakże anali-
zując definicje zawarte w Ustawie o elektromobilno-
ści należy rozróżnić te dwa pojęcia. Stacja ładowania 
(ang. Electric Vehicle Supply Equipment – EVSE) jest to: 
urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania 
o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, 
związane z obiektem budowlanym, lub wolnostojący 
obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jed-
nym punktem ładowania o normalnej mocy lub punk-
tem ładowania o dużej mocy [9]. W Ustawie znajduje 
się także definicja ogólnodostępnej stacji łado-
wania, czyli stacji ładowania dostępnej na zasadach 
równoprawnego traktowania dla każdego użytkownika 
EV. Graficzną interpretację różnicy między punktem ła-
dowania a stacją ładowania przedstawiono na rys. 4.

Rozróżnienie tych pojęć jest istotne z punktu wi-
dzenia ustalenia mocy przyłączeniowej stanowiska 
do ładowania pojazdów elektrycznych. Często bo-
wiem mylnie używa się dwóch ww. pojęć wymien-
nie, przez co można doprowadzić do złego osza-
cowania mocy przyłączeniowej. Z punktu widzenia 
systemu elektroenergetycznego, a także Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) bardziej znacząca 
jest moc znamionowa stacji ładowania. Warto tak-
że podkreślić, że dzięki wykorzystaniu przekształtni-
ków energoelektronicznych można w łatwy sposób 
ograniczyć moc pobieraną przez stację ładowania. 
W tab. 1 przedstawiono ogólny podział stacji ła-
dowania ze względu na ich moce, przeznaczenie, 
czasy ładowania oraz preferowane typy pojazdów.

Mając na uwadze moc znamionową stacji łado-
wania, można oszacować potencjalne zmiany w za-
potrzebowaniu na moc i energię dla danego ob-
szaru. Dodatkowo potrzebne jest oszacowanie liczby 
pojazdów EV, a wraz z nią prognozowany wzrost za-
potrzebowania na energię. W literaturze naukowej 
można znaleźć wiele rozwiązań tego problemu np. 
z wykorzystaniem analizy Big Data [12], sieci neuro-
nowych [13], metod uczenia maszynowego [14] i in-
nych metod matematycznych [15, 16]. W analizach 
technicznych najczęściej określa się ono w rocznym 
horyzoncie czasowym. Prognozowane wartości do-
datkowego rocznego zapotrzebowania na energię 
w 2025 roku (1 mln pojazdów elektrycznych we-
dług planów Ministerstwa Energii) oscylują wokół 
kilku terawatogodzin [17]. W pracach badawczych 
[11, 18, 19] można znaleźć zbliżone wartości, nie-
mniej jednak dokładność prognoz zależy od przyję-
tych założeń takich jak: liczba pojazdów EV danego 
typu, stosunek pojazdów osobowych do ciężaro-
wych, średnie zużycie energii elektrycznej oraz rocz-
ny przebieg pojazdów. Nieco większym problemem 
jest określenie zapotrzebowania na moc. Jest to 
związane z koniecznością obliczenia średniej mocy 
godzinowej, która zostanie dodana do istniejącego 
profilu zapotrzebowania na moc w danym regionie. 
Tutaj należy podkreślić różnicę między średnią mocą 
godzinową a mocą chwilową pobieraną przez po-
jazd elektryczny. Dla zobrazowania tego problemu 
można wyobrazić sobie sytuację, kiedy pojazd EV ła-
duje się w ciągu 30 min z mocą chwilową 100 kW. 
Okazuje się, że średnia moc godzinowa będzie rów-
na 50 kW, dlatego że przez 30 min moc chwilowa 
będzie równa 0. Wobec tego przyłączanie do sieci 
elektroenergetycznej stacji ładowania jest ogrom-
nym wyzwaniem dla Operatora Systemu Dystrybu-

mgr inż. Krzysztof Zagrajek

Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Warszawska

Rys. 1. Stan elektromobilności w Polsce – na podstawie danych 
PSPA [6]1

1 Dostępne dane na stronie PSPA nie uwzględniają IX 2019 r.

Rys. 2. Liczba ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce – na 
podstawie danych PSPA [6]

Rys. 3. Podział punktów ładowania ze względu na ich moc – na 
podstawie [9]

Rys. 4. Stacja ładowania i punkt ładowania
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cyjnego i Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). 
W pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizy 
rozpływowe w celu sprawdzenia wystarczalności infra-
struktury sieciowej, biorąc do obliczeń wartości mocy 
chwilowej. Należy ponadto pamiętać, że zarówno 
transformatory, jak i linie elektroenergetyczne muszą 
być zaprojektowane na przeniesienie prądów wynika-
jących z mocy chwilowej ładowania. Dopiero w kolej-
nym kroku można dokonać analizy wpływu ładowania 
pojazdów elektrycznych na dobowe zapotrzebowanie 
na moc w danym regionie. Jednakże do tej analizy 
potrzebne są jeszcze dane dotyczące rodzajów pojaz-
dów elektrycznych poruszających się po danym ob-
szarze. Wynika to m.in. z tego, że w zależności od typu 
pojazdu i sposobu jego wykorzystania będą występo-
wały różnice dla takich parametrów jak częstotliwość 
ładowania i mocy pobieranych przez te pojazdy. Na 
przykład samochody osobowe będą najczęściej ła-
dowane w nocy w miejscach zamieszkania i będą to 
niewielkie moce ładowania. Natomiast w ciągu dnia 
pojazdy te będą ładowane w zakładach pracy lub 
„w trasie”, głównie na stacjach paliw. Uwzględnia-
jąc oczekiwania użytkowników tych pojazdów, moż-
na się spodziewać, że czasy tych ładowań mogą być 
krótsze, ale moc będzie znacznie większa. Podobnym 
przykładem są autobusy elektryczne. Charakterystyka 
ich wykorzystania wskazuje na nocne ładowanie w za-
jezdniach autobusowych z mocą kilkudziesięciu kilo-
watów, natomiast w ciągu dnia będą one ładowane 
często, krótko i z dużą mocą, dochodzącą do kilkuset 
kilowatów lub nawet megawatów [5].

Wpływ ładowania samochodów osobowych 
na lokalny system elektroenergetyczny

W celu zobrazowania wpływu ładowania na sys-
tem elektroenergetyczny posłużyć się można przy-
kładową symulacją dla Warszawy. Obecnie w War-
szawie porusza się około 1 330 000 samochodów 
osobowych. Zakładając, że odsetek samochodów 
osobowych elektrycznych będzie wynosić 5%, to licz-
ba pojazdów elektrycznych będzie wynosić 66 500. 
Przyjmując, że średni roczny przebieg pojazdu elek-
trycznego wynosiłby ok. 10 000 km rocznie, a zu-
życie energii przez ten pojazd wynosiłoby 0,2 kWh/
km, można założyć, że roczne zapotrzebowanie na 
energię przez wszystkie pojazdy elektryczne wyno-
siłoby 133 GWh. Biorąc pod uwagę, że dobowe 
zapotrzebowanie na energię w Warszawie oscyluje 
koło 19 GWh [20], roczny wzrost zapotrzebowania 
na energię elektryczną w Warszawie z powodu ła-
dowania pojazdów elektrycznych wyniósłby ok. 2%. 
Podobną symulację można przeprowadzić w zakresie 
zapotrzebowania na moc. Dla celów tej symulacji 
założono, że 50% pojazdów elektrycznych będzie ła-
dować się w godzinach 00:00 ÷ 06:00 i 18:00 ÷ 
24:00 z średnią mocą godzinową 5 kW (ładowanie 
w domach) oraz 20% pojazdów będzie ładować się 
w pozostałych godzinach doby z średnią mocą go-
dzinową 20 kW. Uwzględniając powyższe założenia, 
można je porównać z krzywą zapotrzebowania na 
moc dla Warszawy z dnia 28.08.2020 r. Wyniki tego 
porównania przedstawiono na rys. 5.

Na podstawie rys. 5 można stwierdzić, że poten-
cjalny przyrost zapotrzebowania na moc będzie sta-
nowić poważne wyzwanie dla OSD i OSP. Istnieją 
jednak techniczne możliwości ograniczenia negatyw-
nego wpływu na sieć elektroenergetyczną. Do takich 
działań można zaliczyć zastosowanie technologii in-
teligentnego ładowania (ang. Smart Charging), czyli 
sterowania mocy ładowania w zależności od ustawień 
operatora stacji ładowania. Drugą technologią, któ-
rą można zastosować, jest rozładowywanie pojazdu 
na potrzeby sieci elektroenergetycznej lub odbiorców 
(ang. Vehicle-to-anything – V2X). Przy czym najczęściej 
omawiana jest technologia rozładowania pojazdu 
do sieci elektroenergetycznej: Vehicle-to-grid – V2G. 
W szczególności ta pierwsza będzie łatwiejsza w im-
plementacji, ze względu na mniejszy stopień skompli-
kowania modelu biznesowego i dostosowanie się do 
regulacji prawnych.

Potencjalny wpływ technologii V2G oraz algoryt-
mów inteligentnego ładowania Smart Charging na 
pracę systemu elektroenergetycznego przedstawiono 
na rys. 6. Założeniem jest zbliżenie krzywej zapotrze-
bowania na moc do wartości średniego dobowego 
zapotrzebowania na moc (w tym przypadku zasymu-
lowano zmianę amplitudy o 50%). Można zaobserwo-
wać, że znacząco zmienia się kształt, ale też sposób 

ładowania pojazdów. W godzinach dziennych nale-
żałoby redukować zapotrzebowanie poprzez rozła-
dowanie pojazdów elektrycznych (oczywiście do po-
ziomu, który pozwoliłby kontynuować dalszą podróż), 
podczas gdy w godzinach nocnych następowałby pro-
ces pełnego naładowania pojazdów. Niemniej jednak 
algorytmy rozładowywania i redukcji mocy ładowania 
wymagają zaawansowanych obliczeń, które będą 
przyporządkowane do ruchu pojazdów w ciągu doby.

Regulacje prawne a elektromobilność

Tematyka elektromobilności od strony technicznej 
jest często poruszana w literaturze zarówno naukowej, 
jak i popularnonaukowej. Niestety równie często po-
mija się jeden z kluczowych aspektów, jakim jest do-
stosowanie się do obecnie obowiązujących regulacji 
prawnych. Należy pamiętać, że przepisy prawne nie 
rozwijają się tak szybko jak rozwiązania techniczne. 
W związku z czym mogą pojawić się okresy spowol-
nienia we wdrożeniu danej technologii.

Analizę należy rozpocząć od wskazania obszarów, 
których omówienie jest konieczne do przedstawienia 
elektromobilności jako dziedziny sektora elektroener-
getycznego. Na rys. 7 przedstawiono obszary badaw-
cze, które są skojarzone z elektromobilnością.

Tab. 1. Rodzaje stacji ładowania – na podstawie [10,11]

Typ stacji ładowania Moc znamionowa 
[kW]

Preferowany typ 
pojazdu EV Miejsce instalacji Czas 

ładowania

Ładowarka pokładowa, 
przyłączana do gniazda 

230 V
≤ 3,6

Osobowe

Domy, garaże, mieszkania 8 ÷ 20 h

Wallbox2 7 ÷ 22 Domy, garaże budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych 3 ÷ 9 h

Miejska wolnostojąca 22 Miejskie parkingi, miejsca pracy, 
parkingi P&R, centra handlowe 2 ÷ 4 h

Stacja szybkiego ładowania 
DC lub AC 40 ÷ 150 Punkty zbiorcze wypożyczalni EV, 

centra handlowe, stacje paliw, 
MOP1

0,5 ÷ 1,5 h

Stacja szybkiego ładowania 
DC nowej generacji 150 ÷ 300 10 ÷ 20 min

Stacjonarna stacja 
ładowania dużej mocy 20 ÷ 150 Pojazdy ciężarowe 

i autobusy
Centra logistyczne, zajezdnie 

autobusowe 1 ÷ 2 h

Pantografowe stacje 
ładowania 200 ÷ 1000 Autobusy Przystanki oraz pętle autobusowe 8 ÷ 15 min

2 Wallbox – naścienna stacja ładowania niewielkich rozmiarów, którą można instalować w pomieszczeniach. Przyłączana jest do sieci 
jedno lub trójfazowej.
3 MOP – Miejsca Obsługi Podróżnych

Rys. 5. Symulacja zmiany krzywej zapotrzebowania na moc dla 
Warszawy

Rys. 6. Wykorzystanie pojazdów elektrycznych do regulacji krzywej 
zapotrzebowania na moc

Rys. 7. Obszary badawcze elektromobilności

Rozwiązania ekonomiczne – aspekty 
taryfowania, efektywność 

ekonomiczna inwestycji

Rozwiązania organizacyjne 
– wyznaczanie podmiotów 

odpowiedzialnych, raportowanie

Rozwiązania techniczne – pojazdy 
elektryczne, infrastruktura ładowania

Rozwiązania prawne – europejskie  
i krajowe akty prawne
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Należy podkreślić, że bez odpowiednich re-
gulacji prawnych elektromobilność nie może się 
rozwijać w takim zakresie, aby osiągała cele wy-
magane przez UE. Podobnie dotyczy to też analiz 
ekonomicznych i rozwiązań organizacyjnych. Każ-
dy z tych elementów jest równoważny w kontek-
ście rozwoju elektromobilności w Polsce. W tym 
rozdziale skupiono się na analizie obecnego stanu 
prawnego.

Analizę stanu prawnego w obszarze elektromo-
bilności należy rozpocząć od wyróżnienia wspo-
mnianych już wcześniej podstawowych aktów 
prawnych europejskich i krajowych. Do ww. aktów 
europejskich należą: Dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 22.10.2014 r. w spra-
wie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 
[8] i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 5.06.2019 r. w sprawie wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej [21]. 
Przepisy przedstawione w tych dyrektywach sta-
nowią fundamenty do rozwoju elektromobilności 
w Unii Europejskiej, ale także Polsce, ze względu 
na nadrzędność prawa unijnego nad krajowym 
(rys. 8). Oznacza to, że krajowe akty prawne, takie 
jak Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 o elektromo-
bilności i paliwach alternatywnych [9] oraz Ustawa  
z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne [22] muszą 
być dostosowane do przepisów UE.

Podstawowym krajowym aktem prawnym do-
tyczącym elektromobilności jest Ustawa o Elek-
tromobilności i paliwach alternatywnych [9]. 
Oprócz definicji punktów ładowania i stacji łado-
wania w ustawie można znaleźć szereg zapisów 
dotyczących regulacji „rynku elektromobilności”. 
Wprowadzono w niej definicje nowych podmio-
tów, których zadaniem jest stworzenie „rynku 

elektromobilności” polegającym na uruchomie-
niu ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania 
pojazdów elektrycznych. Należy tutaj jeszcze raz 
przywołać definicję ogólnodostępnej stacji ła-
dowania (OSŁ). W Ustawie [9] można znaleźć 
następujący zapis: stacja ładowania dostępna na 
zasadach równoprawnego traktowania dla każde-
go użytkownika pojazdu elektrycznego, pojazdu 
hybrydowego i pojazdu silnikowego niebędące-
go pojazdem elektrycznym w rozumieniu ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu dro-
gowym. Dla ułatwienia procesu rozbudowy tej in-
frastruktury prawodawca utworzył specjalne ramy 
prawne oraz zdefiniowano role poszczególnych 
podmiotów.

W Ustawie [9] wprowadzono funkcjonowa-
nie dwóch zasadniczych podmiotów – Opera-
tora Ogólnodostępnych Stacji Ładowania 
(OOSŁ) oraz Dostawcy Usług Ładowania. 
OOSŁ jest to podmiot odpowiedzialny za budo-
wę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, 
eksploatację, konserwację i remonty ogólnodo-
stępnej stacji ładowania. Wydaje się, że natural-
nym podmiotem do pełnienia tej funkcji jest Ope-
rator Systemu Dystrybucyjnego właściwy dla danej 
lokalizacji. Nic bardziej mylnego. Operatorzy Sys-
temów Dystrybucyjnych, zgodnie z art. 33 ust. 2 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie 
wspólnych zasadach rynku wewnętrznego ener-
gii elektrycznej, nie mogą być właścicielami, 
tworzyć ani obsługiwać punktów ładowania 
pojazdów EV, ani zarządzać takimi punkta-
mi [21]. Wyjątek stanowią punkty ładowania, któ-
re będą wykorzystywane na potrzeby własne OSD, 
np. ładowanie pojazdów technicznych OSD. Jest 
to istotne, ponieważ przepisy europejskie wyłącza-

ją możliwość tworzenia modeli biznesowych przez 
OSD opartych na obsłudze punktów ładowania. 
Niemniej jednak nie ograniczono w przepisach 
europejskich i krajowych możliwości ubiegania się 
o bycie OOSŁ przez inne przedsiębiorstwa ener-
getyczne, takie jak sprzedawcy energii (spółki ob-
rotu) lub wytwórców energii. Stąd też ważne jest 
zrozumienie podziału kompetencji spółek w sek-
torze elektroenergetycznym. Drugi z ww. podmio-
tów, czyli Dostawca Usług Ładowania, zgod-
nie z Ustawą [9] jest zobowiązany do świadczenia 
usług ładowania obejmujących ładowanie oraz za-
pewnienie możliwości korzystania z infrastruktury 
stacji ładowania, na potrzeby ładowania. Ponadto 
musi on zawrzeć umowę na sprzedaż energii elek-
trycznej ze sprzedawcą tejże energii elektrycznej 
(spółką obrotu) oraz udostępnić publicznie cen-
nik swoich usług. Zatem powołanie dwóch ww. 
podmiotów jest stworzeniem odpowiedników OSD 
i Sprzedawcy Energii w sektorze Elektromobilności 
(rys. 9). Należy jednak pamiętać, że kompeten-
cje tych podmiotów są różne i są regulowane za-
równo przez Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
[8, 21], jak i krajowe akty prawne, np. Ustawa 
– Prawo energetyczne [22]. Błędem jest wymienne 
stosowanie pojęć Operator Systemu Dystrybucyj-
nego i Operator Ogólnodostępnej Stacji Ładowa-
nia. Jednakże należy podkreślić, że Dostawcami 
Usług Ładowania mogą być Sprzedawcy Energii 
Elektrycznej, a także nie ma przeciwskazań, aby 
Dostawcami Usług Ładowania byli OOSŁ, co wy-
nika wprost z art. 6. Ustawy [9].

Trzeba podkreślić, że wprowadzenie nowych 
przepisów skomplikowało dość mocno pojęcie 
transparentności procesu wdrożenia elektromo-
bilności. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, 
kiedy poddaje się analizie przepisy z art. 60 Usta-
wy o elektromobilności dotyczące budowy punk-
tów ładowania w ogólnodostępnych stacjach 
ładowania [9]. W celu przyśpieszenia procesu 
rozwoju elektromobilności w Polsce postanowio-
no określić minimalną liczbę punktów ładowania 
w gminach o liczbie mieszkańców większej niż 
100 000 osób. W tab. 2 przedstawiono wymaga-
nia jakie muszą być zrealizowane zgodnie z zapi-
sami art. 60. Ustawy o elektromobilności.

Należy także zwrócić uwagę, że w opraco-
waniu planu budowy ogólnodostępnych stacji 
ładowania biorą udział zarówno Operatorzy 
Systemów Dystrybucyjnych, jak i przedstawiciele 
władz lokalnych, których zadaniem jest wyzna-
czenie lokalizacji OSŁ w porozumieniu z OSD 
(sprawdzenie poziomu mocy przyłączeniowej). 
Co ciekawe, w art. 64 Ustawy o elektromobilno-
ści stwierdzono, że to OSD jest odpowiedzialny 
za budowę tych ogólnodostępnych stacji łado-
wania, a koszty poniesione przez niego zostaną 
zaliczone do uzasadnionych kosztów taryfowych. 
Ze względu na zapisy Dyrektywy [21] (art. 33), 
OSD nie może być właścicielem tych urządzeń. 
Wobec tego należy wyłonić Operatora Ogólno-
dostępnej Stacji Ładowania. W procesie wyboru 
OOSŁ bierze także udział przedstawiciel gminy 
– wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jego za-

Rys. 8. Europejskie i krajowe akty prawne

Rys. 9. Podmioty w sektorze elektroenergetyki i ich odpowiedniki w sektorze elektromobilności

Tab. 2. Minimalna liczba ogólnodostępnych punktów ładowania  
wymagana przez zapisy Ustawy o elektromobilności [9]

Charakterystyka gminy
Minimalna liczba 
ogólnodostępnych 

punktów ładowania
Liczba 

mieszkańców

Liczba zarejestrowanych 
pojazdów 

samochodowych

Liczba pojazdów 
samochodowych 

przypadających na 1000 
mieszkańców

≥1 000 000 ≥ 600 000 ≥700 1000

≥300 000 ≥ 200 000 ≥500 210

≥150 000 ≥ 95 000 ≥400 100

≥100 000 ≥ 60 000 ≥400 60

Europejskie akty prawne

Dyrektywa Parlamentu UE z 22.10.2014 w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Dyrektywa Parlamentu UE z 05.06.2019 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Krajowe akty prawne

Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych wraz z rozporządzeniami

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne wraz z nowelizacjami i projektami zmian
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daniem jest złożenie wniosku do Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki (PURE) o wskazanie przed-
siębiorstwa, które będzie pełnić funkcję OOSŁ. 
Następnie PURE wyznacza w drodze decyzji ad-
ministracyjnej OOSŁ i Dostawcę Usług Ładowa-
nia, którym będzie przedsiębiorstwo energetyczne 
wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 
obrotu energią elektryczną, które dokonuje sprze-
daży energii elektrycznej do co najmniej 40% od-
biorców końcowych przyłączonych do sieci dystry-
bucyjnej elektroenergetycznej na terenie gminy. 
Jednakże to nie koniec komplikacji. Zgodnie 
z art. 65 ust. 3 Ustawy [9] w terminie 1 roku od 
objęcia przez ww. przedsiębiorstwo energetyczne 
funkcji OOSŁ, OSD, który wybudował ogólnodo-
stępną stację ładowania ogłasza przetarg, który 
ma na celu wyłonić docelowego OOSŁ. Na rys. 
10 przedstawiono oś czasu dotyczącą opisanych 
powyżej działań.

Problem pojawia się, gdy to nie OSD wybu-
dował ogólnodostępną stację ładowania, a inny 
podmiot. Zgodnie z zapisami Ustawy każda sta-
cja ładowania, która spełni poniższe warunki 
może być traktowana jako „ogólnodostępna” [9]:
• co najmniej jeden Dostawca Usług Ładowania 

świadczy w niej swoje usługi,
• spełnia wymogi techniczne i eksploatacyjne 

określone w szczególności w Polskich Nor-
mach,

• posiada w swoim wyposażeniu oprogramowa-
nie pozwalające na przekazywanie danych do 
Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych 
o dostępności punktu ładowania i cenie za 
usługę, a także układy pomiarowo-rozlicze-
niowe umożliwiające minutowy pomiar zużycia 
energii elektrycznej i przekazywanie danych 
pomiarowych z każdego punktu ładowania 
w tej stacji.
Niemniej jednak przepisy nie doprecyzowują, 

w jaki sposób ma być wyłoniony OOSŁ w przy-
padku, gdy została wybudowana przez inny pod-
miot niż OSD. Można domniemywać, że właściciel 
ogólnodostępnej stacji ładowania powinien uru-
chomić postępowanie w celu wyłonienia OOSŁ 
przy jednoczesnym poinformowaniu Prezesa URE.

Wdrażanie elektromobilności – proces 
prosty czy złożony?

Przedstawione w poprzednich rozdziałach 
aspekty energetyczne i prawne powodują, że efek-
tywne wdrożenie elektromobilności w Polsce może 
być utrudnione i dość złożone. W pierwszej ko-
lejności należy podkreślić, że technologia urzą-
dzeń do ładowania jest opracowana i dość dobrze 
zbadana. Problemy pojawiają się w momencie 
przyłączenia tych urządzeń do sieci elektroenerge-
tycznej, a przede wszystkim w opracowaniu mo-
deli biznesowych przedsiębiorstw energetycznych, 
które będą zajmować się szeroko rozumianą elek-
tromobilnością. Obecnie możemy zaobserwować 
bardzo wysokie ceny za szybkie ładowanie u nie-
których z Dostawców Usług Ładowania. Z bie-
giem czasu, a także z pojawieniem się większej 
konkurencji na rynku usług ładowania ceny po-

winny spadać. Analizując obecny stan, opłacalne 
jest ładowanie w gospodarstwach domowych. Ko-
lejnym aspektem jest działalność i projekty reali-
zowane przez OSD. Przyłączenie tak dużej liczby 
punktów ładowania będzie wymagać gruntownej 
modernizacji infrastruktury sieciowej. Należy pa-
miętać, że szybkie stacje ładowania będą miały 
na tyle dużą moc, że trzeba będzie zainstalować 
nowe transformatory i zmodernizować linie ni-
skiego i średniego napięcia. Te działania moder-
nizacyjne będą miały wpływ na wysokość opłat 
zawartych w rachunkach za energię elektryczną 
odbiorców końcowych (w opłacie dystrybucyjnej). 
Kolejnym aspektem jest rozwój podsektora wy-
twórczego, czyli budowa nowych źródeł energii 
elektrycznej. Każdy punkt ładowania to „nowy” 
kilowat mocy, który musi zostać zbilansowany od 
strony wytwórców. W związku z tym niezbędne jest 
uwzględnienie przez OSP w swoich planach roz-
wojowych punktów ładowania w skali kraju, które 
z biegiem czasu będą powstawały. Niestety czę-
sto promowanie elektromobilności idzie w stronę 
„ilości”, a nie „jakości”. Aspekty energetyczne 
przyłączania stacji ładowania pojazdów elektrycz-
nych do systemu elektroenergetycznego są baga-
telizowane, aspekty prawne pomijane, a nacisk 

kładzie się na technologię. Tylko synergia wszyst-
kich obszarów, o których wspominałem, pozwoli 
na efektywne i bezproblemowe wprowadzanie po-
jazdów elektrycznych do Polski. Pojazdy EV mają 
niewątpliwe zalety. Są dynamiczne, dobrze wypo-
sażone, zużywają mniej energii niż pojazdy spali-
nowe i w miejscu ich wykorzystania są zeroemisyj-
ne. Niemniej jednak produkcja ich komponentów 
(często importowanych z całego świata), a także 
sposób wytworzenia energii elektrycznej potrzeb-
nej do ich ładowania powoduje, że każdy samo-
chód elektryczny posiada swój „ślad węglowy”4. 
Stanowi to obszar do dalszych badań naukowych, 
które powinny polegać na minimalizacji efektu 
śladu węglowego, a także usprawnienia procesu 
wytworzenia baterii akumulatorów. Kolejnym kro-
kiem w rozwoju elektromobilności jest zredefinio-
wanie przedmiotu działalności spółek energetycz-
nych. Polegać to będzie na tym, że w najbliższych 
latach będą zyskiwać popularność rozwiązania 
dotyczące elastyczności sieci (ang. flexibility) oraz 
zarządzania energią przez odbiorców końcowych 
(ang. Demand Side Management – DSM). Do tych 
celów można wykorzystywać pojazdy elektryczne, 
a pierwsze koncepcje w tym zakresie pojawiają się 
już w opracowaniach naukowych.

Jednakże należy podkreślić, że większość tych 
działań zostanie podjętych w dalszej przyszłości. 
Im szybciej to nastąpi, tym większe efekty dla eko-
logii i rozwoju kraju będą zauważalne. Analizując 
obecne dane, pojazdy elektryczne stanowią 0,05% 
wszystkich pojazdów osobowych poruszających się 
po drogach naszego kraju, co nie ma znaczące-
go wpływu na obniżenie emisyjności spalin, a tak-
że na pracę krajowego systemu energetycznego. 
Należy mieć jednak na uwadze, że w najbliższych 
latach nastąpi istotny przyrost pojazdów EV. Wią-
zać się to będzie z koniecznością rozwiązywania 
i usprawniania zarówno procesów prawnych, jak 
i technologicznych pojawiających się wraz ze 
wzrostem elektromobilności w Polsce. ■
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Projekt ITER budowy eksperymentalnego reaktora 
jądrowego wytwarzającego energię w procesie 
kontrolowanej syntezy termojądrowej

W obecnej dobie kryzysu energetycznego coraz 
intensywniej prowadzone są poszukiwania no-
wych źródeł energii. Szczególne oczekiwania 

są związane z energetyką odnawialną, które w dużym 
stopniu wynikają z wymogów ochrony środowiska. Do-
datkowo nieuniknione wyczerpywanie zasobów natu-
ralnych wymaga poszukiwań nowych obok energetyki 
odnawialnej źródeł energii. I tutaj unikatową możliwość 
stwarza właśnie opanowanie reakcji kontrolowanej syn-
tezy termojądrowej, która, jak się oczekuje umożliwiłaby 
rozwiązanie światowych problemów energetycznych, 
gdyż podstawowym materiałem niezbędnym w tej reak-
cji jest powszechnie występujący wodór i jego izotopy. 
Procesy reakcji syntezy termojądrowej w przyrodzie za-
chodzą na Słońcu i są to reakcje bazujące na syntezie 
izotopów wodoru, a więc podstawowego pierwiastka 
występującego w przyrodzie. Możliwe są różne reakcje 
typu D-T, D-D, D-H i in., gdzie T i D są izotopami wodo-
ru (H), trytem (T) i deuterem (D). Obecnie prowadzone 
próby uzyskania reakcji termosyntezy jądrowej oparte 
głównie na kontrolowanej syntezie deuteru i trytu prze-
biegają zgodnie ze wzorem:

D2 + T3 → He4 + neutron + 17,6 MeV

Jak widać, w wyniku tej reakcji wytwarzana jest ener-
gia 17,6 MeV. Najbardziej wydajna energetycznie jest 
reakcja syntezy z udziałem izotopu helu He3 opisana 
zależnością:

D2 +He3 → He4 + proton + 18,7 MeV

Jednak zasoby He3 są na Ziemi znikomo małe, 
natomiast o ewentualnym znaczeniu przyszłościowym 
tej reakcji świadczyć mogą całkiem poważne projek-
ty sprowadzania paliwa jądrowego, jakim jest He3 aż 
z Księżyca, gdzie osiada on wraz z pyłem kosmicznym 
ze Słońca. Prace nad tokamakami z elektromagne-
sami nadprzewodnikowymi, ze względu na skalę tych 
urządzeń, prowadzone są obecnie głównie w ramach 
współpracy międzynarodowej państw Unii Europejskiej, 
Japonii, USA, Indii, Chin, Rosji. Dla przeprowadze-
nia tej reakcji syntezy potrzebna jest wstępna energia, 
którą w przypadku zastosowań militarnych uzyskuje 
się poprzez wybuch rozszczepialnej bomby atomowej, 
natomiast dla przeprowadzenia kontrolowanej reakcji 
syntezy termojądrowej ta niezbędna energia początko-
wa wytwarzana jest właśnie w tokamakach. Nazwa To-
kamak pochodzi od skrótu rosyjskiego sformułowania 
„Toroidalnaja Kamiera s Magnitnymi Katuszkami”, gdyż 
idea i pierwsza konstrukcja Tokamaka powstała właśnie 
w ZSRR, a za jej autorów uważa się dwóch laureatów 
nagrody Nobla, profesorów Andrieja Sacharowa i Igora 

Tamma jeszcze w 1950 r. Jednak rzeczywistym pomy-
słodawcą idei tokamaka był sierżant Armii Czerwonej 
Oleg Ławrientiew, stacjonujący na Sachalinie, który 
ideę tę opisał w liście z 29.07.1950 r. skierowanym do 
Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku 
Radzieckiego. Przedstawił on celowość użycia bomby 
atomowej do zainicjowania reakcji termojądrowej i na-
stępnie przechowywania gorącej plazmy z pomocą pola 
elektrostatycznego. Jak poważnie potraktowano ten 
list Ławrientiewa, świadczy szybkość jego rozpatrzenia 
w ciągu niecałych dwóch tygodni przez A. Sacharowa, 
pracującego w tajnym instytucie zajmującym się bro-
nią nuklearną. Natomiast już w październiku tego roku 
Andriej Sacharow i Igor Tamm przedstawili ekspertyzę 
koncepcji reaktora termojądrowego i w styczniu 1951 r. 
wystąpili o środki na jego budowę. Można powiedzieć, 
że to nie przypadek zajęcia się projektem tokamaka 
przez tych specjalistów, ponieważ kontrolowana reakcja 
termojądrowa jest właśnie próbą pokojowego wykorzy-
stania reakcji, jaka w sposób samoistny zachodzi w at-
mosferze słońca, a w sposób sztuczny w bombie wodo-
rowej, której twórcą w ZSRR został właśnie A. Sacharow. 
Wybuchy bomby termojądrowej przynoszące kolosalne 
zniszczenia przeprowadzono ze strony amerykańskiej 
na atolu Bikini, natomiast w ZSRR na poligonie w Se-
mipałatyńsku. O mocy tej eksplozji świadczy to, że do-
tychczasowe plutonowe bomby atomowe służyły jedynie 
jako detonator do wytworzenia odpowiednich warun-
ków dla właściwej reakcji syntezy termojądrowej, nato-
miast ogrom zniszczeń spowodowanych tym wybuchem 
sprawił, że prof. A. Sacharow stał się orędownikiem 
nierozwijania tzw. broni masowego rażenia i rozpoczął 
działalność pacyfistyczną, która przyniosła mu właśnie 
pokojową nagrodę Nobla. I tutaj ma znaczenie pewne 
polonikum, bo w Los Alamos przy projekcie Manhattan, 
budowy bomby atomowej, pracował prof. Stanisław 
Ulam, reprezentant lwowskiej szkoły matematycznej. 
Wniósł on wraz z węgierskim naukowcem Tellerem istot-
ny wkład w opracowanie schematu bomby wodorowej, 
który nosi nazwę konfiguracji Tellera-Ulama. Pokojowe 
wykorzystanie energii syntezy termojądrowej jest właśnie 
przewidywane przy użyciu tokamaków, ale warunkiem 
przeprowadzenia reakcji w zjonizowanej plazmie jest 
uzyskanie temperatury zapłonu rzędu 108 K. Są to więc 
reakcje zachodzące przy bardzo wysokiej temperaturze.

Schemat konstrukcji tokamaka w projekcie ITER 
(International Thermonuclear Experimental Reactor), 
pokazany jest na rysunku 1. Widoczna jest tutaj toro-
idalna komora próżniowa, w której plazma cyrkuluje 
w zamkniętym pierścieniu utworzonym z elektromagne-
sów nadprzewodnikowych. Przez tę komorę próżniową 
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obejmującą rdzeń wysokonapięciowego transforma-
tora widocznego na rys. 1 przepływa z prędkościami 
relatywistycznymi zjonizowana plazma z gazu deute-
rowego lub deuterowo-trytowego. W tej zjonizowanej 
wyładowaniami elektrycznymi plaźmie przyspieszanej 
w tokamaku w wyniku zderzeń jonów zachodzić będzie 
kontrolowana reakcja syntezy termojądrowej. O ska-
li, pokazanego na rys. 1 urządzenia świadczyć może 
wysokość uzwojeń nadprzewodnikowych rzędu siedmiu 
metrów. Elektromagnesy nadprzewodnikowe w toka-
maku stanowią podstawę konstrukcji wytwarzającej 
silne pole magnetyczne utrzymujące i ukierunkowują-
ce ruch plazmy oraz wykorzystane są jako uzwojenie 
transformatora centralnego, wytwarzającego pole elek-
tryczne jonizujące i przyspieszające plazmę. Zastąpienie 
nadprzewodnikowymi uzwojeniami konwencjonalnych 
uzwojeń z żelaznymi rdzeniami umożliwi zwiększenie 
wartości osiąganej w tokamaku indukcji magnetycznej, 
przekraczającej dostępną w przypadku stali indukcję na-
sycenia wnoszącą 2 T, co pozwoli na zwiększenie energii 
plazmy niezbędnej do przeprowadzenia reakcji termoją-
drowej.

Pierwszy tokamak zbudowany został następnie w In-
stytucie Energii Atomowej w Moskwie w latach pięć-
dziesiątych ubiegłego wieku. W ramach programów 

Unijnych w Culham w Wielkiej Brytanii skonstruowany 
został tokamak JET (Joint European Tokamak), w któ-
rym w latach 1991–1993 r. przeprowadzono reakcję 
termojądrową, syntezy deuteru i trytu. Reakcję tę udało 
się podtrzymać przez około 2 s, jednak uzyskana moc 
3 MW była niższa, niż moc włożona. Z kolei w USA, 
w Princeton w 1994 r. przeprowadzono reakcję syn-
tezy deuteru i trytu w tokamaku TFTR, co pozwoli-
ło uzyskać 10 MW przez około 0,5 s. Opanowanie 
kontrolowanej reakcji syntezy jądrowej w przemysło-
wej skali umożliwi uzyskanie olbrzymich ilości czystej 
energii pozbawionej elementów radioaktywności, 
w porównaniu do przypadku jądrowych elektrowni 
opartych na rozszczepieniu uranu. Idea zbudowania 
takiego reaktora powstała jeszcze w 1985 r. podczas 
spotkania prezydenta Ronalda Reagana i sekretarza 
generalnego ZSRR Michaiła Gorbaczowa w Genewie, 
ale porozumienie w sprawie budowy eksperymental-
nego reaktora ITER podpisano dopiero w 2006 r. Do 
projektu dołączyły Japonia, Korea Płd., Chiny, Indie 
i Unia Europejska. Pierwsze eksperymenty w ITER mają 
zostać przeprowadzone w 2025 r., a o rozmiarach 
reaktora świadczy jego komora o objętości 840 m3, 
w której będą zachodzić wyładowania i waga 23 tys. 
ton. Z projektem tym związany jest przewidywany koszt 
jego realizacji 22 mld euro, z czego prawie połowę 
pokryje Unia Europejska. Po wielu latach przygoto-
wań w lipcu 2020 r. odbyła się uroczysta inauguracja 
rozpoczęcia budowy tokamaka ITER we francuskim 
mieście Cadarache w południowej Francji niedaleko 
Marsylii, w której wzięli udział przedstawiciele wielu 
państw, przede wszystkim prezydent Francji Emmanuel 
Macron, ale w sposób zdalny. Projekt budowy toka-
maka ITER ma charakter przedsięwzięcia naukowego 
i demonstracyjnego i nie przyniesie jeszcze produkcji 
energii elektrycznej, natomiast następnym etapem bę-
dzie projekt DEMO. Tak więc ITER nie będzie pełnił 
funkcji elektrowni, lecz będzie narzędziem do opa-
nowania i prowadzenia kontrolowanej reakcji syntezy 
termojądrowej. W tym celu w Chinach ma być urucho-
miony wkrótce w Południowo-Zachodnim Instytucie 
Fizyki w Chengdu wielki tokamak HL-2M, nazywany 
„sztucznym Słońcem”, który przyczyni się do wytwarza-
nia w przyszłości czystej energii w wyniku opanowania 
kontrolowanej reakcji syntezy termojądrowej. Ocze-
kuje się, że nowoczesny układ HL-2M będzie gene-
rował plazmę o temperaturze ponad 200 mln stopni 
Celsjusza, a uzyskiwane na nim wyniki badań zostaną 
wykorzystywane przy pracach nad eksperymentalnym 
tokamakiem-reaktorem budowanym w projekcie ITER, 
co zwiększy zaangażowanie Chin w tym projekcie. ■

prof. dr hab. Jacek Sosnowski

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Rys. 1. Schemat konstrukcji tokamaka w projekcie ITER 
z uzwojeniami nadprzewodnikowymi
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krajowych i międzynarodowych  
przedsiębiorców skorzystało  
z Systemu Wyzwań

Zrównoważona gospodarka i energia

Grupa Badawcza w liczbach

28 471
instytutów badawczych 

w ramach GBŁ 
projektów realizowanych 

w ramach GBŁ 

3386 2,8 mld zł
aparatury badawczej 

 w ramach GBŁ
wartość projektów 

 w ramach GBŁ

Tematyka projektów badawczych
1. Biotechnologie, inżynieria materiałowa, zamykanie  
obiegów wody, oczyszczanie ścieków, odzysk ciepła  
odpadowego, procesy i produkty w przemysłach przetwórczych, 
pozyskiwanie surowców, ekoprojektowanie, ekomateriały,  
materiały biodegradowalne, zielone procesy ekstrakcyjne,  
materiało- i energooszczędne konstrukcje i technologie;  
 
2. Rozwój metod pomiarowych (w tym fizycznych i chemicz-
nych) umożliwiających parametryzację recyklatów, rozwój  
normalizacji i standaryzacji;  
 
3. Zrównoważone i energooszczędne budownictwo, w tym  
m.in: modułowe konstrukcje budowlane;  
 
4. Zielona chemia (kataliza, mniej toksyczna synteza chemiczna, 
projektowanie bezpiecznych chemikaliów, projektowanie dla 
degradacji (design for degradation), zastosowanie surowców 
odnawialnych;  
 
5. Zrównoważone rolnictwo, w tym m.in: rolnictwo precyzyjne, 
maszyny i urządzenia rolnicze, nawozy, produkcja,  
magazynowanie, przechowalnictwo, przetwórstwo płodów 
rolnych;  
 
6. Technologie zwiększające retencje wody w gruntach ornych 
i terenach zurbanizowanych, systemy sterowania urządzeniami 
wodnymi;  
 
7. Czyste i wydajne wytwarzanie, przesyłanie i magazynowanie 
energii: efektywne zagospodarowanie nadwyżek energii z OZE, 
energia z odpadów, paliw alternatywnych (w szczególności 
technologie wodorowe);  
 
8. Opakowania (inteligentne, biodegradowalne, recyklowalne) 
 

Instytuty w ramach Grupy Badawczej 
Łukasiewicza 
 

1.  Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi 
2. Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
    w Warszawie 
3. Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie
4. Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" 
    w Kędzierzynie-Koźlu 
5. Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki w Warszawie 
6. Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych  
    i Barwników w Toruniu 
7. Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa w Warszawie 
8. Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 
9. Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji  Budownictwa i Górnictwa  
    Skalnego w Warszawie 
10. Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach 
11. Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica  
     w Gliwicach 
12. Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 
13. Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL  
     w Katowicach 
14. Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach 
15. Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu 
16. Łukasiewicz - Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR" w Poznaniu 
17. Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie 
18. Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
19. Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach 
20. Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach 
21. Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu 
22. Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 
23. Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie 
24. Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa w Łodzi 
25. Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny w Krakowie 
26. Łukasiewicz - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu 
27. Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu 
28. Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie
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Sieć Badawcza Łukasiewicz to kreatywni ludzie, którzy tworzą z pasją innowacyjne  
rozwiązania dla rozwoju polskiej gospodarki. Pracujemy według autorskiego systemu, w ramach  

którego każdy może rzucić nam wyzwanie i otrzymać nieodpłatną propozycję projektu B+R

dr inż. Jakub Kaczmarski 
Lider Grup Badawczych Łukasiewicza 

tel. 539 548 417 
jakub.kaczmarski@lukasiewicz.gov.pl 

Rzuć nam wyzwanie na www.lukasiewicz.gov.pl/biznes/

Projekt interesujący, przystąpimy do  przygotowania 

Projekt interesujący, ale wymaga doprecyzowania  
i dodatkowych spotkań

Projekt interesujący, wrócimy do niego w przyszłości

Projekt poza zainteresowaniem

Łukasiewicz w liczbach

32 389
instytuty badawcze 

w 12 miastach 
Polski

wyzwań rzucono nam 
w okresie od XII 

2019 roku do poł III 2021

926 440
 rozwiązań zaproponowali 

nasi naukowcy  
w odpowiedzi na wyzwania

laboratoriów 
badawczych 

w całej Polsce

3762
urządzeń kluczowej  

aparatury  
badawczej

Opinie przedsiębiorców o propozycjach projektowych W 15 dni
roboczych nieodpłatnie  
skompletujemy zespół i przygotujemy 
ofertę B+R dla Twojej firmy

168
krajowych i międzynarodowych  
przedsiębiorców skorzystało  
z Wyzwań Łukasiewicza

Grupy Badawcze Łukasiewicza

Zrównoważona  
gospodarka i energia  

 

28% 26%

24%22%
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materiałowy | przesył i magazynowanie 
energii | materiały budowlane o niskiej 
energochłonności i materiałochłonności 
oraz wysokiej izolacyjności |  
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zielona chemia

Transformacja 
cyfrowa  

 

automatyka, robotyka | sztuczna  
inteligencja | inteligentne usługi  
dla obywatela i przedsiębiorstwa | data 
science | sieciowanie cyfrowe,  
internet rzeczy, AR | inteligentny  
przemysł i logistyka | inteligentne miasta 
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Inteligentna i czysta 
mobilność 
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krajowych i międzynarodowych  
przedsiębiorców skorzystało  
z Systemu Wyzwań

Zrównoważona gospodarka i energia

Grupa Badawcza w liczbach

28 471
instytutów badawczych 

w ramach GBŁ 
projektów realizowanych 

w ramach GBŁ 

3386 2,8 mld zł
aparatury badawczej 

 w ramach GBŁ
wartość projektów 

 w ramach GBŁ

Tematyka projektów badawczych
1. Biotechnologie, inżynieria materiałowa, zamykanie  
obiegów wody, oczyszczanie ścieków, odzysk ciepła  
odpadowego, procesy i produkty w przemysłach przetwórczych, 
pozyskiwanie surowców, ekoprojektowanie, ekomateriały,  
materiały biodegradowalne, zielone procesy ekstrakcyjne,  
materiało- i energooszczędne konstrukcje i technologie;  
 
2. Rozwój metod pomiarowych (w tym fizycznych i chemicz-
nych) umożliwiających parametryzację recyklatów, rozwój  
normalizacji i standaryzacji;  
 
3. Zrównoważone i energooszczędne budownictwo, w tym  
m.in: modułowe konstrukcje budowlane;  
 
4. Zielona chemia (kataliza, mniej toksyczna synteza chemiczna, 
projektowanie bezpiecznych chemikaliów, projektowanie dla 
degradacji (design for degradation), zastosowanie surowców 
odnawialnych;  
 
5. Zrównoważone rolnictwo, w tym m.in: rolnictwo precyzyjne, 
maszyny i urządzenia rolnicze, nawozy, produkcja,  
magazynowanie, przechowalnictwo, przetwórstwo płodów 
rolnych;  
 
6. Technologie zwiększające retencje wody w gruntach ornych 
i terenach zurbanizowanych, systemy sterowania urządzeniami 
wodnymi;  
 
7. Czyste i wydajne wytwarzanie, przesyłanie i magazynowanie 
energii: efektywne zagospodarowanie nadwyżek energii z OZE, 
energia z odpadów, paliw alternatywnych (w szczególności 
technologie wodorowe);  
 
8. Opakowania (inteligentne, biodegradowalne, recyklowalne) 
 

Instytuty w ramach Grupy Badawczej 
Łukasiewicza 
 

1.  Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi 
2. Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
    w Warszawie 
3. Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie
4. Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" 
    w Kędzierzynie-Koźlu 
5. Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki w Warszawie 
6. Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych  
    i Barwników w Toruniu 
7. Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa w Warszawie 
8. Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 
9. Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji  Budownictwa i Górnictwa  
    Skalnego w Warszawie 
10. Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach 
11. Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica  
     w Gliwicach 
12. Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 
13. Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL  
     w Katowicach 
14. Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach 
15. Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu 
16. Łukasiewicz - Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR" w Poznaniu 
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22. Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 
23. Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie 
24. Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa w Łodzi 
25. Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny w Krakowie 
26. Łukasiewicz - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu 
27. Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu 
28. Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie
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Od asystenta do Dyrektora
Profesor Wiesław Seruga

Po powrocie do Warszawy Wiesław Seruga ukoń-
czył Szkołę Inżynierską im. Hipolita Wawelberga 
i Stanisława Rotwanda. Tutaj 21 października 

1948 r. złożył egzamin dyplomowy i pracę „Projekt 
elektryfikacji kolei dojazdowej Warszawa-Radzy-
min”, co było równoznaczne z ukończeniem studiów 
na Wydziale Elektrycznym, Sekcji Eksploatacyjnej 
z wynikiem dobrym. Rada Wydziału Elektrycznego 
na posiedzeniu uznała Serugę za przygotowanego 
do wykonywania zawodu inżyniera elektryka1.

W latach 1948–1952 odbył on studia wyższe 
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej 
w Warszawie w zakresie kolejnictwa elektrycznego 
i uzyskał stopień inżyniera elektryka i magistra nauk 
technicznych2.

Kontynuując naukę na podstawie przedłożonej 
pracy doktorskiej pt. „Nowe rozwiązanie konstruk-
cyjno-technologiczne żłobka wirnika maszyn prądu 
stałego i analiza uzyskanych korzyści w zastosowa-
niu tego rozwiązania w elektrycznych maszynach 
trakcyjnych produkcji krajowej”, w dniu 8 maja 
1970 r. Rada Naukowa Instytutu Elektrotechniki 
przyznała mu stopień naukowy doktora nauk tech-
nicznych.

15 kwietnia 1977 r. Rada Państwa nadała Dy-
rektorowi Serudze tytuł naukowy profesora nadzwy-
czajnego nauk technicznych.

Profesor Seruga udzielał się w wielu organiza-
cjach naukowych i społecznych, był członkiem Ko-
mitetu Elektrotechnicznego PAN, Rady Naukowej 
IEL, Rady Naukowo-Technicznej Zjednoczenia TA-
SKO, ZNP i SEP.

1 Odpis dokumentu z dnia 27.10.1948 r. wydanego przez Szkołę Inżynierską im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie.
2 Odpis dokumentu z dnia 08.03.1953 r.
3 Udowodnienie pracy w wymienionych miejscach przysporzyło Profesorowi niemałego zachodu, gdyż dokumenty z okresu II wojny świa-
towej ginęły często w wojennej zawierusze i trudnym było (o ile w ogóle możliwym) uzyskanie ich odpisów.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

Profesor Wiesław Seruga już w czasie trwania dru-
giej wojny światowej podejmował się pracy zarobko-
wej. W okresie od 1 lipca 1941 r. do 30 czerwca 
1942 r. pracował w charakterze gońca w Zarządzie 
Miejskim miasta Warszawy w Wydziale Finansowym. 
Od 15 czerwca 1945 r. do 15 września 1945 r. zaś 
pracował w Delegaturze Ministerstwa Skarbu w Le-
gnicy3.

Po zakończeniu wojny i po uzyskaniu dyplomu in-
żyniera elektryka rozpoczął pracę w Instytucie Elek-
trotechniki, z którym związany był całe swoje życie 
zawodowe i przeszedł tutaj wszystkie szczeble kariery.

1 sierpnia 1948 r. został przyjęty do pracy w In-
stytucie Elektrotechniki na stanowisku asystenta. Po 
kilku miesiącach – 1 stycznia 1949 r. objął stanowi-
sko starszego asystenta. 1 kwietnia 1950 r. powołano 
go na stanowisko Kierownika Działu Laboratorium – 
Zakładu Trakcji Elektrycznej. Na podstawie uchwały 
Komisji Kwalifikacyjnej dla pomocniczych pracowni-
ków nauki przy Instytucie Elektrotechniki z dnia 29 
czerwca 1954 r. przyznano mu tytuł naukowy adiunk-
ta. 1 sierpnia 1962 r. został powołany na stanowisko 
Samodzielnego Pracownika Naukowo-Badawczego 
w Instytucie Elektrotechniki. 1 kwietnia 1967 r. objął 
stanowisko Kierownika Zakładu Trakcji Elektrycznej. 
25 stycznia 1972 r. został powołany na stanowisko 
Dyrektora Instytutu Elektrotechniki z jednoczesnym 
pełnieniem obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Na-
ukowych w Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn i Apa-
ratów Elektrycznych „EMA” w Warszawie. W dniu 
17 sierpnia 1972 r. został odwołany ze stanowiska 
Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych w Zjednoczeniu 
Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych „EMA” 
w Warszawie, a jednocześnie powołany na stano-
wisko Dyrektora Naukowego w tymże miejscu, z za-
chowaniem dotychczasowego stanowiska Dyrektora 
Instytutu Elektrotechniki. Z dniem 18 kwietnia 1973 r. 
został odwołany ze stanowiska samodzielnego pra-

Wiesław Józef Seruga urodził się 20 czerwca 1927 r. w Olkuszu. Szkołę powszechną ukoń-
czył w czerwcu 1939 r., wtedy też zdał egzamin do Gimnazjum ks. Józefa Poniatowskiego na 
Żoliborzu. Gimnazjum i liceum ukończył w lipcu 1944 r., częściowo na tajnych kompletach, 
częściowo prywatnie oraz w Szkole Handlowej. Podczas chylenia się ku upadkowi Powstania 
Warszawskiego 30 września 1944 r. wyjechał z rodzicami na wieś nieopodal Bochni, gdzie 
przebywał do lutego 1945 r.

Z cyklu Sylwetki Dyrektorów 
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cownika naukowo-badawczego w Instytucie Elektro-
techniki, a jednocześnie objął stanowisko docenta. 
15 kwietnia 1977 r. Rada Państwa nadała Dyrektoro-
wi Serudze tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego 
nauk technicznych, wskutek czego 25 maja 1977 r. 
został odwołany ze stanowiska docenta w Instytucie 
Elektrotechniki, a został powołany na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego. Ze stanowiska Dyrektora 
Instytutu Elektrotechniki profesor Seruga został odwo-
łany 30 czerwca 1992 r., ale kontynuował pracę peł-
niąc od 1 października 1992 r. funkcję Pełnomocnika 
Dyrektora Instytutu ds. współpracy naukowo-tech-
nicznej. W 1993 r. obchodził jubileusz 45-lecia pracy 
w Instytucie Elektrotechniki. W 1999 r. zatrudniony był 
na stanowisku profesora. Umowa pomiędzy Instytu-
tem Elektrotechniki a profesorem Wiesławem Serugą 
została rozwiązana 31 grudnia 2002 r.

W trakcie pracy w Instytucie odbył wiele podróży 
krajowych i zagranicznych, brał udział w wielu kon-
ferencjach, sympozjach i wydarzeniach, które miały 
za cel popularyzować kwestie elektrotechniczne. Był 
delegowany do wielu krajów, m.in. do Chin, Włoch, 
Bułgarii, Szwecji, Francji, Izraela. Pozyskał mnóstwo 
kontaktów dla Instytutu, a współpraca z zagranicą 
była kontynuowana przez jego następców.

POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU 
ELEKTROTECHNICZNEGO

W latach 90 rozpoczęto prace nad utworzeniem 
organizacji samorządowej skupiającej się na proble-
mach przemysłu elektrotechnicznego. Udział w tychże 
pracach brali aktywny udział – Dyrektor Wiesław Se-
ruga i jego późniejszy następca – Stefan Paradowski. 
Współpracowali na tym gruncie ściśle ze Stowarzysze-
niem Elektryków Polskich, które reprezentowali Jacek 
Szpotański i Jerzy Słowikowski.

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki powstała 
oficjalnie jako organizacja samorządowa 12 grudnia 
1991 r., zarejestrowana została w sierpniu 1992 r. 
Działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. 
o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195) oraz 
statutu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie 
Członków Izby4.

Wiesław Seruga był Dyrektorem Biura Izby Gospo-
darczej Przemysłu Elektrotechnicznego, której siedziba 
mieściła się na terenie Instytutu Elektrotechniki w War-
szawie aż do 2010 r. Podejmowane przez niego inicja-
tywy były później kontynuowane przez jego następcę.

4 http://pige.com.pl/index.php?page=historia [dostęp: 15.02.2021 r.].

UDZIAŁ W ORGANIZACJACH, KOMITETACH 
I STOWARZYSZENIACH

Dyrektor Wiesław Seruga był niezwykle aktywny 
w środowisku naukowym. Wielokrotnie wyjeżdżał, 
stale nawiązywał nowe kontakty, co sprawiało, że 
był bardzo pożądanym i cenionym naukowcem 
i pracodawcą. Na podstawie dostępnych mi mate-
riałów pokrótce odtworzyłam jego działalność we 
wszelakich organizacjach, komitetach i stowarzy-
szeniach, o których nie wspominałam wcześniej.

W styczniu 1976 r. Minister Szkolnictwa Wyż-
szego i Techniki powierzył Dyrektorowi Serudze 
funkcję kierownika problemu węzłowego Nr 05.5. 
pt.: Maszyny i urządzenia do wytwarzania, trans-
formacji i rozdziału energii elektrycznej oraz no-
woczesne układy energoelektryczne i napędowe. 
W tym samym roku został powołany na członka 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej działającej 
przy Ministrze Przemysłu Maszynowego w czasie 
kadencji trwającej od 15 kwietnia 1976 r. do 15 
kwietnia 1978 r.
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W 1977 r. zaoferowano mu członkostwo aż w 7 
organizacjach:
• 31 maja 1977 r. został przedstawicielem Na-

czelnej Organizacji Technicznej w zakresie kie-
runku Elektrotechnika na kadencję 1977–1979.

• 22 czerwca 1977 r. został mianowany człon-
kiem Rady Naukowej Problemu Węzłowego 
5.11 „Opracowanie i wdrożenie do produkcji 
wyrobów rynkowych opartych na nowych tech-
nikach”.

• 23 czerwca 1977 r. został powołany w skład 
Rady Naukowo-Technicznej Ośrodka Badaw-
czo-Rozwojowego Przemysłu Kablowego „Ka-
blosprzęt” w Ożarowie Mazowieckim.

• 18 października 1977 r. został Członkiem Rady 
Naukowej Instytutu Polityki Naukowej, Postępu 
Technicznego i Szkolnictwa Wyższego na okres 
II kadencji w latach 1977–1980.

• 24 października 1977 r. powołano go na 
Członka Rady Naukowo-Technicznej Ośrodka 
Badawczo-Rozwojowego Pojazdów Szynowych 
w Poznaniu.

• W listopadzie 1977 r. został powołany na człon-
ka Komisji Bazy, Aparatury i Inwestycji Rady 
Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techni-
ki na II kadencję.

• 2 grudnia 1977 r. został powołany na Członka 
Komisji Naukowej działającej w ramach Rady 
Naukowo-Technicznej Ośrodka Badawczo-Roz-
wojowego Pojazdów Szynowych w Poznaniu.
W 1978 r. dołączył do Komitetu Elektrotechniki 

na kadencję w latach 1978–19805. W maju tego 
roku został członkiem Rady Programowej Zakładu 
Badań Podstawowych Elektrotechniki MPM-PAN6, 
a także Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla 
mianowanych pracowników naukowo-badaw-
czych, zatrudnionych w resortowych instytutach 
podległych Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższe-
go i Techniki7.

W dniu 4 stycznia 1979 r. powołano go do skła-
du Centralnej Komisji Szkolnictwa Wyższego.

W marcu 1980 r. został członkiem zespołu dy-
daktyczno-wychowawczego Elektrotechniki, a także 
dołączył do składu Rady Programowej Obszaru Te-
matycznego Elektrotechnika i Elektronika Naczelnej 
Organizacji Technicznej na kadencję 1980–1982.

11 maja 1981 r. została mu powierzona funk-
cja kierownika problemu węzłowego nr 05.5 p.n.: 
„Rozwój podzespołów i urządzeń elektrotechnicz-
nych”. 31 lipca 1981 r. został Przewodniczącym ze-

5 Uchwała Sekretariatu Wydziału IV Nauk Technicznych PAN z dnia 9 lutego 1978 r.
6 31 maja 1978 r. Sekretarz Naukowy PAN zwrócił się do profesora Serugi z prośbą o objęcie funkcji członka.
7 30 grudnia 1978 r. na okres 3 lat – od dnia 1 października 1978 r. do dnia 30 września 1981 r.
8 Zarządzenie nr 27 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 31 lipca 1981 r.
9 Na podstawie zarządzenia nr 7 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 1983 r. w sprawie utworzenia Generalnej 
Dyrekcji Budowy Metra w Warszawie.

społu dla zaprojektowania zasad przeglądu niewy-
korzystanych opracowań badawczo-rozwojowych 
i wynalazków8.

31 grudnia 1983 r. został powołany na 
Członka Komitetu Nagród Państwowych na lata 
1984–1987.

Biorąc pod uwagę dorobek naukowy i doświad-
czenie Profesora, nie mogło go zabraknąć w Ra-
dzie Naukowo-Konsultacyjnej Generalnej Dyrekcji 
Budowy Metra w Warszawie, której członkiem zo-
stał 27 czerwca 1983 r.9

W ostatnim kwartale 1984 r. został członkiem 
Sekcji Trakcji Elektrycznej przy Komitecie Elek-
trotechniki PAN na okres kadencji 1984–1986, 
a także członkiem Rady Naukowej Instytutu Polity-
ki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa 
Wyższego na okres kadencji w latach 1984–1987.

28 października 1985 r. został Członkiem Ze-
społu Metod Wdrażania i Upowszechniania Postę-
pu Naukowo-Technicznego.

W 1986 r. została mu powierzona funkcja kie-
rownika Centralnego Programu Badawczo-Rozwo-
jowego Nr 5.7 p.n. „Maszyny, urządzenia i kable 
elektryczne oraz chemiczne źródła prądu”.

W 1987 r. powołano go w skład Rady Nauko-
wej Gwarectwa Automatyzacji Górnictwa EMAG 
w Katowicach na okres pięcioletniej kadencji, 
a także dołączył do Komitetu Naukoznawstwa przy 
Prezydium PAN na kadencję w latach 1987–1989 
jako członek.

11 stycznia 1988 r. został powołany w skład Ko-
mitetu Nagród Państwowych i równocześnie wyzna-
czony na Zastępcę Przewodniczącego Sekcji Elek-
troniki, Elektrotechniki i Telekomunikacji na okres 
kadencji 1988–1991. 20 maja tego roku został 
powołany na członka Rady Naukowo-Technicznej 
przy Ministrze Przemysłu.

19 września 1989 r. został Zastępcą Przewod-
niczącego Rady Normalizacyjnej przy Polskim Ko-
mitecie Normalizacji, Miar i Jakości na lata 1989–
1992.

25 stycznia 1990 r. został Członkiem Komitetu 
do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Ra-
dzie Ministrów.

Wielokrotnie zwracano się do niego z prośbą, 
aby uczestniczył dalej w pracach wyżej wymienia-
nych komisji i zespołów. Bardzo często brał udział 
również w kursach i seminariach dotyczących poli-
tyki kadrowej, co przekładało się później na efek-
tywność pracy w Instytucie.
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ODZNACZENIA

Profesor Wiesław Seruga był wielokrotnie od-
znaczany za swoje działania. Najistotniejszymi od-
znaczeniami chronologicznie były:
1958 r. – Srebrny Krzyż Zasługi
1971 r. – Srebrna Odznaka SEP
1973 r. – Złota Odznaka ZNP
1974 r. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski10

1974 r. – Złota Odznaka za zasługi dla Warszawy
1977 r. – Złota Odznaka za zasługi dla rozwoju 
przemysłu maszynowego
1976 r. – Złota Odznaka Przodujący Kolejarz
1984 r. – Srebrna Odznaka za Zasługi dla trans-
portu PRL
1986 r. – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski

JAKI BYŁ PROFESOR WIESŁAW SERUGA?

Przez pracowników wspominany jest jako nie-
zwykle dobry, ciepły i życzliwy człowiek. Był też bar-
dzo rodzinny, o czym świadczyły opowieści o swojej 
żonie i synu, którymi często raczył pracowników. 
W pierwszym numerze Inżynierii Elektrycznej opu-
blikowane było wspomnienie profesora Wiesława 
Serugi, co mówi samo za siebie – pracownicy da-
rzyli go ogromnym szacunkiem i doceniali pracę, 
którą włożył w budowanie pozycji Instytutu zarówno 
na gruncie krajowym, jak i zagranicznym.

Dbał o swoje dziedzictwo, co przełożyło się na 
przekazanie nam dzięki życzliwości jego żony po-
kaźnej spuścizny fotografii z wielu wydarzeń zwią-
zanych z Instytutem, w których osobiście brał udział.

Co również jest niezwykle cenne i znalazło się 
w przekazanym nam zbiorze – profesor zachował 
prywatne dokumenty własnego Ojca, np. pocztów-
ki z 1915 r., których był adresatem, czy legityma-
cję uczniowską z 1917 r. uprawniającą do zniżki 
na jazdę koleją do Krakowa, gdzie studiował na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, a także fotografie ro-
dzinne z lat 50.

Profesor Wiesław Seruga zmarł 30 kwietnia 
2019 r. w wieku 91 lat. Pochowany został na 
Cmentarzu Wojskowym w Warszawie (kwatera A 5, 
rząd 6, grób 4/5). ■

10 Uchwałą Rady Państwa z dnia 10 lipca 1974 r., legitymacja nr 
856-74-3, w aktach osobowych profesora.

Wiadomości

opracownie JS na podstawie dziennika South China Morning Post
https://www.syfy.com/syfywire/chinas-super-bullet-magnetic-
levitation-train; fot. Saruno Hirobano, wikipedia.org
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Superszybki lewitujący pociąg 
w Chinach
W styczniu br. w Chinach zaprezentowano kolejną 
generację szybkich pociągów pasażerskich 
z lewitacją magnetyczną maglev. Prezentacja 
nowego „lewitującego pocisku” odbyła się 
w mieście Chengdu w prowincji Syczuan przy 
aplauzie rozentuzjazmowanych widzów. Jak podaje 
South China Morning Post, chińscy naukowcy 
zaprojektowali ten szybki pociąg maglev, który 
osiągać ma prędkości niemal 400 mil na 
godzinę, aby zapewnić szybki transport między 
głównymi miastami Chin. Jak podkreślili naukowcy 
z Southwest Jiaotong University, w projekcie tym 
wykorzystuje się technologię nadprzewodników 
wysokotemperaturowych, co odróżnia go od 
poprzedniej generacji pociągów lewitujących, np. 
japońskiego Chuo Shinkansena, wymagającego 
osiągnięcia niższych temperatur z pomocą chłodzenia 
kosztownym ciekłym helem. Naukowcy dodali, że 
w ciągu najbliższych sześciu lat powinna zostać 
uruchomiona nowa wersja tego pojazdu z użyciem 
lekkiego włókna węglowego, która pozwoli osiągnąć 
maksymalną prędkość 497 mil na godzinę.
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Ciężka praca popłaca
dr inż. Stefan Paradowski

Stefan Bohdan Paradowski urodził się 23 
września 1935 r. w Powązkach. Podczas 
wybuchu II wojny światowej w 1939 r. jego 

ojciec – Wincenty został powołany do służby 
w obronie ojczyzny1. Stefan Paradowski został 
z matką. W 1941 r. właściciele zajmowanego 
przez nich domu, z pomocą niemieckich urzęd-
ników wysiedlili ich w brutalny sposób2 stamtąd 
wraz z domownikami bez wypowiedzenia. Lata 
wojny wystawiły rodzinę Paradowskich na nie-
jedną próbę. Wincenty Paradowski po powrocie 
z niewoli niemieckiej musiał zderzyć się z powo-
jenną rzeczywistością i przekonać się na własnej 
skórze, że jego udział w wojnie i niewola w żad-
nym stopniu nie znajduje uznania u ówczesnych 
władz. Doświadczenia te odbiły też piętno na 
Stefanie – wiedział, że musi jak najszybciej pod-
jąć się pracy zarobkowej, mądrze planując też 
sposób kształcenia się, na którym mu zależało.

Najpierw ukończył Technikum Elektryczne przy 
ul. Drewnickiej nr 8 w Warszawie. Bezpośrednio 
po jego ukończeniu rozpoczął pracę w Wytwórni 
Sprzętu Komunikacyjnego „Grochów” – Przed-
siębiorstwie Państwowym Wyodrębnionym, gdzie 
pracował od 1 września 1953 r. na stanowisku 
starszego kontrolera w Dziale Kontroli Technicz-
nej. W 1955 r. nie rezygnując z pracy, podjął stu-
dia na Wydziale Elektrycznym Wieczorowej Wyż-
szej Szkoły Inżynierskiej w Warszawie. Z dniem 
1 maja 1959 r. przeszedł do pracy w Instytucie 
Elektrotechniki3. 11 lipca 1960 r. uzyskał dyplom 
inżyniera elektryka, przedstawiając pracę dyplo-
mową w zakresie budowy przyrządów pomiaro-

1 Doprecyzowując: Wincenty Paradowski ur. 18.12.1902 r. w Powązkach brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i został wzięty do 
niewoli 19.09.1939 r. Osadzony został w niemieckim obozie jenieckim Stalag I A Stablack (Obóz w Kamińsku, Obóz w Stabławkach). 
Następnie trafił jako robotnik przymusowy do Fallingbostel, gdzie pracował od 05.1940 r. do 05.1945 r. [źródło: www.straty.pl, dostęp: 
23.02.2021 r.].
2 Właścicielami byli bliscy kuzyni. Informacje z życiorysu Stefana Paradowskiego.
3 Porozumienie między zakładami.
4 Wcześniejszy Zakład Konstrukcji Maszyn i Urządzeń Elektrycznych.
5 Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej na posiedzeniu w dniu 21 lutego 1979 r. nadała inż. Stefanowi Paradowskiemu 
stopień doktora nauk technicznych.
6 Opinia Dyrektora prof. dr inż. Wiesława Serugi o Stefanie Paradowskim.

wych i miernictwa elektrycznego. W Instytucie 
Elektrotechniki rozpoczynał jako laborant w Za-
kładzie Konstrukcji Maszyn i Urządzeń Elektrycz-
nych. W 1961 r. objął kierownictwo Pracowni 
Pomiarów Elektrycznych, następnie w 1964 r. zo-
stał Zastępcą Kierownika Działu Energoelektro-
niki, a później Kierownikiem Zespołu Wydziałów 
Produkcyjnych. W 1971 r. powierzono mu stano-
wisko Szefa Produkcji w Zakładzie Doświadczal-
nym I4. Dalej awansował na Zastępcę Dyrektora 
ZDI, później Dyrektora ZDI, aż został Zastępcą 
Dyrektora Instytutu Elektrotechniki ds. Doświad-
czalnictwa.

W 1978 r. uzyskał nagrodę zespołową III 
stopnia Ministra Przemysłu Maszynowego za 
„Opracowanie i wdrożenie do produkcji prądnic 
tachometrycznych do napędów O.S.N.”.

19 stycznia 1979 r. Stefan Paradowski obronił 
pracę doktorską pod tytułem „Metody wyznacza-
nia i zmniejszania błędu nieliniowości i pulsacji 
sygnału wyjściowego prądnic tachometrycznych 
prądu stałego”5.

Był określany jako sumienny i zdolny pracow-
nik, dobry organizator dbający o właściwą at-
mosferę w pracy, koleżeński, uczynny, z bardzo 
dużym poczuciem odpowiedzialności za zespół, 
którym kieruje. Miał dużą umiejętność podejmo-
wania decyzji oraz prowadzenia rozmów z part-
nerami zewnętrznymi, w tym szczególnie zagra-
nicznymi6.

1 lipca 1992 r. został powołany na Dyrek-
tora Instytutu Elektrotechniki w Warszawie i sta-
nowisko to piastował przez 3 kadencje. Pierw-
sza kadencja trwała do 30.06.1997, druga 
od 01.07.1997 do 30.06.2002, a trzecia od 
10.03.2003 do 09.03.2008 r.

W przerwach, które oznaczały nic innego, jak 
czekanie na kolejne rozstrzygnięcia konkursu trzy-
krotnie był kierownikiem Instytutu Elektrotechniki. 
Po ustaniu jego ostatniej kadencji – do grudnia 
2008 r. pełnił obowiązki kierownika Instytutu.

Z cyklu Sylwetki Dyrektorów 

Instytutu Elektrotechniki
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mgr Aleksandra Pietraszek
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Gdy przyszedł jego następca – Wiesław Wil-
czyński, Stefan Paradowski stwierdził, że na nie-
wiele się mu przydaje, a nowy Dyrektor nie wyraża 
chęci korzystania z jego wiedzy na temat Instytutu 
czy też jego otoczenia, więc w wieku 74 lat od-
szedł na w pełni zasłużoną emeryturę.

Współpracownicy określali go jako człowieka 
niezwykle szlachetnego, życzliwego, pomocnego 
i pełnego energii. We wspomnieniu o nim pisano, 
że zawsze uważnie słuchał i doradzał, a jego nad-
rzędnym celem było dobro człowieka i Instytutu7.

Odszedł 12 sierpnia 2013 r. w wieku 77 lat, 
po wielu latach zmagania się z chorobą. Po-
chowany został na Cmentarzu Wawrzyszewskim 
w Warszawie8. ■

7 http://www.kel.pan.pl/images/stories/Biuletyn_sekcji_MEiT/Biu-
letyn_Sekcji_MEIT_Nr_71_2013.pdf [dostęp: 25.02.2021 r.].
8 http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,230582,Stefan-Paradowski-
-nekrolog.html [dostęp: 25.02.2021 r.].
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Rozwój napędów zabudowanych w piastach kół 
pojazdów BEV

Ostatnio obserwuje się szybki rozwój pojaz-
dów elektrycznych z napędem bateryjnym 
BEV – ang. Battery Electric Vehicles. Trend 

ten został przyśpieszony przez nowoczesną firmę 
amerykańską Tesla Motors i jest kontynuowany 
przez wiodących producentów Azjatyckich (Nissan, 
Honda, Hyundai, Kia, Toyota) oraz Europejskich 
(VW, Audi, Renault, PSE, BMW). Należy podkre-
ślić, że wszystkie podstawowe komponenty napędu 
elektrycznego BEV: elektryczny silnik trakcyjny (ang. 
electric traction motor), przekształtnik energoelek-
troniczny (ang. power electronic converter), stero-
wanie i monitoring trakcji (ang. traction control and 
monitoring) podlegają ciągłemu rozwojowi i ulep-
szaniu [1]. Rozwój maszyn elektrycznych zawdzię-
czany jest głównie:
• Nowoczesnym metodom obliczeń komputero-

wych pozwalających na precyzyjne projektowa-
nie konstrukcji mechanicznych, obwodów ma-
gnetycznych i elektrycznych,

• Opracowaniu technologii nowych materiałów 
o wysokich parametrach technicznych i termicz-
nych.
Napędy trakcyjne pojazdów BEV podlegały ko-

lejnym uproszczeniom i eliminacją części mecha-
nicznych (rys. 1), doprowadzając do prostej ar-
chitektury z silnikami elektrycznymi umieszczonymi 
w piastach kół (ang. In-wheel motor/drive) [2]-[3].

Takie rozwiązanie ma szereg zalet, pozwalając 
na [4]:
• całkowitą eliminację półosi i skomplikowanych 

przekładni mechanicznych,
• eliminację prac konserwacyjnych i zwiększenie 

niezawodności,
• dodatkowe miejsce w pojeździe (m.in. możli-

wość montażu dodatkowych modułów akumu-
latorów zwiększających zasięg i moc pojazdów),

• bardziej efektywne hamowanie regeneracyjne,
• niezależny napęd na 2 lub 4 koła,
• lepszą sterowalność pojazdu, łatwy demontaż,
• możliwość realizacji napędów hybrydowych,
• większe możliwości w projektowaniu wnętrza 

pojazdu przez stylistów wynikające z braku ta-
kich elementów jak dźwignia zmiany biegów, 
tunel centralny itp.

Od kilkunastu lat obserwuje się intensywny rozwój pojazdów elektrycznych. Stosowane są 
też różne systemy napędu w tych pojazdach. W artykule przedstawiono rodzaje napędu, ze 
szczególnym uwzględnieniem napędów zabudowanych w piastach kół. Zaprezentowano także 
opracowane w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Zakładzie Napędów Elektrycznych Instytutu 
Elektrotechniki w Warszawie rozwiązania silników i napędów umieszczonych w piastach kół.

A)

C)

B)

Rys. 1. Etapy rozwoju architektury napędów BEV od centralnej (A) 
poprzez eliminację mechanizmu różnicowego (B) oraz eliminację wału 
napędowego i zabudowę silników trakcyjnych w piastach kół (C)
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Jednakże zabudowa silników elektrycznych 
w piaście kół napotyka na szereg trudnych proble-
mów i ograniczeń dla konstruktorów, wśród których 
główne to [4]:
• ograniczona przestrzeń i masa,
• utrudnione chłodzenie,
• straty w magnesach trwałych, rdzeniu magne-

tycznym i uzwojeniu – zależne od punktu pracy,
• zwiększenie tzw. masy nieresorowanej,
• zwiększenie bezwładności przy zmianie kierunku,
• wymaganie od silników dużej odporności na 

drgania o zmiennej amplitudzie i częstotliwości,
• wyższe koszty (2 silniki i 2 przekształtniki zamiast 

jednego napędu).
W Instytucie Elektrotechniki prace i badania do-

tyczące rozwoju silników elektrycznych w piastach 
kół prowadzone są już od lat 2008–2009 w ów-
czesnym Zakładzie Maszyn Elektrycznych. Niniejszy 
artykuł prezentuje przegląd pierwszych i aktualnych 
projektów prowadzonych w tym zakresie w Zakła-
dzie Napędów Elektrycznych.

Przegląd integracji i zabudowy w piaście 
silników i napędów elektrycznych

Pierwsze konstrukcje silników w piastach kół po-
jazdów sięgają końca XIX wieku, kiedy pojawiły się 
pierwsze patenty w USA oraz w Europie patent Fer-
dynanda Porsche w Wiedniu (1897) [5]. Następnie 
w związku z rozwojem energoelektroniki i napędów 
prądu przemiennego (od lat 70–80 XX wieku) na-
stąpiło szersze zainteresowanie integracją napędów 
także dla potrzeb przemysłu, by rozwinąć się inten-
sywnie w erze pojazdów elektrycznych.

Terminologia stosowana w rozwiązaniach sil-
ników i napędów umieszczonych w piaście kół 
pojazdów nie jest jednoznaczna. Na rys. 2 przed-
stawiono poglądowo podział na bazie składników 
tworzących system.

Pierwsze kroki stanowiło zintegrowanie silnika 
elektrycznego prądu przemiennego (indukcyjny, 
synchroniczny z magnesami trwałymi, reluktancyj-
ne synchroniczne oraz przełączalne) z przekształt-
nikiem/falownikiem trójfazowym. Zapewniło to 
znaczną poprawę niezawodności (eliminacja prze-
wodów łączących silnik z falownikiem, krótsze po-
łączenia), poprawa sprawności, redukcja zakłóceń 
elektromagnetycznych etc.

Przykładowo kalifornijska firma AC Propulsion 
wprowadziła swój pierwszy zintegrowany układ na-
pędowy z silnikiem indukcyjnym AC-150 o mocy 
150 kW (200 KM) w 1994 r. Stosowano go w róż-
nych pojazdach, takich jak BMW Mini E, taksówka 
Foton Midi czy demonstracyjny USPS LLV.

Znacznie nowsze rozwiązanie napędu zintegro-
wanego dla pojazdów elektrycznych pokazuje rys. 
4, który prezentuje konstrukcję firmy Vitesco Tech-
nologies z roku 2018 zawierającego silnik syn-
chroniczny o magnesach trwałych z falownikiem na 
tranzystorach SiC. Od roku 2019 stosują ją kon-
cerny samochodowe PSA oraz Hyundai, a ostatnio 
także chiński samochód elektryczny Yixuan.

dr inż. Maciej Bogumił
dr hab. inż. Konrad Dąbała, prof. IEl

dr inż. Artur Moradewicz

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki 
Zakład Napędów Elektrycznych

Terminologia stosowana w rozwiązaniach silników i napędów umieszczonych w piaście kół pojazdów 
nie jest jednoznaczna. Na rys. 2 przedstawiono poglądowo podział na bazie składników tworzących 
system.  

Pierwsze kroki stanowiło zintegrowanie silnika elektrycznego prądu przemiennego (indukcyjny, 
synchroniczny z magnesami trwałymi, reluktancyjne synchroniczne oraz przełączalne) z 
przekształtnikiem/falownikiem trójfazowym. Zapewniło to znaczną poprawę niezawodności 
(eliminacja przewodów łączących silnik z falownikiem, krótsze połączenia), poprawa sprawności, 
redukcja zakłóceń elektromagnetycznych, etc.  

Przykładowo Kalifornijska firma AC Propulsion wprowadziła swój pierwszy zintegrowany układ 
napędowy z silnikiem indukcyjnym AC-150 o mocy 150 kW (200 KM) w 1994 roku. Stosowano go w 
różnych pojazdach, takich jak BMW Mini E, taksówka Foton Midi czy demonstracyjny USPS LLV.  

Rys. 3. Silnik indukcyjny trójfazowy zintegrowany z falownikiem serii AC-150 Top Mount firmy AC Propulsion o 
mocy max/ciągła 150/55kW, moment max 245Nm, napięcie zasilania VDC = 360-390V, ciężar 55kg [6] 

Znacznie nowsze rozwiązanie napędu zintegrowanego dla pojazdów elektrycznych pokazuje Rys. 4, 
który prezentuje konstrukcję firmy Vitesco Technologies z roku 2018 zawierającego silnik 
synchroniczny o magnesach trwałych z falownikiem na tranzystorach SiC. Od roku 2019 stosują ją 
koncerny samochodowe PSA oraz Hyundai, a ostatnio także chiński samochód elektryczny Yixuan. 

Silnik Falownik Napęd 
zintegr.

Silnik Koło 
pojazdu

Silnik 
w piaście

Napęd 
zintegr.

Koło 
pojazdu

Napęd 
w piaście

Rys. 2. Rozwój integracji napędów: (A) napęd zintegrowany, (B) 
silnik w piaście, (C) napęd w piaście

A)

B)

C)

Rys. 3. Silnik indukcyjny trójfazowy zintegrowany z falownikiem 
serii AC-150 Top Mount firmy AC Propulsion o mocy max./ciągła 
150/55 kW, moment max. 245 Nm, napięcie zasilania VDC = 
360–390 V, ciężar 55 kg [6]
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Silniki w piaście kół opracowane w IEL 
i Łukasiewicz – IEL 
Pierwsze konstrukcje

W latach 2008–2009 opracowano i wykonano 
w Zakładzie Maszyn Elektrycznych IEL silniki z magne-
sami trwałymi w strukturze „odwróconej”, tj. z nierucho-
mym wewnętrznym twornikiem oraz magnesami w ze-
wnętrznym wirniku do montażu w piaście kół (rys. 7). 
Opracowano także metodykę projektowania i program 
do obliczeń obwodu elektromagnetycznego takich sil-
ników.

Były to silniki typu SPMSM (ang. Surface Perma-
nent Magnet Synchronous Motor) – silnik synchro-
niczny z magnesami trwałymi na powierzchni wirnika 
wolnoobrotowe (320 1/min, 107 1/min), niskona-
pięciowe (napięcie stałe zasilania 96V) (tab.1), prze-
znaczone do pojazdów wolnobieżnych o prędkości 
pojazdu nie przekraczającej 25 km/h.

Układ zasilania i sterowania pojazdem został wy-
konany w Zakładzie Napędów Elektrycznych IEL. Nie 
był to jednak napęd zintegrowany. Umieszczony zo-
stał w środkowej części pojazdu.

Silniki ETMm-50/12 są przeznaczone do montażu 
w felgach o średnicy 13”. Zostały one zamontowane 
w pojeździe typu „Melex” (rys. 8–9) i pomyślnie prze-
szły próby jezdne.

Wa³
R dzeñ stojana
R dzeñ wirnika
Uzwojenie stojana

N-S  magnes

S -N magnes

P owietrze

Rys. 7. Silnik do montażu w piaście koła o odwróconej strukturze

Tab. 1. Parametry wyznaczone doświadczalnie silników ETMm przy pracy ciągłej

Silniki ETMm-

Wielkość symbol jedn. 50/12 120/12 140/56

Napięcie stałe znamionowe UN V 96 96 96

Moc na wale PN W 1675 1345 1570

Moment na wale MN Nm 50 120 140

Sprawność η % 85,0 79,1 64,2

Prąd Iph A 18,8 17,3 29,6

Obroty znamionowe n 1/min 320 107 107

Prędkość kątowa wirnika znamionowa ω rad/s 33,5 11,2 11,2

Masa m kg 32 50 40

Rys. 8. Silnik ETMm 50/12 opracowany w Zakładzie Maszyn 
Elektrycznych IEL umieszczony w piaście osobowego pojazdu 
transportowego (rok 2009)

Rys. 9. Silniki ETMm 50-12 zamontowane w pojeździe „Melex” 
(rok 2009)

Kolejnym etapem rozwoju integracji napę-
dów elektrycznych pojazdów były silniki elektryczne 
umieszczone/wbudowane w piaście kół – ang. In-
-wheel motors (rys. 2b). Przykładową taką konstrukcję 
silnika L1500 firmy Elaphe pokazano na rys. 5.

Jest to silnik trójfazowy synchroniczny chłodzony cie-
czą z zewnętrznym wirnikiem i z umieszczonymi na nim 
magnesami trwałymi o mocy 83 kW, wliczając zakres 
prędkości z osłabieniem pola i o ciężarze 33 kg.

Uzupełnienie silnika w piaście przez dodanie falow-
nika tworzy grupę napędów wbudowanych w piaście kół 
pojazdu.

Protean Electric, firma zajmująca się technologią 
motoryzacyjną, oferuje napędy ProteanDrive z silnikami 
w kołach razem ze zintegrowaną energoelektroniką i ste-
rowaniem cyfrowym, a także w połączeniu z kompatybil-
nym hamulcem ciernym. Konstrukcja bazuje na opaten-
towanych technologiach i zapewnia żywotność 300 000 
km, w tym wnikanie wody i brudu, wstrząsy i wibracje, 
dziury i uderzenia w krawężniki

Napęd ProteanDrive Pd18 jest przeznaczony do felg 
18-calowych, silnik synchroniczny o magnesach trwałych 
dostarcza 60 kW mocy ciągłej oraz rozwija moment 650 
Nm do prędkości 1200 1/min. Jego waga wynosi 36 kg, 
a napięcie zasilania 400 Vdc. Sprawność całego napędu 
przy momencie 650 Nm nie przekracza 91% [12].

W przedstawionych ostatnich dwóch rozwiązaniach 
zastosowano silniki „w kole” z zewnętrznymi wirnikami.

Rys. 4. Przykład nowoczesnego napędu zintegrowanego firmy Vitesco 
Technologies o mocy max./ciągła 150/60 kW, moment max. oraz 
prędkość max. na wale odpowiednio 290 Nm oraz 1400 obr./min [7]

Rys. 5. Konstrukcja silnika w piaście koła pojazdu firmy Elaphe (A) 
widok kolejno od lewej: standardowe opony z 19-calowymi felgami, 
obudowa L1500 (i wirnik), stojan, hamulce samochodowe i łożysko do 
montażu na zwrotnicy pojazdu; (B) widok silnika złożonego [8], [9]

Rys. 6. Konstrukcja napędu PD18 w piaście koła pojazdu firmy 
Protean Electric (A) widok kolejno od prawej: standardowe 
opony z 18-calowymi felgami, obudowa (i wirnik), stojan, 
pierścień kondensatorowy, falownik, pokrywa zabezpieczająca, 
zacisk hamulcowy, tarcza hamulca; (B) widok przekroju napędu 
złożonego [10], [11]

A)

B)

A)

B)

Wał
Rdzeń stojana
Rdzeń wirnika
Uzwojenie stojana
Powietrze
N-S magnes
S-N magnes
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Poza silnikami został wykonany układ zasilania 
i sterowania pojazdem wykonany w Zakładzie Na-
pędów Elektrycznych IEL [13]-[15], umieszczony 
w przedniej części pojazdu. Kierowanie pojazdem 
polega na ustalaniu przez kierowcę następujących 
wielkości [14]:
• kierunku ruchu pojazdu, do przodu/tyłu;
• prędkości, z jaką powinien jechać pojazd;
• chwilowego przyspieszenia lub spowolnienia pojazdu;
• odległości, którą ma przejechać pojazd.

Podczas jazdy kierowca ocenia aktualną pręd-
kość, przyśpieszenie lub spowolnienie pojazdu i we 
właściwy sposób reaguje, zwiększając lub zmniejsza-
jąc wartość zadaną momentu napędowego. Kierunek 

zadanego momentu określa kierunek jazdy. Kierow-
ca jest więc „regulatorem prędkości pojazdu”. Układ 
napędowy pojazdu stanowi dla kierowcy element 
wykonawczy, którego zadaniem jest regulowanie mo-
mentu napędowego lub wielkości proporcjonalnej 
do momentu, np. prądu. Maksymalna prędkość po-
jazdu ograniczana jest przez wartość napięcia aku-
mulatorów. W testowanym pojeździe wartość napię-
cia akumulatorów w zależności od ich rozładowania 
wynosiło 115 V do 80 V.

Do regulacji napędu wybrano metodę bezpośred-
niej regulacji prądu z modulacją wektora napięcia 
DCC-SVM (ang. Direct Current Control with Space 
Vector Modulation) (rys. 12).

W roku 2011 zaprojektowano 
i wykonano silniki ETMm-120/12 
do pojazdu towarowo-osobowego 
do 1 tony, o momencie prawie 2,5 
razy większym od poprzednich silni-
ków ETMm-50/12 (rys.10), przezna-
czonych do montowania w felgach 
o średnicy 15”. Zastosowane zostały 
do dedykowanego pojazdu towa-
rowo-osobowego (zwanego „Jeli-
kiem”) (rys. 11). Opracowane silniki 
uhonorowano srebrnym medalem 
na IV Międzynarodowych Targach 
Wynalazców IWIS 2010, zaś pojazd 
„Jelik” złotym medalem na Między-
narodowych Targach Wynalazców 
IWIS 2013 oraz dyplomem od Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w 2014 r.

Rys. 10. Porównanie silnika ETMm-50/12, moment na wale 50 Nm (z lewej) 
i silnika ETMm-120/12, moment na wale 120 Nm (z prawej)

moduł 
prądu 

zadanego 

MNr sektora

Estymator 
prądu

Regulator 
prądu PI

kierowca

Ia Ib

-|I|

Iz
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prądu 
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|Iz|
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prądu
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prądu PI
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-|I|
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NAPĘD  KOŁA  LEWEGO

NAPĘD  KOŁA  PRAWEGO 

STEROWNIK

Rys. 12. Schemat blokowy metody bezpośredniej regulacji prądu z modulacją wektora napięcia zastosowanej do napędu 
dwusilnikowego [14]

Rys. 11. Pojazd towarowo-osobowy do 1 tony z silnikami ETMm-120/12 (rok 2013)
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Opracowane w IEL silniki w piastach kół BEV można 
podzielić na niskoobrotowe (do pojazdów o prędkości 
nie większej niż 25 km/h) oraz wysokoobrotowe, któ-
re zapewniają prędkość pojazdu powyżej 120 km/h. 
Pierwszą grupę charakteryzują następujące cechy:
 – wskaźnik moment/masa wynoszący 1,5–3,5,
 – stosunkowo niższa sprawność,
 – mniejsza wrażliwość na wyważenie wirnika i drgania,

zaś wysokoobrotowe charakteryzują się:
 – wskaźnikiem moment/masa wynoszącym co naj-

mniej 4,
 – wysoką sprawnością,
 – wysokimi wymaganiami co do wyważenia wirnika 

i odporności na drgania.
Spośród opracowanych w IEL konstrukcji silniki do 

montażu w piaście koła można podzielić na silniki z ze-
wnętrznym i z wewnętrznym wirnikiem.

Konstrukcje z zewnętrznym wirnikiem mają następu-
jące cechy:
 – zapewniają łatwe mocowanie do felg,
 – utrudnione oddawanie ciepła ze stojana,
 – brak kadłuba (rdzeń wirnika spełnia rolę kadłuba),
 – utrudnione mocowanie elementów wirujących do 

sterowania silnikiem (enkoderów, impulsatorów).
Silniki o konstrukcji z wewnętrznym wirnikiem mają 

następujące cechy:
 – trudniejsze mocowanie do felgi (ze względu na śred-

nicę rozstawu śrub),
 – lepsze oddawanie ciepła ze stojana,
 – występuje kadłub, który zmniejsza niekorzystnie śred-

nice dla obwodu elektromagnetycznego
 – łatwe mocowanie typowych elementów wirujących 

do sterowania silnikiem (enkoderów, impulsatorów).

Opracowane i wykonane w IEL silniki do monta-
żu w piastach kół, zamontowane w pojazdach wol-
nobieżnych sprawdziły się, co zostało potwierdzo-
ne wynikami prób jezdnych. Rozwiązania te zyskały 
uznanie, co zostało potwierdzone medalami na wy-
stawach wynalazców. W kolejnym etapie planowane 
są prace integracji z nowoczesnymi przekształtnikami 
energoelektronicznymi w technologii SiC. ■
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W 2016 r. w Zakładzie Napędów Elektrycznych IEL 
zaprojektowano i wykonano nowy silnik wolnoobroto-
wy w kole – ETMm 140/56. Celem nowej konstrukcji 
było zmniejszenie masy silnika. Prace projektowe pro-
wadzono w kierunku zwiększenia częstotliwości na-
pięcia zasilającego silnik (5-krotnego). W ich wyniku 
otrzymano silnik nowy, którego masa jest o ok. 20% 
mniejsza od masy silnika poprzedniego (masa silnika 
nowego ok. 40 kg, starego ok. 50 kg – tab.1). Jest to 
silnik o podobnej strukturze jak silnik ETMm 120/12 
(SPMSM) z zewnętrznym wirnikiem, ale posiada chło-
dzenie cieczowe stojana (rys. 13). Charakteryzuje się 
także o 17% większym momentem przy pracy ciągłej 
(tab. 1), ale ma niższą sprawność (tab. 1).

Aktualne projekty

W 2020 r. w Zakładzie Napędów Elektrycznych 
Ł-IEl wykonano projekt wstępny silnika w kole, ale 
wysokoobrotowego i z wirnikiem wewnętrznym oraz 
chłodzeniem cieczowym stojana.

Jest to silnik typu IPMSM (ang. Internal Perma-
nent Magnet Synchronous Motor) – silnik synchro-
niczny z magnesami trwałymi wewnątrz rdzenia 
wirnika z wirnikiem wewnętrznym (rys. 14).

Silnik jest przystosowany do felg 19” (rys. 15) 
i wyposażony w tarczę hamulcową przystosowa-
ną do współpracy z typowymi zaciskami hamul-
cowymi stosowanymi w pojazdach samochodo-
wych. Układ chłodzenia zapewnia przepływ cieczy 
chłodzącej na poziomie 8–10 litrów na minutę. 
Temperatura cieczy na wylocie silnika nie powinna 
przekraczać 85°C w stanie ustalonym termicznie, 
przy pracy ciągłej pod obciążeniem znamiono-
wym. W tab. 2 przedstawiono parametry projek-
towe silnika.

Podsumowanie i wnioski (MPK)

Zaprezentowany światowy trend rozwojowy do 
integracji i zabudowy silników trakcyjnych w pia-
stach kół elektrycznych napędów trakcyjnych 
znajduje również odzwierciedlenie w pracach ba-
dawczo-rozwojowych w Łukasiewicz – Instytucie 
Elektrotechniki.

Rys. 15. Silnik „w kole” wysokoobrotowy z chłodzeniem cieczowym stojana, z wewnętrznym wirnikiem

Tab. 2. Parametry projektowe silnika przy pracy ciągłej ETM 280/20

Wielkość symbol jedn.

Znamionowe napięcie stałe UN V 350

Moc na wale PN kW 35

Moment na wale MN Nm 280

Sprawność η % 96,2

Prąd Iph A 86

Znamionowa prędkość obrotowa n 1/min 1194

Znamionowa prędkość kątowa wirnika ω rad/s 258,2

Masa m kg 70

Rys. 14. Przykładowa struktura silnika z wirnikiem wewnętrznym

Rys. 13. Silnik ETMm 140/56 o zmniejszonej masie 
i z chłodzeniem cieczowym stojana (rok 2016)
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W ramach prac zbadano możliwość wykorzysta-
nia krajowego suszonego pylistego haloizytu, minera-
łu pochodzenia wulkanicznego ze złoża Dunino koło 
Legnicy, w postaci:
• haloizyt suszony pylisty ze zredukowaną ilością że-

laza FL (nazwa handlowa PSJ),
• haloizyt suszony pylisty HO (nazwa handlowa 

CSW ),
• haloizyt suszony pylisty ze zwiększoną ilością żela-

za FC (nazwa handlowa PSH),
jako napełniacza materiałów polimerowych, tj. lakie-
rów elektroizolacyjnych i farb nawierzchniowych an-
tykorozyjnych.

 Zbadano możliwości przetwórcze oraz wybrane 
właściwości otrzymanych domieszkowanych materia-
łów.

Haloizyt ze złoża Dunino

W Polsce występuje jedno z największych, jedno-
rodnych złóż haloizytu – kopalnia odkrywkowa „Du-
nino” w Krotoszycach k. Legnicy jest jedną z trzech 
kopalni haloizytu na świecie. Złoża „Dunino” ma 
zasoby ok. 10÷12 mln ton, natomiast do eksplo-
atacji udostępnionych jest ok. 500 tys. ton. Haloizyt 
z kopalni „Dunino” zbudowany jest z mieszaniny na-
nopłytek i nanorurek, tworzących nieuporządkowaną 
strukturę przestrzenną. [10]. Haloizyt wydobywany 
w Polsce znalazł zastosowanie jako środek sorpcyj-
ny w produkcji mat izolacyjnych, koagulantów, glinek 
kosmetycznych, nawozów, biofiltrów, dodatków do 
pasz oraz pigmentów do farb [10].

Jako aktywny dodatek do tworzyw sztucznych 
minerał ten sprawdził się w roli napełniacza do pi-
lipropylenu, powodując zwiększenie wytrzymałości 
mechanicznej tworzyw w porównaniu z ich niedo-
mieszkowanymi odpowiednikami [11].

Zastosowanie haloizytu w kompozytach poliestro-
wych zaowocowało poprawą właściwości mechanicz-
nych i termicznych tak zmodyfikowanych polimerów 
[12].

Mączka haloizytowa jako napełniacz 
w lakierach elektroizolacyjnych

Prace badawczo-rozwojowe wykonane w Instytu-
cie w latach ubiegłych dotyczące wpływu napełniaczy 
na właściwości nasycających lakierów elektroizola-
cyjnych pozwoliły stwierdzić, że dodatek niewielkiej 
ilość napełniacza (1-3% wag.) pozwala na poprawę 
właściwości mechanicznych o około 40%, poprawę 

właściwości dielektrycznych (wzrost wytrzymałości 
elektrycznej, obniżenie współczynnika strat dielek-
trycznych), obniżenie wodochłonności, poprawę cie-
płoodporności, przy jednoczesnym zachowaniu pa-
rametrów przetwórczych [13–17].

Do badań wytypowano komercyjny dwuskładni-
kowy bezrozpuszczalnikowy lakier nasycający polie-
strowo-imidowy Termoimid produkowany przez firmę 
Sigma Coatings.

Lakier ten posiada bardzo dużą siłą wiążącą, wy-
soką penetrację oraz krótki czas utwardzania. Istotną 
cechą tego lakieru jest to, że elementy zaimpregno-
wane lakierem Temoimid zachowują bardzo wysoką 
wytrzymałość mechaniczną również w trakcie pracy 
w podwyższonych temperaturach (do 180°C).

Jako napełniacze zastosowano: Aerosil 200 
(nanokrzemionka płomieniowa o średniej średnicy 
ziarna 7 nm i powierzchni właściwej 200 m2/g firmy 
Evonik Degussa) oraz frakcje mączek haloizytowych 
o rozmiarze ziaren poniżej 100 µm (PJS i CSW) oraz 
poniżej 125 µm dla PSH w celu optymalnego wyko-
rzystania handlowego surowca. Napełniacze dodano 
w ilości 1,5% wag. w procesie dyspergowania. Próbki 
kompozytów utwardzano w zadanych cyklach tempe-
raturowych w zakresie 60°C –180°C .

Badanie lepkości

Lepkość określono za pomocą kubka Forda (5 
mm) w temperaturze (23 ±0,5)°C zgodnie z normą 
PN-EN 60464-2:2006 pkt.5.3, „Lakiery elektroizo-
lacyjne – Część 2: Metody badań”, notując czas 
wypływu – tab.1.

Czas wypływu określa czas liczony od chwili, 
gdy badany materiał zaczyna wypływać z dyszy 
wypełnionego kubka do chwili, gdy wypływający 
strumień materiału po raz pierwszy przerwie się 
w pobliżu dyszy.

Agnieszka Halama
Lech Górecki

Katarzyna Gryzło

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Tab. 1. Czas wypływu badanych kompozycji

Lp. kompozycja Czas 
wypływu [s]

1. Termoimid 120

2. Termoimid +1,5% Aerosil 200 125

3. Termoimid + 1,5% PJF 53

4. Termoimid + 1,5% CSW 56

5. Termoimid + 1,5% PSH 62

Haloizyt jako napełniacz lakierów elektroizolacyjnych

HALOIZYT, JAKO NAPEŁNIACZ

Haloizyt – uwodniony krzemian glinu 
Al2Si2O5(OH)4•nH2O to minerał zaliczany do 
grupy minerałów ilastych (grupa kaolinitu). 

Ilość cząstek wody n zależy od procesu kształtowa-
nia się minerału i sposobu jego przechowywania.

Zbudowany jest on z warstwy krzemianowych te-
traedrów i glinianowych oktaedrów (rys. 1).

Cechą charakterystyczną haloizytu, odróżnia-
jącą go od innych minerałów 2-warstwowych, jest 
bardzo słabe powiązanie warstw glinianowo-krze-
mianowych, dzięki czemu łatwiejsza jest ich separa-
cja. W odróżnieniu od innych minerałów warstwo-
wych, w tym zwłaszcza od kaolinu i montmorylonitu, 
haloizyt nie wymaga szczególnych działań mających 

na celu zwiększenie jego aktywnej powierzchni wła-
ściwej, ponieważ nie ma on zwartej budowy war-
stwowej w postaci monolitycznego bloku, którego 
poszczególne warstwy muszą być oddzielane (dela-
minacja kaolinu) z użyciem dużej ilości energii lub 
też przez oddziaływania substancji obcych na zasa-
dzie wymiany jonowej (jak np. w montmorylonicie).

W ostatnich latach minerał ten jest przedmiotem 
intensywnych badań podstawowych i stosowanych 

w wielu ośrodkach na świecie jako 
napełniacz do kompozytów polime-
rowych, a powodem tego są jego 
właściwości fizykochemiczne spra-
wiające, że łączy on w sobie zale-
ty wielu napełniaczy, a nie ma ich 
wad.

Można go stosować w wielu przy-
padkach bez modyfikacji, a sama 
modyfikacja jest prostsza i tańsza niż 
w przypadku np. montmorylonitu, 
boehmitu, miki czy kaolinu. Łatwiej 
i szybciej można go też rozdrabniać 
i dyspergować.

Wyniki badań prowadzonych 
przez wiele ośrodków wskazują, że 
istnieje wiele możliwości jego zasto-
sowania i że prawidłowo dobrana 
technologia pozwala na znaczącą 
poprawę parametrów wytrzymało-
ściowych i termicznych praktycznie 
wszystkich kompozytów polimero-
wych [3–8].

Haloizyt ze względu na swoją 
unikatową strukturę krystalograficzną, jak również 
niewielką ilość grup hydroksylowych na powierzch-
ni, stosunkowo łatwo dysperguje w matrycy polime-
rowej nawet przy dużym, przekraczającym 30 cz. 
wag stopniu napełnienia. Już 10 cz. wag. nanoru-
rek haloizytu stanowi skuteczną barierę dla prze-
mieszczania się masy i ciepła [9].

Właściwości kompozytów polimerowych w istotny sposób zależą od zastosowanego napełnia-
cza, jego budowy, kształtu i wielkości. Poszukiwane są tanie napełniacze, które obok poprawy 
właściwości w istotny sposób nie wpłyną na cenę wyrobów gotowych. Mineralne napełniacze 
warstwowe, takie jak: węglan wapnia, talk, kaolin, wollastonit, siarczan baru, kwarc czy na-
pełniacze na bazie montmorylonitu ze względu na swe cechy fizykochemiczne i niską cenę 
zyskały w ostatnich latach dużą popularność na rynku tworzyw kompozytowych.
Napełniaczem, który stał się ostatnio przedmiotem badań wdrożeniowych wielu ośrodków na 
całym świecie, jest haloizyt. W ostatnich latach ukazało się ponad 600 fachowych publikacji na 
ten temat, a w USA jest on już oferowany jako handlowy napełniacz do przemysłowego zasto-
sowania dla określonej grupy polimerów: Dragonit [1] i Pleximer [2].

Rys. 1. Struktura warstwowa haloizytu i rozkład atomów w sieci krystalicznej.
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Porównując czasy wypływu lakierów domieszko-
wanych z lakierem bez domieszek, można stwier-
dzić, iż rodzaj zastosowanego napełniacza wpływa 
na zmianę parametrów lepkościowych. I tak: Aerosil 
200 nieznacznie zwiększa lepkość lakieru, podczas 
gdy dodatek mączek haloizytowych obniża lepkość.

Badanie napięcia przebicia i wytrzymałości 
elektrycznej

Badania napięcia przebicia i wytrzymałości elek-
trycznej wykonano zgodnie z normą PN-EN 60243-
1:2013-12 wytrzymałość elektryczna materiałów 
elektroizolacyjnych – Metody badań – Część 1: Ba-
dania przy częstotliwości sieciowej”. W tab. 2 zesta-
wiono wartości średnie z pięciu pomiarów.

Stosując jako kryterium porównawcze parametr 
wytrzymałości elektrycznej, można stwierdzić, iż 
wszystkie napełniacze podwyższają wartość wytrzy-
małości lakieru niemodyfikowanego z 76 kV/mm do 
110,8 kV/mm – krzemionka Aerosil 200, 89,1kV/
mmk – CSW i 96,8 kV/mm – PSH.

Badania rezystywności skrośnej

Badania rezystywności skrośnej wykonano zgod-
nie z normą PN-E-04405:1988 „Materiały elektro-
izolacyjne stałe – Pomiary rezystancji” – tab. 3.

Domieszkowanie Termoimidu Aerosilem 200 po-
woduje zmniejszenie rezystywności skrośnej o jeden 
rząd, utrzymanie na poziomie lakieru niemodyfiko-
wanego w przypadku domieszkowania CSW i PSH, 
zaś w przypadku PJF zwiększenie. ■

Tab. 2. Wyniki badań napięcia przebicia i wytrzymałości elektrycznej

Badany lakier Napięcie przebicia kV Wytrzymałość elektryczna kV/mm

Termoimid 8,4 76,1

Termoimid +1,5% Aerosil 200 10,9 110,8

Termoimid +1,5% PJF 5,42 102,8

Termoimid + 1,5% CSW 5,4 89,1

Termoimid + 1,5% PSH 5,3 96,8

Rys. 2. Widok próbki Termoimidu z dodatkiem 1,5% wag. CSW 
z widocznymi miejscami przebicia

Rys. 3. Widok próbki Termoimidu z dodatkiem 1,5% wag. PSH 
z widocznymi miejscami przebicia

Łazik Perseverance pomyślnie 
wylądował na Marsie
Wielkim sukcesem naukowców z NASA zakończyło 
się lądowanie 18 lutego 2021 r. łazika Perseverance 
na powierzchni czerwonej planety. W ciągu 
ostatniego półwiecza sondy kosmiczne lądowały 
wielokrotnie głównie na powierzchniach Księżyca, 
Wenus, Tytana, księżyca Saturna i właśnie Marsa, 
co kończyło się pomyślnie tylko w 40%. Szczególnie 
trudne okazywało się lądowanie na powierzchni 
Marsa ze względu na bardzo rozrzedzoną atmosferę 
tej planety, 100 razy cieńszą od atmosfery Ziemi. 
Perseverance wylądował w kraterze Jezero, 
o średnicy 49 km, gdzie według przewidywań mogło 
znajdować się w dawnej historii Marsa jezioro ciekłej 
wody. Jednym z celów misji łazika Perseverance 
będzie więc właśnie poszukiwanie śladów życia 
mikrobiologicznego, występowania wody i tlenu 
w glebie marsjańskiej. Łazik Perseverance ma 
wymiary 2,7x2x2,2 metra i masę 1025 kg. Zasilany 
jest z generatora radioizotopowego o mocy 110 
watów. Łazik wyposażony jest w 25 kamer, z których 
2 zainstalowane są na specjalnym dronie. Sygnały 
i obrazy z kamer przekazywane będą na Ziemię 
podczas misji trwającej jeden rok marsjański (687 
dni ziemskich) przez sondy orbitalne MAVEN i Mars 
Reconnaissance Orbiter (MRO). Koszt całego 
projektu Mars 2020 wyniósł 2,4 miliarda dolarów 
i dodatkowo zostanie zwiększony prawdopodobnie 
o dalsze 300 milionów dolarów.
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Witryfikacja – proces unieszkodliwiania odpadów 
paleniskowych

Polska stoi przed szeregiem wyzwań i zobowią-
zań, jakie w aspekcie zagospodarowania od-
padów (m.in. popiołów) wynikają z akcesji do 

UE. Przyjęte zapisy akcesyjne zobowiązują Polskę 
do podjęcia szeregu działań w zakresie uporząd-
kowania szeroko rozumianej gospodarki odpada-
mi, w wyniku których osiągnięte zostaną standardy 
obowiązujące państwa członkowskie UE.

Popiół lotny jest odpadem paleniskowym, któ-
ry powstaje w wyniku spalania rozdrobnionych 
paliw stałych (węgli, torfu, biomasy lub koksu) 
i opuszcza palenisko pyłowe lub fluidalne wraz 
ze spalinami. Ma postać miałkiego mineralne-
go pyłu w kolorze od jasno – do ciemnoszarego 
lub jasnobrązowym i składa się w przeważającej 
części ze związków: krzemu, glinu i żelaza. Poza 
tymi pierwiastkami zawiera, tak samo jak na-
turalne skały, wiele innych pierwiastków, w tym 
o śladowym udziale oraz wykazuje niewielki 
udział niespalonego węgla. W wyniku przemiany 
substancji mineralnej paliwa podczas spalania 
powstają: żużel, popiół lotny i gazy, składające 
się w głównej mierze z CO2, H2O, SO2 i tlenków 
azotu. Do atmosfery ulatniają się także występu-
jące w postaci pyłu połączenia substancji orga-
nicznej oraz łatwo sublimujące pierwiastki takie, 
jak: As, Pb, Zn i Hg (rtęć często opuszcza paleni-
sko w formie tlenkowej, a część jonów jako pary 
metali).

W polskich elektrowniach, elektrociepłow-
niach i kotłowniach powstaje rocznie 2,4 mln 
Mg popiołów lotnych i 10,6 mln Mg mieszanki 
popiołowo – żużlowej [1]. 96% popiołów lotnych 
jest zatrzymywana w urządzeniach odpylających, 
a pozostałe 4% trafia do atmosfery (123 tys. 
Mg). Na terenie polskich zakładów energetycz-
nych znajduje się nagromadzonych 25,5 mln 
Mg popiołów lotnych i 317,3 mln Mg mieszanki 
popiołowo – żużlowej. Jest to akumulacja od-
powiadająca dwudziestoletniej produkcji przy 
obecnym poziomie [1]. Wywołuje to negatywne 
skutki w środowisku naturalnym, dlatego zago-
spodarowanie popiołów lotnych jest ważnym za-
daniem energetyki zawodowej.

Większość lotnych popiołów z polskich elek-
trowni znajduje zastosowanie w przemyśle bu-
dowlanym jako dodatek do cementów. Pew-

na część z wytworzonych popiołów lotnych nie 
nadaje się do wykorzystania ze względu na np. 
zbyt dużą zawartość CaO sięgającą w popiołach 
z kotłów fluidalnych do 25%.

Duże zawartości siarczanu i siarczynu wap-
nia w popiele stwarzają niebezpieczeństwo wy-
płukiwania ich do wód gruntowych, a co za tym 
idzie niebezpieczeństwo skażenia środowiska na-
turalnego. Właśnie popioły o dużej zawartości 
CaO stanowią dla elektrowni najpoważniejszy 
problem, ponieważ są składowane na składowi-
skach, z czym związane są opłaty, jakie zakłady 
przemysłowe muszą ponosić na rzecz ochrony 
środowiska.

Wymywalność metali ciężkich z popiołów 
lotnych

Istotnym problemem są powstające podczas 
spalania odpadów popioły i żużle, które są za-
kwalifikowane do odpadów niebezpiecznych [2]. 
Taka kwalifikacja spowodowana jest tym, że za-
wierają one trujące metale ciężkie (np. Pb, Cr, 
Cd, Zn), które w kontakcie z wodą dają odcieki 
do gleby [3]. Ponadto na cząstkach popiołów 
osadzają się dioksyny i furany [4–6]. Wymywal-
ność tych zanieczyszczeń z popiołów zagraża 
skażeniem wód gruntowych [7], dlatego maga-
zynowanie popiołów ze spalania odpadów wy-
maga składowiska odpadów niebezpiecznych 
[8]. Z tych samych powodów współspalanie od-
padów z węglem także stwarza problemy, ponie-
waż utrudnia gospodarcze wykorzystanie popio-
łów. Zagrożenie wymywaniem metali ciężkich do 
wód gruntowych dotyczy także produktów, do 
wytworzenia których użyto popioły lotne. Opa-
dy atmosferyczne oraz nieodpowiednie warunki 
składowania (pH kwasowe, oddziaływanie z in-
nymi jonami gleby) mogą spowodować wymycie 
zaadsorbowanych substancji do gruntu, powo-
dując skażenie wód.

Każdego roku na polskich składowiskach po-
piołów przybywa kilku milionów ton takich od-
padów, które nie mogą zostać w żaden sposób 
zagospodarowane. Alternatywą dla takiego spo-
sobu pozbywania się odpadów paleniskowych 
jest właśnie witryfikacja.
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Witryfikacja

Witryfikacja oznacza termiczną przemianę sub-
stancji do szklistej postaci (zeszklenie). Istota proce-
su polega na kontrolowanym dostarczeniu energii 
do witryfikowanej substancji, która w wysokiej tem-
peraturze (≈1600°C) ulega termicznemu rozkłado-
wi z wydzieleniem produktów gazowych i spopiele-
niu. Materiał zostaje stopiony i szybko schłodzony, 
dzięki czemu zyskuje strukturę szkła (rys. 1). Metoda 
służy do unieszkodliwiania najbardziej niebezpiecz-
nych odpadów, jak odpady radioaktywne i azbest, 
a znajduje także zastosowanie do immobilizacji 
metali ciężkich w popiołach, minimalizując ich wy-
mywalność (zapobiegając jej niemal w zupełności) 
[9, 10, 16]. W Łukasiewicz – IEL we Wrocławiu pro-
wadzone są badania nad skutecznością procesu 
witryfikacji [19].

Ważnymi zaletami procesu witryfikacji są [10]:
 – „wbudowanie” w strukturę szkła nieorganicz-

nych składników,
 – rozkład substancji organicznej,
 – redukcja objętości witryfikowanego materiału 

do 95%,

 – odporność uzyskanego produktu na działanie 
związków chemicznych.
Najważniejsze procesy zachodzące podczas wi-

tryfikacji popiołów to topnienie i przemiany fazowe 
ciecz-szkło [11].

Poddane procesowi laboratoryjnej witryfikacji 
popioły lotne uzyskują zeszkloną formę. Charakte-
ryzują się połyskiem i ciemnobrunatną bądź czarną 
barwą, co jest typowe dla produktów tego procesu 
(rys. 4).

Na rysunku 5 porównano popiół z jego zeszklo-
ną formą wytworzoną w procesie witryfikacji.

dr inż. Krzysztof Kasprzyk

Główny Specjalista
Łukasiewicz – IEL, Zakład Technologii i Materiałoznawstwa 

Elektrotechnicznego we Wrocławiu

W Polsce najważniejszymi nośnikami energii pierwotnej dla wytwarzania energii elektrycznej 
i cieplnej jest węgiel (96%), a efektem ubocznym jest duża ilość odpadów paleniskowych. Jed-
nym ze sposobów utylizacji tych odpadów jest wykorzystanie procesu witryfikacji.

Rys. 1. Ideowe przedstawienie procesu witryfikacji [18, 19]

Rys. 2. Stanowisko badawcze do witryfikacji odpadów paleniskowych

Rys. 3. Proces witryfikacji

Rys. 4. Zeszklony popiół lotny otrzymany w procesie witryfikacji

    
Rys. 5. Porównanie popiołu wyjściowego z witryfikatem
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Skład fazowy popiołów i szkieł 
witryfikacyjnych

W laboratorium rentgenografii Łukasiewicz – 
IEL we Wrocławiu wykonać można badania składu 
fazowego m.in. popiołów i szkieł witryfikacyjnych 
mas ceramicznych i innych materiałów. Anali-
zę wykonuje się na dyfraktometrze proszkowym 
DRON+2 metodą rejestracji krokowej promie-
niowaniem Co filtrowanym Fe. (rys. 6). Identyfika-
cję faz krystalicznych przeprowadza się w oparciu 

o dane kartoteki PDF (Powder Diffraction Files), 
która polega na porównaniu odległości między-
płaszczyznowych i intensywności refleksów. Dane 
te odnoszą się do preparatów wzorcowych i mogą 
się różnić od tych występujących w próbkach, któ-
re zwykle mają inny skład chemiczny oraz inne 
warunki syntezy.

Klientami usług badań składu fazowego X-Ray 
Ł – Instytut Elektrotechniki we Wrocławiu są m.in. kra-
jowi i zagraniczni producenci materiałów ceramicz-
nych: Lapp Insulators (Polska, Rumunia), Radpol S.A, 
Zapel, Poinsa (Hiszpania), Industrooprema (Chor-
wacja), Instytut pro testovani a certifikaci (Czechy). 
Badania te wykorzystywane są także do wykonywania 
ekspertyz związanych z identyfikacją materiału.

Przykładowe dyfraktogramy otrzymane dla popio-
łów wyjściowych i zeszklonych (witryfikatów) przedsta-
wiono na rys. 7.

Efektywność witryfikacji

W odniesieniu do składników organicznych od-
padów efektywność urządzenia w destrukcji określa 
parametr DRE (z ang. Destruction and Removal Effi-
ciency) zdefiniowany jako [12]:

DRE(%)=(1 – mwl / mwyl )*100

gdzie mwl, mwyl oznaczają odpowiednio strumienie or-
ganicznych zanieczyszczeń na wlocie i wylocie urzą-
dzenia.

 W przypadku plazmowych i termicznych metod 
witryfikacji skuteczność niszczenia substancji orga-
nicznych wynosi [13–15]:

DRE > 99,99

Ważną cechą składowanych odpadów, a także ma-
teriałów budowlanych, jest ich wymywalność (z ang. 
leaching), czyli skłonność do wytwarzania w kontakcie 
z wodą szkodliwych odcieków.

Przekonujące argumenty za immobilizacją me-
tali ciężkich w witryfikacie można uzyskać, porównu-

jąc odcieki z spreparowanych popiołów wyjściowych 
i otrzymanych z nich szkieł poprocesowych. Dzięki 
wprowadzeniu do popiołu metali ciężkich w postaci 
ich soli zwiększono ich udział, przez co wzrosła ich 
wymywalność. Wyniki badań przedstawiono w tab. 3.

Wyniki badań przeprowadzone w Łukasiewicz – 
IEL Wrocław potwierdzają, że witryfikacja popiołów 
lotnych znacznie zmniejsza wymywalność z nich me-
tali ciężkich [19].

Energochłonność procesu witryfikacji

Zapotrzebowanie na energię do witryfikacji odpadów 
zależy od wielu czynników, wśród których do najważniej-
szych należą: typ instalacji oraz rodzaj witryfikowanej 
substancji. Układ pomiarowy składał się z woltomierza 
i amperomierza (kl.1) do pomiaru napięcia i prądu oraz 
ze stopera mierzącego czas przetapiania.

Wyniki badań uzyskane podczas jednorazowego 
przetopu 100 g popiołu przedstawiono w tab. 1.

Znając wartość napięcia U i natężenia prądu I oraz 
czas trwania procesu t, obliczono zapotrzebowanie 
energii na witryfikację 100 g popiołu:

E = U∙I∙t = 0,45 MJ (dla 100 g popiołu)

W przeliczeniu na 1 kg popiołu wartość ta wynosi:

E = 4,5 MJ (dla 1kg popiołu)

Uzyskana energochłonność procesu jest przybli-
żoną wartością sumaryczną, zawierającą energię 
niezbędną do stopienia próbki popiołu oraz energię 
potrzebną na pokrycie strat cieplnych w reaktorze. 
Stosunkowo duża energochłonność procesu wynika 
z małej laboratoryjnej skali badań. Zmniejszenie strat 
cieplnych może znacząco zmniejszyć nakład energe-
tyczny procesu witryfikacji [16].

Podsumowanie

Proces unieszkodliwiania odpadów z zastosowa-
niem procesu witryfikacji jest korzystny z ekologicz-
nego punktu widzenia, ponieważ następuje w nim 
niemal kompletna destrukcja zanieczyszczeń orga-
nicznych (DRE> 99,99%), a szkła witryfikacyjne nie 
są reaktywne i mają minimalną wymywalność. Intere-
sujące perspektywy zastosowania witryfikacji istnieją 

w odniesieniu do popiołów, zwłaszcza za-
wierających nadmiar metali ciężkich, nad-
miar CaO, ze spalania odpadów lub ze 
współspalania odpadów i węgla.

W najbliższym czasie należy się spo-
dziewać coraz większego zainteresowania 
polskiej energetyki procesem witryfikacji 
popiołów jako alternatywy dla składowania 
go na składowiskach. Jest to podyktowane 
faktem, że witryfikacja jest skuteczną me-
todą unieszkodliwiania popiołów i stanowi 
ochronę przed zagrożeniem wymywania 
metali ciężkich do wód gruntowych. Uzy-
skany w wyniku przetopu popiołów mate-
riał charakteryzuje się dużą wytrzymałością 
mechaniczną i nie ulega pyleniu. Odcieki 
z przetopionych popiołów są znikome, czy-
niąc produkty witryfikacji dobrym materia-
łem budowlanym.

W wyniku tego procesu otrzymujemy produkt 
o bardzo dobrych właściwościach wytrzymałościo-
wych oraz dużej odporności chemicznej, świetnie 
nadający się do wykorzystania w przemyśle budowla-
nym (produkty witryfikacji są dla środowiska natural-
nego bezpieczne).

Mankamentem technologii witryfikacyjnych jest 
duże zapotrzebowanie na energię, więc dalszy rozwój 
tych technologii zmierza ku zmniejszeniu ich energo-
chłonności. ■
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rzania materiału porowatego z odpadu paleniskowego metodą 
grzania oporowego w celu wykorzystywania go jako nieorganiczny 
nośnik biokatalizatorów, Łukasiewicz – IEL 2009, 2010

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki w projekcie 
badawczym na rzecz rozwoju elektromobilności

Konsorcjum, w którego skład wchodzi: Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotech-
niki i IWOS Sp. z o. o. przeszło do II eta-

pu w prowadzonym postępowaniu Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju z przedsięwzięciem: 
„e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napę-
dzie elektrycznym kat. N1”.

Na podstawie opublikowanej listy rankingo-
wej konsorcjum zaproponowało najlepszą kon-
cepcję pojazdu elektrycznego 
z wodorowym ogniwem pa-
liwowym. W pierwszym 
etapie postępo-
wania dokonano 
szeregu szczegó-
łowych analiz i ob-
liczeń, m.in. za-
p o t r z e b o w a n i a 
na moc i moment 
obrotowy, aby po-
jazd mógł spełnić 
z a d e k l a r o w a n e 
parametry eksplo-
atacyjne.

Wizja mobilnej przyszłości zakłada zaprojek-
towanie i wykonanie innowacyjnego bez–emi-
syjnego pojazdu dostawczego o wadze do 3,5 
t, ładowności 1000 kg i zasięgu 450 km, wraz 
z homologacją i przygotowaniem do produkcji 
seryjnej.

Pojazd wyposażony będzie w instalację napę-
dową składającą się z silnika i falownika, wodo-
rowe ogniwo paliwowe oraz magazyn wodoru. 
Dwuślad na pokładzie będzie posiadał również 
buforowy pakiet baterii w celu gromadzenia 
nadwyżki energii elektrycznej produkowanej 
przez ogniwo paliwowe i system rekuperacji 
podczas hamowania. W celu poprawy całko-
witego bilansu energetycznego zaprojektowa-
ny zostanie innowacyjny system wykorzystania 
technologii fotowoltaicznej. Uzyskana energia 
z OZE pozwoli na wspomaganie pracy urządzeń 
pokładowych bez konieczności zużywania ener-
gii elektrycznej zgromadzonej w akumulatorach.

Projektanci z konsorcjum zadbają również 
o ergonomię i bezpieczeństwo pracy kierowcy 
oraz innych użytkowników dróg. Pojazd wyposa-
żony będzie w unikatowy system monitorowania 
przestrzeni wokół poruszającego się pojazdu, 
informujący i ostrzegający kierowcę o poten-
cjalnych zagrożeniach oraz anomaliach. Bę-

dzie posiadał innowacyjny system telemetrycz-
ny umożliwiający dwukierunkową komunikację 
z otoczeniem, co jest szczególnie istotne przy 
konieczności zdalnej kontroli parametrów klu-
czowych elementów systemu elektrycznego i wo-
dorowego. Pojazd użytkowany w miastach i te-
renach zurbanizowanych może być zintegrowany 
z nadrzędnymi systemami informatycznymi i sta-
nowić element wdrażanej technologii Smart City.

W celu ob-
niżenia masy 
własnej pojazdu 
poszycie kabiny 
i elementy za-
budowy pojazdu 
będą wykona-
ne z materiałów 
kompozytowych. 
Ta technologia 
pozwoli również 
na osiągnięcie 
p r o p o n o w a n e j 
nowoczesnej sty-
lizacji pojazdu.

e-VAN jako 
pojazd dostawczy zeroemisyjny związany jest 
z jednym z głównych obszarów działalności Sieci 
Badawczej Łukasiewicz – Inteligentną Mobilno-
ścią. Odpowiada na bieżące potrzeby społeczne 
i gospodarcze związane z rozwojem elektromo-
bilności. Końcowym odbiorcą projektu będą fir-
my z branży logistyki, kurierskiej, dostaw ostat-
niej mili.

Wiadomości

opracownie JS na podstawie
https://e.autokult.pl/39904,auta-elektryczne-rzadza-w-norwegii-
w-2020-roku-stanowily-ponad-polowe-sprzedazy; 
fot. materiały prasowe audi.pl

Rozwój elektromobilności 
w Norwegii
O ile w krajach Europy Zachodniej i przede 
wszystkim w Polsce jesteśmy na etapie wkraczania 
w rozwój elektromobilności, o tyle Norwegia jest 
krajem, który ten etap ma za sobą, gdyż sprzedaż 
pojazdów elektrycznych w 2020 r. osiągnęła poziom 
54% całkowitej sprzedaży pojazdów. Samochody 
z silnikiem diesla stanowiły 9% sprzedaży, a z silnikiem 
benzynowym zaledwie 8%. Pozostałe 20% sprzedaży 
dotyczy hybryd plug-in oraz klasycznych hybryd 
9%. Najlepiej sprzedawanym pojazdem w zeszłym 
roku w Norwegii było Audi e-tron, a dopiero na 
drugim miejscu uplasowała się słynna Tesla Model 
3, natomiast na trzecim Volkswagen ID.3. Przyczyną 
takiego progresu w popularności aut elektrycznych był 
niewątpliwie system ulg wprowadzonych przez rząd 
Norwegii, w tym przy zakupie pojazdów elektrycznych, 
ich darmowego parkowania, obniżenia podatków. 
W Norwegii dla aut elektrycznych stosowane są także 
preferencyjne stawki ubezpieczenia i dopuszczalna 
jest jazda po buspasach. W rezultacie tego całkowity 
koszt posiadania samochodu elektrycznego 
w Norwegii jest często niższy niż dla pojazdów 
benzynowych.

Koncepcja 
pojazdu

Dokumentacja 
techniczna pojazdu

Koncepcja 
zabudowy 
technicznej

2 (max.) x 2 szt. 
prototypów pojazdów 
z zabudową  testową

Dokumentacja 
techniczna zabudowy 

testowej

2 (max.) x 3 szt. 
opracowanego 

pojazdu dostawczego 
kat. N1: 1 szt. pojazd 

bazowy oraz 2 szt. 
pojazdu z dowolnymi 

zabudowami, np. 
z Katalogu Zabudów

5 (min.) wizualizacji 
pojazdu dostawczego kat. 
N1 z wersjami zabudowy 

do innych zastosowań

ETAP I

ETAP II

ETAP III

ETAP IV

Waga  
do 3,5 t

Ładowność 
do1000 kg

Zasięg
450 km
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Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki od 75 
lat realizuje projekty badawcze z zakresu szeroko 
rozumianej elektrotechniki, w tym konstruowa-
nia i doskonalenia m.in. napędów elektrycznych, 
magazynów energii, ładowarek samochodowych 
i autobusowych. Jest wiodącą jednostką w zakre-
sie współpracy z przemysłem. Posiada akredyto-
wane laboratoria badawcze, zakłady naukowe 
i produkcyjne. Prowadzi także procesy certyfika-
cji wyrobów elektrotechnicznych. Od 1 kwietnia 
2019 r. jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.

W imieniu redakcji Inżynierii Elektrycznej 
składamy serdeczne gratulacje i podziękowanie 
dla dotychczasowego kierownika projektu, Pana 
mgra Waldemara Rumińskiego, za doprowadze-
nie projektu do II etapu postępowania. Z nie-
cierpliwością czekamy na wyniki pracy nowego 
zespołu ds. e-Van pod przewodnictwem dra inż. 
Artura Moradewicza. ■

mgr Aleksandra Chim

dr inż. Dariusz Świerczyński

Główny specjalista

Ukończyłem studia wyższe magisterskie i doktorskie z zakresu elektrotechniki. Posia-
dam bogate doświadczenie w zakresie modelowania komputerowego falownikowych 
napędów elektrycznych. Ponadto programuję mikroprocesory oraz pracuję z symula-
torami czasu rzeczywistego.
Moją zawodową pasją jest modelowanie złożonych systemów energoelektronicznych. 
Jest to bezpośrednio powiązane z tematyką projektów wewnętrznych i zewnętrznych 
realizowanych w Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki, w których biorę udział.

dr hab inż. Krzysztof Tomczuk

Kierownik Zakładu Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego/Lider obszaru

Jestem absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (2001), gdzie 
także uzyskałem doktorat (2008). Stopień naukowy doktora habilitowanego w dys-
cyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika został mi nadany uchwałą Senatu 
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w kwietniu 2020 roku.
Prowadzę projekt magazynów energii elektrycznej na potrzeby odbiorcy końcowego, 
który wpisuje się w wyzwanie dotyczące maksymalnego wykorzystania źródeł OZE. 
Jest to ważny problem mający wpływ na redukcję emisji substancji szkodliwych do 
atmosfery.
 Jako kierownik Zakładu Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego zajmuję się prze-
kształtnikami energoelektronicznymi do różnych zastosowań, np. do stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych napięciem przemiennym (AC) oraz stałym (DC).

Przedstawiciele projektu eVan w Łukasiewicz - IEL

dr inż. Artur Moradewicz

Kierownik Zakładu Napędów Elektrycznych/Lider obszaru
Kierownik B+R projektu e-Van

Ukończyłem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej i menedżerskie 
podyplomowe na SGH. W 2008 roku obroniłem pracę doktorską, tematyka: zasilanie 
indukcyjne, za którą otrzymałem nagrodę główną w konkursie ABB. Jestem członkiem 
grupy roboczej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji: Rozwiązania transportowe przyja-
zne środowisku.
Moje zainteresowania zawodowe mogę podzielić na dwa obszary: techniczny – mo-
delowanie i rozwój przekształtników energoelektronicznych, cyfrowe przetwarzanie sy-
gnału oraz cyfrowe sterowanie systemów przetwarzania energii o wysokiej częstotliwo-
ści, w tym stacje ładowania pojazdów EV i magazyny energii, oraz nowoczesne układy 
napędowe i maszyny elektryczne; administracyjny – tworzenie zespołów badawczo 
rozwojowych, zarządzanie projektami B+R.

dr inż. Maciej Bogumił

Starszy specjalista/Zastępca Kierownika Zakładu Napędów Elektrycznych

Ukończyłem Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej ze stopniem magistra inżyniera 
o specjalności elektromechatronika. W 2007 roku otrzymałem tytuł doktora nauk tech-
nicznych o specjalności elektrotechnika.
Pracowałem nad badaniami prądnic i silników elektrycznych, przy tworzeniu konstrukcji 
mechanicznych i oprogramowania do wspomagania projektowania.
W Instytucie Elektrotechniki biorę udział w projektach POLNAPEL, e-Van oraz prowadzę 
projekty w ramach subwencji. Efektem moich prac są nowoczesne układy elektromecha-
niczne, takie jak napędy, silniki, prądnice oraz układy badawcze do testowania prototy-
pów tych urządzeń.

mgr inż. Przemysław Szostak

Starszy specjalista w Zakładzie Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego

Jestem absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej 
(2010) oraz Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2011).
Ukończyłem studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie:
,,Nowoczesne metody projektowania z zastosowaniem technik CAD/CAM/CAE’’ (2012),
,,Nowoczesny ekologiczny i energooszczędny transport zelektryfikowany’’ (2013),
,,Projektowanie w systemach CAD/CAM/CAE oraz programowanie obrabiarek CNC’’ 
(2014).
W Instytucie Elektrotechniki zajmuję się projektowaniem konstrukcji mechanicznych oraz 
analizami MES. Biorę udział w badaniach związanych z prądami błądzącymi w trakcji elek-
trycznej. Obecnie zajmuję się konstrukcjami mechanicznymi oraz analizami tychże konstruk-
cji w projekcie e-Van.
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Proces lokalizacji metalicznego zwarcia sieci powrotnej 
w podziemnej konstrukcji żelbetowej w trakcie 
uruchamiania i eksploatacji na przykładzie metra

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwporażenio-
wego wymaga zastosowania izolacji w postaci 
odstępów powietrza lub w celu zmniejszenia 

odstępów wykorzystania materiałów elektroizola-
cyjnych. Tak się składa, że niezależnie od przyjętej 
w danym systemie trakcyjnym polaryzacji sieci zasi-
lającej i powrotnej o izolację sieci zasilającej należy 
dbać z dwóch powodów. Jednym jest bezpieczeń-
stwo porażenia prądem, a drugim fakt, że upływają-
cy z sieci zasilające prąd to dodatkowe straty w sys-
temie zasilania pojazdów. W przypadku izolowania 
sieci powrotnej od otoczenia sprawa ma się wręcz 
odwrotnie. Z elektrotrakcyjnego punktu widzenia 
im więcej prądu wraca ziemią (otoczeniem) szyn, 
tym spadki napięcia w szynach sieci powrotnej od 
mniejszego prądu zmniejszają się, a zatem straty na 
rezystancji sieci powrotnej maleją. Trakcyjny prąd 
wymiany z szyn do ziemi i odwrotnie, płynący w zie-
mi zwany jest prądem błądzącym. Zjawisko prądu 
błądzącego niekorzystnie wpływa na podziemną 
metalową infrastrukturę, przyczyniając się do perfo-
racji elektrochemicznej metalu. Dotyczy to podziem-
nych metalowych konstrukcji nie tylko bezpośrednio 
sąsiadujących z torowiskiem. To przez operatorów 
podziemnych metalowych instalacji wymuszana jest 
konieczność dbania o ograniczenie prądów błądzą-
cych na zelektryfikowanych prądem stałym syste-
mach transportu, zwłaszcza szynowego. Przypadek 
prowadzenia transportu szynowego w podziemnej 
konstrukcji żelbetowej okazuje się być szczególnym 

dla zelektryfikowanej prądem stałym trakcji. Jeżeli 
właścicielem całej infrastruktury w postaci sieci za-
silającej, powrotnej oraz tuneli i stacji jest miasto, 
to jako gospodarz będzie zainteresowane jak naj-
słabszym oddziaływaniem sieci powrotnej wewnątrz 
konstrukcji na jej metalowe zbrojenie, aby uzyskać 
maksymalnie dużą żywotność/trwałość.

Budowa sieci powrotnej w metrze 
warszawskim

Na szlakach pomiędzy stacjami w przypadku 
obu linii metra warszawskiego występują dwutorowe 
linie, które zabudowane są w pojedynczym tunelu 
– odcinek od A01 do A07 oraz od A20 do A23 
na I linii metra – lub w dwóch tunelach po jednym 
dla określonego kierunku jazdy – od A07 do A20. 
Podobnie w dwóch tunelach jest eksploatowany cały 
odcinek II linii, tj. od C06 do C18. W celu zmniej-
szenia spadków napięcia w szynach jezdnych – sie-
ci powrotnej dla prądu trakcyjnego – zastosowano 
połączenia międzytorowe (łączniki międzytokowe). 
O miejscu realizacji takiego połączenia pomiędzy 
torami decydują warunki wynikające z przyjętej tech-
niki Sterowania Ruchem Kolejowym. W przypadku 
wykorzystywania szyn do sygnałów lokalizujących 
pojazd szynowy, jak ma to miejsce w systemach 
dławikowych – obwodów torowych – połączenie 
międzytokowe dopuszczalne jest jedynie pomiędzy 
środkami dławików torowych (rys. 1B). Ze względu 
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na ograniczanie prądów upływu z sieci powrotnej, 
tzw. prądów błądzących, połączenie pomiędzy dła-
wikami powinno być wykonywane kablem – linka 
w izolacji z końcówkami kablowymi. W przypad-
ku systemów czujnikowych SRK, np. liczników osi, 
połączenie międzytokowe jest możliwe w zasadzie 
w dowolnym miejscu torów, ale zawsze wymaga 
zastosowania układu symetryzacji obciążenia szyn 
w postaci mostków międzyszynowych („krzyżaków” 
– określenie występujące wśród budowniczych/
wykonawców instalacji elektroenergetycznych) za-
budowanych w przestrzeni pomiędzy szynami, do 
których przyłączane są przewody od szyn oraz kabel 
pomiędzy mostkami (rys. 1A). Konstrukcja mostka 
międzyszynowego powinna być elektrycznie izolo-
wana od podbudowy torów, zaś łączniki pomiędzy 
mostkiem a szynami 1 i 2 danego toru powinny być 
łączone kablami o jednakowej długości i przekroju 
poprzecznym.

Połączenia międzytorowe na I linii metra wystę-
pują w głowicach stacji pasażerskich, na których nie 
zostały zabudowane podstacje trakcyjne zasilające 
sieć metra, czyli trzecią szynę. Dodatkowo połącze-
nia międzytokowe 
także znajdują się 
na wysokości wen-
tylatorowni szlako-
wych w części, gdzie 
występują dwa tu-
nele i poprzeczne 
przejście pomiędzy 
nimi. Na II linii me-
tra połączenia mię-
dzytokowe znajdują 

się w zasadzie na wysokościach wentylatorowni szla-
kowych. W przypadku tuneli D16 pomiędzy stacjami 
C15 i C16 występują dodatkowe międzytorowe po-
łączenia na wysokości przejść pomiędzy tunelami, 
ale nie na wszystkich istniejących na tym odcinku.

Ze względów wibracyjnych i akustycznych na 
szlakach obu linii metra zastosowano różne szyny 
kolejowe. Na I linii są to szyny C60 (UIC 60), zaś 
na II linii C49. Szyny na II linii są lżejsze, a co za 
tym idzie są o mniejszym przekroju poprzecznym niż 
te na I linii. To powoduje, że szyny C49 wykazują 
się większą jednostkową rezystancją niż szyny C60 
(tab. 1).

Z tego też powodu na II linii metra zastosowa-
no kabel wzmacniający, aby zmniejszyć rezystancję 
wzdłużną torowiska (sieci powrotnej). Norma [2] 
wymienia kabel wzmacniający jako element sieci 
powrotnej zmniejszający upływ prądu z szyn – sieci 
powrotnej – torowiska zelektryfikowanego prądem 

stałym. Jest to geometrycznie równolegle do torów 
ułożony przewód przyłączany do szyn, powodujący 
zmniejszanie wypadkowej rezystancji wzdłużnej sieci 
powrotnej (torowiska) między podstacjami.

mgr inż. Józef Dąbrowski 

Starszy specjalista
Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

W strukturze zelektryfikowanego transportu szynowego występuje podstacja zasilająca, sieć 
zasilająca oraz sieć powrotna. W przypadku zelektryfikowania tego systemu transportowe-
go prądem stałym zadaniem podstacji jest przekształcenie energii prądu przemiennego sys-
temu elektroenergetycznego w energię prądu stałego o określonym napięciu znamionowym 
[1]. Przekształcenie to zapewnia zespół prostownikowy – specjalny transformator połączony 
z wielofazowym prostownikiem. Na podstacji w Rozdzielni Prądu Stałego następuje podział na 
poszczególne odcinki zasilania, który umożliwia prawidłowe zabezpieczenie zasilania przed 
nadmiernymi przeciążeniami i zwarciami w sieci. Poszczególne odcinki sieci zasilające (trzeciej 
szyny lub górnego przewodu jezdnego) są z RPS podstacji zasilane kablami, które w nomen-
klaturze kolejowej zwane są zasilaczami, zaś w tramwajowej zasilaczem jest pole wyłącznika 
w RPS. Zasadniczym elementem sieci powrotnej są szyny torowiska stanowiące drogę, po któ-
rej przemieszczają się pojazdy trakcyjne. Kable z podstacji przyłączane są do szyn torowiska 
w punktach, które zwane są punktami powrotnymi, a to z tego powodu, że prąd po wykonaniu 
pracy na pojeździe – traktowanym jako odbiornik elektryczny – wraca na podstację do dru-
giego bieguna prostownika trakcyjnego. Na podstacji trakcyjnej wszystkie kable powrotne tej 
podstacji podłączane są do szafy kabli powrotnych, gdzie podobnie do RPS występuje szyna 
zbiorcza bezpośrednio łącząca się z biegunem prostownika. O ile sieć zasilająca jest elek-
trycznie podzielona na odcinki z wykorzystaniem powietrznych przerw izolacyjnych (izolatory 
sekcyjne), o tyle sieć powrotna jest – a raczej powinna być – zawsze metalicznie ciągła, ale 
odseparowana za pomocą złączy izolujących od torowisk niezelektryfikowanych.

mgr inż. Piotr Rutowicz 

Kierownik testów i rozruchów
Gülermak – Budowa II Linii Metra

Rys. 1. Przykłady linii dwutorowych z łącznikiem międzytokowym (międzytorowym) występujących w metrze warszawskim:
A) torowisko z czujnikowym rozwiązaniem sterowania ruchem kolejowym SRK, a w metrze sterowania ruchem pociągów 

SRP (np. liczniki osi),
B) torowisko z obowdami torowymi srk. Separację obwodów stanowią złacza izolujace i dławiki torowe.

A) B)

Tab. 1. Jednostkowe parametry typów szyn zastosowanych w metrze warszawskim

Lp Typ 
szyny Masa Przekrój 

poprzeczny
Rezystancja 1m 

nowej szyny

Rezystancja toru 
z uwzględnieniem 15% 

zużycia szyn Ω/km

– – kg/m cm2 mΩ Tor pojedynczy Tor podwójny

1. S49 49,43 62,97 0,041 0,0236 0,0118

2. U60 60,22 76,72 0,031 0,0178 0,00891
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Na centralnym odcinku II linii metra zastoso-
wano jako kabel wzmacniający jednożyłowy kabel 
630 mm2 (rys. 2). Cechą charakterystyczną tego roz-
wiązania jest to, że odłączenie od mostka między-
szynowego końcówki jednego kabla otwiera ciągłość 
kabla wzmacniającego na całej linii, a szczególnie 
na odcinku, do którego jest on przyłączony. Tym sa-
mym ten odcinek torów będzie szynami przewodził 
cały prąd trakcyjny przypadający na to torowisko.

Na praskim i wolskim odcinku rozbudowy II linii 
metra zamiast kabla wzmacniającego zastosowano 
aluminiowy ceownik (rys. 3) o równoważnym prze-
kroju poprzecznym do kabla 630 mm2 zawieszony 
na ścianie tunelu na izolatorach wsporczych, co ma 
zapewnić izolację tej części sieci powrotnej od meta-
lowego zbrojenia konstrukcji podziemnej metra. Na 
załomach ścian, które występują na stykach tuneli 
z korpusami stacji oraz niektórych wentylatorowni 
szlakowych, odcinki szyn wzmacniających na po-
szczególnych ścianach łączone są za pomocą kabla 
(fot. 1). Pomiędzy szyną wzmacniającą a mostkiem 
międzysznowym („krzyżakiem”) występuje połączenie 
czterema cieńszymi kablami o jednakowej grubości 
lub jeden o przekroju kabla łączącego wzdłuż odcinki 
ceownika – ten ostatni wariant z pojedynczym kablem 
występuje na odcinku wolskim (lewobrzeżnym) rozbu-
dowy II linii metra.

Cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest to, 
że odłączenie od mostka międzyszynowego nawet 
wszystkich połączeń z ceownikiem („szyną wzmac-
niającą”) nie powoduje otwarcia ciągłości kabla 
wzmacniającego, jak to występowało w przypadku 
z rys. 2. Fizycznie przerwy w ciągłości szyny wzmac-
niającej najłatwiej uzyskać na wspomnianych wyżej 
załomach (fot. 1). Można także wykorzystać przy-
kręcane do ceownika wstawki dylatacyjne, ale po 
rozkręceniu końcówek należy wstawić pomiędzy te 
elementy przekładkę izolacyjną. Należy zauważyć, że 
w każdym z tych przypadków wymaga to użycia klu-
cza 24, a korzystniej nawet pary takich kluczy.

Zastosowanie kabla wzmacniającego w toro-
wiskach z obwodami torowymi wymaga dokładnej 
koordynacji miejsc przyłączenia tego kabla z torowi-
skiem ze względu na SRK. W systemie dławikowym 
przyłączenia są możliwe w miejscach połączeń środ-
ków dławików, jak to pokazano na rys. 1 B). Czuj-
nikowe systemy SRK umożliwiają dowolny rozkład 
miejsc przyłączania kabla do szyn. W przeciwieństwie 
do normy [3], która zaleca połączenia międzyszyno-
we oraz międzytorowe nie rzadziej niż odpowiednio 
125 i 250 m międzyszynowo i międzytokowo, norma 
[2] w żaden sposób nie tylko, że nie wymusza długo-
ści odstępów pomiędzy przyłączeniami kabla wzmac-
niającego, to ich nawet nie sugeruje. Na centralnym 
odcinku II linii odstępy te są co ok. 400 m.

Na II linii metra w punktach powrotnych, tj. przy-
łączenia sieci szynowej do szafki kabli powrotnych 
i następnie zbiorczej szyny powrotnej z ujemnym bie-
gunem prostownika, zawsze jest mostek międzyszy-
nowy, do którego podłączony jest kabel wzmacnia-
jący danego toru. Natomiast na I linii przyłączenie 
kabli powrotnych do szyn jezdnych następuje poprzez 
dławiki torowe.

Miejsca występowania zwarcia sieci 
powrotnej

Zgodnie z normą [2] na etapie projektowania, 
a zwłaszcza w procesie budowy torowiska i pozo-
stałych elementów składowych sieci powrotnej oraz 
aparatury i urządzeń przytorowych należy zapewnić 
izolację elektryczną na takim poziomie, aby spełnić 
jej wymaganie w zakresie jednostkowej konduktancji 
przejścia szyny – tunel.

Z tego też powodu w konstrukcji torowiska budo-
wanego na I linii, montowanego na płycie betonowej, 
występowało wymaganie względem każdej kotwy osa-
dzanej w płycie betonowej izolacji względem magistrali 
uziemiającej na poziomie powyżej 10 MΩ przy napię-
ciu 500 V. W przypadku posadowienia szyn w systemie 
EBS – cały odcinek II linii oraz odcinek tunelu B21 do 
stacji A22, producent elementu posadowienia dekla-
ruje izolację pomiędzy zbrojeniem dostarczanego pół-

-podkładu a przytwierdzaną szyną. Pomimo tych wy-
magań zdarzył się już przypadek pręta zbrojeniowego 
płyty torowej wystającego na tyle wysoko, że dotykał 
do stopki szyny, czyniąc tym samym metaliczne zwar-
cie pomiędzy szynami a zbrojeniem podziemnej kon-
strukcji. Na II linii warszawskiego metra zastosowano 
ze względu na przenoszone drgania lżejsze szyny, ale 
ze względu na ograniczenie prądów błądzących zasto-
sowano kabel wzmacniający, który na rozbudowanych 
odcinkach tej linii w kierunku Pragi i Woli zamieniono 
na równoważny rezystancyjnie (przekrojem) ceownik 
aluminiowy mocowany do ściany tuneli na izolatorach 
wsporczych. Doświadczenie wskazuje, że zwłaszcza 

w czasie uruchamiania najwięcej zwarć sieci powrot-
nej ze zbrojeniem podziemnej konstrukcji występuje na 
ceowniku.

Przyłączanie do wyizolowanego torowiska aparatu-
ry przytorowej, jak wskazuje wieloletnie doświadczenie, 
również może sprzyjać powodowaniu zwarcia szyny – 
tunel. Jednym z najrzadszych przypadków, jaki wystąpił 
w czasie uruchamiania obu linii metra w Warszawie, jest 
zwarcie, które wystąpiło na podstacji trakcyjnej w szafie 
kabli powrotnych. Do równie sporadycznych przypad-
ków należy zaliczyć uszkodzenia kabli przyłączanych 
do sieci powrotnych, które może się ujawnić zarówno 
w czasie uruchamiania, jak i po dłuższej eksploatacji.

Rys. 2. Idea przyłączenia kabla wzmacniającego do toru 
z zastosowaniem mostka międzyszynowego („krzyżaka”)

Rys. 3. Idea przyłączenia kabla wzmacniającego w postaci 
ceownika aluminiowego do toru z zastosowaniem mostka 
międzyszynowego („krzyżaka”)

Korytka kablowe

Fot. 1 Widok z bankietu na torowisko i dodatkowe wyposażenie na styku ścian zewnętrznych tunelu (z prawej strony) i korpusu 
ściany szczelinowej wentylatorowni szlakowej (od lewej strony). Miejsce, w którym można dokonywać podziału sieci powrotnej 
przy poszukiwaniu miejsca występowania zwarcia

Biała linia to krawędź bankietu (podwyższenia 
ponad poziomem szyn, poza skrajnią torowiska)

Bednarka – magistrala uziemiająca

Ceownik wzmacniający

Osłona trzeciej szyny

Szyna jezdna na podkładach EBS

Kratka nad odwodnieniem torowiska i powy-
żej nad kratką mostek międzyszynowy („krzy-
żak”) z kablami od szyn i kablem od ceownika 
wzmacniającego

Szyna jezdna na podkładach EBS
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Organizowanie jazd testowych na nowym odcinku 
w czasie kończenia jego budowy wymaga rzetelnego 
sprawdzenia, czy zwłaszcza na torach odstawczych nie 
pozostawiono rusztowań, drabin lub innych metalowych 
rzeczy opartych o szyny i ścianę, a szczególnie magistra-
lę uziemiającą lub korytka kablowe. W przypadku torów 
szlakowych rzeczy te mogą znajdować się poza skrajnią, 
przede wszystkim w okolicach wentylatorowni szlako-
wych. Przy zastosowaniu wzmacniania sieci powrotnej za 
pomocą nieizolowanego aluminiowego ceownika zdarza 
się, że pozostawienie metalowych elementów na podto-
rzu i opartych o ceownik w czasie jazd składu powoduje 
przemieszczanie tych elementów, przyczyniając się do 
zwarcia ceownika z korytkami kablowymi. Zastosowanie 
ceownika jako elementu wzmacniającego sieć powrot-
ną wymaga zwrócenia uwagi na ceownik znajdujący się 
za osłonami na stacjach pasażerskich. Tam z rozmaitych 
powodów na ceowniku pozostają przeróżne metalowe 
przedmioty, zwłaszcza odpady pomontażowe, które za-
legając na ceowniku jednocześnie dotykają konstrukcji.

Zwrotnice są aparatem przytorowym montowanym 
w rozjazdach, który zapewnia nastawę kierunku jazdy 
składu. Współczesna automatyka pracy tego aparatu 
– przestawiania zwrotnicy – wykorzystuje energię elek-
tryczną w napędzie układu wykonawczego oraz sygnały 
elektryczne do sterowania. Względy bezpieczeństwa po-
rażeniowego obsługi technicznej wymagają uziemiania 
obudowy zawierającej elektryczną aparaturę i napęd wy-
konawczy. Ta część powinna być wyizolowana od szyn 
rozjazdów. Dodatkowo zwrotnice pracujące w torowi-
skach, gdzie SRK wykorzystuje szyny do obwodów toro-
wych jako detekcji zajętości toru, mają izolację pomiędzy 
poszczególnymi cięgłami połączonymi mechanicznie 
z odpowiednimi fragmentami szyn rozjazdu.

Poszukiwanie miejsca zwarcia w sieci powrotnej 
z systemem dławikowym

W przypadku stwierdzenia małej wypadkowej wartości 
rezystancji przejścia szyny ziemia (w ocenie należy kiero-
wać się wartością pomierzonej rezystancji przeliczonej na 
jednostkę długości, co oznacza, że należy się orientować 
na jakiej długości odcinka toru dokonano pomiaru oraz 
czy dotyczy on pojedynczego czy też podwójnego toru) 
należy przystąpić do podziału odcinka na dwie części. 
W tym celu wystarczy w każdym torze odłączyć połącze-
nie między dławikami lub jeden dławik odłączyć od obu 
szyn. W liniach dwutorowych, a w metrze takie występują, 
należy również zlokalizować połączenie międzytokowe 
(między tymi torami). Po tym ponownie dokonać pomia-
ru rezystancji przejścia między szynami a korpusem dla 
odcinka na lewo i następnie na prawo od dokonanego 
podziału. W przypadku linii dwutorowej wykonanie po-
miarów rezystancji przejścia szyny – tunel względem każ-
dej szyny upewnia czy na badanym odcinku występują 
połączenia międzyszynowe i międzytorowe. O istnieniu 
łączników świadczą wartości wyników pomiarów. Mały 

rozrzut wartości świadczy o tym, że łączniki występują i są 
skuteczne, zaś rozrzut parami jest informacją o braku lub 
słabej skuteczności łączników międzytorowych. Organi-
zacyjnie poszukiwania zwarć najkorzystniej jest prowadzić 
trzema, minimum dwoma dwuosobowymi zespołami, 
wyposażonymi w klucze stosowne do rozkręcania połą-
czeń śrubowych na dławikach torowych. Jeden z zespo-
łów powinien być wyposażony w układ pomiarowy do 
pomiaru rezystancji metodą techniczną lub impulsową ze 
stosownymi zaciskami szynowymi. Najistotniejszym jed-
nak czynnikiem przyśpieszającym poszukiwania okazuje 
się zapewnienie łączności, np. radiowej – krótkofalówka-
mi lub telefonicznej pomiędzy zespołami.

Najczęściej dla obu wydzielonych odcinków otrzyma-
my dwa znacznie różniące się wyniki. Jeżeli obie wartości 
są małe, to należy przypuszczać, że mamy do czynienia 
ze zwarciami sieci powrotnej z konstrukcją po obu stro-
nach dokonanego podziału. Przypadek ten występuje 
bardzo rzadko, ale jest możliwy. Wtedy dla obu odcinków 
należy zastosować procedurę opisaną poniżej. Odcinek, 
na którym stwierdzono małą wartość rezystancji izolacji 
szyn od zbrojenia tunelu, należy podzielić. W zależności 
od liczebności zespołu poszukującego miejsca zwarcia 
organizacyjnie jedna grupa rozkręca kolejne pary dła-
wików w torach, wydzielając następne dwa odcinki do 
pomiaru rezystancji, a druga grupa po wykonanych po-
miarach przywraca stan połączeń dławików wymagany 
przy normalnej eksploatacji taboru, sprawdzając przy 
tym ciągłość otwieranych obwodów torowych i wizuali-
zację zajętości odcinków torów w nastawniach. Zespół 
pomiarowy w zależności od uzyskanych wyników udaje 
się do grupy, która rozkręciła pomierzony odcinek, jeżeli 
rezystancja/konduktacja przejścia szyny-tunel okazała się 
zadowalająca lub postępując sekwencyjne w ten sposób 
ustalamy odcinek toru pomiędzy dwoma dławikami, 
gdzie występuje zwarcie. Przy odłączaniu połączeń po-
między dławikami a szynami można jednoznacznie usta-
lić, na której szynie występuje zwarcie. Jeżeli do tej szyny 
na tym odcinku nie jest przyłączone żadne urządzenie czy 
aparat, to niestety, podejrzenie pada na podpory szyn, 
ewentualnie wystający i dotykający stopki szyny pręt zbro-
jenia płyty torowej. Jeżeli nie występuje ostatni przypadek, 
to należy sprawdzać każdą kotwę w każdej podporze szy-
ny. Należy mieć nadzieję, że ten ostatni przypadek nie wy-
stąpi podczas eksploatacji metra. Poszukiwanie zwarcia 
w sieci z dławikami torowymi niezależnie od wyniku tych 
poszukiwań musi kończyć się testem obwodów torowych, 
aby sprawdzić skręcenie wszystkich połączeń i przywrócić 
sprawność techniczną sterowania ruchem.

Torowiska ciągłe metalicznie bez podziału na 
obwody torowe

Na centralnym odcinku II linii metra układ sieci po-
wrotnej jest ciągły metalicznie od C09 do C15. Jedynie 
na łączniku pomiędzy I a II linią występuje separacja gal-
waniczna zarówno w sieci górnej, jak i w powrotnej tych 

linii od siebie. Powoduje to, że metoda podziału torowi-
ska na dwie niezależne części jest fizycznie niemożliwa. 
W normie [2] podane są układ pomiarowy i metoda wy-
znaczania konduktancji/rezystancji przejścia szyna–tunel 
na odcinku o określonej długości L.

Z doświadczeń na tym odcinku wynika, że w przypad-
ku występowania zwarcia sieci powrotnej z konstrukcją 
proponowana metoda zawodzi – prowadzi do wyników 
o dużej rozbieżności pomiędzy odcinkami wykonanymi 
w identyczny sposób, słabo odzwierciedlających fak-
tyczne konduktancje na badanym odcinku. Należałoby 
oczekiwać, że pomiary zwłaszcza prądów w szynach na 
kolejnych odcinkach będą sugerowały kierunek występo-
wania zwarcia. Jednak lokalne połączenia międzytorowe 
oraz przyłączenia kabli wzmacniających znajdujące się 
poza odcinkiem badanym bardziej oddziałują na wyni-
ki rozpływu prądów w szynach niż zwarcie. O zwarciu 
i miejscu jego występowania świadczyć będzie raczej 
rezystancja widziana z zacisków źródła wymuszenia niż 
w szynach. Podczas pomiarów według metody z rys. 4 
kable wzmacniające odłączano do szyn w przekrojach 
A i B.

Jak stwierdzono doświadczalnie, dysponując przy-
rządem IMR-5 (Impulsowym Miernikiem Rezystancji) ze 
względu na wizualizacje raportu – charakteru przebiegu 

impulsów napięcia udarowego i prądu – można jedno-
znacznie ustalić miejsce występowania zwarcia.

W celu lokalizacji zwarcia należy cały układ fizycznej 
sieci powrotnej wraz z elementami wzmacniającymi oraz 
łącznikami międzytorowymi mieć w postaci poniższego 
schematu zastępczego (rys. 5) pomijającego upływność 
sieci szynowej do konstrukcji poza miejscem zwarcia.

Torowisko z kablem wzmacniającym.

Na drugiej linii metra system SRK nie wykorzystuje już 
obwodów torowych, a nawet i samych szyn do transmisji 
sygnału o stałej częstotliwości do detekcji zajętości odcin-
ka toru pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Sytuacja 
ta stwarza warunki przyłączania kabla wzmacniającego 
do szyn sieci powrotnej praktycznie w dowolnym miejscu. 
Względy techniczne – konieczność wykonywania łącz-
ników międzyszynowych oraz międzytorowych – wymu-
szają położenie węzłów „krzyżaków” przyłączania kabla 
wzmacniającego do szyn. W warunkach dwóch niezależ-
nych tuneli po jednym dla kierunku jazdy łącznik między-
torowy z możliwie najkrótszym połączeniem między tora-
mi jest możliwy na wysokości wentylatorowni szlakowych 
lub łączników technicznych. Te ostatnie na centralnym 
odcinku nie były przez zamawiającego wymagane. Po-
szukiwanie miejsca występowania zwarcia sieci powrot-

Rys. 4 Układ pomiarowy jednostkowej konduktancji przejścia G’RS między szynami torowiska a tunelem, gdzie: 
S – segment ściany podziemnej konstrukcji;
I – prąd pomiarowy, w amperach;
IRA, IRB – jest prądem w szynach w punktach A i B mierzonego odcinka, w amperach;
URT – jest napięcie pomiędzy szyną jezdną a tunelem w punkcie zasilania, w woltach;
URSA, URSB – jest napięciem pomiędzy szyną jezdną a tunelem w punktach A i B w wotach;
L – jest długością odcinka w km;
G’RS – jest jednostkową konduktancją przejścia pomiędzy szynami jezdnymi a tunelem, w simensach na kilometr.



58 59

NR 06 // KWIECIEŃ – CZERWIEC 2021 NR 06 // KWIECIEŃ – CZERWIEC 2021

nej podczas kończenia procesu budowy można rozpo-
cząć od szafy kabli powrotnej na podstacji, co pozwala 
ustalić, czy zwarcie nie występuje na odcinku pomiędzy 
minusem prostownika a szyną kabli powrotnych wraz 
z odłącznikami, czy też w samej sieci poza podstacją 
trakcyjną. W tym przypadku najkorzystniej jest rozpoczy-
nać od węzłów, w których występuje także łącznik między-
torowy – na wysokości wentylatorowni. Odłączając od 
szyn jednego z torów kabel wzmacniający, dokonuje się 
podziału sieci na dwa odcinki – jeden ma ciągłość kabla 
wzmacniającego, a drugi jest pozbawiony jednego od-
cinka tego kabla. W takim stanie należy dokonać pomia-
ru rezystancji przejścia szyny–konstrukcja. Ponieważ przy 
tych pomiarach zwłaszcza podczas nocnej przerwy w ru-
chu jest mało czasu i należy się spieszyć. Zaleca się stałą 
polaryzację impulsu pomiarowego plus na magistralę 
uziemiającą, a minus na szyny jezdne lub końcówkę ka-
bla wzmacniającego. Powinno się założonych zacisków 
pomiarowych w danym miejscu nie poruszać. Przebieg 
pomiarowy ukazany w raporcie po wykonanym pomiarze 
powinien być bez dodatkowych zaburzeń (rys. 6).

Pozostawiając zaciski na stałym miejscu, należy na-
stępnie dokonać odłączenia kabla wzmacniającego 
w sąsiednim torze – koniecznie z tej samej strony, co po-
przednio przed pierwszym pomiarem rezystancji. Jeżeli 
zwarcie jest poza kablami wzmacniającymi, to oczekiwa-
ne jest uzyskanie w wyniku pomiarów zbliżonej wartości 
zmierzonej rezystancji. Przy istotnej różnicy rezystancji ko-

nieczne staje się odłączanie kabli powrotnych od drugiej 
strony realizowanego pomiaru w celu ustalenia, który 
może być uszkodzony. Jeżeli kable wzmacniające nie są 
uszkodzone, to należy dokonać podziału na poszczegól-
ne tory linii dwutorowej, po odłączeniu kabla łącznika 
miedzytorowego. W tym samym miejscu dokonujemy 
ponownie pomiaru rezystancji przejścia szyny–konstruk-
cja. Ostatnim etapem w tym miejscu/przekroju poprzecz-
nym jest pomiar konduktancji łącznika miedzytorowego, 
co można wykonać na dwa sposoby: oznacza to odłą-
czenie tego kabla od drugiego toru i pomiar rezystancji 
lub przeniesienia zacisku z szyny na końcówkę kablową. 
Jeżeli izolacja kabla łącznika jest prawidłowa, to w obu 
przypadkach oczekuje się zbliżonych rezystancji. Wartości 
uzyskanych rezystancji należy zapamiętać/zapisać i prze-
nieść się do kolejnego miejsca pomiaru odległego, naj-
korzystniej o dwie odległości przyłączenia kabla wzmac-
niającego. Punktem odniesienia do pomiaru rezystancji 
powinien nadal być punkt/zacisk pomiarowy na tej samej 
stronie konstrukcji, co poprzednio. Już pomiar wykonany 
bez uprzedniego odłączenia kabla wzmacniającego po-
winien wskazywać przy prawidłowym przebiegu impulsów 
pomiarowych inną wartość niż w poprzednim miejscu. 
W przypadku mniejszej wartości pomierzonej rezystancji 
przemieściliśmy się w kierunku zwarcia. Należy dokoń-
czyć powyższą procedurę pomiarową z ewentualnymi 
ograniczeniami wynikającymi z braku łącznika między-
torowego. Jeżeli wartość jest większa od poprzedniej, to 

wniosek jest jeden – przemieszczamy się w odwrotnym do 
zwarcia kierunku. Porównywalna rezystancja to koniecz-
ność weryfikacji, czy na odcinku pomiędzy tymi punktami 
w torowisku występuje aparatura przytorowa, na której 
mogło wystąpić zwarcie. Praktyczna weryfikacja wymaga 
jednak powrotu do poprzedniego „krzyżaka” w celu do-
konania pomiarów.

W przypadku testowania izolacji sieci powrotnej pod-
czas uruchamiania nowego odcinka należy pamiętać, 
aby dokonać pomiarów na całym odcinku, szczególnie 
w przypadku braku dostępu do aparatury przytorowej za-
instalowanej w podperoniu stacji.

Torowisko ze wzmacniającym ceownikiem

Ponieważ ceownik w tunelach i korpusach stacji sta-
nowi jeden element konstrukcyjny poskręcany z kilkuna-
stometrowych segmentów, który pomimo występowania 
elastycznych wstawek dylatacyjnych należy traktować jako 
ciągły, to odłączanie od „krzyżaka” kabli w tunelach lub 
stajach nie zmienia stanu, że szyna wzmacniająca będzie 
ciągła równolegle do szyn torowiska. W tym przypadku 
procedurę poszukiwania zwarć w sieci powrotnej opisa-
ną powyżej, a dotyczącą sieci z kablami wzmacniającymi 
należy sprowadzić tylko do tych punktów, gdzie odcin-
ki magistrali są łączone kablami jak to widać na fot. 1. 
Uprzednio podczas uruchamiania – przygotowywania 
torowiska do jazd testowych – konieczne jest sprawdze-
nie rezystancji przejścia, jeżeli nowy odcinek jest jeszcze 
separowany od eksploatowanego. W przypadku niskiej 
rezystancji ważne jest sprawdzenie, czy na czwartej szynie 
nie znajdują się zbędne rzeczy. Jeżeli nadal rezystancja 
wskazuje na zwarcie, to pomiary można zacząć od jed-
nego końca, zakładając nawet przejście całego odcinka, 
bo na końcu będzie zwarcie lub od środka, np. w wenty-

latorowni szlakowej, metodą pierwszego strzału, a potem 
w lewo lub prawo, gdzie będzie mniejsza rezystancja, 
która powinna doprowadzić do miejsca zwarcia.

Podsumowanie

Poszukiwanie miejsca występowania zwarcia sieci po-
wrotnej w żelbetowej konstrukcji (zwłaszcza podziemnej) 
wymaga dokładnej znajomości topografii tego torowiska 
wraz z wyposażeniem w dodatkową aparaturę przyto-
rową. W przypadku torowisk ciągłych bez wzmocnienia 
konieczny jest w miarę łatwy dostęp do bednarki stano-
wiącej magistrale uziemiającą dla wszelkiego elektrycz-
nego wyposażenia. Pojawienie się wzmocnienia sieci po-
wrotnej zmienia warunki poszukiwania zwarcia. Oprócz 
dostępu do magistrali uziemiającej należy korzystać 
z punktów śrubowego przyłączenia wzmocnienia do szyn, 
które umożliwia otwarcie na czas badania sieci ciągłości 
obwodów wzmacniających. Pomiary w każdym z punk-
tów należy kończyć prawidłowym przywróceniem połą-
czeń kablowych. W przypadku eksploatacji, gdy nocna 
przerwa w ruchu pociągów metra trwa maksymalnie do 
3,5 h, w lokalizacji zwarcia ekipa poszukująca musi być 
nakierowywana przez umiejętne wykorzystanie wyników 
systemu Monitoringu Prądów Błądzących. ■
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Rys. 5. Schemat zastępczy sieci powrotnej linii dwutorowej z indywidualnym wzmocnieniem każdego toru oraz uwzględnieniem 
rezystancji wzdłużnej podziemnej konstrukcji. Przyjęte oznaczenia:
Rwz1i; Rwz2i – rezystancja odcinka kabla (ceownika) wzmacniającego pomiędzy punktami przyłączenia do szyn 
odpowiednio toru pierwszego i drugiego;
Rs1i Rs2i – rezystancje odcinków szyn toru 1 pomiędzy punktami przyłączenia wzmocnienia;
Rs3i Rs4i – rezystancje odcinków szyn toru 2 pomiędzy punktami przyłączenia wzmocnienia;
RT1 rezystancja wzdłużna podziemnej konstrukcji na odcinku wzmocnienia toru.

Rys. 6. Wyniki pomiaru rezystancji pomiędzy szyną a magistralą uziemiającą na stacji C06:
A) z widocznym zaburzeniem w efekcie przeskoku ładunku na zacisku pomiarowym,
B) prawidłowy oczekiwany przebieg napięcia i prądu pomiarowego.

A) B)
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