
 
 
 

Lista projektów w tematyce: 

PRZEKSZTAŁTNIKI ENERGOELEKTRONICZNE DLA ENERGETYKI ZAWODOWEJ 

L.p. Tytuł i Kierownik Projektu Opis 

1. 

Nadprzewodzący magazyn energii z interfejsem 

energoelektronicznym do zastosowań w sieciach 

dystrybucyjnych 

 

Dr inż. Bartłomiej Ufnalski  

(Politechnika Warszawska) 

Projekt dotyczy opracowania skalowalnego 
dwumodułowego magazynu energii dla zastosowań w 
systemach elektroenergetycznych o dużym udziale 
odnawialnych źródeł energii. Metoda magazynowania 
energii wykorzystywać będzie zjawisko nisko- 
temperaturowego nadprzewodnictwa. W skład modułu 
nadprzewodnikowego magazynu energii (NpME) będzie 
wchodzić: cewka magnetyczna wraz z kriostatem, 
układy zabezpieczeń, przekształtnik 
energoelektroniczny oraz wielopoziomowy układ 
regulacji. Istotną cechą modelu fizycznego będzie jego 
pełna skala 1:1. Obszar badawczy projektu dotyczył 
będzie m.in. budowy dedykowanej cewki 
nadprzewodzącej, optymalnego doboru topologii 
przekształtnika energoelektronicznego oraz 
opracowania oryginalnych algorytmów sterowania, w 
tym algorytmów oferujących innowacyjne 
funkcjonalności możliwe do osiągnięcia dzięki 
modułowości systemu. 

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

Tel: (22) 11-25-380 

2. 

Mobilny system zasilania statków napięciem średnim 

z nadbrzeży portowych elementem zwiększenia 

ekologiczności i ekonomiczności transportu morskiego 

 

Prof. Dr hab. inż. Ryszard Strzelecki 

Projekt dotyczy opracowania skalowalnego systemu 
S2SP (Shore to Ship Power) składającego się z podstacji 
AC/DC, kablowego systemu dystrybucji energii prądem 
stałym i mobilnych terminali DC/AC, umiejscawianych u 
nadbrzeży w zależności od potrzeb. Terminal zostanie 
posadowiony na przewoźnej platformie i wyposażony w 
systemy podawania kabla zasilającego na statek. 
Mobilny terminal będzie zawierał wymienną aparaturę 
łączeniową, transformator dopasowujący i 
wielopoziomowy przekształtnik energoelektroniczny 
DC/AC. Jego cechą będzie też możliwość 
autosynchronizacji z siecią okrętową i zwiększania 
mocy systemu S2SP poprzez pracę równoległą lub 
szeregową. Planowane do opracowania i weryfikacji w 
skali 1:1 mobilne rozwiązanie S2SP, będzie podstawą 
do unifikacji i zmniejszenia kosztów instalacji systemów 
zasilania statków z nadbrzeży z portowych, 
ograniczających hałas i emisję szkodliwych substancji w 
porcie oraz koszty energii w porównaniu z tradycyjnym 
wykorzystaniem zespołów prądotwórczych. 

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

Tel: (22) 11-25-380 



 
 
 

3. 

Wielopoziomowe przekształtniki dużej mocy o 

budowie modułowej z integrującymi 

niekonwencjonalnymi obwodami magnetycznymi 

 

Prof. Dr hab. Inż.  Ryszard Strzelecki 

Projekt związany jest z przetwarzaniem energii prądu 
przemiennego na energię prądu stałego lub odwrotnie, 
z jednoczesną minimalizacją oddziaływania na linię 
zasilającą lub na odbiornik. W projekcie zostanie 
rozważona możliwość modułowej budowy 
przekształtników AC/DC i DC/AC, zawierających 
pomiędzy linią zasilającą lub źródłem napięcia stałego a 
zespołami AC/DC lub DC/AC, niekonwencjonalny 
integrujący obwód magnetyczny. Dzięki odpowiednim 
skojarzeniom uzwojeń tego obwodu, istnieje możliwość 
przekształcenia systemu trójfazowego napięcia linii 
zasilającej, w systemy trójfazowe o odpowiednim 
przesunięciu fazowym, bez użycia transformatorów. W 
przypadku odwrotnego kierunku przepływu energii, 
odbiornik podłączony będzie poprzez obwód 
integrujący, pozwalający uzyskać warunki zasilania 
zbliżonego do sinusoidalnego. 

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

Tel: (22) 11-25-380 

4. 

 

System bezpiecznego bezprzerwowego zasilania 

wrażliwych instalacji przemysłowych z 

superkondensatorowym magazynem energii 

elektrycznej 

 

Dr hab. Inż. Jan Antoni Iwaszkiewicz, Prof. IEl 

Zaprojektowany, aby zapewnić ciągłość zasilania 
odbiorników pracujących w sieciach odbiorczych  
o napięciu 6,3 kV. Zbudowany, aby zabezpieczać 
urządzenia o szczegól-nych wymaganiach odnośnie 
jakości i niezawodności zasilania. Stosowany, aby 
eliminować krótkotrwałe zaniki i zapady napięcia.  
Niezbędny wszędzie tam, gdzie nawet chwilowy brak 
zasilania może powodować duże straty materialne lub 
być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego.  Szybki, 
niezawodny i daje możliwość kontrolowania poziomu 
energii, dzięki zastosowaniu superkondensatorów.  
Wytrzymały i bezobsługowy, nie traci właściwości wraz 
z ilością cykli ładowań i rozładowań. Doskonały, także 
jako uzupełnienie tradycyjnych systemów UPS. 

Kontakt: instytut@iel.gda.pl    

Tel.: +48 (58) 3431291, +48 (58) 7613150, 

5. 

Dwukierunkowe przekształtniki wielopoziomowe 

dużej mocy i średniego napięcia, w szczególności do 

czterokwadrantowych układów napędowych oraz 

sprzęgów MVDC rozproszonych systemów 

dystrybucyjnych. 

 

Prof. Dr hab. Inż. Ryszard Strzelecki 

Celem ogólnym projektu było opracowanie i 
weryfikacja praktyczna wielopoziomowego 
tranzystorowego przekształtnika dwukierunkowego 
(back-to-back) średniego napięcia (6 kV, 1MVA), 
dedykowanego do zastosowania w 
czterokwadrantowych układach napędowych z 
silnikami SN dużej mocy oraz w sprzęgach napięcia 
stałego (MVDC) rozproszonych systemów 
dystrybucyjnych. 

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

Tel: (22) 11-25-380 

 



 
 
 

6. 

Opracowanie i wprowadzenie do produkcji testera do 

pomiaru parametrów dynamicznych diod i tyrystorów 

mocy 

 

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

Tel: (22) 11-25-380 

 

7. 

 

Układy energoelektroniczne z przyrządami z węglika 

krzemu 

 

Dr hab. inż. Krzysztof Zymmer, Prof. IEl 

 

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

Tel: (22) 11-25-380 

 

8. 

Opracowanie i wdrożenie do produkcji typoszeregu 

przekształtników AC/DC przeznaczonych do realizacji 

procesów galwanizacyjnych 

 

Mgr inż. Andrzej Domino 

Projekt dotyczył opracowania zasilaczy do procesów 
galwanizacyjnych charakteryzujących się 
stabilizowanym wyjściowym prądem stałym o niskich 
pulsacjach peak to peak. Opracowano  konstrukcje 
zasilaczy o parametrach wyjściowych 20 VDC, 250 A i 
20 VDC, 1000A. Zasilacze charakteryzują się modułowa 
konstrukcją i można je łączyć równolegle uzyskując 
max. prąd wyjściowy na poziomie 20VDC, 10 kA. 
 

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

Tel: (22) 11-25-380 

9. 

Przekształtniki AC/DC/AC o podwyższonej 

częstotliwości napięcia wyjściowego 

 

Mgr inż. Paweł Fabiański 

Przekształtniki AC/DC/AC średniej mocy (10-100 
kW) o podwyższonej częstotliwości wyjściowej 
(10-60kHz) stosowane są do zasilania procesów 

technologicznych, takich jak: grzejnictwo indukcyjne, 
hartowanie, azotowanie i utwardzanie powierzchni. 
Dotychczasowe rozwiązania przekształtników 
AC/DC/AC bazowały na prostownikach diodowych lub 
tyrystorowych, które negatywnie oddziaływały na sieć 
zasilającą przez pobór mocy biernej i silne 
odkształcanie prądu pobieranego. Zaproponowana 
oryginalna metoda sterowania przekształtnika 
zapewnia minimalną wartość mocy pobieranej z sieci 
zasilającej przy zadanej mocy wyjściowej falownika, czyli 
maksymalizację sprawności. Opracowano falowniki 
rezonansowe DC/AC dla zakresu częstotliwości 10 – 20 
kHz oraz dla zakresu częstotliwości 50–60 kHz. W obu 
przypadkach falowniki zbudowano w układzie 
mostkowym, który zasila obwód rezonansowy LCRL o 
zmiennych parametrach. W układach falowników 
zastosowano sterowanie metodą integracyjną oraz 
regulator ekstremalny, który poszukuje maksimum 
wartości skutecznej prądu odbiornika. Maksimum tego 
prądu i jego sinusoidalny kształt są osiągane wówczas, gdy 
częstotliwość łączeń tranzystorów falownika jest równa 
częstotliwości rezonansu własnego obwodu LCRL. Poprzez 
zastosowanie takiego oryginalnego algorytmu sterowania 
tranzystory falownika są przełączane w chwili, gdy wartość 



 
 
 

chwilowa prądu odbiornika osiąga wartość zero. 

Osoba do kontaktu:  dr inż. Michał Janaszek,              
email 1: nne@iel.waw.pl    email 2: iel@iel.waw.pl                   

Tel:  22 11 25 272. 

10. 

Bezzakłóceniowy układ zasilania plazmotronów dużej 

mocy do rozruchu kotłów. 

 

Dr inż. Ryszard Kordas, 

Dr inż. Tadeusz Mączka 

 

Przedmiotem opracowania były badania laboratoryjne i 
poligonowe bezzakłóceniowych układów zasilania 
plazmotronów dużej mocy przeznaczonych do 
plazmowej stabilizacji płomienia pyłowego w palniku 
rozpałkowym kotła energetycznego. W zakresie 
opracowania wykonano: 
Opracowano prototypowe energoelektroniczne 
zasilacze dużej mocy;  
Wykonano prototypowe plazmotrony wnękowe do 
zapłonu węglowej mieszanki pyłowo-powietrznej; 
Wykonano pomiary emisji zaburzeń 
elektromagnetycznych generowanych przez system 
plazmowy dużej mocy w warunkach laboratoryjnych i 
poligonowej w elektrociepłowni na kotle pyłowym            
OP 130 (o mocy 130MW). 
Zbadano skuteczność działania metalizowanych 
cienkowarstwowych ekranów przeciwzakłóceniowych 
wykonanych techniką metalizowania magnetronowego 
folii poliimidowej. 

Rezultatem jest opracowany i doświadczalnie 
zweryfikowany prototypowy układ o mocy elektrycznej 
do 100 kVA przeznaczony do plazmowego zapłonu i 
stabilizacji pracy rozpałkowych palników pyłowych 
(instalowanych w kotłach energetycznych).  

Osoba do kontaktu: dr inż. Tadeusz Mączka, 
maczka@iel.wroc.pl, tel. (71) 328 30 61 wew. 306 

11. 

Filtr aktywny (kompensator) zapadów i 

krótkotrwałych zaników napięcia sieci energetycznej z 

magazynem energii w postaci baterii 

wysokonapięciowych superkondensatorów 

składanych 

Urządzenie jest przeznaczone do kompensacji krótkich 
zapadów napięcia w sieci publicznej. Zasobnikiem 
energii są wysokosprawne superkondensatory nie 
zawierające toksycznego elektrolitu. Kompensator 
zawiera przekształtniki DC/AC o nowatorskiej 
strukturze. Urządzenie umożliwia kompensację w 
układzie jednofazowym lub trójfazowym z niezależną 
kompensacja każdej fazy.  

Kontakt: instytut@iel.gda.pl    

Tel.: +48 (58) 3431291, +48 (58) 7613150, 

12. 

Opracowanie i wdrożenie do produkcji urządzenia 

energoelektronicznego do lutowania detali z metali 

kolorowych 

 

Dr hab. inż. Krzysztof Zymmer, Prof. IEl 

 

Projekt dotyczył opracowania rezonansowego 
falownika z sinusoidalnym przebiegiem prądu wysokiej 
częstotliwości do nagrzewania indukcyjnego o mocy 
15kW . 

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

Tel: (22) 11-25-380 

 



 
 
 

13. 

Rekurencyjny przekształtnik napięcia o niskiej 

zawartości wyższych harmonicznych napięcia 

wyjściowego 

 

Dr hab. Inż. Jan Iwaszkiewicz, Prof. IEl 

Kontakt: instytut@iel.gda.pl    

Tel.: +48 (58) 3431291, +48 (58) 7613150, 

14. 

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 

15. 

Optymalizacja pracy wielopoziomowego falownika 

prądu 

Dr hab. Inż. Jan Iwaszkiewicz, Prof. IEl 

Kontakt: instytut@iel.gda.pl    

Tel.: +48 (58) 3431291, +48 (58) 7613150, 

16. 

Nowy 5-cio poziomowy przekształtnik kaskadowy 

sterowany metodą predykcyjną zasilany z 

pojedynczego źródła napięcia stałego. 

 

Mgr inż. Paweł Sergiusz Wiatr 

 

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

Tel: (22) 11-25-380 

 


