
 

 

 

 

Tematyka badawcza:  

 

 

PRZEKSZTAŁTNIKI ENERGOELEKTRONICZNE WIELKICH 

MOCY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGETYCE 

 

 

W tej tematyce Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki proponuje 

następującą współpracę: 

 

L.p. Nazwa Laboratorium, Zakładu, Pracowni Nr 

strony 

1. Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego 

• Opis możliwości badawczych. 

• II Nagroda Premiera RP w 2013 roku. 

• Falowniki wielopoziomowe wielkich mocy niskich oraz 

średnich napięć. 
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2. Bałtycka Pracownia Technologii Energoelektronicznych  

 

• Opis możliwości badawczych. 

• Superkondensatorowy system zapewniający ciągłość 

zasilania odbiorników energii podczas wystąpienia 

zapadów w liniach średniego napięcia. 

• Kompensator zapadów napięcia w sieci energetycznej z 

magazynem energii w postaci baterii 

wysokonapięciowych superkondensatorów składanych. 

• Przekształtniki matrycowe. 
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1. Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego 

 

Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego specjalizuje się 

w projektowaniu, wykonawstwie prototypów przekształtników 

energoelektronicznych do zastosowań w energetyce zawodowej, systemach 

OZE oraz trakcji tramwajowej, kolejowej, trolejbusowej i metrze.  

Zakład prowadzi prace badawcze nad nowymi konstrukcjami obwodów 

głównych przekształtników, algorytmami sterowania. Prowadzi badania 

konstruktorskie diod półprzewodnikowych wielkich mocy. Zajmuje się 

badaniami prostowników oraz transformatorów trakcyjnych.  

 

II Nagroda premiera RP. 

 

W 2013 roku zespół naukowców Zakładu Przekształtników Mocy oraz firma 

C&T  ELMECH  otrzymali drugą nagrodę Premiera RP za wybitną działalność 

naukową, naukowo-techniczną, artystyczną. W skład zespołu weszli:  

 

• prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki 

(kierownik);  

• dr hab. inż. Krzysztof Zymmer, prof. IEL 

• mgr inż. Zbigniew  Zakrzewski,  

• mgr inż. Henryk Świątek 

Zakład 

Przekształtników Mocy 

• dr hab.  inż. Daniel Wojciechowski,  
Akademia Morska  

w Gdyni. 

• mgr inż. Bogdan Białkowski 
Prezes Zarządu C&T 

Elmech Sp. z o.o. 

 

 

Naukowców  nagrodzono za: Nowatorskie rozwiązania i innowacyjne 

zastosowania przemysłowe modułowych  przekształtników dużej mocy, 

niskiego i średniego napięcia.  

 

Wyróżnione osiągnięcie naukowo - techniczne obejmuje wyniki wieloletnich 

badań naukowych oraz prac rozwojowo - wdrożeniowych dotyczących 

przekształtników energoelektronicznych dużej mocy i średniego napięcia  

z ukierunkowaniem na zastosowanie głównie w energetyce, trakcji  

i górnictwie. 
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Adres: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki 

Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego 

04-703 Warszawa,  ul. M. Pożaryskiego 28, 

tel: +48 22 1125 380,  

email:  npm@iel.pl 

  

mailto:npm@iel.pl
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2. Bałtycka Pracownia Technologii Energoelektronicznych  

 

Bałtycka Pracownia Technologii Energoelektronicznych specjalizuje się 

w projektowaniu, wykonawstwie przekształtników energoelektronicznych  

do zastosowań w energetyce. Są to kompensatory zapadów napięcia sieci niskich 

i średnich napięć oraz przekształtniki do zastosowań w systemach energii 

odnawialnej.  

Adres: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki 

Bałtycka Pracownia Technologii Energoelektronicznych  

 

 

 

SBZ – System Bezpiecznego Zasilania 

System Zaprojektowany został, aby zapewnić ciągłość zasilania 

odbiorników pracujących w sieciach odbiorczych o napięciu 6,3 kV. Urządzenie 

zabezpiecza urządzenia o szczególnych wymaganiach odnośnie jakości i 

niezawodności zasilania. Stosuje się go tam, gdzie należy eliminować 

krótkotrwałe zaniki i zapady napięcia oraz  gdzie nawet chwilowy brak zasilania 

może powodować duże straty materialne lub być zagrożeniem dla zdrowia i 

życia ludzkiego.   Zastosowane zasobniki superkondensatorowe powodują, że 

urządzenie nie traci właściwości wraz z ilością cykli ładowań  

i rozładowań. Nadaje się jako uzupełnienie tradycyjnych systemów UPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok opracowanego Systemu bezpiecznego zasilania 
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Schemat poglądowy systemu SBZ. 

 

Działanie systemu SBZ polega na ciągłym monitorowaniu pracy sieci 

zasilającej w miejscu przyłączenia. Każde odchylenie parametrów napięcia od 

stanu akceptowalnego przez sieć odbiorcy jest natychmiast wykrywane. 

Zapad, czy krótkotrwały zanik napięcia, nie jest już problemem. Po wykryciu 

zakłócenia, zasilanie z sieci jest zastępowane zasilaniem z baterii 

superkondensatorów. Moc potrzebna do zasilania chronionego odbiornika jest 

dostarczana z systemu SBZ. Od chwili wykrycia zakłócenia w sieci zasilającej, 

chronione obwody odbiorcze stają się instalacją wyspową. Przejście z prac on-

line na off-line nie jest zauważalne przez odbiorniki, które nie tracą ciągłości 

zasilania. Czas pracy wyspowej zależy od czasu trwania zakłócenia oraz 

dostępnego zapasu energii zmagazynowanej w zasobniku. Prototypowa 

jednostka zasobnikowo-przekształtnikowa o mocy 250 kW zawiera: zasobnik 

energii, przekształtnik energoelektroniczny, transformator energetyczny oraz 

łącznik o napędzie indukcyjno-dynamicznym, odcinający odbiorniki od 

sieciowego źródła zasilania. Niektóre istotne parametry jednostki 

zasobnikowo-przekształtnikowej systemu SBZ* 

Moc znamionowa 250 kW Czas podtrzymania 

zasilania odbiornika 

4 s / 

250 kW 

Pojemność 

zasobnika 

0,9 kWh Maksymalny prąd po 

stronie zasobnika 

400 A 

Typ przekształtnika 

sieciowego 

NPC Zakres temperatur 

otoczenia 

+5°C - 

+40°C 

 * Podane parametry dotyczą rozwiązania prototypowego. Możliwa jest 

jednak realizacja urządzenia o innych parametrach mocy, napięcia oraz 

czasu podtrzymania, w zależności od potrzeb klienta. 

Urządzenie powstało w wyniku prac badawczo-rozwojowych realizowanych 

przez Instytut Elektrotechniki i przedsiębiorstwo C&T Elmech w Pruszczu 

Gdańskim.  
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Adres: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki 

Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej 

04-703 Warszawa,  ul. M. Pożaryskiego 28, 

tel: +48 22 1125 301,  

tel: +48 22 1125 310, 

email: zwarcia@iel.pl 

mailto:zwarcia@iel.pl

