
 
 
 

Lista projektów w tematyce - APARATY ELEKTRYCZNE 

L.p. Tytuł i Kierownik Projektu Opis / Kontakt 

2. 

 

Opracowanie i wdrożenie do produkcji 

rozdzielnic kompaktowych z izolacją SF6 z 

małogabarytowym wyłącznikiem próżniowym 

średniego napięcia 630A/24kV z napędem 

zasobnikowo-sprężynowym 

 

Prof. Dr hab. Inż. Henryk Sibilski 

 

W ramach tego projektu Instytut Elektrotechniki 
opracował napęd zasobnikowo sprężynowy do 
rozdzielnicy kompaktowej 24kV. 

Kontakt: Zakład Wielkich Mocy,  

Kontakt: nwm@iel.waw.pl 

Tel +48 (22) 11-25-320 

3. 

 

Opracowanie zunifikowanych wyłączników 

próżniowych o jednakowym napędzie z 

elektromagnesowym załączaniem i sprężynowym 

wyłączaniem 

 

Prof. Dr hab. Inż.  Henryk Sibilski 

 

Opracowano wyłączniki próżniowe o napędzie 
elektromagnetycznym załączaniem i sprężynowym 
wyłączaniem na napięcie 24kV. 

Kontakt: Zakład Wielkich Mocy,  

Kontakt: nwm@iel.waw.pl 

Tel +48 (22) 11-25-320 

4. 

 

Opracowanie i wdrożenie do produkcji 

wyłącznika próżniowego tornistrowego 

średniego napięcia 1250A/24kV z napędem 

elektromagnesowi - sprężynowym 

 

Prof. Dr hab. Inż. Henryk Sibilski 

 

Opracowano wyłącznik próżniowy tornistrowy z 
napędem zasobnikowo sprężynowym na 24kV i 
prąd znamionowy 1250A. 

Kontakt: Zakład Wielkich Mocy,  

Kontakt: nwm@iel.waw.pl 

Tel +48 (22) 11-25-320 

5. 

 

Opracowanie i wdrożenie do produkcji 

wyłącznika próżniowego szeregowego średniego 

napięcia 1250A/24kV z napędem 

elektromagnesowym 

 

Prof. Dr hab. Inż. Henryk Sibilski 

 

Opracowano wyłącznik próżniowy z napędem 
bocznym elektromagnesowi sprężynowym dla 
potrzeb rozdzielnic o małej podziałce również na 
24kV i prąd znamionowy 1250A 

Kontakt: Zakład Wielkich Mocy,  

Kontakt: nwm@iel.waw.pl 

Tel +48 (22) 11-25-320 

6. 

 

'Opracowanie i wdrożenie do produkcji 

próżniowego wyłącznika synchronicznego n.n. 

1000A/1000V/1200V z napędem 

elektromagnesowym i podtrzymaniem 

magnesami trwałymi 

 

Prof. Dr hab. Inż. Henryk Sibilski 

Opracowano wspólnie z firmą EMAG wyłącznik 
niskiego napięcia dla potrzeb rozdzielnic 
stosowanych w górnictwie. Wyłącznik posiadał 
napęd elektromagnesowy. 

Kontakt: Zakład Wielkich Mocy,  

Kontakt: nwm@iel.waw.pl 

Tel +48 (22) 11-25-32 



 
 
 

7. 

 

Opracowanie konstrukcji i uruchomienie 

produkcji typoszeregu beziskiernikowych 

ograniczników przepięć dla sieci 3 do 30 kV. 

 

mgr inż. Janusz Bandel 

 

Instytut Elektrotechniki wspólnie z fabryka 
APATOR S. A. opracował rodzinę 
beziskiernikowych ograniczników przepięć 
średnich napięć klasy 1  

Kontakt: Zakład Wielkich Mocy,  

Kontakt: nwm@iel.waw.pl 

Tel +48 (22) 11-25-320 

 

8. 

Opracowanie i wprowadzenie do produkcji 

nowej generacji testerów wyłączników szybkich 

prądu stałego typu TWS 6000 

 

Mgr inż. Henryk Świątek 

Jest to  rozwiązanie układu do testowania 
wyłaczników szybkich prądu stałego. Tester jest 
zasilany z sieci jednofazowej prądu przemiennego. 
Maksymalny pobór mocy podczas ładowania 
magazynu energii - baterii superkondensatorów 
nie przekracza 2 kVA. Tester generuje prąd 
probierczy o natezeniu do 6000 A i nastawianej 
stromości narastania prądu. 

Kontakt: Zakład Przekształtników Mocy,  
email: npm@iel.waw.pl 

Tel: (22) 11-25-380 

 

 

 

 

 


