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Szanowni Czytelnicy „Inżynierii Elektrycznej”

Tematem przewodnim aktualnego numeru naszego 
kwartalnika jest elektroenergetyka. 

Na łamach „Inżynierii Elektrycznej” poruszamy 
tematykę, w której od lat jesteśmy specjalistami, 
m.in. są to badania dotyczące weryfikacji bezpie-
czeństwa w elektroenergetyce. 

W 8. numerze przedstawiamy nasze załączniki 
zwarciowe, opracowane przez pracowników Łuka-

siewicz – Instytutu Elektrotechniki w laboratorium 
akredytowanym, które od lat służą do precyzyjnego 

załączania prądu podczas prób zwarciowych. 

Obserwując dynamiczny rozwój sektora energetycznego, 
postanowiliśmy przybliżyć naszym Czytelnikom najważ-
niejsze przemiany, które miały miejsce w ciągu kilku 
ostatnich lat. 

Nie mogło również zabraknąć artykułu o energetyce 
wodorowej, w którym przedstawiamy m.in. energetykę 
wodorową w kontekście Polskiej strategii wodorowej do 
roku 2030 z perspektywą do 2040 r. 

Poruszamy zagadnienia związane z potencjałem badaw-
czym naszego Centrum Badawczego Aparatury Elektro-
energetycznej i Urządzeń Elektrycznych. 

W ramach nowych technologii prezentujemy materiały 
poświęcone nowemu materiałowi termoelektrycznemu, 
pierwszym komercyjnym zastosowaniom perowskitowych 
ogniw fotowoltaicznych, wykorzystaniu haloizytu w ukła-
dach izolacyjnych oraz napędom dla szybkich i ultraszyb-
kich aparatów elektrycznych. 

Z uwagi na zbliżające Święta Bożego Narodzenia oraz 
nadchodzący Nowy Rok 2022 r. chciałbym życzyć 
Państwu zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych 
wyzwań. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie Państwo spokój, wytchnienie i radość. Każda 
chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym 
pięknem, a Nowy Rok obdaruje Państwa zdrowiem, 
pomyślnością i szczęściem.

Z redakcyjnym pozdrowieniem 
dr inż. Sebastian Wydra 

redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”
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Energetyka wodorowa

Działania nakierowane na rozwój wykorzysta-
nia niskoemisyjnych technologii wodorowych 
w energetyce służą obniżeniu emisyjności 

sektora energetycznego i dywersyfikacji struktu-
ry wytwarzania energii. Prowadzą do ogranicze-
nia intensywności wykorzystania paliw kopalnych 
i zmniejszenia uzależnienia państwa od importu 
paliw, co w długiej perspektywie wpłynie na po-
prawę bezpieczeństwa energetycznego.

Stan obecny

Polska energetyka i energochłonny przemysł 
emitują rocznie ok. 350 mln ton ekwiwalentnego 
CO2. Dywersyfikacja źródeł energii jest znikoma, 
a co za tym idzie wytwarzanie energii bazuje prak-
tycznie wyłącznie na paliwach kopalnych [1].

Rozpoczęcie stosowania technologii wodoro-
wych w energetyce jest potrzebne w kontekście 
wzrastającego udziału energii elektrycznej z OZE 
w miksie energetycznym Polski. Zgodnie z pro-
jektem Polityki Energetycznej Polski 2040 udział 
OZE w produkcji energii elektrycznej netto sięgnie 
co najmniej 32% w 2030 r. Znaczna część mocy 
wytwórczych z energii odnawialnej zainstalowanej 
w Polsce oparta jest o źródła, których profil pracy 
jest zależny od warunków atmosferycznych (wiatr, 
słońce, częściowo woda) i pracujące małą liczbę 
godzin w roku. W dalszej perspektywie przyłącze-
nie niesterowalnego źródła energii powinno być 
powiązane z obowiązkiem zapewnienia bilanso-
wania w okresach, gdy OZE nie dostarcza energii 
elektrycznej do sieci. Stosowanie elektrolizy należy 
do potencjalnych rozwiązań, które zwiększy ela-
styczność systemu i przygotuje grunt dla rosnącej 
integracji OZE w systemie energetycznym [2].

Ze względu na dotychczasowy brak opłacal-
ności wykorzystania wodoru na cele energetyczne 
technologia ta jest na niskim poziomie rozwo-
ju. Jednakże właściwości fizyczne wodoru, jego 
ekologiczny charakter oraz duże możliwości pro-
dukcyjne przedsiębiorstw w Polsce, czyni kwestię 
wykorzystania wodoru na cele energetyczne obiek-
tem coraz powszechniejszego zainteresowania. 

Instalacje typu P2G (Power to Gas), pozwalające 
na przekształcenie energii elektrycznej w wodór 
w procesie elektrolizy, umożliwią zagospodarowa-
nie nadwyżek energii pochodzącej z OZE. Tym sa-
mym wodór może pełnić rolę swoistego magazynu 
energii [2].

Energetyka wodorowa w kontekście Polskiej 
Strategii Wodorowej do roku 2030

Jednym z celów Polskiej Strategii Wodorowej 
do roku 2030 jest „Wdrożenie Technologii Wodo-
rowych w Energetyce”. Działania prowadzące do 
jego realizacji rozłożone są w dwóch horyzontach 
czasowych – 5 i 10 lat.

W horyzoncie 5-letnim, do 2025 roku, PSW 
2030 przewiduje m.in. [2]:
• wdrożenie technologii wodorowych w energe-

tyce, w tym określenie ram prawnych ich funk-
cjonowania,

• uruchomienie instalacji P2G klasy 1 MW na 
bazie polskiej technologii produkcji elektro-
lizerów – przewidywana wydajność instalacji: 
3150 MWh wodoru/rok,

• współspalanie wodoru w turbinach gazowych 
(w zależności od możliwości technicznych tur-
biny),

• wsparcie B+R w zakresie tworzenia układów 
ko- i poligeneracyjnych dla bloków mieszkal-
nych, małych osiedli oraz obiektów użyteczno-
ści publicznej od 10 kW do 250 kW z wykorzy-
staniem ogniw paliwowych.
Natomiast w horyzoncie 10-letnim, do 2030 

roku, PSW 2030 przewiduje min [2]:
• uruchomienie instalacji ko- i poligeneracyj-

nych, np. elektrociepłowni średniej wielkości 
(50 MWt), gdzie głównym paliwem będzie wo-
dór,

• rozpoczęcie wykorzystania wodoru jako maga-
zynu energii,

• instalacja układów ko- i poligeneracyjnych 
dla bloków mieszkalnych, małych osiedli oraz 
obiektów użyteczności publicznej od 10 kW do 
250 kW z wykorzystaniem ogniw paliwowych.

Gospodarka wodorowa jest rozumiana łącznie jako: technologie wytwarzania, magazy-
nowania, dystrybucji i wykorzystania wodoru, obejmujące scentralizowane i rozproszone 
systemy wytwarzania, transportu wodoru z wykorzystaniem sieci przesyłowej i dystrybu-
cyjnej, a następnie wykorzystanie go jako produktu końcowego w przemyśle, energetyce 
zawodowej i rozproszonej w układach wytwarzania energii elektrycznej, układach ko- i po-
ligeneracyjnych itp.

Elektrociepłownie „wodorowe”

Wydaje się, że w chwili obecnej największe szan-
se na szybkie wdrożenie technologii wodorowych 
w energetyce mają układu kogeneracyjne, wytwarza-
jące energie elektryczną i ciepło.

W konwencjonalnych elektrociepłowniach gazo-
wych gaz ziemny spalany jest w turbinach gazowych 
generujących energie elektryczną. Ciepło odpado-
we, generowane w wyniku spalania gazu, ogrzewa 
w wymiennikach ciepła wodę systemu ciepłownicze-
go. Jednak spalanie gazu ziemnego wiąże się z emi-
sją CO2.

Koncepcja elektrociepłowni wodorowych opiera 
się na stopniowym zastępowaniu gazu ziemnego ga-
zowym wodorem. Początkowo zakłada się współspa-
lanie gazu ziemnego i wodoru w turbinach gazowych. 
Docelowo przewiduje się całkowite wyeliminowanie 
gazu ziemnego i spalanie wodoru w dedykowanych 
turbinach wodorowych. Czystość wodoru spalanego 
w turbinach powinna wynosić co najmniej 96%.

Z jednej strony spalanie wodoru pozwoli prawie 
całkowicie wyeliminować emisję CO2, z drugiej wo-
dór spostrzegany jest jako magazyn energii pozyski-
wanej ze źródeł energii odnawialnej. W dalszej czę-
ści artykułu przedstawiono trzy koncepcje rozwojowe 
elektrociepłowni wodorowych opracowanych przez 
Siemens Energy [3].

Pierwsza koncepcja elektrociepłowni wodoro-
wej, rys. 1, nie różni się co do budowy i działania 
od konwencjonalnych elektrociepłowni gazowych, 
przy czym gaz ziemny współspalany jest z wodorem 
w konwencjonalnej turbinie gazowej. Gazowy wo-
dór dostarczany jest z zewnątrz, a przed spaleniem 
jest mieszany z gazem w odpowiednich proporcjach 
w dedykowanym układzie mieszania. Ciepło odpa-
dowe ogrzewa w wymiennikach ciepła wodę obiegu 
ciepłowniczego elektrociepłowni.

Drugim etapem rozwoju elektrociepłowni wo-
dorowych, rys. 2, jest koncepcja zakładająca wy-
twarzanie wodoru na miejscu. Gazowy wodór, 
współspalany z gazem ziemnym lub samodzielnie 
w dedykowanych turbinach wodorowych, wytwarza-
ny jest w elektrolizerach, stanowiących integralną 
cześć systemu elektrociepłowni. Koncepcja zakła-
da, że elektrolizery zasilane będą z lokalnych źródeł 
energii odnawialnej (fermy fotowoltaiczne, fermy 
wiatrowe). Wytworzony wodór nie jest bezpośrednio 
spalany w turbinie, ale jest sprężany w kompreso-
rach wodorowych i magazynowany w wysokociśnie-
niowych zbiornikach wodorowych, skąd dopiero 
podawany jest do turbiny. W rozwiązaniu tym zbior-
niki wodoru pełnią funkcję magazynów energii. Przy 
nadwyżce energii z OZE wodór produkowany jest 
w sposób ciągły, a jego nadwyżki magazynowane 
są w zbiornikach. Przy przerwach w zasilaniu elek-
trolizerów, spowodowanych złą pogodą lub brakiem 
wiatru, spalany jest wodór zmagazynowany w zbior-
nikach.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku do 
ogrzewania wody ciepłowniczej wykorzystywane jest 
jedynie ciepło odpadowe procesu spalania gazów. 
Jednak sam proces produkcji wodoru w elektrolize-

Grzegorz Wojtasiewicz

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Rys. 1. Elektrociepłownia ze współspalaniem gazu ziemnego i wodoru [3]

Rys. 2. Elektrociepłownia z wodorem wytarzanym na miejscu [3]

Rys. 3. Elektrociepłownia z odzyskiem ciepła odpadowego elektrolizerów [3]



8

NR 08 // PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2021

rach wiąże się z generacją bardzo dużej ilości ciepła 
odpadowego, które również może być wykorzystane 
do ogrzewania wody obiegu ciepłowniczego.

W tym celu trzecia koncepcja elektrociepłowni 
wodorowych, rys. 3, zakłada zastosowanie wysoko-
temperaturowych wymienników ciepła pozwalają-
cych odzyskać ciepło z procesu elektrolizy wody.

O ile sprawność cieplna typowej elektrociepłowni 
z turbinami gazowymi wynosi (30÷40)%, to w przy-
padku recyklingu ciepła odpadowego z elektrolize-
rów sprawność ta może wzrosnąć do około 70%. 
Ogrzana w ten sposób woda może być wprowadzo-
na bezpośrednio do obiegu ciepłowniczego elektro-
ciepłowni lub może być magazynowana w magazy-
nach ciepła o charakterze krótkoterminowym.

Rys. 4 przedstawia kompleksową koncepcje elek-
trociepłowni wodorowej z wodorem wytwarzanym 
w elektrolizerach zasilanych z OZE i magazynami 
wodoru oraz wymiennikami ciepła odpadowego 
procesu elektrolizy i krótkoterminowymi magazynami 
ciepła w postaci zbiorników wodnych. Na schema-
cie elektrociepłowni przedstawiono również obiegi 
ciepłej wody użytkowej, energii elektrycznej i wodoru.

Mimo niekwestionowanych korzyści płynących ze 
stosowania wodoru w energetyce, jego rozpowszech-
nienie będzie napotykać na liczne bariery. Oprócz 
samych kosztów produkcji wodoru, także związanych 
z uzależnieniem od dostępu do optymalnych lokali-
zacji OZE, wynika to przede wszystkim ze stosunkowo 
wysokich kosztów magazynowania oraz możliwości 
i kosztów transportu. Dopiero pomyślna realizacja 
założeń i celów założonych w Polskiej Strategii Wo-
dorowej do roku 2030 pozwoli na pełny rozwój go-
spodarki wodorowej. ■

Literatura:
[1] https://www.pkee.pl/file/repository/RAPORT_COP24_
ENG_28_11_FINAL.pdf
[2] Polska Strategia Wodorowa do Roku 2030 z Perspektywą do 
2040 r. – projekt.
[3] https://www.siemens-energy.com

Rys. 4. Kompleksowa koncepcja elektrociepłowni wodorowej [3]
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Urządzenie skonstruowane 
jest w taki sposób, aby było 
łatwe zarówno w montażu, 
jak i niezawodne podczas 
eksploatacji.

Zasobnik energii elektrycznej 
służy do magazynowania 
nadmiaru energii w chwilach jej 
nadprodukcji oraz dostarczania jej 
w chwilach zapotrzebowania. 
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Wykorzystanie haloizytu w układach izolacyjnych

Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że ist-
nieje wiele możliwości jego zastosowania i że 
prawidłowo dobrana technologia pozwala na 

znaczącą poprawę parametrów wytrzymałościowych 
i termicznych praktycznie wszystkich kompozytów po-
limerowych [3, 4].

Wykorzystywany przez nas do badań haloizyt z ko-
palni „Dunino” (fot.1) zbudowany jest z mieszaniny 
nanopłytek i nanorurek, tworzących nieuporządko-
waną strukturę przestrzenną. Haloizyt wydobywany 
w Polsce znalazł zastosowanie jako środek sorpcyjny 
w produkcji mat izolacyjnych, koagulantów, glinek 
kosmetycznych, nawozów, biofiltrów, dodatków do 
pasz oraz pigmentów do farb [5].

Jako aktywny dodatek do tworzyw sztucznych 
minerał ten sprawdził się w roli napełniacza do po-
lipropylenu, powodując zwiększenie wytrzymałości 
mechanicznej tworzyw w porównaniu z ich niedo-
mieszkowanymi odpowiednikami [6].

Dotychczasowe prace badawczo-rozwojowe wy-
konane w Instytucie dotyczące wpływu napełniacza 
na właściwości nasycających lakierów elektroizolacyj-
nych pozwoliły stwierdzić, że dodatek nawet niewiel-
kiej jego ilości (1 – 3% wag.) pozwala na poprawę 
właściwości mechanicznych o około 40%, poprawę 
właściwości dielektrycznych (wzrost wytrzymałości 
elektrycznej, obniżenie współczynnika strat dielek-
trycznych), obniżenie wodochłonności, podniesienie 

Napełniaczem, który stał się ostatnio przedmiotem badań wdrożeniowych wielu ośrodków ba-
dawczych, jest haloizyt. Minerał ten jest przedmiotem intensywnych badań nad możliwością 
zastosowania go w kompozytach polimerowych w celu poprawy ich właściwości. Użycie halo-
izytu do modyfikacji jest prostsze i tańsze niż w przypadku np. montmorylonitu, miki czy kaoli-
nu. Łatwiej i szybciej można go też rozdrabniać i dyspergować [1, 2].

temperatury stabilności cieplnej, przy jednoczesnym 
zachowaniu parametrów przetwórczych [7 – 9].

W chwili obecnej obserwowany jest gwałtowny 
rozwój napędów pojazdów elektrycznych, w związku 
z czym widzimy możliwość aktywnego uczestnictwa 
w tym procesie z wykorzystaniem naszego potencjału 
badawczego, co jest zgodne z oczekiwaniami rynku 
w zakresie dostarczania kompletnych, przebadanych 
systemów elektroizolacyjnych.

Nasza wiedza i doświadczenie w zakresie badań 
układów izolacyjnych składających się z przewodów 
nawojowych i lakierów nasycających może być wyko-
rzystana do rozwiązania problemów ze zwiększonymi 
narażeniami cieplnymi silników w pojazdach elek-
trycznych [8].

Problem ten przy występujących gęstościach prą-
dów w pojazdach elektrycznych kilkukrotnie przekra-
czających dotychczas spotykane wartości jest jednym 
z kluczowych ograniczających rozwój tych konstruk-
cji. Przedział temperaturowy układu izolacyjnego zo-
stał określony jako -20°C – +130°C.

Dotychczasowe prace prowadzone przez nasz 
Oddział były ukierunkowane na poprawę właściwo-
ści lakierów elektroizolacyjnych do nasycania uzwo-
jeń silników poprzez zastosowanie do ich modyfikacji 
nanonapełniaczy (fot. 2). Stosując nanonapełnia-
cze można uzyskać poprawę siły wiążącej lakieru 
o 30 – 50% wyższą niż w przypadku lakierów kon-
wencjonalnych. Ponadto wzrasta ich wytrzymałość 
cieplna [8, 10].

Obecnie prowadzone badania mają na celu wy-
korzystanie modyfikacji lakierów nasycających ha-
loizytem w celu poprawy siły wiążącej i odporności 
cieplnej układów izolacyjnych silników do pojazdów 
elektrycznych. Zwiększenie trwałości układu izolacyj-
nego można rozwiązać poprzez poprawę przewod-
nictwa cieplnego lakieru lub zwiększenie jego odpor-
ności na narażenia cieplne. ■
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Fot.1. Odmiany haloizytu użyte w badaniach

Fot. 2. Homogenizator ultradźwiękowy UP200St wykorzystywany do 
modyfikacji lakierów elektroizolacyjnych
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Rozwój i związane z nim przemiany sektora 
energetycznego

Digitalizacja jest procesem, dzięki któremu moż-
liwa jest integracja coraz większej liczby po-
jawiających się podmiotów wytwarzających 

energię elektryczną o zależnej od czynników atmosfe-
rycznych częstotliwości wytwórczej. Proces łączy się ze 
znaczną złożonością systemu energetycznego. Digi-
talizacja umożliwia zarządzanie inteligentnymi siecia-
mi, przesyły energii, a także kontrolę całego systemu 
energetycznego [1].

Cechy rynku energii

Zapotrzebowanie na energię elektryczną syste-
matycznie wzrasta, a społeczeństwo oraz organizacje 
proekologiczne oczekują od przemysłu ograniczenia 
negatywnego wpływu na środowisko. Większy udział 

energii z OZE powoduje, że rynek energii jest coraz 
mniej stabilny, a dostawcy mają trudności w zrówno-
ważeniu zapotrzebowania i zapewnieniu niezawod-
ności działania sieci.

Stopniowo zmniejszają się koszty wytwarzania 
energii z OZE, co przyczynia się do rozwoju tego ob-
szaru gospodarki. Wkrótce ekologiczna energia bę-
dzie bardziej dominująca w ciepłownictwie czy mo-
toryzacji. W większych miastach występują trudności 
w zapewnieniu stabilizacji systemu energetycznego 
w związku ze wzrostem zapotrzebowania na energię 
oraz z rozwojem rozproszonej energetyki odnawial-
nej. Wymusza to tworzenie coraz bardziej złożonych 
systemów do zarządzania przepływem energii elek-
trycznej [2]. Poszczególne regiony Polski są zróżni-
cowane pod względem warunków środowiskowych. 

Wraz z postępem technologii w życiu codziennym obserwujemy także transformację sektora 
energetycznego. Jej głównym założeniem jest zwiększenie udziału i przeniesienie produkcji 
energii na odnawialne źródła (OZE), zmniejszenie wpływu na środowisko, a także poprawę 
wydajności oraz bezpieczeństwa sieci. Istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa sieci mają 
inteligentne systemy zarządzania i monitoringu zdigitalizowanych danych pomiarowych i dia-
gnostycznych.

Znaczna część energii z elektrowni wiatrowych pozy-
skiwana jest na północy kraju. W miastach i mniej-
szych miejscowościach coraz popularniejsza jest foto-
woltaika. Ilość pozyskiwanej energii ze słońca zależna 
jest od długości i nasilenia nasłonecznienia, co po-
woduje duży wzrost produkcji latem w słoneczne dni 
i spadek zimą oraz w czasie deszczowej pogody. Dla 
zrównoważenia tych różnić istotne jest opracowanie 
i zastosowanie zasobników energii magazynujących 
nadwyżki energii w celu optymalnego jej wykorzysta-
nia [2]. Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki opraco-
wał prototypu zasobników energii o mocy 13,2 kWh, 
o ciągłym prądzie rozładowania do 60 A. Zasobniki 
te cechują się modułową budową, umożliwiającą 
dobór optymalnej pojemności co umożliwia stoso-
wanie ich zarówno w rozwiązaniach przemysłowych 
jak i na osiedlach i budynkach mieszkalnych.

Sposoby wykorzystania danych

Rozwiązania wspomagające zarządzanie wy-
posażeniem budynków zbudowane na podstawie 
Internetu rzeczy zastosowane w „inteligentnych do-
mach” już od lat funkcjonują w świecie, zmieniając 
sposoby sterowania infrastrukturą i wpływając na 
modele biznesowe. Monitoring zapotrzebowania 
na energię oraz efektywne zarządzanie przesyłem 
czy magazynowanie jest możliwe dzięki rozbudo-
wanej sieci sensorów. Cyfrowe narzędzia wspoma-
gające pozwalają weryfikować, prognozować czy 
wspomagać ocenę ryzyka inwestycji oraz ograni-
czyć ryzyko i skracać czas ponownego uruchomie-
nia aparatury po wystąpieniu awarii.

Zebrane dane wymagają dokładnej analizy 
w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Sys-
temy zarządzające poprzez algorytmy analizujące 
dane opracowują zestawienie i charakterystyki, 
które następnie porównywane są z parametrami 
prawidłowej pracy urządzeń i maszyn. W przypad-
ku znaczących odstępstw od założonych parame-
trów informacja na ten temat zostanie przesyłana 
operatorowi, który podejmuje działania w celu 
uniknięcia awarii [4].

W ramach projektu finansowanego z fundu-
szy unijnych „Nowe obszary badawcze w firmie 
Elektrometal Energetyka S.A” realizowane były 
zadania optymalizacji budowy rozdzielnicy, a tak-
że analizy danych pozyskiwanych z inteligentnych 
sterowników polowych, monitorujących parametry 
rozdzielnic SN. Z dostępem do danych wiąże się 
zagrożenie działalnością hakerską. Ochrona prze-
pływu przechowywania danych jest niezwykle istot-
na, ponieważ przeprowadzono już ataki mające na 
celu zakłócenie lub przejęcie kontroli na systemem 
zarządzania dostawami energii.

Optymalizacja kosztów produkcji energii

Firmy energetyczne chcą zwiększać sprzedaż 
energii, a jednocześnie dążą do tego, aby dosto-
sować optymalny model finansowy do wykorzy-
stania przez klienta, który dzięki temu będzie miał 
możliwość efektywnego wykorzystania energii oraz 
ograniczenie jej kosztów.

Konsumpcja energii i coraz większa ilość urzą-
dzeń podłączonych do sieci wymusza większy 
nacisk na niezawodność i jakość dostarczonej 
energii. Automatyzacja zakładów energetycznych 
skutkuje ograniczeniem awarii i wymuszonych 

Artur Hejduk
Krzysztof Krasuski
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Rys. 1. Możliwości informatyzacji energetyki i przemysłu – źródło: https://wysokienapiecie.pl/ [3]

Rys. 2. Opracowane w Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki zasobniki 
energii – źródło: odpracowanie własne
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przestojów w dostawie energii (kosztów operacyj-
nych, dzięki czemu jej cena dla finalnego odbiorcy 
jest mniejsza). Zainwestowanie większych pieniędzy 
w infrastrukturę pozwala na wyeliminowanie wielu 
manualnych napraw. Zautomatyzowane oprzyrzą-
dowanie pozwala na bieżącą i długofalową dia-
gnostykę i odczyt kluczowych informacji [5, 6]. 
Dane przetwarzane są w trybie on-line, dzięki temu 
można najskuteczniej przewidywać i reagować na 
zmiany popytu i podaży, zachowując pewność i ja-
kość dostaw.

W ostatnich latach Łukasiewicz – Instytut Elek-
trotechniki w ramach współpracy z firmą Protektel 
opracował prototypowy układ monitoringu ogra-
niczników przepięć diagnozujący stan ograniczni-
ków przepięć pracujących w obrębie stacji ener-
getycznej.

Wirtualne elektrownie

Wirtualne elektrownie (VPP – Virtual Power Plants) 
to system integrujący różne źródła energii oraz inte-
ligentne oprogramowania integrujące rozproszone 
jednostki wytwórcze, magazyny energii i konsumen-
tów. VPP pozwala na ograniczenie kosztów poprzez 
dynamicznie planowanie i dostosowanie produkcji 

do sprzedaży na rynku energii po najniższych kosz-
tach oraz ułatwia podejmowanie decyzji w zakresie 
bilansowania podaży i popytu [3].

W dniu 01.07.2021 r. miała miejsce inauguracja 
pierwszej w Warszawie Wirtualnej Elektrowni w ra-
mach Wawerskiego Klastra Energii (zbiór podmiotów 
związanych z różnymi działaniami w ramach danego 
obszaru w sektorze energetyki). Łukasiewicz – Instytut 
Elektrotechniki był obecny na tym wydarzeniu jako je-
den z partnerów Klastra [7].

Możliwe scenariusze

Na podstawie wielomiesięcznej pracy badawczo-
-analitycznej grono ekspertów skupionych wokół pro-
jektu Energia 2050 opracowało trzy możliwe scena-
riusze przyszłości sektora energetycznego w Polsce.

– scenariusz Res-topia – przewiduje Polskę zdomi-
nowaną przez (OZE). Na skutek decyzji politycznych 
i inicjatyw oddolnych budujemy bezpieczny i korzyst-
ny dla wszystkich system energetyczny pozwalający 
na zachowanie w dobrym stanie środowiska dla mło-
dych pokoleń. Cała sieć energetyczna znajduję się 
pod ciągłym monitoringiem analizatorów i sensorów, 
gromadzących i przesyłającej dane do analiz, co po-
zwala na unikanie awarii.

– scenariusz nuclear hot – scenariusz przewidu-
jący spóźnioną reakcję na zmiany klimatu. Poniesie-
nie się temperatury o 2,5°C, a także zakup czystej 
energii elektrycznej po większych kosztach w postaci 
elektrowni atomowych;

– scenariusz powrotu do węgla – w tym scena-
riuszu węgiel pozostaje głównym źródłem energii. 
W Polsce i w Europie zauważalne są niekontrolowane 
zmiany klimatu. Wysokie ceny prądu uzależnione od 
sposobu jego wytwarzania i cen uprawnień do emi-
sji CO2.

Zmiany i zjawiska, jakie zachodzą w energetyce, 
przybliżają lub oddalają poszczególne scenariusze, 
wpływając na obszary i zagadnienia. Przewidywanie 
pewnych i jednoznacznych prognoz jest niemożliwe. 
Aby zapoznać się z poszczególnymi aspektami, moż-
na za pomocą linku wejść na oficjalną stronę pro-
jektu [8].

Podsumowanie

System energetyczny w przyszłości będzie musiał 
pogodzić trzy podstawowe wymagania: rozwój gospo-
darczy, dostęp do bezpiecznych i niezawodnych dostaw 
energii oraz ograniczenie emisji CO2.

Przebudowa systemu energetycznego przewiduje 
także wymianę wyeksploatowanych transformatorów 
olejowych na transformatory suche przystosowane do 
współpracy z instalacjami fotowoltaicznymi. Zmoder-
nizowane zostaną rozdzielnice 15 kV i 6 kV, w których 
wyeksploatowane wyłączniki olejowe zastąpione zo-
staną bardziej ekologicznymi wyłącznikami próżniowy-
mi. Niezawodność i efektywność energetyczna jest nie 
tylko wyzwaniem technicznym, ale też menedżerskim. 

Systemy zarządzania oparte na analizie danych po-
miarowych oraz opracowane algorytmy i diagnostyka 
wykorzystywana jest w celu optymalizacji procesów pro-
dukcyjnych, a także do osiągnięcia większej sprawności 
energetycznej. Rozwój energetyki ukierunkowany jest 
na optymalizację zużycia oraz zeroemisyjną produkcję 
energią przyjazną dla środowiska naturalnego. ■
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7. Inauguracja wirtualnej elektrowni z udziałem władz warszawy 
i dzielnicy Wawer, https://iel.lukasiewicz.gov.pl/pl/inauguracja-
-wirtualnej-elektrowni-z-udzialem-wladz-warszawy-i-dzielnicy-wa-
wer.htm, [dostęp: 7.07.2021].
8. Przyszłość cyfryzacji w energetyce, https://transforma-
cja2050.pl/, [dostęp: 6.07.2021].

Rys. 3. Idea zastosowania systemu do monitoringu ograniczników przepięć – źródło: opracowanie własne
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Problematyka badań ograniczników przepięć

Ograniczniki przepięć stosuje się w systemach 
elektroenergetycznych w celu ochrony urzą-
dzeń składowych systemu przed skutkami wy-

ładowań atmosferycznych lub operacji łączeniowych. 
Występują trzy rodzaje przepięć:
 – przepięcia atmosferyczne, będące skutkiem wyła-

dowań atmosferycznych (szybki czas narastania, 
znaczące wartości amplitud),

 – przepięcia łączeniowe spowodowane operacjami 
łączeniowymi – szczególnie duże zagrożenie nio-
są operacje łączeniowe obwodów o charakterze 
indukcyjnym – załączanie linii napowietrznych 
i kablowych może generować przepięcia o dużej 
stromości fali,

 – przepięcia dynamiczne występują w wyniku zani-
ku obciążenia lub w momencie wystąpienia zwarć 
doziemnych.

Budowa ograniczników

Ograniczniki przepięć są jednym z podstawowych 
elementów do zabezpieczania sieci elektroenerge-
tycznych przed zakłóceniami spowodowanymi: wyła-
dowaniami atmosferycznymi, przepięciami łączenio-
wymi oraz stanami nadmiernego napięcia w danym 
punkcie sieci.

Obecnie produkowane ograniczniki przepięć, 
które są stosowane w sieciach SN i WN, bazują na 
warystorach z tlenków cynku (ZnO) oraz z tlenków 
innych metali, które są umieszczone w obudowie 
polimerowej lub porcelanowej. Dzięki zastosowaniu 
warystorów ograniczniki mają nieliniową charakte-
rystykę pracy i ich rezystancja jest nieliniowa – do 
momentu osiągnięcia napięcia klasyfikacji punktu, 
w którym silnie odchyla się charakterystyka prądo-
wo-napięciowa, ograniczniki pracują w strefie prą-
du upływu. Po przekroczeniu kolana charakterystyki 
zmienia się przewodzenie ogranicznika i ogranicznik 
zaczyna przewodzić prądy, których przepływ powodu-

je grzanie się warystorów (rys. 1). Długotrwale utrzy-
mujący się stan znacznego przewodzenia ograniczni-
ka może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Badania laboratoryjne

Wymagania dla ograniczników przepięć zosta-
ły zebrane i opisane w normie przedmiotowej IEC 
60099-4:2014. Badania laboratoryjne na zgodność 
z normą potwierdzają dane znamionowe deklarowa-
ne przez producenta. Jest szereg wymagań, jakie są 
stawiane ogranicznikom, żeby ich praca w systemie 
elektroenergetycznym była bezawaryjna:
1) Musi zostać zapewniona wytrzymałość izolacji 

obudowy na udary piorunowe oraz na napięcie 
przemienne.

2) Powinny zostać określone poziomy napięcia ob-
niżonego (maksymalna zmierzona wartość napię-
cia, jakie pojawia się na ograniczniku w wyniku 
przepływu przez ogranicznik prądu udarowego) 
przy poszczególnych prądach udarowych. Z wyni-
ków pomiarów wykreśla się charakterystykę na-
pięć obniżonych w funkcji prądów udarowych.

3) Należy wykonać sprawdzenie wytrzymało-
ści warystorów na długotrwałe obciążenie 

napięciem przemiennym – pró-
ba przyśpieszonego starzenia. 
Badane warystory umieszczane są 
w komorze cieplnej w temperaturze 
115°C i zasilane są napięciem prze-
miennym – w czasie 1000 h obserwo-
wane są straty mocy każdego badane-
go warystora. Jeżeli straty mocy maleją 
bądź nie przekraczają wartości począt-
kowej o 10% oraz jeżeli straty mocy nie 
wzrosną od punktu Pmin o 30 %, to wy-
nik próby można uznać za pozytywny.

Tabela 1. Klasyfikacja ograniczników wg IEC 60099-4

Klasa ogranicznika Stacyjne Dystrybucyjne

Przeznaczenie SH SM SL DH DM DL

Prąd znamionowy 20 kA 10 kA 10 kA 10 kA 5 kA 2,5 kA

Udar łączeniowy 2000 A 1000 A 500 A – – –

Qrs (C) ≥2,4 ≥1,6 ≥1,0 ≥0,4 ≥0,2 ≥0,1

Wth(kJ/kV) ≥10 ≥7 ≥4 – – –

Qth (C) – – – ≥1,1 ≥0,7 ≥0,45

Długotrwale utrzymujący się stan znacznego przewodzenia ogranicznika może doprowadzić 

do jego uszkodzenia. 
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Rys. 1. Typowa charakterystyka prądowo-napięciowa dla warystora 
używanego do produkcji ograniczników przepięć

4) Powinna zostać przeprowadzona weryfika-
cja powtarzalności przepływu ładunku Qrs dla 
warystorów. Próba polega na dostarczeniu do 
badanych warystorów 20 udarów w 10 seriach 
z określonym ładunkiem – dla ograniczników 
stacyjnych udary są prostokątne, dla ogra-
niczników dystrybucyjnych piorunowe 8/20. 
Przed próbą mierzone jest napięcie obniżone 
i napięcie referencyjne (napięcie, jakie jest ko-
nieczne, aby przepływający przez warystor prąd 
referencyjny osiągnął odpowiednią wartość 
szczytową). Po próbie mierzy się ponownie oba 
napięcia i jeżeli różnica między pomiarami wy-
konanymi przed i po próbie nie wynosi więcej 
niż 5 %, to próba kończy się z wynikiem pozy-
tywnym.

5) W czasie próby działania i próby TOV (tempora-
ry overvoltage – przepięć przemijających) spraw-
dzana jest wytrzymałość badanych ograniczni-
ków na energię termiczną Wth lub ładunek Qth. 
Ze względu na możliwości techniczne, badania 
przeprowadzane są na obiektach które nie są 
najwyższymi ogranicznikami w typoszeregu dane-
go typu. Wybierane są zatem obiekty, które mają 
niższe napięcie trwałej pracy i w związku z tym 
faktem badane obiekty umieszcza się w mode-
lu cieplnym (rys. 4), który powinien zapewniać 
gorsze schładzanie niż schładzanie najwyższego 
ogranicznika przepięć z całego typoszeregu da-
nego typu. Chodzi o to, żeby warystory w bada-
nych próbkach były tak samo cieplnie narażone 
jak warystory w ogranicznikach najwyższych na-
pięć. Model cieplny zawierający badany ogra-
nicznik podgrzewa się do temperatury 60°C 
i kiedy jest ugrzany, doprowadza się do niego 
sekwencję udarów prostokątnych (deklarowana 
energia cieplna Wth) lub dwa udary 8/20 (kie-
dy producent deklaruje ładunek cieplny Qth). 
W próbie działania po ostatnim udarze jest do-
prowadzane napięcie znamionowe na czas 10 s 
w próbie TOV (próba przepięć przemijających) 
napięcie o wartości UTOV (które jest odniesione 
do napięcia znamionowego Ur) na czas tTOV. Po 
czasie 10 s (w próbie działania) lub tTOV (w pró-
bie weryfikacji charakterystyk TOV) doprowadza 
się do badanych obiektów napięcie trwałej pracy 
i w czasie 30 minut obserwowane są straty mocy 
wydzielane przez badany ogranicznik. Jeżeli 
straty mocy maleją, to osiągana jest stabilność 
termiczna badanych obiektów i próba jest zali-
czana.

Janusz Bandel

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Wiadomości

opracownie JS na podstawie: https://gadzetomania.
pl/62666,tani-i-wydajny-material-zamieni-cieplo-
odpadowe-w-energie;
fot. Materiały prasowe Northwestern University

Nowy tani materiał 
termoelektryczny

Naukowcy z USA i Korei Południowej 
opracowali nowy, wydajny i tani materiał 
termoelektryczny, który zamienia ciepło 
odpadowe w energię elektryczną. 
Materiałem tym jest oczyszczony selenek 
cyny w formie polikrystalicznej, w którym 
udało się wyeliminować problemy 
utleniania, obniżające sprawność konwersji. 
Przewodnictwo jonowe typu p uzyskano 
w tym materiale polikrystalicznym poprzez 
domieszkowanie atomami sodu, natomiast 
przewodnictwo typu n w monokryształach 
domieszkowanych bromem. 

Poprzez zastosowanie systemów 
termoelektrycznych można będzie 
usprawnić recykling energii w elektronice, 
elektrowniach i silnikach, która 
w przeciwnym razie zostałaby zmarnowana 
w postaci ciepła. Materiały termoelektryczne 
mogą być wykorzystywane w wielu branżach, 
takich jak przemysł motoryzacyjny, przy 
produkcji ekologicznych pojazdów nowej 
generacji, a także w przemyśle ciężkim, 
obejmującym rafinerie oraz produkcję szkła 
i cegieł oraz w elektrowniach. 
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Podsumowanie

Wymagania, jakie są stawiane ogranicznikom prze-
pięć, są odpowiedzią na problemy, jakie mogą napo-
tkać w eksploatacji. Ograniczniki przepięć są badane 
na okoliczność wystąpienia prądów udarowych, prze-
pięć czasowych, narażeń klimatycznych, a także spraw-
dzane są podstawowe ich parametry eksploatacyjne, 
jak praca pod napięciem.

Konstrukcja ogranicznika, która jest zaprojektowa-
na zgodnie z wymaganiami norm i która jest właściwie 
dobrana do punktu pracy w systemie elektroenergetycz-
nym, zapewnia prawidłową i bezproblemową pracę. 
Należy też pamiętać o tym, że zły dobór ogranicznika 
(zbyt niska klasa ogranicznika lub zbyt niskie napięcie 
trwałej pracy) do punktu pracy w sieci elektroenergetycz-
nej może skutkować jego przeciążeniem i w dłuższym 
czasie uszkodzeniem. Natomiast dobór ogranicznika ze 
zbyt wysokim napięciem trwałej pracy może powodo-
wać, że chronione urządzenia przez ogranicznik będą 
bardziej narażane na występowanie przepięć lub war-
tości przepięć, jakie będą się pojawiać, będą wyższe. ■

Literatura:
[1] Norma – PN-EN 60099-4 – Ograniczniki przepięć – Część 4: 
Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci 
prądu przemiennego.
[2] Hinrichsen V., Metal-Oxide Surge Arresters in High-Voltage Po-
wer Systems – Fundamentals, Siemens AG 2012.

6) Próba zwarciowa jest testem dla obudowy ogra-
nicznika przepięć – żeby ją przeprowadzić, wyko-
nuje się procedurę wstępnego uszkodzenia na-
pięciem przemiennym o takiej wartości, aby mógł 
popłynąć prąd, który spowoduje trwałe uszkodze-
nie warystorów. Po wstępnym stwierdzeniu uszko-
dzenia warystorów można doprowadzić do obiek-
tu prąd zwarciowy. W czasie próby ogranicznik 
jest umieszczany na stanowisku do badań zwar-

ciowych (rys. 3), które otoczone jest kwadratową 
osłoną o długości boku 1,8 m, umożliwiającą 
przechwycenie części ogranicznika, które mogą 
być produktem jego rozpadu w wyniku przepływu 
prądu zwarciowego i działania łuku elektryczne-
go. Próba zwarciowa daje odpowiedź na pytania:
 – czy obudowa ogranicznika jest w stanie utrzy-

mać w jej wnętrzu uszkodzone warystory (które 
nagrzewają się do kilkuset stopni, co powo-
duje, że polimerowa obudowa ogranicznika 
staje się plastyczna), ewentualnie czy wypada-
jące części ceramiki warystorowej zatrzymują 
się wewnątrz osłony stanowiska do prób zwar-
ciowych otaczającej badany obiekt (części wa-
rystorów powyżej 60 g, jeżeli wypadną poza 
osłonę stanowiska do prób zwarciowych, po-
wodują, że wynik próby jest negatywny w eks-
ploatacji; takie latające części warystorów 
mogłyby przyczynić się do zagrożenia dla ludzi 
oraz do uszkodzenia innych aparatów znajdu-
jących się na wyposażeniu stacji elektroener-
getycznej;

 – w przypadku gdy wystąpi samozapłon ogra-
nicznika – czy zgaśnie on w czasie 2 minut po 
próbie? Badane ograniczniki przepięć po pró-
bie zwarciowej zawsze są uszkodzone.

Rys. 2. Przykładowe charakterystyki napięcia częstotliwości sieciowej 
ogranicznika w funkcji czasu ze wstępnym obciążeniem i bez obciążenia.

Rys. 3. Ogranicznik przepięć na stanowisku do badań zwarciowych – widok przed próbą.
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Podwyżki cen fotowoltaiki 

Po raz pierwszy w historii obserwujemy 
w 2021 r. wzrost cen modułów 
fotowoltaicznych. Dotyczy to także chińskich 
produktów, co jest skutkiem przede wszystkim  
wzrostu cen stosowanych materiałów. Wynika 
to przede wszystkim z obserwowanego w tym 
roku wzrostu cen krzemu, który w okresie 
od lutego do maja zdrożał dwukrotnie. 
Podrożały także inne surowce stosowane 
w przemyśle fotowoltaicznym, jak srebro, 
miedź, czy też szkło solarne. Największy na 
świecie producent aparatury solarnej, firma 
Longi Tech, zapowiada już kolejną podwyżkę 
cen płytek krzemowych, co prawdopodobnie 
przeniesie się na ceny paneli słonecznych.  
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy ceny 
tych płytek wzrosły już o 4%, natomiast 
paneli od początku roku w Europie o 10%.  
W Polsce dodatkowo istotną rolę odgrywa 
niepewność, jak będzie rozliczana energia 
słoneczna w programie „Mój Prąd” 
w przyszłym roku i czy oddane wówczas 
instalacje nie będą mniej opłacalne. 
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Elektromechaniczne napędy dla szybkich 
i ultraszybkich aparatów elektrycznych

Obecnie stosowane są powszechnie aparaty, 
w których styki toru prądowego uruchamiane 
są za pomocą napędów elektromechanicznych 

przy równoczesnym dążeniu do zwiększania takich pa-
rametrów, jak szybkości ruchu styku, materiałooszczęd-
ności, niezawodności i powtarzalności w działaniu. Przy 
zwiększonej prędkości działania, tj. przy bardzo krótkim 
czasie otwierania i zamykania styków (rzędu pojedyn-
czych milisekund), zablokowanie styków w skrajnych 
położeniach stanowi poważny problem konstrukcyjny. 
W artykule omówiono ruch styków dla trzech konfigura-
cji napędów przeznaczonych dla szybkich i ultraszybkich 
aparatów elektrycznych. Konfiguracja I z utwierdzonym 
końcem sprężyny (rys. 3), konfiguracja II ze sprężyną 
pracującą na ściskanie i rozciąganie (rys. 6), konfigu-
racja III ze sprężyną pracującą wyłącznie na ściskanie 
(rys. 9).

Styki wielu aparatów elektrycznych podczas pracy 
poruszają się ruchem posuwistym. Jednym z parame-
trów charakteryzujących ten ruch jest czas niezbędny do 
pokonania odległości właściwej dla rozwartych styków 
w stanie ustalonym. Można wymienić co najmniej dwa 
sposoby skrócenia czasu rozsuwania styków aparatu: 1) 
zwiększenie prędkości ruchu styku, 2) ograniczenie sta-
nów nieustalonych podczas rozpędzania i hamowania 
styków. 

W Zakładzie Wielkich Mocy Instytutu Elektrotechniki, 
a obecnie w Sieci Łukasiewicz, Grupa Badawcza Syste-
mów Technologii Sieci Elektroenergetycznych prowadzi 
prace zmierzające do opracowania prostej konstrukcji 
ultraszybkich łączników średniego napięcia z użyciem 
komór próżniowych. Aparaty te do generowania siły 
rozpędzającej i hamującej styki wykorzystują cewki pła-
skie zasilane krótkim impulsem prądu [6, 7]. Cewki 
współpracując ze sprężyną napędową i blokadą stano-
wią napęd aparatu łączeniowego. 

Cewki napędowe

Cewki płaskie (rys. 1), znajdujące się w bezpośred-
niej bliskości i zasilone impulsem prądowym, zacho-
wują się podobnie jak dwa przewodniki z prądem. 
W zależności od kierunku prądu odpychają się lub 
przyciągają. Zwiększenie szybkości działania napędu 
wiąże się ściśle z występowaniem większych przyspie-
szeń części ruchomych, a zatem pojawiają się większe 

wartości sił i naprężeń w stosowanych materiałach. 
Źródłem tych sił są cewki przetwarzające energię elek-
tryczną na mechaniczną i naprężone sprężyny. Na 
rys. 2 pokazano rozkład indukcji w cewkach oddala-
jących się od siebie pod wpływem siły wygenerowanej 
przez impuls prądowy.

Charakterystyka ruchu styków w modelu 
z utwierdzonym końcem sprężyny

Styki aparatów elektrycznych podczas załącza-
nia łącznika pokonują odległość właściwą dla roz-
wartych styków w stanie ustalonym – odległość „d” 
(rys. 3). Podczas otwierania łącznika występuje stan 
nieustalony w końcowej fazie hamowania ruchu sty-
ków – odległość pomiędzy stykami wynosi „d+p”. 
Sprężyna podczas załączania styków przejmuje 
drgania wywołane krótkotrwałymi odbiciami zwiera-
nych styków. 

Na rysunku 4 przedstawiono charakterystyki działa-
nia modelu ruchu styków z utwierdzonym końcem sprę-
żyny, tj. charakterystyki drogi w funkcji czasu podczas 

Aparaty elektryczne stosowane we współczesnych systemach elektroenergetycznych spełniają 
bardzo odpowiedzialne funkcje. Stawiane są im coraz wyższe wymagania, co prowadzi do da-
leko idącej specjalizacji. Świadczą o tym chociażby ich parametry zapisane w katalogach [1 – 5] 
oraz w katalogach wielu innych firm liczących się na świecie. 
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otwierania i zamykania styków. W omawianym modelu 
energia magnetyczna, wytworzona przez parę cewek 
płaskich, powoduje otwarcie styków, a energia naprę-
żonej sprężyny – ich zamknięcie.

Charakterystyki przesunięcia masy ruchomej w funk-
cji czasu (rys.4) wykreślono dla czterech wartości pa-
rametru „p”. Na wykresach podczas otwierania styków 
widoczne jest chwilowe oscylacyjnie zwiększające się 
zgniatanie sprężyny stykowej. Wartość ugięcia sprężyny 
od momentu rozpoczęcia ruchu, tj. od czasu równego 
0 [s] do osiągnięcia wartości maksymalnego ugięcia 
sprężyny, opóźnia się ze wzrostem wartości „p”. Również 
narasta „stromość” oscylacji, więc skróceniu podlega 
czas osiągnięcia odległości znamionowej pomiędzy sty-
kami, co przedstawiono na rysunku nr 5.

Ze wzrostem odległości pomiędzy stykami zwiększa 
się ugięcie sprężyny oraz wydłuża się czas do osiągnię-

cia wartości maksymalnej. Tę zależność można wyko-
rzystać przy opracowaniu blokady styków w pozycji 
otwartej. 

Z wykresów (rys. 5) wynika, że występująca chwilowa 
wartość przeregulowania wydłuża czas trwania ruchu 
styku i jednocześnie skraca czas osiągnięcia położenia 
odpowiadającego odległości „d” w stanie ustalonym. 
(Szczególnie korzystne jest porównanie czasu dla p=0 
oraz p=1.5*d).

Działanie napędu z przemieszczającymi się 
końcami sprężyny stykowej 

W przedstawionym modelu masa ruchoma napędu 
(rys. 3) z utwierdzonym końcem sprężyny jest sumą mas: 
styku ruchomego, cewki napędowej oraz elementów 
mocowania sprężyny i blokady.
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 Czas przemieszczania się styku ruchomego (na 
drodze d) zgodnie z modelem przy uwolnionych koń-
cach sprężyny jest zbliżony do analogicznego przy 
unipolarnie pracującej sprężynie. Różnica widoczna 
jest w pierwszej fazie ruchu styku, co obrazują poniż-
sze wykresy.

Wnioski

W artykule omówiono elektromechaniczne na-
pędy dla szybkich i ultraszybkich aparatów elektrycz-
nych. Zaprezentowano działanie napędu według 
trzech modeli (rys. 3, 6, 9). Przedstawiono analizę 
ruchu styków w trzech przypadkach: 
1) przy jednostronnym utwierdzeniu sprężyny styko-

wej podczas załączania styków,
2) przy pracy sprężyny stykowej na ściskanie i rozcią-

ganie oraz 
3) z wykorzystaniem sprężyny stykowej działającej tyl-

ko na ściskanie. 

Model napędu z rysunku 6 charakteryzuje równo-
mierne rozłożenie masy po obu końcach sprężyny peł-
niącej funkcję sprężyny stykowej i sprężyny napędowej. 
Masa styku ruchomego zintegrowana jest z jednym 
końcem sprężyny, a masa cewki napędowej zintegro-
wana jest z drugim końcem sprężyny. Zatem w stanach 
nieustalonych oba końce sprężyny przemieszczają się. 
Efekt rozłożenia masy pomiędzy dwa końce sprężyny 
widoczny jest na wykresie ilustrującym przemieszcza-
nie się końców sprężyny w funkcji czasu (rys. 7). Ob-
liczenia wykonano w funkcji czasu „t” dla: m=1 [kg], 
k=120 [kG/mm], d=12 [mm] i Fd=3.6 [kN].

Przebieg linii niebieskiej na (rys. 8) wskazuje, że 
uzyskany czas do osiągnięcia stanu ustalonego ruchu 
styku wynosi 3,5 ms, co kwalifikuje napęd do klasy 
ultraszybkich.

Działanie napędu przy narzuconym 
ograniczeniu w pracy sprężyny stykowej

Model napędu z ograniczeniem dla pracy sprę-
żyny polegającym na proporcjonalności wydłużenia 
do wartości działającej siły podczas ściskania i nie-
zmienności jej długości podczas rozciągania pokaza-
no na rysunku 9.

Charakterystyka ruchu styków w modelu z utwierdzonym końcem sprężyny 
Styki aparatów elektrycznych podczas załączania łącznika pokonują odległość właściwą dla 
rozwartych styków w stanie ustalonym - odległość „d” (rys. 3). Podczas otwierania łącznika występuje 
stan nieustalony w końcowej fazie hamowania ruchu styków - odległość pomiędzy stykami wynosi 
„d+p”. Sprężyna podczas załączania styków przejmuje drgania wywołane krótkotrwałymi odbiciami 
zwieranych styków.  

 

Rys. 3. Model mechaniczny ruchu styków. Charakterystyczne położenia styku ruchomego: styki w odległości 
znamionowej „d” zwiększonej chwilowo o przeregulowanie „p” oraz zwarte styki dociskane z siłą „Fd” 

Na rysunku 4 przedstawiono charakterystyki działania modelu ruchu styków z utwierdzonym końcem 
sprężyny, tj. charakterystyki drogi w funkcji czasu podczas otwierania i zamykania styków. 
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Rys. 3. Model mechaniczny ruchu styków. Charakterystyczne położenia 
styku ruchomego: styki w odległości znamionowej „d” zwiększonej 
chwilowo o przeregulowanie „p” oraz zwarte styki dociskane z siłą „Fd”
W omawianym modelu energia magnetyczna, wytworzona przez parę cewek płaskich, powoduje 
otwarcie styków, a energia naprężonej sprężyny – ich zamknięcie. 

 

 

Rys. 4. Charakterystyki przesunięcia masy ruchomej w funkcji czasu.  

Charakterystyki przesunięcia masy ruchomej w funkcji czasu (Rys.4) wykreślono dla czterech wartości 
parametru „p”. Na wykresach, podczas otwierania styków, widoczne jest chwilowe oscylacyjnie 
zwiększające się zgniatanie sprężyny stykowej. Wartość ugięcia sprężyny od momentu rozpoczęcia 
ruchu, tj. od czasu równego 0 [s] do osiągnięcia wartości maksymalnego ugięcia sprężyny, opóźnia się 
ze wzrostem wartości „p”. Również narasta „stromość” oscylacji, więc skróceniu podlega czas 
osiągnięcia odległości znamionowej pomiędzy stykami, co przedstawiono na rysunku nr 5. 
Ze wzrostem odległości pomiędzy stykami zwiększa się ugięcie sprężyny oraz wydłuża się czas do 
osiągnięcia wartości maksymalnej. Tę zależność można wykorzystać przy opracowaniu blokady 
styków w pozycji otwartej.  

 

Rys. 5. Wykresy dotyczące początkowej fazy ruchu podczas otwierania styków. Czarna linia pozioma wskazuje 
na ustalone położenie masy ruchomej. Linie pionowe wskazują czas osiągnięcie stopnia zgniecenia sprężyny 
stykowej dla odległości pomiędzy stykami w stanie ustalonym.  
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Rys.6. Model łącznika pokazany w dwóch skrajnych położeniach składający się z cewki napędowej, sprężyny 
działającej na ściskanie i rozciąganie oraz blokady zapewniającej odpowiedni docisk styków łącznika. 
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Rys. 6. Model łącznika pokazany w dwóch skrajnych położeniach 
składający się z cewki napędowej, sprężyny działającej na ściskanie 
i rozciąganie oraz blokady zapewniającej odpowiedni docisk styków 
łącznika

 

Rys. 7. Charakterystyka dla modelu napędu ze sprężyną pracującą na ściskanie i rozciąganie. Kolorem 
niebieskim oznaczono ruch sprężyny od strony styku ruchomego w cyklu W-Z, kolorem zielonym zaznaczono 
ruch końca sprężyny od strony cewki napędowej 
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Wiadomości

opracownie JS na podstawie: https://300gospodarka.pl/
news/przelomowe-ogniwa-perowskitowe-na-budynku-w-
lublinie-to-pierwsza-taka-instalacja-na-swiecie 
fot. materiały prasowe Columbus Energy

Perowskitowe ogniwa 
słoneczne pracują już na 
budynku w Lublinie

Niespełna rok po zaprezentowaniu tzw. 
łamaczy światła – lameli z ogniwami 
perowskitowymi oraz trzy miesiące po 
otworzeniu we Wrocławiu komercyjnej ich 
fabryki zademonstrowana została pierwsza 
instalacja ogniw perowskitowych na fasadzie 
budynku firmy Aliplast w Lublinie, która 
jest pierwszym klientem przemysłowym 
Saule Technologies. Saule Technologies  
produkująca fotowoltaiczne ogniwa 
perowskitowe – lamele założona została 
przez p. O. Malinkiewicz oraz biznesmenów 
P. Krycha i A. Kupczunasa. Ustawienie 
położenia lameli względem światła w celu 
ochrony budynku przed przegrzaniem lub 
wychłodzeniem oraz zredukowania kosztów 
eksploatacji, klimatyzacji i ogrzewania było 
opracowane przez firmę Somfy. Lamele 
produkują przede wszystkim czystą energię 
z promieniowania słonecznego. Podczas 
uroczystości w Lublinie podpisany został list 
intencyjny o współpracy pomiędzy Saule 
Technologies i Somfy oraz Columbus Energy 
w celu ustalenia kierunków współpracy dla 
dalszego rozwoju i komercyjnych wdrożeń 
lameli Saule Technologies.
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Mobilny System 
Zasilania Dużej Mocy

iel.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
04-703 Warszawa
ul. Mieczysława Pożaryskiego 28

sekretariat@iel.lukasiewicz.gov.pl
+48 22 11 25 205
+48 22 11 25 444

System umożliwia konfigurację 
różnych połączeń przekształtnika 
energoelektronicznego 
w celu dopasowania do 
potrzeb aplikacyjnych, jak 
również wyposażony został 
w kompleksowy system 
aparatury zabezpieczeniowej SN 
i monitoringu.

Mobilny System Zasilania  
Dużej Mocy i Średniego 
Napięcia o napięciu wyjściowym 
6.6 kV / 11 kV oraz częstotliwości 
50 Hz / 60 Hz dysponuje 
maksymalną mocą 6 MW.

Działanie napędu inicjuje pobudzenie cewki impul-
sem prądowym generowanym z uprzednio naładowa-
nej baterii kondensatorów powodującym: bezpośrednio 
ruch styku lub napinanie sprężyny lub zdejmowanie blo-
kady pozycji styku ruchomego. Dla ustalonej wartości 
masy ruchomej na odległość otwarcia styków wpływa 
naprężenie sprężyny i uzyskana prędkość ruchu styku.

Wspomniane modele różnią się działaniem sprężyny 
przemieszczającej styk ruchomy i stabilizującej siłę do-
cisku styków. Przy wyborze rozwiązania należy brać pod 
uwagę właściwości zastosowanej blokady. W celu unik-
nięcia oderwania lub odbić styku ruchomego w wyniku 
zderzenia ze stykiem stałym należy odpowiednio dobrać 
siły wymuszające ruch tak, aby chwilowa bliskość styków 
została podtrzymana do czasu potrzebnego do trwałe-
go zejścia styków, wzrostu siły dociskającej do wartości 
Fd oraz zablokowania styku w stanie zamkniętym lub 
otwartym. Wykonana analiza pozwala na właściwy do-
bór blokady zapewniającej trwałe zablokowanie styków 
w obu położeniach. ■
Literatura:
1. ROOQ Electric Group Co. Ltd.,Cataloque.
2. Siemens: Power Product Cataloque, Medium Voltage Devices.
3. Eaton: Vacuum Circuit Breakers, Cataloque.
4. Tavrida Electric: Vacuum Circuit Breakers, Cataloque.
5. Hughes Power System, Cataloque.
6. Bissal A., On the design of ultra-Fast Electro-Mechanical Actu-
ators – Electromagnetic Engineering school of Electrical Engineering, 
Stockholm 2013.
7. Badania wstępne ultraszybkiego uziemnika z blokadą z magne-
sami trwałymi, Praca Statutowa, Zakład Wielkich Mocy Instytutu Elek-
trotechniki, Warszawa 2018.
8. Raporty z pracy prowadzonej przez Janusza Kuraszkiewicza w ra-
mach subwencji 2021 roku dla tematu Opracowanie bieguna ultra-
szybkiego łącznika próżniowego.

Przebieg linii niebieskiej na (rys. 8) wskazuje, że uzyskany czas do osiągnięcia stanu ustalonego ruchu 
styku wynosi 3,5 ms, co kwalifikuje napęd do klasy ultraszybkich. 

Działanie napędu przy narzuconym ograniczeniu w pracy sprężyny 
stykowej 
Model napędu z ograniczeniem dla pracy sprężyny polegającym na proporcjonalności wydłużenia do 
wartości działającej siły podczas ściskania i niezmienności jej długości podczas rozciągania pokazano 
na rysunku 9. 

 

Blokada 

Sprężyna 

Komora próżniowa 

Utwierdzenie 

Cewka napędowa 

Rys. 9. Model napędu łącznika wykorzystujący sprężynę o asymetrycznej 
(unipolarnej) charakterystyce oraz cewki napędowe styku ruchomego



26 27

Potencjał badawczy Centrum Badawczego 
Aparatury Elektroenergetycznej i Urządzeń 
Elektrycznych

Łukasiewicz – IEL wspiera komercjalizację innowa-
cyjnych rozwiązań w zakresie prowadzenia badań 
konstruktorskich i typu urządzeń elektroenerge-

tycznych. Prace te prowadzone są w Centrach Badaw-
czych:
• Centrum Badawcze Przetwarzania i Magazynowa-

nia Energii (CME).
• Centrum Badawcze Materiałów Elektrotechnicz-

nych (CME) we Wrocławiu.
•  Centrum Badawcze Systemów Stabilizacji i Bezpie-

czeństwa Sieci Elektroenergetycznych (CSE).
• Centrum Badawcze Aparatury Elektroenergetycz-

nej i Urządzeń Elektrycznych (CAE).
Potencjał osobowy i materialny Instytutu umożliwia 

prowadzenie wyspecjalizowanych i trudnych badań 
o różnym charakterze, z bardzo dużym nakładem prac 
laboratoryjnych i eksperymentów fizycznych, weryfiku-
jących opracowane teorie i założenia. Komórki nauko-
we Łukasiewicz – IEL – CAE zajmują się opracowaniem 
nowych konstrukcji aparatów łączeniowych, takich jak 
załączniki zwarciowe, wyłączniki oraz prowadzą bada-
nia łuku w rozbieralnej komorze próżniowej. Prowa-
dzone są ponadto projekty naukowo-badawcze, ba-
dawczo-rozwojowe i zlecone z przemysłu. Istotną rolę 
we współpracy z przemysłem odgrywają laboratoria 
badawcze zajmujące się: badaniami konstruktorskimi, 
dla potrzeb certyfikacji wszelkiej aparatury i urządzeń 
wysokiego i niskiego napięcia, sprzętu ochronnego 
i narzędzi do prac pod napięciem, według wymagań 

norm PN, IEC, EN, GOST oraz według innych ustaleń 
i specyfikacji.

W strukturze CAE działają poniżej wymienione la-
boratoria:
• Laboratorium Badawcze Aparatury Wysokonapię-

ciowej (LAW).
• Laboratorium Badawcze Aparatury Niskonapięcio-

wej (LAN).
• Laboratorium Badawcze Urządzeń Elektrycznych 

(LUE).
• Laboratorium Wzorcujące (LBW).

Wyposażenie badawcze CAE

Centrum badawcze CAE powstało z połączenia 
Laboratorium Badawczego i Wzorcującego posiadają-
cego akredytację o numerach AB022 AP102 oraz La-
boratorium Badawczego Aparatury Rozdzielczej o nu-
merze akredytacji AB074. Laboratoria te mają ponad 
50-letnie doświadczenie w badaniach typu i konstruk-
torskich urządzeń energetycznych niskich, średnich i wy-
sokich napięć prądu przemiennego i stałego. Dysponu-
ją unikatową aparaturą badawczą, taką jak generator 
zwarciowy o mocy 2500 MVA (rys. 1) oraz generator do 
prób wysokonapięciowych umożliwiający generowanie 
impulsów udarowych 1.2/50 µs o amplitudzie 1200 kV, 
120 kJ i udarów łączeniowych 8/20 µs o amplitudzie 
900 kV (rys. 3, tab. 1). Ponadto laboratoria dysponują 
specjalistycznymi źródłami prądu i napięcia:

• Generator zwarciowy trójfazowy: moc zwarciowej 
500 MVA (3 s), napięcie znamionowe 10 kV, czę-
stotliwość 50 Hz.

• Generator zwarciowy trójfazowy: moc zwarciowa 
125 MVA (3 s), napięcie znamionowe 6,3 kV, czę-
stotliwość 50 Hz.

• Trójfazowa sieć elektroenergetyczna: 6 kV; 50 Hz
• Transformatory zwarciowe jednofazowe o mocy 

zwarciowej 3 x 750 MVA (2 s), napięciu pierwot-
nym 10 kV, napięcie wtórnym 15/30/60/110 kV 
(rys. 2).

• Trzy transformatory wielkoprądowe jednofazo-
we o znamionowej mocy ciągłej 3 x 10 MVA, 
napięciu pierwotnym 10 kV, napięciu wtórnym 
250/500/1000 V, prądzie zwarciowym 120 kA (3 
s), prądzie udarowym 300 kA.

• Bateria kondensatorów do prób łączenia, prądów 
pojemnościowych o energii 1,8 MJ.

• Transformatory probiercze 50 Hz o napięciach: 
300 kV, 120 kV, 80 kV.

• Zespół czterech prostowników o napięciu DC 250 
– 4400 V, prądzie zwarciowym DC 25 – 100 kA 
(40 ms) (zależnie od napięcia).

• Prostownik do badań grzejnych prądem stałym 
10 kA.
Do badań środowiskowych wykorzystywane są: 

komora klimatyczna Feutron 3921/02, zakres tempe-
ratury od 5°C do 90°C, zakres wilgotności od 10 do 
95% oraz komora pyłowa Weiss do sprawdzania stop-
nia ochrony IP5X, IP6X, pojemność 2500 dm3 (rys. 5).
Jako wyposażenie pomiarowe służą:
• Rejestrator oscyloskopowy HBM GEN7 20 kana-

łów, 16- bit, 25 MS/s (rys. 6).
• Szesnastokanałowe rejestratory oscyloskopowe 

Hioki 8860-51 o próbkowaniu 20 MSa/s, 12-bi-
towy (rys. 7)

• Oscyloskop TELEDYNE LECROY WAVEJET To-
uch 354T.

• Rejestrator temperatury Hioki 8949 umożliwia 
rejestrację: temperatury, napięcia stałego, wil-
gotności względnej, stanów logicznych w mak-
symalnie 600 kanałach (rys. 7).

• Specjalistyczne oprogramowanie opracowane 
w Łukasiewicz – IEL pomiarowe WinGen, Win-
Hioki, WinOsc, Zwarcia, TempReg.

• Mikroomomierz RMO100G do pomiaru ma-
łych rezystancji (rys. 8).

• Analizator przełącznika zaczepów i mikroomo-
mierz uzwojenia RMO25TD.

• Analizator sieci HIOKI POWER QUALI-
TY ANALYZER Power Measuring Instruments 
PW3198-90.

• Laboratoryjny miernik mocy HIOKI PW3337.
• Stanowisko do badań EMC (rys. 9)
• Miernik rezystancji izolacji MIT1525 (rys. 8).

Krzysztof Krasuski
Grzegorz Fabijański

Michał Babiuch

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Rozwój gospodarki wiąże się z koniecznością opracowania nowoczesnych urządzeń elektro-
energetycznych. Innowacyjne rozwiązania zastosowane w nowych konstrukcjach aparatury 
rozdzielczej zapewniają większe bezpieczeństwo obsługi, a także wyższy poziom niezawod-
ności sieci zasilającej. Obserwowany rozwój przemysłu pociąga za sobą: zwiększenie obcią-
żenia zasilania przez zakłady produkcyjne i usługowe, konieczność wdrożenia inteligentnych 
urządzeń i systemów sterowania opartych na wymianie danych poprzez sieć teleinformatyczną. 

Rys. 1. Generator zwarciowy 2500 MVA oraz wzbudnica

Rys. 2. Transformatory zwarciowe, transformatory wielkoprądowe do prób nagrzewania

Rys. 3. Generator udarowy Hivolt 1200 kV, 1,2 / 50 µs oraz transformator 
wysokonapięciowy 300 kV, 50 Hz
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Kompetencje i uprawienia

Jak już wcześniej wspomniano, Centrum CAE w swej 
strukturze posiada laboratoria akredytowane przez 
Polskie Centrum Akredytacji według PN-EN ISO/IEC 
17025:2018-2 (rys. 9). Laboratoria CAE oferują usłu-
gi doświadczonej kadry naukowo-badawczej i wysoko 
wykwalifikowanego personelu inżynieryjno-technicznego 
w zakresie: badań konstruktorskich i badań typu, również 
dla potrzeb certyfikacji, wszelkiej aparatury i urządzeń wy-
sokiego i niskiego napięcia, sprzętu ochronnego i narzę-
dzi do prac pod napięciem oraz materiałów elektrotech-
nicznych, według wymagań norm PN, IEC, EN, GOST.

Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej po-
siada akredytację ADWEA. W ramach akredytacji AP 
102 prowadzone są wzorcowania w poniżej wymienio-
nych dziedzinach:
• napięcie, prąd (AC).
• rezystancja (DC).
• rezystancja (AC).
• wysokie napięcie i prąd.
• fotometria.
• termometria elektryczna.

Rys. 4. Układ baterii kondensatorów do badań łączeniowych

Rys. 5. Komora klimatyczna Feutron 3921/02

Climatic test chamber

Rys. 6. Rejestrator HBM GEN7 w nastawni laboratorium zwarciowego

Rys. 7. Rejestrator oscyloskopowy 8860-51

Rys. 8. Miernik rezystancji izolacji MIT1525, mikroomomierz RMO100G

Tabela 1.

Prąd przemienny (AC)
Prąd zwarciowy (3-fazowy) rms max 100 kA 

Prąd zwarciowy (1-fazowy) rms max 210 kA 
Wartość szczytowa prądu 
zwarciowego max 350 kA 

Próba łukoochronności max 63 kA 10*5s, 
50 kA 15 

Próby łączeniowe 

max I = 50 kA – 7,2 kV, 
40 kA – 12 kV, 
20kA-24 kV

max U = 36 kV – 8 kA, 
31,5 kv – 17,5 kA

Przyrosty temperatur max 12 kA 
Prąd stały (DC)
Prąd zwarciowy max 50 kA 

Próby łączeniowe max 80 kA dla 1 kV 
max 50 kA dla 4 kV 

Przyrosty temperatur max 10 kA 
Próby napięciowe
Napięcie o częstotliwości 
sieciowej max 300 kV, 50 Hz 

Napięcie udarowe piorunowe 
1.2/50 max 1200 kV, 120 kS 

Napięcie udarowe łączeniowe 
8/20 max 900 kV , 120 kS

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

Zakres temperatur - 70°C ÷ 125°C 
Zakres wilgotności 10% ÷ 98% RH 
Próby IP do IP68 
Próby IK do IK10 

Wiadomości

opracownie JS na podstawie: https://gadzetomania.
pl/62718,perowskity-ogniwa-fotowoltaiczne-olga-
malinkiewicz-saule-technologies

Pierwsze komercyjne 
zastosowanie perowskitowych 
ogniw fotowoltaicznych

Polska uczona Olga Malinkiewicz z Saule 
Technologies opracowała jako pierwsza na 
świecie technologię perowskitowych ogniw 
fotowoltaicznych, z których konstruowane 
są panele fotowoltaiczne. Ostatnio 
wdrożone ogniwa charakteryzują się tym, 
że są lekkie, elastyczne i niewidoczne 
z daleka oraz wytwarzają podobną moc jak 
dotychczas stosowane panele fotowoltaiczne 
o znacznie większej wadze i kruchości. 
Panele perowskitowe produkowane już 
przez firmę Saule Technologies mogą być 
stosowane nie tylko na dachach domów, 
ale ze względu na ich elastyczność także na 
poszczególnych przedmiotach, a obecnie 
zainstalowano je jako linię pilotażową 
w Lublinie w żaluzjach okiennych budynku 
firmy Aliplast. Następnym krokiem będzie 
zamontowanie tych paneli perowskitowych 
w polskim pawilonie wystawowym w Dubaju. 
Niezwykłość właściwości tych nowych 
paneli polega też na tym, że mogą one 
być nakładane w postaci tuszu na różne 
giętkie przedmioty, jak na przykład folie, 
tkaniny, a nawet żagle. Te osiągnięcia 
p. O. Malinkiewicz docenione zostały przez 
światowe organizacje branżowe przyznaniem 
jej szeregu prestiżowych nagród.
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Wzorcowanie: boczniki, czujniki termometrów re-
zystancyjnych, dzielniki napięcia, kalibratory, kalibra-
tory rezystancji, kilowoltomierze, luksomierze, mier-
niki cęgowe, mierniki napięcia analogowe, mierniki 
napięcia cyfrowe, mierniki parametrów sieci, mier-
niki prądu analogowe, multimetry, mierniki prądu 
cyfrowe, mierniki rezystancji analogowe, mierniki 
rezystancji cyfrowe, mierniki rezystancji pętli zwar-
cia, przetworniki temperatury (zawierające czujniki 
temperatury), rezystory regulowane, rezystory stałe, 
sondy pomiarowe, termometry elektryczne (w tym 
elektroniczne), termometry elektryczne (z rejestracją 
temperatury), wzorce strumienia świetlnego, wzorce 
światłości kierunkowej, zasilacze.

Certyfikat akredytacji AB 022 uprawnia do wy-
konywania badań w poniżej wymienionych dziedzi-
nach:
• badania akustyczne i hałasu – w tym hałasu spo-

wodowanego przez drgania (a),
• badania elektryczne i elektroniczne (e),
• badania kompatybilności elektromagnetycznej 

(EMC) (f),
• badania ogniowe (h),
• badania mechaniczne, badania metalograficzne 

(j),
• badania właściwości fizycznych (n).

Badane obiekty: wyroby budowlane, materiały 
budowlane, obiekty budowlane, wyroby i wyposa-
żenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne, 
wyposażenie elektroniczne – w tym oprogramowa-
nie, wyposażenie medyczne, wyposażenie optyczne, 

wyroby z tworzyw sztucznych i gumy, zabawki, sprzęt 
sportowy i rekreacyjny.

Certyfikat akredytacji AB 074 uprawnia do wy-
konywania badań w poniżej wymienionych dziedzi-
nach:
• badania elektryczne i elektroniczne (e),
• badania dotyczące inżynierii środowiska (środo-

wiskowe i klimatyczne) (g),
• badania mechaniczne, badania metalograficzne (j),
• badania właściwości fizycznych (n).

Badane obiekty: autoreklozery, bezpieczniki 
niskiego i średniego napięcia, dławiki (gaszące, 
przeciwzwarciowe, wygładzające), izolatory SN, 
kable nn i SN, obejmy kablowe, obudowy (izola-
cyjne i metalowe) rozdzielnic niskiego napięcia, 
odłączniki (do ograniczników przepięć, wnętrzowe 
DC, wnętrzowe SN i WN), odłączniko-uziemniki, 
ograniczniki przepięć, podstawy bezpiecznikowe, 
prostowniki diodowe, przekładniki (kombinowa-
ne, napięciowe SN, prądowe nn i SN), przewody 
szynowe SN i nn, reklozery SN, rezystory, skrzynki 
zaciskowe, rozdzielnice (nn i SN, DC, słupowe), 
rozłączniki (bezpiecznikowe, izolacyjne nn, listwo-
we nn, napowietrzne SN, trakcyjne, wnętrzowe SN), 
rozłączniko-uziemniki SN, sensory kombinowa-
ne, uziemiacze, stacje transformatorowe WN/nn, 
styczniki nn, szafy pomiarowe, szynoprzewody nn, 
SN i WN, tory uziemiające, transformatory olejowe 
i suche, uziemniki szybkie SN, wyłączniki (bezpiecz-
nikowe, nn, nadprądowe nn, próżniowe SN, SF6), 
zaciski, złącza kablowe nn i SN.

Rys. 9. Komora do badań EMC
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Oferta współpracy dla jednostek naukowych 
i przemysłu

Laboratoria Łukasiewicz – IEL – CAE prowadzą 
badania urządzeń stosowanych w energetyce zawo-
dowej, takich jak: rozdzielnice, transformatory, wy-
łączniki, odłączniki, rozłączniki, bezpieczniki, kable, 
przewody, szynoprzewody i wiele innych. Badane są 
również urządzenia stosowane w gospodarstwach 
domowym AGD, takie jak: źródła światła, osprzęt 
oświetleniowy, przedłużacze, zabawki elektryczne, 
elektronarzędzia, wyłączniki nadprądowe i różnico-
wo-prądowe itp. Potencjał badawczy CAE umożliwia 
kalibrację mierników i sprzętu pomiarowego, bada-
nie znaków drogowych o zmiennej treści oraz mate-
riałów stosowanych w elektrotechnice.

Jako priorytetowe kierunki badań naukowych 
i prac badawczo-rozwojowych uznano:
I. Systemy dla energetyki odnawialnej i elektrycznej 

mobilności – przekształtniki energoelektroniczne, 
magazyny energii, układy i algorytmy sterowania, 
układy energoelektroniczne niskiego i średniego 
napięcia dużej mocy z przekształcaniem energii 
elektrycznej z wysoką częstotliwością, przekształt-
niki i falowniki z wykorzystaniem elementów wy-
konanych w technologii SiC, badania układów 
i systemów sterowania z magazynami energii 
z zastosowaniem nowego typu superkondensa-
torów hybrydowych z warstwą Li-Ion, stworzenie 
własnego modułu na wysokie napięcie z rozbu-
dowanym system diagnostyki BMS;

II. Systemy pomiarowe i urządzenia dla poprawy ja-
kości energii elektrycznej – kompensatory, ukła-
dy zasilania rezerwowego, magazyny energii;

III. Rozdzielnice wysokiego i średniego napięcia – 
dla inteligentnych sieci modernizujących wszyst-
kie systemy dostaw energii, włączając generowa-
nie, transmisję, dystrybucję i konsumpcję energii 
(rys. 10, 11);

IV. Zaawansowane materiały i technologie dla 
wytwarzania, gromadzenia i przesyłu energii – 
w tym m.in. zastosowanie grafenu do wytwarza-
nia urządzeń elektroenergetycznych (ogranicz-
niki prądu, materiały stykowe w wyłącznikach 
elektroenergetycznych, powłoki i zabezpieczenia 
ochronne);

V. innowacyjne technologie, w tym technologie 
nadprzewodnikowe – projektowanie i budowa-
nie nadprzewodnikowych separatorów magne-
tycznych, nadprzewodnikowych ograniczników 
prądu, nadprzewodnikowych zasobników ener-
gii, elektromagnesów LTS i HTS, 1-fazowych 
transformatorów HTS.

Ponadto wykonywane są:
• projektowanie i wykonawstwo, według potrzeb 

klienta, specjalistycznych laboratoryjnych i serwi-

sowych zautomatyzowanych urządzeń probierczych 
i pomiarowych wysokonapięciowych i wielkoprą-
dowych,

• sprawdzenia (kalibracji) przyrządów i przetworni-
ków pomiarowych, układów pomiarowych, pro-
bierczych, w szczególności wysokonapięciowych 
i wielkoprądowych,

• analizy i opracowania normalizacyjne,
• analizy problematyki związanej z nadprzewodnic-

twem wysokotemperaturowym i dynamiki chaotycz-
nej w nieliniowych strukturach elektrycznych,

• specjalne prace o charakterze analitycznym np. 
dotyczące elektrycznego łuku łączeniowego, symu-
lacji procesów łączeniowych itp., również badań 
laboratoryjnych o podobnym charakterze innych 
prac teoretycznych i praktycznych według potrzeb, 
np. wybranych zagadnień dotyczących przepięć, 
zabezpieczeń, pomiarów i rejestracji wielkości 
elektrycznych i nieelektrycznych realizacji we wła-
snych laboratoriach badawczych, praktyk studenc-
kich i uczniowskich (rys. 12, 13, 15),

• opracowania specjalistycznych programów kom-
puterowych do obsługi laboratoryjnych stanowisk 
probierczych, pomiarowych i technologicznych 
procesów produkcyjnych,

• doradztwo naukowo-techniczne, konsultacje 
i szkolenia w zakresie budowy, badania i eks-
ploatacji urządzeń elektrycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem aparatury z izolacją SF6,

• badania izolacji napięciem stałym, przemiennym 
i udarowym na sucho i pod deszczem,

• badania przyrostów temperatury przy obciążeniu 
długotrwałym,

• sprawdzenia wytrzymałości zwarciowej prądem 
krótkotrwałym wytrzymywanym i prądem n-sekun-
dowym,

• badania wytrzymałości dynamicznej prądem szczy-
towym,

• badania odporności na oddziaływanie wewnętrz-
nego zwarcia łukowego,

• badania zdolności łączeniowej aparatów prądu 
przemiennego i stałego (prądy znamionowe, łą-
czeniowe, krytyczne, zwarciowe itp.)

• sprawdzenia charakterystyk czasowo-prądowych,
• badania środowiskowe, klimatyczne -70°C do 

+90°C (rys. 14),
• sprawdzenia stopnia ochrony do IP 66 (rys. 15),
• badania odporności na drgania i wstrząsy,
• diagnostyka profilaktyczna i poawaryjna aparatury 

z izolacją olejową i SF6 oraz oczyszczania i utyliza-
cji gazu zanieczyszczonego produktami rozpadu,

• badania mediów izolacyjnych i materiałowych 
analiz fizykochemicznych.
W zakresie wzorcowania i sprawdzania mierników 

i przyrządów pomiarowych dysponujemy aparaturą 
wymienioną w tabeli 2.

Tabela 2.

Nazwa wielkości Zakres 
pomiarowy

Najlepsza 
zdolność 

pomiarowa
Rodzaj wzorcowanych przyrządów pomiarowych

Napięcie stałe (wartość 
średnia)

0,1 V – 1000 V 0,001% Woltomierze, rejestratory, oscyloskopy, digitizery

1 kV – 180 kV 0,5% Kilowoltomierze, dzielniki, układy pomiarowe 
wysokonapięciowe, testery/próbniki wysokonapięciowe

Napięcie przemienne 
(wartość skuteczna, 
wartość szczytowa)

0,1 V – 1000 V 0,02% Woltomierze, mierniki wartości szczytowej, rejestratory, 
oscyloskopy, digitizery

1 kV – 180 kV 0,5% Kilowoltomierze, dzielniki, układy pomiarowe 
wysokonapięciowe, testery/próbniki wysokonapięciowe

Napięcie udarowe, 
piorunowe i łączeniowe 
(wartość szczytowa, 
parametry czasowe)

100 mV – 1600 V 1% 
2% Mierniki wartości szczytowej, oscyloskopy, digitizery

1 kV – 500 kV 1% 
2%

Dzielniki udarowe, układy pomiarowe 
wysokonapięciowe, testery/generatory udarowe

Prądy udarowe
(wartość szczytowa, 
parametry czasowe)

0,1 kA – 20 kA 1% 
2% Boczniki udarowe, układy pomiarowe

Ładunek pozorny 1 pC – 10000 pC 1% Kalibratory wyładowań niezupełnych

Rys. 10. Zdjęcia wykonane podczas badań łukoochronnosci rozdzielnicy SN oraz badań zwarciowych kabla energetycznego.

Rys. 11. Zdjęcia wykonane podczas badań eksperymentalnych wytrzymałości napięciowej izolatora WN.
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Rys. 13. Zdjęcia wykonane podczas badań urządzeń elektrycznych w komorze klimatycznej

Rys. 15. Zdjęcia wykonane podczas badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz badania źródeł światła

Rys. 16. Zdjęcia wykonane podczas badań poziomu hałasu oraz badania strumienia świetlnego w kuli całkującej 

Podsumowanie

Laboratoria Centrum Badawczego Aparatury 
Elektroenergetycznej i Urządzeń Elektrycznych Łuka-
siewicz – Instytut Elektrotechniki wykonują badania 
materiałooszczędnych, bezpiecznych, przyjaznych 
dla środowiska, inteligentnie zarządzanych urządzeń 
i technologii wdrażanych w energetyce. Realizujemy 
projekty dotyczące konstruowania aparatury i urzą-
dzeń elektroenergetycznych, zarówno własnego autor-
stwa, jak i prowadząc badania wdrożeniowe nowych 
rozwiązań konstrukcyjnych innych producentów. Przez 
ponad 70 lat laboratoria zdobywają szerokie doświad-
czenie w badaniu nowych innowacyjnych rozwiązań 
obejmujących aparaturę łączeniową, rozdzielczą od-
gromową i pomiarową. Oferowane są akredytowane 
badania typu, próby konstruktorskie i analizy nume-
ryczne konstrukcji urządzeń elektroenergetycznych dla 
odbiorców zewnętrznych, takich jak: uczelnie wyższe, 
ośrodki badawczo-rozwojowe, producenci urządzeń 
elektroenergetycznych. Szeroki asortyment badanych 
obiektów umożliwia producentom sprzętu i aparatu-
ry rozdzielczej sprawdzenie zakładanych parametrów 
technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użyt-
kowania oraz niezawodności aparatury w systemach 
elektroenergetycznych. Laboratoria Łukasiewicz – IEL 
sukcesywnie poszerzają zakres usług badawczych 
w odpowiedzi na zapotrzebowanie innowacyjnych 
technologii w zakresie przetwarzania i dystrybucji ener-
gii elektrycznej. ■
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Rys. 14. Zdjęcia wykonane podczas badań aparatów w komorze klimatycznej (niska temperatura, wysoka wilgotność, wysoka temperatura, niska wilgotność) 
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Problematyka technologii wytwarzania sensorów 
pomiaru napięcia z funkcją wsporczą

Konstrukcja sensora napięcia z funkcją izolatora 
wsporczego wymaga zalania żywicą dzielnika na-
pięcia złożonego z rezystora wysokonapięciowe-

go oraz rezystorów niskonapięciowych, stanowiących 
człon napięciowy. W czasie umieszczania dzielnika 
w formie oraz podczas procesu zalewania żywicą po-
wstaje ryzyko wystąpienia uszkodzeń, które mogą do-
prowadzić do trwałego uszkodzenia sensora. Artykuł 
zawiera pewne wskazówki, jak zapobiegać tego ro-
dzaju uszkodzeniom, co zmniejszy koszty wytwarzania 
tego rodzaju sensorów pomiarowych.

Opis dzielnika

W skład sensora wchodzi izolator wraz z umiesz-
czonym dzielnikiem rezystancyjnym pokazanym na 
rysunku 1. Składa się on z rezystora wysokonapięcio-
wego oraz dwóch rezystorów niskonapięciowych. Do 
rezystorów niskonapięciowych równolegle dołączono 
diodę zabezpieczającą przed przepięciami oraz gniaz-
do 3-pinowe, do którego dołączany jest kabel pomia-
rowy. Do tak wykonanego dzielnika dolutowane są  
okucia z gwintem M12 na górze i M16 na dole. 

Problemy występujące w procesie 
wytwarzania sensorów

W celu zapewnienia optymalnej pracy układu 
kolumna rezystorów powinna być położona w cen-
tralnej osi izolatora. Pozwala to na równomierny 
rozpływ pola elektrycznego i zredukowanie zaburzeń 
wynikających z pojemności pasożytniczych. W celu 
zredukowania tego problemy proponuje się przed 
lutowaniem wykonać tokarką otwór nieprzelotowy 
w okuciach. Wykonanie takiego otworu ułatwia lu-
towanie, zapewnia większą trwałość połączenia i za-
chowanie centryczności.

Podczas procesu zalewania należy pamiętać, że 
stosowne dzielniki powinny mieć taką samą długość, 
natomiast rezystory powinny być rozłożone w tej samej 
odległości. Pozwala to zachować jednolitość produk-
tu i powtarzalność kolejnych sztuk. Powtarzalność tą 

można uzyskać lutując poszczególne elementy w spe-
cjalnie przygotowanym do tego stelażu (rys. 3). Należy 
przy tym pamiętać, że całkowita długość wkładu po-
winna być dłuższa niż odległość pomiędzy okuciami 
umieszczonymi w formie. W przypadku okuć niezacho-
wujących wymiar, zbyt krótki wkład mógłby naprężyć 
się w czasie przykręcania, co mogłoby doprowadzić 
do zmiany parametrów elektrycznych sensora, uszko-
dzenia rezystorów lub pogorszenia wytrzymałości me-
chanicznej izolatora.

Należy zwrócić uwagę, że 3-pinowe gniazdo pod-
czas zalewania narażone jest na działanie żywicy, 
która może bezpowrotnie zasklepić otwory sygna-
łowe (rys. 1). Zdarza się, że żywica ma niejednolitą 
konsystencję, co powoduje nieprawidłowe zalanie 
dzielnika napięciowego (zalanie gniazda pomiarowe-
go). W celu ochrony gniazda należy zasklepić je przed 
umieszczeniem w formie np. za pomocą taśmy.

W czasie przeprowadzania procesu zalewania 
dzielnika bardzo ważne jest odpowiednie dobranie 
parametrów mieszanki (żywicy) oraz ciśnienia, z jaką 
jest podawana. Szczególnie istotne jest zalewanie 
kolejnych sztuk bez dłuższych przerw, które doprowa-
dzają do tężenia żywicy w podajniku i wpływają na jej 
kruchość po zastygnięciu. Izolator wykonany w taki 
sposób będzie łamliwy i bezpowrotnie uszkodzony, bez 
możliwości odzyskania wkładu (rys. 2).

Podsumowanie

Usprawnienie procesu lutowania dzielnika napię-
cia oraz zalewania go żywicą jest istotną kwestią przy 
konstruowaniu sensora pomiaru napięcia z funkcją 
wsporczą. Podczas procesu zalewania w zależności 
od rodzaju stosowanej żywicy zmieniają się właściwo-
ści pomiarowe sensora. Dobrze zaplanowany sche-
mat produkcji przyśpieszy ją i zwiększy ilość sensorów 
o właściwych parametrach pomiarowych. Dla opła-
calności produkcji istotna jest powtarzalność para-
metrów pomiarowych wytwarzanych sensorów w celu 
optymalnego wykorzystania materiałów oraz ograni-
czenia ilości odpadów. ■

Obecnie w Polsce do pomiaru średniego napięcia w obszarze sieci dystrybucyjnej stosuje się 
e magnetyczne przekładniki napięciowe. Przekładniki te wykorzystywane są do transformo-
wania sygnałów o częstotliwości 50 Hz, co znacznie ogranicza zastosowanie ich do pomiarów 
wyższych harmonicznych. Na rynku pojawiły się również sensory pomiaru napięcia w wykorzy-
staniem dzielnika napięciowego [1 – 9] opracowane na podstawie wytycznych norm [10 – 15]. 
Tego typu sensor średniego napięcia opracowany jest w ramach projektu Wsparcie dla rozwoju 
nowych obszarów badawczych w firmie Elektrometal Energetyka S.A przy współpracy Łukasie-
wicz – Instytut Elektrotechniki oraz Elektrometal Energetyka S.A. 
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Rys. 1. Niezabezpieczone gniazdo, zalane przez żywicę.

Rys. 2. Przykład izolatora zalanego po zbyt długiej przerwie ze 
zwiększonym ciśnieniem
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Łukasiewicz – IEL sprawdza bezpieczeństwo 
w elektroenergetyce

Jednym z przykładów są wysokonapięciowe izolato-
ry elektroenergetyczne stosowane do linii przesyło-
wych lub do zastosowań stacyjnych i rozdzielczych. 

Od ponad 60 lat trwają prace nad ulepszeniami kon-
strukcyjnymi izolatorów z tworzyw organicznych, cera-
micznych i kompozytów różnego typu. Na przestrzeni 
sześciu dekad powstały między innymi kompozytowe 
izolatory odciągowe do linii napowietrznych (nawet 
do najwyższych napięć 220kV), typoszereg izolatorów 
z tworzyw organicznych średnich napięć, średniona-
pięciowe izolatory polimerobetonowe – w tym hy-
brydowe, izolatory do turbogeneratorów i serie bezi-
skiernikowych ograniczników przepięć do zastosowań 
napowietrznych i wnętrzowych. Opracowane konstruk-
cje izolatorów i ograniczników przepięć są wdrażane 
w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Elektrotechniki 
ZDIII w Międzylesiu Kłodzkim oraz w innych przedsię-
biorstwach branży elektroenergetycznej. Przykładem 
ostatnio opracowanych i wdrożonych konstrukcji jest 
izolator kompozytowy wsporczy stacyjny na napięcie 
110kV (rys. 1 – 2). 

Obecnie prowadzone są prace nad technologią 
kompozytowych izolatorów przepustowych. W najbliż-
szym czasie planuje się wdrożenie typoszeregu średnio-
napięciowych izolatorów przepustowych opartych na 
rdzeniu nośnym wykonanym z rury szkło-epoksydowej. 
Izolatory przepustowe zawierają sterowniki pola w celu 
wyeliminowania wyładowań niezupełnych. 

Izolatory ceramiczne stosowane są od XIX wieku. 
Wraz z upływem lat zmieniał się i rozwijał jednak skład 
materiału, z jakiego są wykonywane. Obecnie do pro-
dukcji najbardziej wytrzymałych izolatorów wykorzy-
stuje się porcelany charakteryzujące się odpowiednio 
dużą zawartością tlenku glinu, który znacząco wpływa 
na wzrost wytrzymałości mechanicznej izolatora.

Izolatory kompozytowe stanowią stosunkowo nowe 
rozwiązanie stosowane w przemyśle. Dopiero od oko-
ło 35 lat obserwuje się w Polsce wzrastające zaintere-
sowanie tego rodzaju izolatorami. Zbudowane są one 

Elektroenergetyka to obszar, w którym głównym parametrem jest bezpieczeństwo. Bezpieczeń-
stwo rozumiane jako komfort i pewność dostaw energii elektrycznej do wybranych punktów 
odbioru – gospodarstw domowych, infrastruktury publicznej i gałęzi gospodarki, ale przede 
wszystkim bezpieczeństwo przesyłu energii elektrycznej, przetwarzania i użytkowania. Centrum 
Materiałów Elektrotechnicznych Łukasiewicz – IEL prowadzi działalność B+R w obszarze elektro-
energetyki i szeroko pojętego bezpieczeństwa od inżynierii i badań materiałowych, skupiających 
się na opracowaniu nowych kompozytów opartych głównie na żywicach epoksydowych i cerami-
ce oraz badaniu właściwości tych materiałów przez zadania projektowe i wytwarzanie wyrobów 
elektrotechnicznych. Dobór surowców i technologii ich homogenizacji, a potem formowania pro-
wadzone są tak, by kluczowe parametry wytrzymałości elektrycznej i mechanicznej osiągały jak 
najwyższe wartości. Z tych materiałów produkowane są wyroby elektroizolacyjne, które również 
w CME można przebadać w laboratorium akredytowanym przez PCA.

Rys. 1. Kompozytowy wsporczy izolator stacyjny IKW 120-1220-I
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z rdzenia o dużej wytrzymałości elektrycznej i mecha-
nicznej oraz osłony najczęściej w formie kloszy z two-
rzywa sztucznego. Jeśli izolator taki miałby funkcjono-
wać w sieci elektroenergetycznej wspólnie z izolatorem 
ceramicznym lub go zastąpić, jego trwałość musi wy-
nosić co najmniej 30 – 50 lat. Stąd też w eksploatacji 
trudno jeszcze znaleźć rzeczywiste potwierdzenie trwa-
łości takich izolatorów [2]. 

Opracowane izolatory przed wdrożeniem do eks-
ploatacji podlegają szeregowi prób konstrukcyjnych 
i typu. Każdy z izolatorów musi spełniać wymogi okre-
ślonych norm wyrobu, dlatego zarówno na potrzeby 
własne jak i usługowe, w Łukasiewicz – Instytucie Elek-
trotechniki w ramach działania Centrum Badawcze-
go i Przetwarzania Energii powstała baza stanowisk 
badawczych. Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki 

w zakresie swojej akredytacji oferuje badania zarówno 
mas porcelanowych stosowanych do produkcji mate-
riałów elektroizolacyjnych, jak i gotowych izolatorów 
elektroenergetycznych, niskiego, średniego oraz wyso-
kiego napięcia. 

Laboratorium Badawcze, posiadające Certyfikat 
Akredytacji nr AB 067 Polskiego Centrum Akredytacji, 
to kompetentność, rzetelność i niezależność. Badania 
wykonywane są zgodnie z zakresem i metodami po-
danymi w aktualnych normach polskich oraz normach 
międzynarodowych (PN, EN, ISO). 

Akredytowane Laboratorium Badawcze świad-
czy usługi badawcze materiałów elektrotechnicznych 
w następujących dziedzinach:
 – własności fizykochemiczne, elektryczne, mecha-

niczne i cieplne, 
 – odporność na rozprzestrzenianie się płomienia, 
 – odporność na nasłonecznienie,
 – odporność na działanie środowiska,
 – badania elektroenergetyczne sprzętu ochronnego, 
 – badania izolatorów ceramicznych i szklanych,
 – badania izolatorów kompozytowych, polimero-

wych i z tworzyw organicznych powyżej 1kV.
Laboratorium Badawcze wykonuje badania właści-

wości wyrobów i wyposażenia elektrycznego, wyrobów 
i materiałów konstrukcyjnych, szkła i ceramiki, środ-
ków ochrony osobistej oraz wyrobów z tworzyw sztucz-
nych i gumy. 

W zakresie badań izolatorów laboratorium wyko-
nuje badania właściwości fizycznych, mechanicznych, 
elektrycznych i starzeniowych. ■
Literatura:
[1] https://www.pkn.pl/sites/default/files/plan_dzialania_kt_76.pdf
[2] K. Kogut, Inżyniera Elektryczna, ISSN 2658-2600, 04/2020, 
s. 48 – 51.Rys. 2. Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne IKW 120-1220-I

Rys. 3. Układ pomiarowy do prób napięciem udarowym piorunowym na sucho, A – Generator 700 kV, 35 kJ, B – dzielnik pojemnościowy typ CS 700-500, 
C – kontroler z systemem HiAS 743 [2]

Rys. 4. Badania termomechaniczne izolatorów ceramicznych
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Zastosowanie metod numerycznych 
w projektowaniu rozdzielnic średniego napięcia

Jednym z najważniejszych elementów sieci zasilają-
cej znajdującego się pomiędzy linią zasilającą a od-
biorcą energii elektrycznej jest rozdzielnica, w której 

znajdują się zespoły szyn zbiorczych, pól i urządzeń roz-
dzielczych, zabezpieczeniowych, pomiarowych sterow-
niczych i sygnalizacyjnych. W początkach stosowania 
rozdzielnic głównym problemem w eksploatacji było 
niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym 
oraz zagrożenie wystąpieniem łuku elektrycznego, które 
są niebezpieczne dla zdrowia i życia personelu i mogą 
być przyczyną kosztownych zniszczeń oraz zakłócenia 
pracy systemów zasilania. Problemy te rozwiązano 
stosując odpowiednią izolację elektryczną oraz opra-
cowano zaawansowane technologicznie rozdzielnice 
średniego napięcia w izolacji gazowej – sześciofluorku 
siarki – SF6. Takie rozdzielnice są odporne na wpływ 
środowiska zewnętrznego i praktycznie nie wymagają 
zabiegów konserwacyjnych. Ze względu na doskonałą 
izolację i przerywalność prądu przez gaz SF6 został on 

szeroko przyjęty jako czynnik izolujący w urządzeniach 
elektrycznych wysokiego napięcia. Jednak gaz SF6 zo-
stał sklasyfikowany jako gaz cieplarniany w 1997 r. 
zgodnie z protokołem z Kioto [2], ponieważ ma 23500 
razy wyższy GWP (współczynnik globalnego ocieplenia) 
niż najbardziej znany gaz cieplarniany – CO2.

Unia Europejska zakazała stosowania gazu SF6 
w produkcji wielu powszechnie stosowanych przed-
miotów, w tym piłek tenisowych, butów sportowych, 
opon samochodowych i wielokomorowych okien. Nie 
ma jednak dotychczas całkowitego zakazu stosowania 
rozdzielnic zawierających gaz SF6 ze względu na brak 
powszechnie dostępnych, opłacalnych, technicznie wy-
konalnych i energooszczędnych rozwiązań alternatyw-
nych. Nawet przy zakazie dotyczącym wszystkich innych 
zastosowań badania naukowe wykazują, że stężenie 
gazu SF6 w atmosferze wciąż rośnie ze względu na co-
raz większe zapotrzebowanie na energię i rozwój sieci 
energetycznych.

Rozwój przemysłu oraz powiększanie obszarów miejskich powodują wzrost obciążenia sieci 
zasilającej i konieczność wdrożenia inteligentnych urządzeń i systemów sterowania zasilaniem 
odbiorców. Zmieniają się także oczekiwania odbiorców finalnych i zarówno oni, jak i dostawcy 
energii na całym świecie mają większą świadomość wpływu na środowisko procesów wytwa-
rzania energii. W związku z tym sposób, w jaki się produkuje, rozdziela i zużywa energię musi 
również ewoluować. Aby sprostać tym wyzwaniom, sieci dystrybucyjne wyposaża się w nowo-
czesne, inteligentne rozwiązania, które podwyższają poziom efektywności i bezpieczeństwo 
użytkowania. Nowatorskie technologie, innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne oraz nowo-
czesna architektura systemów lokalnej dystrybucji energii elektrycznej to cechy współczesnych 
sieci zasilających. Przetwarzanie energii elektrycznej, które odbywa się w węzłowych punktach 
sieci zasilającej zwanych stacjami elektroenergetycznym oraz rozdział energii w rozdzielni-
cach, są newralgiczne w całym procesie zasilania odbiorców energią elektryczną. Prawidłowe 
projektowanie, dobór urządzeń i aparatów dla rozdzielnic, stacji transformatorowych i nastaw-
ni może zatem zagwarantować bezpieczną pracę całej infrastruktury zasilającej, ale również 
zapewnić właściwą jakość dostarczanej energii elektrycznej.

Rozpoczęto więc poszukiwania nowych rozwią-
zań rozdzielnic z innymi czynnikami izolującymi: 
powietrzem, mieszaninami gazu SF6 z innymi gaza-
mi lub mieszaninami gazów bez SF6. Za atrakcyjny 
czynnik izolujący uznano suche powietrze, które 
mogłoby zastąpić gaz SF6 w urządzeniach elek-
trycznych wysokiego napięcia. Ostatecznym celem 
badań i poszukiwań jest opracowanie rozdzielnicy 
o bardzo wysokim napięciu izolowanej suchym po-
wietrzem o kontrolowanej wilgotności.

Produkowane obecnie rozdzielnice są optyma-
lizowane w kierunku zmniejszenia gabarytów i bar-
dziej zwartej budowy. W celu poprawy warunków 
eksploatacyjnych oraz prawidłowej konserwacji 
poszczególne pola rozdzielnic podzielone mogą 
być na przedziały o różnej funkcjonalności. Popra-
wia to bezpieczeństwo i zmniejsza podatność pól 
rozdzielnicy na zmiany temperatury i ciśnienia na 
skutek łuku wewnętrznego. Ze względu na zastoso-
wane rozwiązania konstrukcyjne można podzielić 
modele najpopularniejszych produkowanych roz-
dzielnic na urządzenia:
• w izolacji powietrznej – rozdzielnice otwarte, 

częściowo osłonięte,
• w izolacji powietrznej – prefabrykowane, osło-

nięte, z podziałem na przedziały,
• w izolacji SF6 – rozdzielnice prefabrykowane, 

osłonięte, z podziałem na przedziały, całkowicie 
lub częściowo w izolacji SF6.
W niektórych rozwiązaniach rozdzielnic stosuje 

się wyłączniki z izolacją próżniową albo w ograni-
czonym zakresie izolację za pomocą SF6 w niektó-
rych polach rozdzielnicy.

Zaspokajając zapotrzebowanie rynku na roz-
dzielnice spełniające nowe wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa, firmy dostarczające urządzenia 
projektują coraz nowocześniejsze rozdzielnice o lep-
szych parametrach, mniejszych gabarytach i zwięk-
szonej niezawodności użytkowania.

Współczesne metody projektowania urządzeń 
pozwalają wykorzystać narzędzia niedostępne wcze-
śniej, które na wczesnym etapie projektowym nie tyl-
ko oszczędzają czas, ograniczają koszty badań eks-
perymentalnych, ale także rozszerzają zakres analizy 
zjawisk zachodzących w urządzeniach w stanach 
awaryjnych i warunkach znamionowych. Stosowane 
obecnie narzędzia obliczeniowe, w których wykorzy-
stuje się symulacje MES (Metoda Elementów Skoń-
czonych), umożliwiają poznanie złożonych relacji 
pomiędzy poszczególnymi parametrami projektowy-
mi, co pozwala na poprawę sprawności i wytrzyma-
łości urządzeń, obniżenie kosztów oraz zredukowa-
nie czasu projektowania. Inteligentne wykorzystanie 
takich narzędzi modelowania numerycznego w po-
łączeniu z właściwą interpretacją wyników opartą na 
doświadczeniu pozwala na podejmowanie trafnych 
decyzji w ciągu całego procesu powstawania urzą-
dzenia.

Aby nowa rozdzielnica została zbudowana 
i przetestowana, proces jej projektowania jest wspo-
magany obliczeniami i symulacjami numeryczny-
mi procesów zachodzących podczas jej działania 
w warunkach znamionowych i stanach awaryjnych. 
Symulacja za pomocą oprogramowania wykorzystu-
jącego MES to sposób na usprawnienie prac pro-
jektowych oraz oszczędność czasu i kosztów związa-
nych z tworzeniem prototypów. Ponadto numeryczna 
weryfikacja modelu pozwala uwzględnić rzeczywiste 
warunki pracy urządzenia, wyznaczanie strat mocy 
w uzwojeniach oraz elementach konstrukcyjnych.Rys.1 Przemysł energetyczny jest największym emitentem gazu SF6 (materiały firmy EATON Eaton.com)[1]

Rys. 2. A) model numeryczny rozdzielnicy TPM wariant TLL (ZPUE S.A.), B) elementy pozostające pod napięciem w uziemniku, C) rozkłady pola 
elektrycznego na obudowie przedziału uziemnika [3]

A) C)B)
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Niektóre prace projektowe nad rozdzielnicami 
są związane z ich miniaturyzacja lub przystoso-
waniem gotowego rozwiązania do innego czyn-
nika izolacyjnego. Poza funkcjonalnością nowe 
rozwiązanie musi spełniać wymagania zawarte 
w aktualnych normach dotyczące odporności na 
przepięcia sinusoidalnie zmienne czy udarowe 
przepięcia piorunowe. Przed wykonaniem proto-
typu przeprowadza się numeryczną analizę pola 
elektrycznego w przestrzeniach izolacyjnych roz-
dzielnicy.

Przeprowadzona analiza pola elektrycznego 
na wybranym obszarze rozdzielnicy wykazała, że 
natężenie pola elektrycznego osiąga wartości do-
puszczalne przez normy w przypadku zastąpienia 
gazu SF6 powietrzem bez zmiany wymiarów roz-
dzielnicy. Jednocześnie w analizowanym obiek-
cie oszacowano teoretycznie odporność układu 
izolacyjnego rozdzielnicy na przepięcie udarowe. 
Stwierdzono, że w niektórych miejscach rozdziel-
nicy – w otoczeniu gołych przewodów pod napię-
ciem, natężenie pola elektrycznego przekracza 
wartość referencyjną. Zaproponowano zmiany 
przekroju przewodów z płaskowników na przewo-
dy rurowe lub okrągłe albo zmiany w sposobie 
prowadzenia przewodów [3].

Symulacje numeryczne są pomocne także 
w określeniu rozkładu temperatury generowanej 
przez przewody prądowe wewnątrz rozdzielnicy.

Wykonano analizę numeryczną rozkładu gę-
stości strat prądowych w torze prądowym oraz 
rozkład temperatury wewnątrz i w obudowie pola 
1600 A rozdzielnicy e2ALPHA-2S [4]. Na tej pod-
stawie zaproponowano zmiany w połączeniach 
stykowych w głównym torze prądowym. Obliczone 
rozkłady temperatury pozwolą ustalić prawidłowe 
wymiary pola rozdzielnicy zapobiegając przekro-
czeniu norm dt. temperatury, której nadmierny 
wzrost powoduje korozje elementów metalowych 
i degradację układów izolacyjnych.

Symulacje numeryczne wykorzystuje się także 
w procesie modyfikacji konstrukcji już opracowa-
nych urządzeń. Takie obliczenia zostały wykonane 
dla modelu rozdzielnicy jednosystemowej przy-
ściennej 1250 A SN-e2ALPHA (Elekrometal Ener-
getyka S.A.) [4, 5] w celu zbadania rozkładu tem-
peratury w urządzeniu w zależności od materiału 
i kształtu detali obudowy (wprowadzenie i rozkład 
otworów wentylacyjnych w ściankach). Wyniki 
analizy numerycznej rozkładu temperatur, w szy-
nach i obudowie rozdzielnicy, zależą od parame-
trów elektrycznych i cieplnych (współczynników 
rezystywności i przewodności cieplnej), materia-
łów konstrukcyjnych rozdzielnicy (miedź, stal, po-
wietrze), a także od ustalonych temperaturowych 
warunków brzegowych (wartości referencyjnych).

Model numeryczny odzwierciedla w skali 1:1 
model 3D rozdzielnicy i uwzględnia wszystkie ele-
menty konstrukcyjne uczestniczące bezpośrednio 
w generacji i propagacji ciepła (tory prądowe, 
obudowa, powietrze).

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zmia-
na współczynnika przepuszczalności znacząco 
wpływa na rozkład temperatury w analizowanej 
konstrukcji rozdzielnicy. Powiększając wielkość 
otworów zwiększamy ruch i prędkość przepływu 
powietrza wewnątrz obudowy, dzięki czemu ele-
menty wewnątrz osiągają niższe wartości tempe-
ratury ustalonej podczas pracy rozdzielnicy przy 
prądzie znamionowym 1600 A. Konstrukcja otwo-
rów wentylacyjnych i ich przepustowość istotnie 
wpływa na temperaturę pracy rozdzielnicy.

Wykonanie symulacji numerycznych wpływu 
detali obudowy na rozkład temperatury wewnątrz 
rozdzielnicy może być pomocne w optymalizacji 
konstrukcji rozdzielnicy pod katem zachowania 
parametrów termicznych zgodnie z wymaganiami 
aktualnych norm.

Podsumowanie

Nowoczesny system energetyczny zbudowany 
jest na zasadach produktywności i efektywności. 
Instalowanie systemów o najwyższych parame-
trach rozpoczyna się od rozdzielnic. Dzięki wpro-
wadzeniu innowacji w konstrukcjach i technologii 
rozdzielnic można zminimalizować zagrożenie 
dla pracowników i samego systemu zasilania. 
W ostatnich latach w związku z decentralizacją 
sieci energetycznej w Europie liczba zainstalo-
wanych rozdzielnic wciąż rośnie. Dawniej wytwa-
rzanie energii elektrycznej opierało się na dużych 
źródłach, takich jak elektrownie węglowe i ga-
zowe. Wzrost wykorzystania energii odnawialnej 
powoduje, że powstaje wiele mniejszych elektrow-
ni wiatrowych i słonecznych. Każdy z tych obiek-
tów wymaga własnych urządzeń rozdzielczych. 
Sieci elektroenergetyczne stają się zatem coraz 
bardziej zróżnicowane i złożone. Systemy elek-
troenergetyczne i urządzenia w nich instalowane 
również stają się coraz bardziej złożone, szcze-
gólnie dotyczy to obwodów wtórnych, automatyki 
elektroenergetycznej i informatycznej. Umożliwia 
to bezobsługowe działanie tych systemów zasila-
nia dostosowujących się automatycznie do aktu-
alnych warunków.

Rozwój nowych technologii wykorzystywanych 
w systemach zasilania powoduje ciągłe dążenie 
do budowy coraz nowocześniejszych i innowacyj-
nych rozdzielnic. Oprócz nowoczesnych rozwiązań 
producenci współczesnych urządzeń muszą także 
spełnić wymagania dotyczące jak najmniejszego 

wpływu infrastruktury energetycznej na środowi-
sko. Nowe rozwiązania muszą być ekologiczne, 
tzn. nie emitować szkodliwych substancji do śro-
dowiska, np. produktów takich jak gaz izolujący 
SF6 i produkty jego rozkładu, zawierać jak naj-
mniej plastiku i materiałów palnych i podlegać re-
cyklingowi w 100%. Takie wymagania powodują, 
że należy projektować i wdrażać nowe, ekologicz-
ne urządzenia, które będą nie tylko efektywne, ale 
także trwałe, energo- i materiałooszczędne oraz 
bezobsługowe.

Wykorzystanie wszelkich narzędzi informatycz-
nych, takich jak symulacje numeryczne, pozwala 
na ich szybkie i skuteczne projektowanie i wdra-
żanie innowacyjnych prototypów przy ogranicza-
niu kosztów i zwiększeniu bezpieczeństwa badań 
nowych rozwiązań. ■
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opracownie JS na podstawie: https://www.chip.
pl/2021/08/akumulator-alkaliczno-chlorowy-nowosc/
fot. Guanzhou Zhu; Stanford University

Nowy akumulator alkaliczno- 
-chlorowy

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Stanford 
w USA opracował nowy akumulator 
alkaliczno-chlorowy, który charakteryzuje się 
znacznie lepszymi właściwościami od jego 
odpowiednika litowo-jonowego. Ten nowy 
akumulator w testach wykazał około 6-krotnie 
wyższą pojemność, rzędu 1200 mAh 
na gram, w porównaniu z pojemnością 
obecnych akumulatorów litowo-jonowych. 
Słabsza jest jednak odporność na cykle 
rozładowywania i ładowania akumulatora 
alkaliczno-chlorowego, który wytrzymuje 
tylko 200 cykli, a nie 500-1000 jak ogniwa 
litowo-jonowe. Naukowcy swojego odkrycia 
dokonali bazując na starych bateriach 
z chlorku litowo-tionylowego, jeszcze z lat 
70. ubiegłego wieku. Odznaczały się one 
wysoką gęstością energetyczną, przy braku 
możliwości ponownego naładowania, gdyż 
podczas rozładowywania chlorek sodu lub litu 
był przekształcany w chlor, czego nie dało się 
odwrócić w procesie ładowania. Naukowcom 
udało się ustabilizować reakcję lotnego 
chloru w akumulatorze poprzez zastosowanie 
nowych elektrod z porowatego węgla. 
Działają one jak gąbka, wchłaniając podczas 
ładowania uwolnione cząsteczki chloru, które 
następnie przekształcone są w chlorek sodu 
podczas rozładowywania.
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Rys. 2. Załącznik zwarciowy ZZ400 skonstruowany w Zakładzie Wielkich Mocy (NWM) Łukasiewicz Instytucie Elektrotechniki. 

Aby zachować parametry czasowe określone 
w normach, konieczne jest precyzyjne załączanie prą-
dów i napięć podczas badań w laboratorium zwar-
ciowym. Ważnym elementem układu probierczego 
każdego laboratorium zwarciowego są załączniki 
zwarciowe, które służą do precyzyjnego załączania 
prądów podczas prób zwarciowych. Dzięki powtarzal-
nym czasom działania nadają się one do pracy syn-
chronicznej i umożliwiają załączanie poszczególnych 
biegunów w powiązaniu czasowym między sobą.

Załączniki zwarciowe są mechanicznymi urzą-
dzeniami zdolnymi do załączania prądów w nor-
malnych warunkach krótkotrwałego przewodzenia 
i w warunkach zwarciowych w dowolnym, wybranym 
kącie fazowym napięcia obwodu zasilania, w szcze-
gólności dla kąta fazowego odpowiadającego 
momentowi napięcia przechodzącego przez zero, 
z powtarzalnością zamknięcia <5° elektrycznych. 
Konstrukcja tych załączników została opracowana 
i wykonana w IEl.

Załączniki zwarciowe opracowane 
w Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki

Laboratorium ma wieloletnie doświadczenie w ba-
daniach typu i konstruktorskich urządzeń niskich, 
średnich i wysokich napięć. Podstawową aparaturą 

probierczą są generatory zwarciowe, z których naj-
większy dysponuje mocą zwarciową około 2500 MVA. 
Do prób wysokonapięciowych używany jest genera-
tor udarów firmy Hivolt umożliwiający generowanie 
impulsu udarowego napięcia piorunowego 1,2/50 s 
o amplitudzie 1200 kV. Laboratorium Badawcze Apa-
ratury Rozdzielczej wyposażone jest również w zespół 
urządzeń do badań aparatów prądu stałego do 6kV. 

To unikalne wyposażenie laboratorium umożliwia 
prowadzenie badań:
a) przy napięciu o częstotliwości sieciowej 50 Hz: 

 – prądem o maksymalnej wartości skutecznej prądu 
na poziomie do 30 kA (rms) przy napięciu 24 kV,

 – prądem do wartości 400 kA przy badaniach wy-
trzymałości zwarciowej przy obniżonym napięciu;

b) próby łączeniowe przy napięciu stałym dla prądów 
do 80 kA przy 1 kV DC.

Przykład badań rozdzielnicy 15 kV na łukoochron-
ność pokazano na rysunku 1.

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest wiodącym ośrodkiem naukowym Polsce w obszarze 
elektrotechniki i energetyki. W strukturze Instytutu działają akredytowane laboratoria badaw-
cze i wzorcujące, w tym Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej (LAR), posiadające 
akredytację PCA nr AB074.

Rys. 1. Przykład próby łukoochronności w rozdzielnicy na przeprowadzone w Laboratorium Badawczym Aparatury Rozdzielczej.
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Skonstruowany w Zakładzie Wielkich Mocy 
(ZWM) Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki załącz-
nik zwarciowy typ ZZ400 pokazany jest na rysunku 2. 
Załącznik opisany jest parametrami technicznymi ze-
stawionymi w tabeli 1.

Ten specjalistyczny aparat został w pełni opra-
cowany i wyprodukowany w ZWM, a trzy egzem-
plarze tego załącznika zostały wdrożone do eksplo-
atacji w Instytucie Energetyki w Warszawie, gdzie 
używane są od kilku lat w Laboratorium Urządzeń 
Rozdzielczych. W konstrukcji tych załączników za-
stosowano izolację powietrzną o podwyższonym 
ciśnieniu i uzyskano dużą wytrzymałość napięcio-
wą przy małym odstępie między stykami, co istotnie 
umożliwiło zmniejszenie gabarytów tych aparatów. 
Sprężone powietrze użyte zostało w tym rozwią-
zaniu także do zbrojenia załącznika. Za proces 
zamykania styków, a także za prędkość działania 
odpowiadają sprężyny napinane podczas zbrojenia 
załącznika. Dzięki zastosowaniu napędu wiroprą-
dowego, który działa na dźwignie blokady, możliwe 
jest szybkie zamknięcie po podaniu impulsu prądo-
wego na cewkę. Szybkość zwalniania mechanicz-
nej blokady i tym samym czas zamykania załączni-
ka regulowany jest za pomocą śruby regulacyjnej, 
a także energii, która dostarczana jest do napędu.

Wielkoprądowe załączniki zwarciowe stosowane 
są w obwodach laboratoryjnych, w których koniecz-
ne jest załączanie bardzo dużych prądów zwarcio-
wych przy wysokim napięciu. Używane są więc w la-
boratoriach elektroenergetycznych, akceleratorach 
cząstek elementarnych, turbogeneratorach, labora-
toriach silników naddźwiękowych i inne.

Po wykonaniu aparatów zostało przeprowadzo-
nych na nich szereg prób i sprawdzeń:
 – badania sprawdzające zwarciowe zdolności za-

łączania. Badania wykonano przy odległości po-
międzystykowej wynoszącej 25 mm przy wartości 
prądu szczytowego 304,8 kA i 363 kA przy cza-
sie trwania zwarcia 110 ms;

 – badania wytrzymałości termicznej 3 s wykonano 
w obwodzie o obniżonym napięciu przy prądach 

257,3 kA (obliczona wartość prądu 3 s wynosiła 
98,3 kA);

 – badania wytrzymałości elektrycznej izolacji głów-
nej wykonano dla napięcia 17,5 kV, przy odle-
głości stykowej 25 mm, napięciem udarowym 
1,2/50 µs o wartości wynoszącej 95 kV oraz 
napięciem 50 Hz o wartości wynoszącej 38 kV.

 – próby mechanicznego, sprawdzające czasy wła-
sne działania oraz czasy jednoczesności. 
Czas własny zamykania wynosił 20 ms, prędkość 

ruchu 5,6 m/s, czas jednoczesności 2°C.
Na europejskim rynku istnieją firmy oferujące 

konstrukcje załączników o zbliżonych parametrach 
łączeniowych oraz o podobnej funkcjonalności 
(francuskiej firmy Etna, niemieckiej firmy Industrie-
service Branham GmbH). Są one sprzedawane 
i wykonywane na indywidualne zamówienia, przy 
czym ich cena jest bardzo wysoka, a procedury za-
kupu bardzo złożone. Także możliwości późniejsze-
go serwisu są ograniczone. 

Zakład Wielkich Mocy specjalizuje się w bada-
niach opracowania konstrukcji elektroenergetycznej 
aparatury łączeniowej i rozdzielczej. Wyspecjalizo-
wana i odpowiednio przeszkolona kadra zapewnia 
sprawną i fachową obsługę serwisową eksploato-
wanych urządzeń. Możliwe jest opracowanie i wy-
konanie załączników zwarciowych na wyższe na-
pięcie znamionowe, a także projektowanie innych 
aparatów stosowanych w energetyce. Szczegółowy 
opis zaprojektowanych i opracowanych rozwiązań, 
a także zarys bieżącej tematyki podejmowanej opi-
sany jest w dotychczas opublikowanych artykułach 
[2, 3, 4]. ■
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Tabela 1 – Dane techniczne urządzenia

Napięcie znamionowe 17,5 kV

Prąd zwarciowy załączalny 400 kA

Napięcie krótkotrwale wytrzymywane sieciowe 35 kV

Napięcie wytrzymywane udarowe 60 kV

Ciśnienie sprężonego powietrza 12 bar

Zasilanie układu sterującego napięciem 
przemiennym 220 V

Czas jednoczesności 0,2 ms

iel.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
04-703 Warszawa
ul. Mieczysława Pożaryskiego 28

sekretariat@iel.lukasiewicz.gov.pl
+48 22 112 52 05
+48 22 11 25 444

Urządzenie niezbędne do 
ładowania samochodów i innych 
pojazdów elektrycznych. Ładowarka 
charakteryzuje się mocą 22 kW 
prądu przemiennego AC.

Stacja ładowania 
pojazdów 
elektrycznych 22 kW
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