
 
 

 

Lista projektów w tematyce - IZOLATORY 

L.p. Tytuł i Kierownik Projektu Opis 

1. 

Nowe rozwiązanie konstrukcyjne i materiałowo-

technologiczne wytwarzania izolatorów z 

kompozycji polimerobetonowych. 

 

Dr inż. Grzegorz Paściak 

Podstawowym celem projektu było opracowanie, 

opatentowanie i skomercjalizowanie konstrukcji i 

technologii wytwarzania elektroenergetycznych 

izolatorów kompozytowych z polimerobetonu, 

pozwalającej na zastosowanie ich w warunkach 

napowietrznych w pierwszej i drugiej strefie 

zabrudzeniowej. Istotne było również aby 

przewidywane koszty produkcji nowych 

izolatorów, znajdowały się na poziomie 

gwarantującym konkurencyjną cenę w stosunku 

do wyrobów konwencjonalnych. Dzięki realizacji 

projektu wykorzystana i chroniona jest polska 

myśl techniczna w zakresie technologii 

kompozytowej izolacji średnio i 

wysokonapięciowej. Projekt przyczynił się do 

transferu do gospodarki, opracowanej w 

jednostce naukowej i chronionej zgłoszeniem 

patentowym, technologii. Osoba do kontaktu:             

dr inż. Grzegorz Paściak, pasciak@iel.wroc.pl, tel. 

71 328 30 61 wew. 203 

2. 

 

Niezawodność kompozytowych systemów 

izolacyjnych, wykorzystujących 

nanowypełniacze, będących pod wpływem 

naprężeń pochodzących od urządzeń energo-

elektronicznych. 

 

Dr inż. Piotr Weryński 

Dr hab. Inż. Barbara Górnicka. Prof. IEl 

W ramach programu bilateralnej współpracy 

Polsko-Francuskiej "Polonium" opracowane i 

sporządzone zostały w Instytucie Elektrotechniki 

nowe nanokompozytowe materiały izolacyjne 

(lakiery). Zostały one szeroko zbadane w 

Laboratoire Plasma ET Conversion D’Energie 

Universite Paul Sabatier w Tuluzie a także w 

Oddziale Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego 

IEL we Wrocławiu. Badania potwierdziły 

zdecydowany wzrost odporności na narażenia 

powodowane przez przekształtniki 

energoelektroniczne generujące duże stromości 

napięć i prądów, w stosunku do materiałów 

konwencjonalnych. Odbyły się wzajemne wizyty w 

obu laboratoriach - francuskim i polskim. 

Współpraca zaowocowała również pięcioma 

wspólnymi publikacjami. Kontakt: Barbara 

Górnicka, tel. 71 328 30 61 w. 30 

3. 

 

Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych 

typów izolatorów kompozytowych średniego 

napięcia. 

 

mgr inż. Jerzy Stankiewicz 

Elektrotechnika zawodowa stosuje od lat izolatory 

reaktancyjne, które pozwalają poprawić 

bezpieczeństwo obsługi rozdzielni i innych 

urządzeń energetycznych. Celem projektu było 

uruchomienie produkcji krajowych izolatorów 

reaktancyjnych z zastosowaniem technologii 

wtrysku. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na 

określenie efektów cieplnych i ich wpływu na 

długotrwałą pracę izolatorów, a tym samym 



 
 

 

umożliwiły opracowanie konstrukcji niezawodnie 

działających izolatorów reaktancyjnych. Efektem 

projektu jest technologia produkcji tanich 

izolatorów reaktancyjnych. Osoba do kontaktu: dr 

inż. Grzegorz Paściak, pasciak@iel.wroc.pl, tel. 

71 328 30 61 wew. 203 

4. 

 

Innowacyjna technologia kompozytowych 

izolatorów wsporczych Instytutu Elektrotechniki. 

 

Dr inż. Grzegorz Paściak 

Rezultatem realizacji projektu jest opracowanie 

innowacyjnej technologii wytwarzania 

kompozytowych izolatorów wsporczych o 

konstrukcji rurowej z dielektrycznym 

wypełnieniem lekkim na napięcie 110 kV 

spełniających wymagania normy "PN-EN 

62231:2008 Kompozytowe wsporcze izolatory 

stacyjne na napięcia przemienne powyżej 1000 V 

do 245 kV-Definicje, metody badań i kryteria 

oceny i norm przez nią powołanych". Znamiennym 

jest, że opracowane izolatory posiadają parametry 

techniczne znacznie lepsze od powszechnie 

stosowanych izolatorów ceramicznych i 

dostępnych na rynku kompozytowych z pełnym 

rdzeniem.  Obecnie nie są znane wykonawcom 

projektu komercyjnie dostępne kompozytowe 

izolatory wsporcze o konstrukcji rurowej z 

wypełnieniem dielektrycznym o niskiej gęstości, 

nie większej niż 1100 kg/m
3
. Należy zaznaczyć, że 

w Polsce są to pionierskie badania i jak do tej pory 

prowadzone jedynie przez Instytut 

Elektrotechniki. Kontakt : Grzegorz Paściak, Tel. 71 

3283061 wew. 203 , email: pasciak@iel.wroc.pl 

5. 

 

Metoda wytwarzania izolatorów 

elektroenergetycznych z polimerobetonu 

elektrotechnicznego. 

 

Dr inż. Grzegorz Paściak 

Realizacja projektu obejmowała: Wykonanie 

oprzyrządowania do wytwarzania izolatorowych 

rdzeni polimerobetonowych w technologii 

formowania odśrodkowego. Opracowano 

receptury mieszanek polimerobetonowych 

pozwalające na wytworzenie rdzeni izolatorowych 

o wytrzymałości na zginanie ≥ 6 kN. Zestawiono 

prototypowa linię do małoseryjnego wykonania 

prototypowych izolatorów.  Rezultatem projektu 

jest opracowana pełna dokumentacja 

technologiczna wykonania monolitycznych 

izolatorów polimerobetonowych (wsporczych 

średniego napięcia, przeznaczonych do pracy w 

warunkach napowietrznych we wszystkich 

strefach zabrudzeniowych) spełniających 

wymagania norm przedmiotowych. Kontakt: 

Grzegorz Paściak, Tel. 71 3283061 wew. 203 , 

pasciak@iel.wroc.pl 

6. 

Opracowanie i wdrożenie technologii wykonania 

izolatora przepustowego do turbogeneratora 

elektroenergetycznego. 

Dr inż. Grzegorz Paściak 

Rezultatem realizacji projektu jest opracowana 

nowatorska i technicznie zaawansowana 

technologia produkcji (odlewania próżniowego) 

kompozytowych izolatorów przepustowych jako 



 
 

 

podstawowego elementu elektroizolacyjnego dla 

generatorów elektroenergetycznych (w celu 

wyprowadzenia mocy z dużych turbozespołów). 

Wyprodukowano prototypową serię 

kompozytowych izolatorów przepustowych o 

chłodzeniu powietrznym (możliwe jest również 

wykonanie izolatorów w wersji z wewnętrznym 

chłodzeniem wodnym) do wyprowadzenia mocy z 

generatora o napięciu do 30 kV i długotrwałym 

prądzie roboczym do 25 kA (maksymalny prąd 30 

kA). Sądzi się, że wyprodukowane kompozytowe 

izolatory w opracowanej technologii będą 

posiadały wysoki stopień niezawodności nawet w 

bardzo trudnych warunkach narażeń 

występujących przy eksploatacji 

turbogeneratorów. Należy zaznaczyć, że 

opracowany izolator stanowi swoistą odpowiedź 

na zapotrzebowanie klientów z polskiej i 

światowej elektroenergetyki bowiem brakuje 

obecnie na rynku dojrzałej konstrukcji izolatorów 

kompozytowych do generatorów dużej mocy 

spełniającej wymagania norm oraz wymagań 

technicznych. Opracowany izolator spotkał się z 

bardzo dużym zainteresowaniem podczas 

branżowych targów ENERGETAB Bielsko-Biała 

2012. Również przedmiotowy izolator został 

wyróżniony „Srebrnym medalem na International 

Warsaw Invention Show 2013 Warszawa 2013 za 

rozwiązanie technologiczne. Kontakt : Grzegorz 

Paściak, Tel. 71 3283061 wew. 203 , 

pasciak@iel.wroc.pl 

7. 

Nowa generacja kompozytów 

elektroizolacyjnych o zwiększonej powierzchni 

interfazy matryca-wypełniacz do zastosowań w 

technice wysokich napięć. 

Dr inż. Leszek Moroń 

 

Osoba do kontaktu: dr inż. Leszek Moroń, 

moron@iel.wroc.pl, tel. 71 328 30 61 wew. 103 

 


