
 
 
 

 
Zeszyty Naukowe  
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 
Politechniki Gdańskiej 

 
 

GDAŃSKIE DNI ELEKTRYKI’ 2015  
 

 

XL Konferencja Naukowo Techniczna 
Nowoczesne systemy wytwarzania 
 i dystrybucji energii elektrycznej 

 

 
Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

Politechniki Gdańskiej 
 

Gdańsk 2015 

45 



KOMITET ORGANIZACYJNY 
 

Grzegorz Kuczkowski – przewodniczący 

Adam Rynkowski – z-ca przewodniczącego ds. naukowych 

Kamil Żeromski – z-ca przewodniczącego ds. organizacyjnych 

Marek Behnke, Stanisław Wojtas - redakcja 

Mateusz Bulwan                        Przemysław Minkowski 

Wojciech Gaweł                        Adam Orlikowski 

Marta Kossowska                      Marta Święcińska 

Agata Kozakowska                    Anna Zaporowska 

 

      RADA NAUKOWO – PROGRAMOWA GDE’15 
 

dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. nadzw. PG – przewodniczący 

dr inż. Stanisław Wojtas – wiceprzewodniczący 

dr inż. Henryk Boryń – członek 

prof. dr hab. inż. Jan Iwaszkiewicz – członek 

dr hab. inż. Dariusz Karkosiński – członek 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny – członek 

mgr inż. Mariusz Mazur – członek 

dr inż. Sławomir Noske – członek 

dr inż. Adam Rynkowski – członek 

prof. dr hab. inż. – Leon Swędrowski – członek 

dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG – członek 

prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk – członek 

 

RECENZENCI 
 

Henryk Boryń, Politechnika Gdańska 

Sławomir Cieślik, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy  

Zdobysław Flisowski, Politechnika Warszawska 

Tadeusz Glinka, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy 

Dariusz Karkosiński, Politechnika Gdańska 

Zbigniew Lubośny, Politechnika Gdańska 

Jacek Marecki, Politechnika Gdańska 

Renata Markowska, Politechnika Białostocka 

Sławomir Noske, Energa SA 

Mieczysław Ronkowski, Politechnika Gdańska 

Adam Rynkowski, Politechnika Gdańska 

Dariusz Świsulski, Politechnika Gdańska 

Mirosław Włas, Politechnika Gdańska 

Stanisław Wojtas, Politechnika Gdańska 

Robert Ziemba, Politechnika Rzeszowska 



 
The Scientific Papers of 
Faculty of Electrical and Control Engineering 
Gdańsk University of Technology 

 
 

ELECTRICAL ENGINEERING MEETING’2015 
IN GDAŃSK 

 

XL Scientific – Technology Conference 
Modern systems of manufacturing  

and distribution electric energy 
 

Organized by 

Association of Polish Electrical Engineers [SEP] 
Gdansk Branch 

Faculty of Electrical and Control Engineering 
Gdansk University of Technology 

 
       Polish Society for Theoretical and Applied 
       Electrical Engineering 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Published by Faculty of Electrical and Control Engineering 
Gdańsk University of Technology 

 
Gdańsk 2015 

45 



 
 
 

ISSN 2353-1290 
 
 

Copyright © by Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej  
 

Copyright © by Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki 
 

Copyright © by Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk  
 

 
 
 
 

Adres redakcji: 

Politechnika Gdańska 
Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

Redaktor: dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG 

www.ely.pg.gda.pl/zn/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydano za zgodą 
Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

Politechniki Gdańskiej 
na podstawie materiałów dostarczonych przez autorów 

 
 
 
 
 
 

Wydanie 1 
Nakład 200 egzemplarzy 

 
 

Drukarnia: b3project 
ul. Jana Sobieskiego 14,    80-216 Gdańsk 
e-mail: marcin.sawicki@b3project.com 

 
 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 45/2015                                                             5 

SPIS TREŚCI 
SPIS TREŚCI   ................................................................................................................................................................       5 

WSTĘP   …………………………………………………………………………………………………..……..……..    7 

INDEKS AUTORÓW   …………………………………………………………………………………….….……….    9 

1. Henryk Boryń, Henryk Wawrzyniak, Andrzej Wawrzyński 
40 lat historii Gdańskich Dni Elektryki 
40 years of history of The Gdańsk Days Of Electricity…………………………………………………………………..     11 
 

2. Kornel Borowski 
Przegląd metod pomiaru impedancji pętli zwarciowej i ocena ich przydatności 
do obwodów z wyłącznikami różnicowoprądowymi 
Overview of measurement methods of fault loop impedance and assessment 
of their usefulness for circuits with RCDS………………………………………………………………………..    19 
 

3. Henryk Boryń 
Przewody o izolacji wysokonapięciowej w ochronie odgromowej  
paneli fotowoltaicznych 
High voltage insulated cables in lightning protection of PV panels………………..………….………………….   23  
 

4. Sławomir Cieślik  
Mikroinstalacje prosumenckie w Polsce – korzyści i zagrożenia 
Prosumer micro-installation in Poland – benefits and risks………………………………………………………  29 
 

5. Dariusz Karkosiński, Michał Pacholczyk 
Koncepcja dwuśmigłowej elektrowni wiatrowej i elektrowni szczytowo-pompowej  
na wzgórzu szubienicznym 
The concept of two-propeller wind and pumped storage plant on The Szubienicze Hill…………………………….   35 
 

6. Michał Klugmann 
Instalacja oświetleniowa w zbiorniku wody „Stary Sobieski” – rozważania 
o spektakularnym zabytku techniki 
Lighting installation of water tank „Stary Sobieski” – deliberations 
on a spectacular monument of technology ………………………………………………………………….…………….    41 

 
7. Sławomir Noske, Dominik Falkowski 

Ograniczenie strat technicznych w sieci nN poprzez optymalizację układu połączeń wykorzystujących 
inteligentne modele sieci nN i informacje pozyskiwane ze SMART liczników 
An optimalization of technical losses in LV distribution systems based on new grid 
models and SMART counters ……………………………………………………………………………………….……....   49  

 
8. Marek Olesz 

Diagnostyka kabli średniego napięcia w ENERGA-OPERATOR SA 
Diagnostic measurements of medium voltage cable lines in ENERGA-OPERATOR SA …………………….…….    53 
 

9. Irena Wasiak 
Wybrane problemy integracji rozproszonych źródeł energii z siecią dystrybucyjną 
Selected problems of integration of distributed energy sources in electrical power network ……………..………    57 
 

10. Jarosław Wiater 
Stany przejściowe w infrastrukturze wykorzystującej odnawialne źródła energii 
Transient states at renewable energa power plant ……………………………………………………………..………     63 

 
11. Stanisław Wojtas 

Uziemienia w zespołach elektrowni wiatrowych 
Earthings in wind power farms …………………………………………………………….…………………..      67 

 
SPONSORZY   ………………………………………………………………………………………………………      71    
 
 
 
 
 



6                                                                    Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 45/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 45/2015                        7                                                          

  WSTĘP 
 
Kolejny Zeszyt Naukowy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG zawiera referaty konferencji naukowo –

technicznej „GDAŃSKIE DNI ELEKTRYKI’ 2015” (GDE’15), zorganizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
Oddział Gdańsk  we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w dniach 5 - 7 listopada 
2015 roku w Gdańsku. Tegoroczne GDE’15 odbywają się po raz drugi na terenie Politechniki Gdańskiej, która w tym roku 
obchodzi 111 rocznicę powstania uczelni. 

Jest to już XL konferencja, organizowana nieprzerwanie od 1975 roku, przez SEP Oddział Gdańsk w ramach Gdańskich 
Dni Elektryki. Referaty i wystawy techniczne składające się na coroczne GDE adresowane są do środowiska elektryków, 
którzy mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność pracy urządzeń oraz instalacji elektrycznych i 
elektroenergetycznych. Konferencja ma na celu przekazanie dla środowiska elektryków aktualnej wiedzy z zakresu elektryki, 
zarówno w sensie ogólnym, jak również wiedzy z poszczególnych jej specjalności. 

Ranga imprezy, jedynej tego typu w województwie Pomorskim powoduje, że w konferencji zazwyczaj uczestniczą 
przedstawiciele wyższych uczelni, firm elektroenergetyki zawodowej i przemysłowej, biur projektowych, firm 
wykonawczych, jak również służby eksploatacyjne. Na towarzyszącej konferencji wystawie technicznej są prezentowane 
nowoczesne rozwiązania techniczne  znanych producentów programów, wyrobów i urządzeń  stosowanych w projektowaniu 
i budowie  instalacji przemysłowych i komunalnych w zakresu instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,  automatyki 
i sterowania,  instalacji monitorowania i np. zarządzania mediami inteligentnych obiektów. Obecnie, w każdej dziedzinie  
działalności człowieka  można zauważyć wpływy działalności  elektryków, w szerokim znaczeniu tego określenia.  

Konferencja w roku 2015, p.t. ”Nowoczesne systemy wytwarzana i dystrybucji energii elektrycznej”, jest organizowana 
pod względem naukowym i inżynieryjnym przez Komisję przedmiotową Oddziału SEP w Gdańsku – „EKONERGIA - 
Inteligentne/Innowacyjne Systemy Wytwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej”. Radę Naukowo-Programową 
Konferencji tworzą przede wszystkim profesorowie i pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej, Instytutu Energetyki 
Oddział Gdańsk, i Instytutu Elektrotechniki Oddział w Gdańsku. Konferencja ma na celu przekazanie uczestnikom aktualnej 
wiedzy naukowej z zakresu nowych technologii wdrażanych w systemach wytwarzania, przesyłania i użytkowania energii 
elektrycznej.  

Zgodnie ze statutem SEP, Konferencja jest skierowana do szerokiego środowiska elektryków, zarówno uczniów i 
studentów, jak i elektryków zawodowych pracujących w elektroenergetyce,  budownictwie, projektowaniu, czy też w 
eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, i ma za zadanie podniesienie poziomu wiedzy uczestników w 
odniesieniu do tematyki Konferencji oraz szersze powiązanie nauki z przemysłem. Konferencji towarzyszyć będzie 
zapoznanie się z możliwościami badawczymi  nowo-wybudowanego, nowoczesnego Laboratorium Innowacyjnych 
Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2 (Wydz. Elektrotechniki i 
Automatyki PG) oraz zwiedzanie wystawy technicznej zaproszonych firm, których wyroby są związane tematycznie z 
Konferencją.  

Ważną częścią GDE’15 są prezentacje firm związanych z branżą elektryczną przede wszystkim w formie stanowisk 
wystawowych w czasie na konferencji w pomieszczeniach Politechniki Gdańskiej, jak również w formie referatów 
promocyjnych dostępnych w formie cyfrowej na stronie internetowej Oddziału. 

Celem konferencji naukowo – technicznej GDE’15 jest wymiana doświadczeń z zakresu branży elektrycznej, 
prezentacja nowych wyrobów elektrotechnicznych i sposobów ich wykorzystania. Taka wymiana doświadczeń zawodowych 
w formie referatów, dyskusji i spotkań osób zajmujących się elektryką przyczynia się do podwyższenia kwalifikacji 
zawodowych elektryków, co jest spełnieniem ważnego statutowego zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

W przeddzień konferencji, dnia 5 listopada,  będzie możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach dotyczących 
wykorzystania najnowszych programów w projektowaniu z zakresu elektryki i automatyki , a także  instalacji elektrycznych i 
tworzenia dokumentacji. Szkolenie dotyczy również  projektowania maszyn i elementów mechanicznych, inteligentnych 
budynków i urządzeń  oraz  systemów zabezpieczeń i układów alarmowych.   Członkowie SEP działający w kole studenckim 
na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG przedstawią również konkursy techniczne, zawody konstruktorów i 
prezentacje działania ciekawych konstrukcji (robotów). W ostatnim dniu (7 listopada) przewidziano zorganizowanie wyjazdu 
technicznego i zwiedzanie centralnej dyspozycji mocy (Energa-Operator), Elektrociepłowni Wybrzeże (EDF), oraz farmy 
fotowoltaicznej (Energa S.A).   

Organizatorzy GDE’15 wyrażają podziękowanie: 

• Autorom referatów i członkom Rady Programowo-Naukowej GDE’15 za trud włożony w opracowanie i recenzowanie 
referatów.  

• Przedsiębiorstwom - sponsorom konferencji, dzięki którym udało się zamknąć budżet imprezy i zorganizować GDE’15. 
 
Organizatorzy uważają, że postawiony cel konferencji zostanie osiągnięty i w przyszłości zamierzają kontynuować 

organizację „GDAŃSKICH DNI ELEKTRYKI” dla dobra pomorskiego środowiska elektryków. 
 

  Organizatorzy GDE’15 
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40 LAT HISTORII GDA ŃSKICH DNI ELEKTRYKI 
 
 

Henryk BORYŃ, Henryk WAWRZYNIAK, Andrzej WAWRZY ŃSKI 
 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk 
e-mail:sep@sep.gda.pl                           
 
Streszczenie: Opisano historię Gdańskich Dni Elektryki, 
konferencji naukowo-technicznej organizowanej przez Oddział 
Gdańsk Stowarzyszenia Elektryków Polskich nieprzerwanie od 
1976 roku. Przedstawiono cele organizatorów oraz kolejne zmiany 
organizacyjne. Omówiono znaczenie i osiągnięcia GDE dla 
środowiska elektryków. 
 
Słowa kluczowe: historia Gdańskich Dni Elektryki, O/Gdańsk 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

 
1. WPROWADZENIE  

 
Cykliczna konferencja naukowo-techniczna, 

organizowana corocznie przez Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich (SEP) Oddział Gdańsk, to Gdańskie Dni Elektryki 
(GDE). Jest to impreza organizowana jesienią każdego roku, 
nieprzerwanie od 1976 r. Za swego rodzaju prekursora tej 
konferencji uważa się organizowane corocznie w latach 70-
tych narady szkoleniowe terenowych służb energetycznych 
zakładów przemysłowych województwa gdańskiego, 
przekształcone następnie w kilkudniowe seminaria 
naukowo-techniczne organizowane pod nazwą Dni 
Branżowe Elektryki (DBE), które z kolei po zmianie nazwy 
na Gdańskie Dni Elektryki są realizowane obecnie. 

Referaty seminaryjne i wystawy techniczne składające 
się od wielu lat na kolejne GDE adresowane są do 
środowiska elektryków, którzy mają wpływ na jakość i 
niezawodność pracy produkowanych i eksploatowanych 
urządzeń, aparatury oraz instalacji elektrycznych i 
elektroenergetycznych. Konferencja umożliwia wymianę 
doświadczeń nie tylko z zakresu branży elektrycznej, ale 
również teletechnicznej i informatycznej, prezentację 
nowych wyrobów elektrotechnicznych i właściwych 
sposobów ich wykorzystania i eksploatacji. Taka wymiana 
doświadczeń zawodowych w formie referatów, prezentacji 
wyrobów, dyskusji i spotkań osób zajmujących się szeroko 
rozumianą elektryką przyczynia się do wdrażania postępu 
technicznego i podwyższania kwalifikacji zawodowych 
elektryków, co jest spełnieniem ważnego statutowego 
zadania SEP. 

Konferencje mają na celu przekazanie uczestnikom 
określonego fragmentu aktualnej wiedzy z zakresu elektryki, 
zarówno w sensie ogólnym, jak również wiedzy z 
poszczególnych jej specjalności. Konferencja jest kierowana 
do szerokiego środowiska elektryków, zarówno uczniów i 
studentów, jak i elektryków zawodowych pracujących w 
budownictwie, projektowaniu czy eksploatacji urządzeń 

elektrycznych w przedsiębiorstwach. 
Ranga imprezy, jedynej tego typu w województwie 

pomorskim, powoduje, że zazwyczaj uczestniczą w niej 
przedstawiciele wyższych uczelni, firm elektroenergetyki 
zawodowej i przemysłowej, biur projektowych, firm 
wykonawczych i produkcyjnych, jak również służby 
eksploatacyjne. Na towarzyszącej konferencji wystawie 
technicznej są prezentowane nowoczesne rozwiązania 
znanych producentów z zakresu instalacji i urządzeń 
elektrycznych, stosowanych w systemach przemysłowych i 
mieszkaniowych, systemów monitorowania, automatyki i 
sterowania mediami inteligentnych obiektów itp. 

Warto zdaniem autorów referatu poznać historię 
powstania tej imprezy oraz zaprezentować jej dokonania i 
poszczególne etapy rozwoju, które zaowocowały obecnym 
kształtem GDE. 

 
2. TRUDNE POCZĄTKI  
 

Przedstawienie historii 40 lat GDE wymaga sięgnięcia 
pamięcią do czasów przełomu lat sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia oraz wspomnienia 
warunków gospodarczych, w jakich żyli Polacy w tamtym 
okresie. W ogromnym skrócie można powiedzieć, że był to 
czas systemu zwanego oficjalnie ustrojem socjalistycznym, 
czyli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W tamtej Polsce 
liczył się przede wszystkim energochłonny przemysł ciężki i 
wydobywczy. System gospodarczy kraju oparty na 
centralnym planowaniu i społecznej własności, praktycznie 
wszystkich liczących się środków produkcji był mało 
efektywny. Ograniczając się tylko do zagadnień elektryki, 
należy zauważyć, że służby energetyczne w zakładach pracy 
ciągle borykały się z poważnymi problemami wynikającymi 
z kontrolowanej wielkości poboru mocy i energii 
elektrycznej oraz permanentnym brakiem części zamiennych 
i materiałów do wszelkich urządzeń, aparatury i instalacji 
przemysłowych. Znamiennym znakiem tych czasów był na 
przykład fakt, który dziś może uchodzić za anegdotę 
techniczną dla elektryków, a mianowicie uruchamianie w 
niektórych zakładach przemysłowych we własnym zakresie 
regeneracji wkładek topikowych bezpieczników – można 
wątpić, czy wymagane parametry techniczne takich 
regenerowanych aparatów były właściwe, a przecież są to 
podstawowe aparaty zabezpieczające instalacje elektryczne 
przed skutkami zwarć. 

Władze podejmowały próby domknięcia krajowego 
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bilansu mocy poprzez ustanowienie limitów mocy oraz 
zużycia energii elektrycznej wprowadzonych w listopadzie 
1957 r. przez Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki 
w sprawie limitowania mocy i energii elektrycznej (M.P. z 
1957 r. nr 92 poz.543) wydane na podstawie art. 3 dekretu z 
dnia 28 stycznia 1953 r. o zabezpieczeniu racjonalnego i 
oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej (Dz. 
U. z 1953 r. nr 9 poz.26). Zgodnie z tym zarządzeniem dla 
zakładów przemysłowych o mocy zainstalowanej co 
najmniej 50 kW, pobierających energię elektryczną w 
całości lub w części z sieci elektrowni zawodowych lub 
połączonych z nią elektrowni przemysłowych, ustalano na 
podstawie krajowego bilansu mocy, niezależnie od źródła 
zasilania, przydziały maksymalnej mocy elektrycznej w 
kilowatach w godzinach szczytowego obciążenia zwane 
„ limitami mocy ’’. Limity te ustalał Zakład Zbytu Energii, a 
godziny trwania szczytowego obciążenia dla poszczególnych 
miesięcy Państwowa Inspekcja Energetyczna w 
porozumieniu z Państwowym Zarządem Dyspozycji Mocy. 

W maju 1962 r. ukazała się Ustawa o gospodarce 
paliwowo – energetycznej (Dz. U. z 1962 r. nr 32 poz.150), 
w której ustawodawca próbował uporządkować gospodarkę 
paliwowo-energetyczną w kraju. Jednak dopiero w marcu 
1967 r. Minister Górnictwa i Energetyki wydał nowe 
zarządzenie w sprawie planowania i kontroli poboru mocy i 
energii elektrycznej w zakładach przemysłowych gospodarki 
uspołecznionej (M.P. z 1967 r. nr 17 poz. 88). Zarządzenie 
zwiększyło minimalną wartość mocy zainstalowanej dla 
zakładów objętych obowiązkiem ustalania poboru mocy 
elektrycznej oraz kontrolowania tego poboru do wartości co 
najmniej 500 kW. Pobór mocy w godzinach szczytowego 
obciążenia podlegał uzgodnieniu z właściwym terenowo 
Okręgowym Inspektoratem Gospodarki Paliwowo-
Energetycznej (OIGPE) w terminie do dnia 30 września 
każdego roku na okres IV kwartału roku kalendarzowego 
oraz na I, II i III kwartał roku następnego. Zmiana 
uzgodnionych wartości poboru mocy elektrycznej mogła 
nastąpić na żądanie zakładu bądź z inicjatywy OIGPE w 
razie stwierdzenia, że uprzednio uzgodniony pobór mocy 
jest niewłaściwy. Zarządzenie nie dotyczyło oczywiście 
jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony 
Narodowej i Spraw Wewnętrznych. Z kolei dla przemysłów 
energochłonnych obowiązek planowania i kontroli zużycia 
energii elektrycznej obowiązywał niezależnie od wielkości 
mocy zainstalowanej. Wielkość poboru mocy oraz plany 
zużycia energii elektrycznej należało ustalać na podstawie: 
1. planu produkcji przemysłowej, 
2. wskaźników jednostkowego zużycia energii 

elektrycznej, 
3. zużycia energii elektrycznej na cele nie objęte analizą 

wskaźników jednostkowego zużycia oraz  
4. planu przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych 

zmierzających do zmniejszenia poboru mocy w 
godzinach szczytowego obciążenia krajowego układu 
elektroenergetycznego określonych w przepisach 
taryfowych oraz zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej. 
W kolejnych latach wprowadzano dalsze zmiany 

zaostrzające zasady poboru mocy i energii elektrycznej w 
związku z pogarszającą się ciągle sytuacją gospodarczą w 
kraju. 

Lata, o których tutaj piszemy, charakteryzowały się nie 
tylko brakiem wystarczającej ilości energii elektrycznej, ale 
również dotkliwym ograniczeniem powszechnego dostępu 
do aktualnej wiedzy technicznej, wiadomości o nowych 

rozwiązaniach technologicznych i konstrukcyjnych 
wynikających z ograniczonej liczby czasopism 
technicznych, możliwości czytania i publikowania literatury 
technicznej, a więc w sumie brakiem możliwości 
właściwego ustawicznego kształcenia i pogłębiania wiedzy 
zawodowej, niezbędnej do prawidłowego pełnienia przez 
kadrę inżynierską jej funkcji. 

W atmosferze ciągłego nacisku władz politycznych na 
pełną realizację przyjętych planów produkcyjnych w 
każdym zakładzie, przy opisanych niedoborach w zakresie 
energii elektrycznej, czyli czynnika decydującego między 
innymi o ich właściwej realizacji, Sekcja Energetyki 
Przemysłowej Oddziału Gdańsk Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich kierowana przez inż. Henryka Frankowskiego przy 
współudziale OIGPE w Bydgoszczy (Oddział OIGPE w 
Gdańsku powstał dopiero w roku 1975)  postanowiła 
organizować coroczną terenową naradę szkoleniową służb 
energetycznych zakładów produkcyjnych województwa 
gdańskiego (rys. 1.). 

 
Rys. 1. Pismo informujące o pierwszej naradzie szkoleniowej służb 
energetycznych zakładów przemysłowych z terenu województwa 

gdańskiego z roku 1971 
 
Pierwsza tego typu narada odbyła się 26 listopada 1971 

r. w sali posiedzeń Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Gdańsku, a tematem wiodącym były zagadnienia związane z 
limitowaniem mocy i energii elektrycznej, uzupełnione 
kilkoma referatami technicznymi wygłoszonymi przez 
wykładowców z przemysłu i Politechniki Gdańskiej. 
Nieprzypadkowo naradę zorganizowano jesienią, czyli po 
terminie uzgodnień z OIGPE wielkości poboru mocy w 
godzinach szczytowego obciążenia. 

OIGPE w Bydgoszczy był współorganizatorem 
kolejnych narad służb energetycznych zakładów 
przemysłowych z województwa gdańskiego do roku 1974. 
W roku 1975 te obowiązki przejął oddział powstały w 
Gdańsku, który w roku 1979 zmienił nazwę na Okręgowy 
Inspektorat Gospodarki Energetycznej (OIGE).  
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W latach 1971 – 1973 narady prowadzono w sali 
posiedzeń siedziby Wojewódzkiej Rady Narodowej, a od 
1974 r. w sali „A” nowo oddanego do użytku Domu 
Technika przy ulicy Rajskiej w Gdańsku. W latach 1971 – 
1975 spotkania miały charakter typowych jednodniowych 
narad służb energetycznych zakładów przemysłowych, 
uzupełnionych nietypową dla takich narad, częścią 
szkoleniowo-informacyjną oraz ożywioną dyskusją na temat 
poruszanych w przedstawionych referatach kwestii 
technicznych i możliwości ich wykorzystania w ówczesnej 
praktyce zakładów przemysłowych. Tematem wiodącym 
narad była zwykle sytuacja paliwowo – energetyczna kraju, 
a w szczególności terenu województwa gdańskiego. 

Organizowanie narad służb energetycznych spotkało 
się z uznaniem środowiska elektryków Wybrzeża. Narady 
przyczyniły się przede wszystkim do wymiany doświadczeń 
oraz poszerzenia wiedzy z zakresu gospodarki paliwowo-
energetycznej, a więc nic dziwnego, że organizacja tych 
narad była kontynuowana bez istotnych zmian w omówionej 
formie aż do połowy lat 90-tych ubiegłego wieku, mimo 
przejścia do organizacji konferencji o zasadniczo różnym 
charakterze – rozszerzenia jej w formę DBE. Coroczne 
narady służb energetycznych stały się w tym czasie jednym z 
istotnych elementów składowych Dni, wypełniającym jeden 
cały dzień imprezy, a OIGE było ich współorganizatorem aż 
do momentu swej likwidacji w 1997 r. 

 
3. DNI BRANŻOWE ELEKTRYKI 

 
W roku 1976 w środowisku elektryków, w związku z 

pozytywną opinią o naradach służb energetycznych 
organizowanych dotychczas, pojawił się pomysł znacznego 
ich rozszerzenia i przekształcenia w kilkudniową 
konferencję naukowo-techniczną połączoną z wystawą 
techniczną z zakresu elektryki. Pierwsze Dni Branżowe 
Elektryki zostały zorganizowane w dniach 11-16 
października 1976 r. Była to impreza szkoleniowa dla 
wszystkich ówczesnych członków SEP, która miała spełniać 
również rolę informacyjną dla licznej rzeszy inżynierów i 
techników o pokrewnych specjalnościach, interesujących się 
najnowocześniejszymi w tym okresie rozwiązaniami 
technicznymi stosowanymi w energetyce, telekomunikacji, 
transporcie i innych dziedzinach gospodarki. Zorganizowana 
impreza spełniła oczekiwania pomysłodawców. W trakcie 6 
dni konferencji wygłoszono 29 referatów technicznych oraz 
dokonano prezentacji kilkunastu zakładów przemysłowych 
dla około 500 uczestników seminarium.  

Nowością w stosunku do typowego seminarium 
szkoleniowego, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem 
nie tylko członków SEP, uczestników DBE, ale również 
przypadkowych zwiedzających – było wprowadzenie 
dodatkowego elementu towarzyszącego wykładom – 
wystawy technicznej z zakresu elektryki, na której 
prezentowano wyroby przemysłu elektromaszynowego 
produkowane przez krajowych wytwórców (rys. 2.). Wśród 
wystawców były największe w tym czasie zakłady Gdańska 
i Gdyni, na przykład Unimor, Elmor, Telkom, PKP, Radmor, 
Polam. Z uwagi na rozmiary imprezy oraz liczne problemy 
organizacyjne, zamierzenia i ich realizację w kolejnych 
dniach konferencji powierzono sekcjom naukowo-
technicznym, działającym efektywnie przy Zarządzie 
Oddziału (ZO) SEP Gdańsk. Należy wymienić tutaj sekcje: 
energetyczną, energetyki przemysłowej, elektroniki i 
telekomunikacji, instalacji i urządzeń elektrycznych, trakcji 
elektrycznej oraz elektrotechniki okrętowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rys. 2. Kopia wywiadu Prezesa Oddziału Gdańsk SEP prof. Jacka 
Mareckiego udzielonego gazecie Dziennik Bałtycki z 23 listopada 

1978 r. o organizacji III Dni Branżowych Elektryki 
 
Każde kolejne DBE były organizowane w podobny 

sposób, jako konferencja naukowo-techniczna o istotnych 
celach szkoleniowych z towarzyszącą częścią wystawową. 
Przyjęto, że czas trwania spotkań to kilka dni, od 4 do 6 
zależnie od aktualnych potrzeb, ilości zebranych materiałów 
oraz liczby wystawców prezentujących swój dorobek. Każdy 
pierwszy dzień Dni wypełniała narada służb energetycznych. 
Tematyka konferencji była ściśle związana z wybranymi 
zagadnieniami technicznymi nurtującymi środowisko 
elektryków oraz propagowaniem osiągnięć krajowego 
przemysłu i nauki. 

Przykładem prezentacji osiągnięć poszczególnych gałęzi 
krajowej elektryki oraz omawianych problemów 
technicznych w czasie DBE może być zestawienie tytułów i 
autorów referatów wygłoszonych w roku 1981:  
• Tyrystory w napędach (A. Grabowski). 
• Zasady i kierunki działania w okresie zagrożenia stabilnej 

pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (R. Wallek). 
• Wnioski z eksploatacji linii 400 kV Dunowo – Żarnowiec – 

Błonia (J. Skwara). 
• Nowelizacja przepisów o ochronie przeciwporażeniowej (E. 

Musiał). 
• Podstawowe parametry transmisji sygnałów radiofonicznych, 

stereofonicznych i telewizji kolorowej po stronie nadawczej i 
ich wpływ na jakość odbioru u abonentów (J. Kosiński). 

• O niektórych problemach odbioru stereofonii i telewizji 
kolorowej w aglomeracji trójmiejskiej przez abonentów 
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korzystających z antenowych instalacji indywidualnych i 
antenowych instalacji zbiorowych (J. Pawłowicz). 

• Propozycje nowych opracowań sprzętu radioodbiorczego 
produkcji Zakładów Radiowych Radmor. Techniczne problemy 
produkcji, perspektywy i techniczne aspekty eksportu (M. 
Prawdzik). 

• Technologiczne aspekty zdalnego pomiaru temperatur w 
przechowalnictwie zbóż (L. Kropidłowski). 

• Propozycje nowych opracowań w zakresie odbiorników 
telewizyjnych w GZE Unimor. Tendencje rozwojowe w 
zakresie odbiorników telewizji kolorowej (P. Mazur, J. 
Sergiejuk). 

• Układy pomiaru temperatury firmy Foss-Electric-Dania (W. 
Czermiński). 

• Możliwości realizacji krajowego układu pomiaru temperatury 
zbóż w komorach elewatorów (K. Pecka). 
Ostatnią konferencję pod oficjalną nazwą Dni Branżowe 

Elektryki zorganizowano w 1983 r. zastępując ją w roku 
następnym nową nazwą Gdańskie Dni Elektryki. 

 
4. GDAŃSKIE DNI ELEKTRYKI  

 
W połowie lat 80-tych ubiegłego wieku konferencje 

naukowo-techniczne organizowane już od kilku lat przez ZO 
Gdańsk SEP stały się ważnym wydarzeniem dla gdańskiego 
środowiska zawodowego elektryków – w wyniku dyskusji w 
gronie organizatorów uznano, że jest konieczna zmiana 
nazwy tej imprezy na nową – Gdańskie Dni Elektryki. Nowa 
nazwa lepiej podkreślała regionalny charakter i cele tego 
seminarium oraz była lepsza pod względem stylistycznym. 
Tak więc nowa nazwa konferencji pojawiła się oficjalnie w 
roku 1984. Wprowadzenie nowej nazwy konferencji nie 
wpłynęło w istotny sposób na jej organizację, zachowano 
dotychczasowe sprawdzone formy i listopadowy termin 
realizacji imprezy. 

Szczególne GDE zorganizowano w roku 1997 – był to 
rok obchodów Milenium Gdańska oraz 50-lecia Oddziału 
Gdańsk SEP. Konferencja GDE została oficjalnie włączona 
do programu uroczystości milenijnych organizowanych w 
Gdańsku. XXII Gdańskie Dni Elektryki zorganizowano więc 
wyjątkowo w dniach 14-17 maja 1997 r., czyli w okresie 
największego nasilenia imprez milenijnych w Gdańsku. Te 
szczególne GDE były tradycyjną wystawą techniczną z 
udziałem 32 wystawców z kraju prezentujących szeroki 
zestaw wyrobów elektrotechnicznych i elektronicznych oraz 
4-dniowym seminarium z hasłem przewodnim „Nauka i 
technika w 1000-leciu Gdańska”. Referaty opracowane w 
ramach działalności sekcji naukowo-technicznych ZO SEP 
spotkały się z szerokim zainteresowaniem uczestników.  

W organizacji GDE w następnych latach również 
uwzględniano ważne rocznice związane z SEP, na przykład 
80-lecie działalności SEP w Polsce w roku 1999, 100-lecie 
urodzin prof. Stanisława Szpora w roku 2008, 100-lecie 
energetyki wodnej na Pomorzu w roku 2010 czy 80-lecie 
działalności SEP na Wybrzeżu w roku 2012. Rocznice te 
były odpowiednio celebrowane w czasie uroczystego 
otwarcia GDE, a wydarzenia związane z nimi omawiane w 
okolicznościowych referatach wprowadzających. 

 
4.1.  Tematyka seminariów 

Jak wspomniano wyżej, ważną częścią każdych GDE są 
seminaria, na których prezentuje się problemy techniczne w 
zakresie szeroko pojętej elektryki, będące w kręgu 
aktualnych zainteresowań elektryków, teletechników i 
elektroników. Każde seminarium to kilkanaście referatów 
opracowanych przez uznanych naukowców lub   praktyków  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. GDE 2009 – wręczenie okolicznościowych wyróżnień 
działaczom Oddziału Gdańsk SEP  

 
na tematy interesujące wymienione środowisko techniczne. 
Warto podkreślić, że początki GDE to czasy trudne, w 
których wielu ambitnych inżynierów – zatrudnionych w 
przemyśle z trudem poszukiwało aktualnej wiedzy 
technicznej, która dzisiaj jest powszechnie i łatwo dostępna. 
Może właśnie dlatego seminaria GDE prezentowały wysoki 
poziom i miały licznych słuchaczy. 

 

 
Rys. 4. GDE 2014 – wykład okolicznościowy prof. A. Wolnego 

omawiający osiągnięcia profesora Stanisława Szpora  
 
W początkowym okresie organizowania GDE tematyka 

referatów wynikała wyłącznie z problemów zgłoszonych 
przez zainteresowanych uczestników narad szkoleniowych 
oraz członków sekcji naukowo-technicznych, którzy 
organizowali poszczególne dni w kilkudniowym seminarium 
(nawet do 6 dni), a liczba zgłoszonych tematów i 
opracowanych referatów decydowała o liczbie dni obrad 
(szczególnie w okresie organizowania DBE). Wygłaszane 
referaty były więc referatami zamawianymi przez 
organizatorów. Tak organizowane GDE charakteryzowały 
się znaczną różnorodnością tematyki z wielu dziedzin 
elektryki, elektroniki czy telekomunikacji. Można to łatwo 
zauważyć na przykład w programach zamieszczonych 
wyżej.  
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Rys. 5. GDE 2010 – prezentacja działalności firmy EC 
 
W roku 1997 wprowadzono nową zasadę organizacji 

konferencji. Każde następne GDE miały zatwierdzone przez 
organizatorów hasło przewodnie w danym roku, wynikające 
z aktualnych potrzeb lub związane z przypadającym w 
danym roku ważnym wydarzeniem. Zrezygnowano również 
z zamawiania referatów na określony temat u wybranych 
autorów, oczekując tym samym samodzielnych zgłoszeń 
prac związanych z ogłoszonym wcześniej hasłem 
przewodnim aktualnych GDE. Dotychczasowe hasła 
przewodnie GDE (począwszy od 1997 r.) zestawiono 
poniżej: 
• XXII – Nauka i technika w 1000-leciu Gdańska. 
• XXIII – Pomiary ochronne. 
• XXIV – Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i 

obiektach użyteczności publicznej. 
• XXV – Aparaty, instalacje i pomiary XXI wieku. 
• XXVI – Instalacje elektryczne niskiego napięcia w świetle 

normalizacji europejskiej. 
• XXVII – Ochrona przed zakłóceniami w instalacjach i sieciach 

elektroenergetycznych. 
• XXVIII – Zmiany prawne w dziedzinie elektryki w związku z 

przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 
• XXIX – Projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji i 

urządzeń elektroenergetycznych oraz certyfikacja wyrobów. 
• XXX – Od tradycyjnych do inteligentnych instalacji i urządzeń 

w obiektach budowlanych. 
• XXXI – Nowe techniki i technologie w energetyce, 

instalacjach, automatyce i napędach elektrycznych. 
• XXXII – Instalacje i urządzenia elektryczne w budownictwie 

przyjazne ludziom. 
• XXXIII – Innowacje i bezpieczeństwo w instalacjach, sieciach 

i aparatach elektrycznych. 
• XXXIV – Ekologiczne, bezpieczne i nowoczesne instalacje oraz 

sieci w elektryce. 
• XXXV – Problemy odnawialnych źródeł energii. 
• XXXVI – Elektryka w obiektach sportowych – Euro 2012. 
• XXXVII – Efektywność użytkowania energii elektrycznej. 
• XXXVIII – Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i 

sieci elektrycznych. 
• XXXIX – Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa. 

Kolejne zmiany organizacyjne wprowadzono w roku 
2000. Ograniczono liczbę dni seminarium tylko do dwóch, 
realizując wpływające do ZO SEP wnioski jego uczestników 
oraz zrezygnowano z organizacji poszczególnych dni 
konferencji przez sekcje naukowo-techniczne ZO SEP, 
powierzając organizację całości imprezy powoływanemu 
corocznie komitetowi organizacyjnemu. Uzyskano w ten 
sposób bardziej jednorodną tematykę referatów, lepiej 
naświetlającą problemy wynikające z przyjętego hasła 
przewodniego, a organizacja imprezy stała się bardziej 

sprawna. Wprowadzone zmiany spotkały się z pozytywnym 
przyjęciem uczestników GDE i taki sposób organizacji 
stosuje się obecnie.  

 
4.2.  Wystawy techniczne 

Pomysł włączenia wystaw wyrobów elektrotechnicznych 
jako ważnego elementu Gdańskich Dni Elektryki pojawił się 
w połowie lat 70-tych ubiegłego wieku, w okresie 
organizowania tego seminarium po raz pierwszy. Jak już 
wspomniano, był to czas, gdy dostęp do wszystkich 
potrzebnych informacji technicznych o wyrobach 
przemysłowych był znacznie utrudniony, a przecież 
prawidłowa informacja techniczna jest podstawowym 
elementem właściwego projektowania i eksploatacji 
systemów elektrycznych. Organizowano wprawdzie w kraju 
różnego rodzaju targi techniczne, ale ścisłe połączenie 
tematyczne konferencji naukowo-technicznej z wystawą 
wyrobów określonej branży było rzadkością.  

Organizacja wystaw technicznych w zamierzeniach 
pomysłodawców służyła spełnieniu kilku ważnych celów. 
Najważniejszym było stworzenie forum, na którym mogli się 
spotkać w kontakcie bezpośrednim producenci urządzeń 
elektrotechnicznych z ich aktualnymi użytkownikami. 
Stworzono tym samym możliwość poznania zarówno firm, 
jak i prezentacji właściwości technicznych nowych 
wyrobów, wymiany opinii o produktach już 
eksploatowanych i przekazania uwag o ich stwierdzonych 
zaletach, wadach czy nieprawidłowościach. Równie ważny 
był kontakt wystawców z przyszłymi użytkownikami 
wyrobów elektrotechnicznych, czyli aktualnymi studentami, 
którzy nie tylko korzystali z wystawy uzupełniając swoją 
praktyczną wiedzę, ale również mogli rozmawiać o stażach 
przemysłowych czy warunkach zatrudnienia w firmie, a 
także o ewentualnej realizacji tematów prac dyplomowych 
związanych bezpośrednio z działalnością firmy. 

 
Rys. 6. GDE 2009 – stanowiska wystawowe firm 

 
W każdym kolejnym roku, począwszy od pierwszych 

GDE, były organizowane kilkudniowe wystawy techniczne, 
na których prezentowano osiągnięcia niektórych gałęzi 
elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji, czy też 
poszczególnych przedsiębiorstw działających w 
wymienionych branżach nie tylko z terenu województwa 
gdańskiego/pomorskiego, ale również często z całego kraju. 
Wystawcy związani z branżą elektryczną przede wszystkim 
mieli możliwość zorganizowania własnych stanowisk 
wystawowych w czasie konferencji w salach gdańskiego 
Domu Technika (ostatnio na terenie Politechniki Gdańskiej), 
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zwykle bardzo licznie odwiedzanych przez przedstawicieli 
środowiska zawodowego elektryków Wybrzeża oraz 
studentów i uczniów szkół średnich. Równie ważny element 
to możliwość prezentacji przez wystawców w ramach obrad 
seminaryjnych referatów promocyjnych, dostępnych potem 
nie tylko w wersji drukowanej, ale również w formie 
cyfrowej na stronie internetowej Oddziału Gdańsk SEP.  

W początkowym okresie organizowania wystaw 
technicznych liczba wystawców była raczej skromna, nie 
przekraczała kilku firm z terenu województwa. Jednak dobra 
opinia o organizacji GDE wśród wystawców oraz korzyści, 
jakie były ich udziałem, spowodowały, że liczba 
wystawiających się firm rosła szybko, poszerzał się również 
zasięg oddziaływania GDE i w kolejnych konferencjach 
brali udział wystawcy z terenu całego kraju, a w niektórych 
latach również firmy europejskie. Dla przykładu poniżej 
zestawiono pełną listę 23 wystawców, uczestników XXXII 
GDE w roku 2007: 
• APATOR S.A., Toruń  
• AREVA T&D Sp. z o. o., Świebodzice  
• ASTE Sp. z o. o. Gdańsk  
• BIALL Sp. z o. o. + Elektrosystemy, Gdańsk  
• DEHN Polska Sp. z o. o., Warszawa  
• EFEN Sp. z o.o., Siemianowice Śląskie  
• Elektromontaż-Export S.A. Zakład w Lublinie,  
• Elektrotechnika MORS Sp. z o. o., Gdynia  
• GASTEL S.A., Warszawa  
• GPH, Racibórz 
• Jean Muller Polska  Sp. z o. o., Kiełpin  
• LAMEL Rozdzielnice, Pępowo Żukowo  
• MEDCOM Sp. z o. o., Warszawa  
• ORMAZABAL Polska Sp. z o. o., Łódź  
• PKP Energetyka SOPOT Zakład Północ, Sopot  
• PP Bezpol Sp. jawna, Myszków  
• PPH COMEL Sp. z o. o., Gdańsk  
• PPUHE-TEAM Sp. z o. o., Siemianowice Śląskie  
• SONEL S.A., Świdnica  
• UESA Polska Sp. z o. o., Lubsko  
• ZAiUP AREX Sp. z o. o., Gdańsk  
• ZPUE S.A., Włoszczowa  
• ZWAE Sp. z o. o., Lębork  

Aktualnie mimo szerokiego rozwoju nowoczesnych 
środków komunikacji, powstania zupełnie nowych, 
nieznanych wcześniej, technik wymiany informacji, 
tradycyjne kontakty osobiste, bezpośrednie spotkania i 
rozmowy, które mogą być realizowane na wystawach 
technicznych GDE, powodują, że cieszą się one znacznym 
zainteresowaniem przynoszącym korzyści stronom 
podejmującym współpracę i będą kontynuowane.  

 
4.3. Gdańskie Dni Elektryki Młodych 

W 2011 r. w organizacji GDE wprowadzono inną ważną 
zmianę – organizację równoległej części pod nazwą 
Gdańskich Dni Elektryki Młodych (GDEM) powierzono 
całkowicie studentom Studenckiego Koła SEP działającego 
na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 
Gdańskiej.  Był to efekt zaufania, jakim obdarzono 
członków Koła, po kilku latach efektywnej jego działalności 
oraz bardzo dobrej współpracy młodych elektryków z ZO 
SEP w ramach działalności statutowej SEP – stwierdzono, że 
studentów stać na dobre zorganizowanie imprezy o szerokim 
zakresie i na dużą skalę, która będzie dobrze przyjęta i 
przyniesie merytoryczne korzyści dla środowiska studentów 
i uczniów szkół średnich o profilu elektrycznym.  

Organizatorzy GDEM przyjęli, że w ramach tej części 
seminarium są prezentowane referaty o tematyce 

interesującej w danym roku przyszłych inżynierów 
elektryków, opracowane przez specjalistów wybranych 
przez organizatorów. Na przykład w 2012 r. takim tematem 
przewodnim była „Efektywność energetyczna”, a 
wykładowcami byli nie tylko pracownicy Politechniki 
Gdańskiej czy Instytutu Elektrotechniki, ale również z firm 
przemysłowych: Lotos, ABB czy Electric Power Quality. 
Druga część GDEM to elementy praktyczne interesujące 
dużą liczbę uczestników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 7.  GDEM 2012 – plakat reklamujący opracowany przez 

organizatorów 
 

Rys. 8. GDEM 2011 – warsztaty komputerowe  
 

 Takim elementem są prezentacje działania ciekawych 
konstrukcji lub urządzeń organizowane przez producentów 
lub krajowych właścicieli nowych urządzeń. Przykładami 
takich trafionych prezentacji były:  
• możliwość dokładnego poznania konstrukcji samochodu 

elektrycznego, a nawet krótka samodzielna jazda 
wybranym typem samochodu, 

• makieta elektrowni jądrowej na stoisku pod patronatem 
Arevy, EDF, Fundacji Forum Atomowe oraz 
Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
zapewniająca nie tylko obejrzenie makiety, ale również 
poznanie zasad działania elektrowni przy użyciu 
symulatora komputerowego. 
Na GDEM nie brakuje niezwykle cennego dla 

studentów w obecnych czasach kontaktu przedsiębiorca – 
student. Zaproszone firmy prezentują się zwiedzającym 
zarówno na specjalnie przygotowanych stoiskach, jak i w 
bezpośrednich kontaktach po wykładach, przedstawiając 
skierowane do studentów oferty praktyk przemysłowych czy 
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możliwości zatrudnienia w prezentowanej firmie. Oferta ta 
jest szczególnie ważna dla osób odpowiedzialnie 
planujących swoją przyszłość zawodową. 

Warsztaty komputerowe to również bardzo cenna 
inicjatywa dla studentów oraz innych osób pragnących 
zdobyć niezwykle przydatną wiedzę w zakresie branżowego 
oprogramowania komputerowego, która daje umiejętność 
ich obsługi lub rozwija posiadane praktyczne umiejętności. 

Organizatorzy GDEM nie zapominają o atrakcjach 
technicznych, przyciągających nie tylko studentów ale 
również młodzież szkół średnich – są nimi konkursy z 
atrakcyjnymi nagrodami. Przykład takiego działania, to 
konkurs robotów, czyli zmagania młodych pasjonatów 
robotyki, twórców własnych konstrukcji robotów, w dwu 
konkurencjach: MiniSumo i LineFollower. 

 

 
 

Rys. 9. GDEM 2014 – konkurs robotów  
 
4.4.  Materiały konferencyjne  

Każda konferencja naukowo-techniczna jest obecnie 
dokumentowana materiałami drukowanymi, zawierającymi 
teksty prezentowanych na konferencji referatów, niekiedy te 
same teksty w postaci cyfrowej są dodatkowo załączane do 
materiałów lub prezentowane na stronach internetowych. 
Umożliwia to zapoznanie się z referatami nie tylko 
uczestnikom seminarium, ale również innym 
zainteresowanym osobom. Ma to zasadnicze znaczenie dla 
promocji postępu technicznego i rozwoju nauki w 
warunkach globalizacji. Taka sytuacja jest możliwa 
aktualnie, przy powszechnym dostępie do współczesnych 
środków technicznych i braku zakazów administracyjnych 
związanych z drukiem wydawnictw. Nie zawsze tak było, w 
szczególności w naszym kraju w okresie do lat 90-tych 
ubiegłego wieku.  

Początkowy okres organizowania GDE był właśnie tym 
okresem, w którym wydanie drukiem w krótkim czasie 
jakichkolwiek materiałów było praktycznie niemożliwe. 
Przyczyny takiej sytuacji to przede wszystkim ograniczenia 
administracyjne w możliwościach drukowania, cenzura, 
konieczność uzyskania przydziału papieru oraz istniejące 
ówcześnie techniczne ograniczenia w możliwości 
przygotowania tekstu do druku. Konferencje GDE z tych lat 
zostały udokumentowane jedynie szczegółowymi 
programami, zawierającymi zaledwie tytuły referatów, 
nazwiska ich autorów oraz nazwy firm, które reprezentowali. 
Treści referatów pozostały jedynie w pamięci uczestników 
tych wydarzeń. 

Począwszy od 1997 r. każde GDE są dokumentowane 
materiałami konferencyjnymi zawierającymi pełną treść 
wygłoszonych referatów oraz komunikatów opracowanych 

przez producentów prezentowanych wyrobów 
elektrotechnicznych czy realizowanych usług.  

Początkowo materiały konferencyjne były 
opracowywane i wydawane samodzielnie przez SEP ZO 
Gdańsk – archiwalne egzemplarze tych wydawnictw są 
dostępne w archiwum ZO SEP lub bibliotekach politechnik. 
Począwszy od 2011 r., w którym wprowadzono konieczność 
recenzowania prezentowanych referatów, materiały 
konferencyjne wydawane są we współpracy z Wydziałem 
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w 
postaci Zeszytów Naukowych tego wydziału. 

 
 

 
Rys. 10. Przykłady materiałów konferencyjnych GDE 

 
4.5.  Integracyjne spotkania koleżeńsko-biznesowe 

Integracyjne spotkania koleżeńsko-biznesowe 
wprowadzono do programu GDE z początkiem XXI wieku. 
Spotkania te są niejako kontynuacją realizacji celów 
stawianych wystawom technicznym, czyli umożliwienia 
bezpośrednich kontaktów między uczestnikami GDE. 
Wnioski i opinie zgłaszane po konferencjach wskazują 
jednoznacznie, że takie właśnie kontakty między 
producentami, wykładowcami i słuchaczami są równie 
ważne jak wiedza, którą można uzyskać na bazie 
konferencji. Na spotkaniach realizowane są nie tylko 
potrzeby kontaktów towarzyskich, ale również można 
kontynuować rozmowy i dyskusje rozpoczęte wcześniej na 
seminarium, wymieniać opinie czy uwagi, jak również 
nawiązywać nowe kontakty osobiste czy biznesowe w 
warunkach nieco mniej oficjalnych. Są sygnały, że w wielu 
przypadkach spotkania bardzo pomogły w dalszych pracach 
związanych z prezentowanymi tematami oraz nawiązaniu 
ściślejszej współpracy biznesowej. 

 
Rys. 11. GDE 2014 – spotkanie koleżeńsko-biznesowe, 

Dziedziniec Południowy im. Heweliusza PG  
 
Dotychczasowe spotkania były organizowane w salach 

gdańskiego Domu Technika. W roku ubiegłym, aby 
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zwiększyć atrakcyjność imprezy, wykorzystano 
reprezentacyjny Dziedziniec Południowy im. Heweliusza 
Politechniki Gdańskiej.  
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Streszczenie: W obwodach chronionych wyłącznikami 
różnicowoprądowymi pomiar impedancji pętli zwarciowej może 
być problematyczny. Duży prąd pomiarowy, będący jednocześnie 
prądem różnicowym wyłącznika różnicowoprądowego, może 
powodować jego zbędne wyzwalanie. Niektóre metody pomiaru 
impedancji pętli zwarciowej umożliwiają jego wykonanie bez 
wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego lecz są mało 
dokładne ze względu na niewielką wartość prądu pomiarowego. 
W artykule przedstawiono zasady pomiaru impedancji pętli 
zwarciowej i oceniono ich przydatność do obwodów 
z wyłącznikami różnicowoprądowymi. 

 
Słowa kluczowe: pomiar impedancji pętli zwarciowej, wyłączniki 
różnicowoprądowe 

 
1. WPROWADZENIE  

 
Pomiar impedancji pętli zwarciowej jest podstawowym 

badaniem wykonywanym przy odbiorczym 
i eksploatacyjnym sprawdzaniu instalacji elektrycznych 
niskiego napięcia. Dzięki znajomości rzeczywistej wartości 
impedancji pętli zwarciowej można określić wartość prądu 
zwarciowego oraz ocenić skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączanie 
zasilania.  

Impedancja pętli zwarciowej składa się z szeregowo 
połączonych impedancji badanego obwodu, w skład których 
wchodzą impedancja transformatora, sieci rozdzielczej oraz 
przewodów i kabli instalacji elektrycznej (rys. 1). 

Pomiaru impedancji pętli zwarciowej najczęściej 
dokonuje się metodą tzw. sztucznego zwarcia (rys. 1). 
W obwód mierzony pomiędzy przewód fazowy i ochronny 
włączana jest impedancja Z0 o znanej wartości powodująca 
przepływ prądu pomiarowego [1-13]. W ten sposób 
symuluje się zwarcie w obwodzie mierzonym, stąd nazwa 
„sztuczne zwarcie”. Procedura pomiaru składa się z trzech 
etapów: 
• pomiaru napięcia U1 przed załączeniem impedancji 

obciążenia Z0, 
• załączenia impedancji łącznikiem W, 
• pomiaru napięcia U2 po załączeniu impedancji 

obciążenia Z0. 
Różnica napięć U1  oraz U2 pozwala obliczyć 

impedancję pętli zwarciowej Z mierzonego obwodu zgodnie 
z poniższym wzorem: 
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Wartość prądu pomiarowego ma kluczowy wpływ na 

błędy pomiaru – im jest większa tym błędy są mniejsze [14, 
15]. Większy prąd pomiarowy przybliża badanie do 
warunków rzeczywistych oraz pozwala uzyskać większą 
różnicę napięć mierzonych U1 i U2. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat zastępczy obwodu przy pomiarze impedancji pętli 
zwarciowej metodą sztucznego zwarcia 

 
2. PROBLEMY POMIARU W OBWODACH Z 

WYŁ ĄCZNIKAMI RÓ ŻNICOWOPRĄDOWYMI  
 
Obecnie większość elektrycznych obwodów 

odbiorczych zabezpieczona jest nie tylko bezpiecznikami lub 
 wyłącznikami nadprądowymi, ale również wyłącznikami 
różnicowoprądowymi (RCD). Wymagają tego normy 
[16, 17]. Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych 
istotnie podnosi bezpieczeństwo użytkowania instalacji 
odbiorczej lecz powoduje jednocześnie problemy podczas 
wykonywania pomiarów impedancji pętli zwarciowej. Prąd 
pomiarowy IM płynący przez wtrąconą w obwód impedancję 
Z0 jest tożsamy z prądem różnicowym I∆  wyłącznika 
różnicowoprądowego (rys. 2). Prąd pomiarowy o wartości 
większej niż połowa znamionowego prądu różnicowego 
wyłącznika może spowodować jego zbędne wyzwolenie, co 
uniemożliwia wykonanie pomiaru. Z jednej strony prąd 
pomiarowy powinien być jak największy, by zmniejszyć 
błędy pomiarowe, z drugiej jednak powinien być na tyle 
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mały, by nie wyzwalać wyłącznika różnicowoprądowego. 
W przypadku tradycyjnych metod pomiaru pogodzenie tych 
dwóch warunków jest bardzo trudne.  

Najczęściej stosowanymi wyłącznikami w instalacjach 
odbiorczych są wyłączniki wysokoczułe typu AC 
o znamionowym prądzie różnicowym I∆n = 30 mA. Zgodnie 
z rysunkiem 3 prąd różnicowy o wartości 
15 mA ≤ I∆ < 30 mA może spowodować zadziałanie takiego 
wyłącznika, natomiast prąd różnicowy większy lub równy 
30 mA płynący przez wyłącznik na pewno spowoduje jego 
zadziałanie (jeżeli wyłącznik jest sprawny). 

 

 
 

Rys. 2. Schemat pomiaru impedancji pętli zwarciowej w obwodzie z 
wyłącznikiem różnicowoprądowym; RCD – wyłącznik 

różnicowoprądowy. IM – prąd pomiarowy 
 
Wyzwolenie wyłącznika RCD podczas pomiaru 

powoduje wyłączenie zasilania badanego obwodu. Jest to 
szczególnie problematyczne w sytuacji, gdy zasila on 
urządzenia takie jak serwery, maszyny precyzyjne, czy 
komputery sterujące. Zanik napięcia może spowodować 
utratę ważnych danych lub uniemożliwi ć pracę urządzenia 
oraz wpłynąć negatywnie na proces technologiczny. 

 

 
 

Rys. 3. Zestawienie pasmowych charakterystyk czasowo-
prądowych wyłączników różnicowoprądowych:  

1. bezzwłocznego I∆n= 30 mA, 2. zwłocznego I∆n= 300 mA [19] 
 

3. METODY POMIARU W OBWODACH Z 
WYŁ ĄCZNIKAMI RÓ ŻNICOWOPRĄDOWYMI 
 

3.1. Bocznikowanie  
Pierwszą z opisywanych i jednocześnie najprostszą 

z metod zapobiegania wyzwalania wyłączników 
różnicowoprądowych podczas pomiaru impedancji pętli 
zwarciowej jest zbocznikowanie jego styków (rys. 4) 

i wykonanie pomiaru metodami tradycyjnymi [15, 18, 19]. 
Przy zbocznikowanym wyłączniku RCD można do pomiaru 
wykorzystać tradycyjny miernik wielkoprądowy 
pełnofalowy. Jeżeli w sieci rozdzielczej występują inne 
szeregowo połączone wyłączniki różnicowoprądowe, należy 
zbocznikować wszystkie wyłączniki poprzedzające oraz ten 
w badanym obwodzie. Ze względu na trudności montażowe 
w rozdzielnicy, tracony na to czas oraz niebezpieczeństwo 
porażenia prądem elektrycznym podczas instalowania 
boczników metoda ta jest niechętnie stosowana przez osoby 
wykonujące pomiary. Należy wspomnieć również, że 
bocznikowanie styków wyłącznika RCD zmienia (choć 
nieznacznie) parametry obwodu mierzonego oraz pozbawia 
obwód ochrony przed prądami upływowymi w czasie 
pomiarów, które wykonywane są w obiektach podczas ich 
pracy. 

 

 
 

Rys. 4. Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodzie ze 
zbocznikowanym wyłącznikiem RCD [18] 

 
3.2. Pomiar małym prądem 

Pomiar prądem nieprzekraczającym połowy wartości 
prądu znamionowego różnicowego wyłącznika 
różnicowoprądowego Ip ≤ 0,5 I∆n nie powoduje jego 
wyzwolenia podczas pomiaru. Z powodu małej wartości 
prądu wyniki obarczone są dużymi błędami [15, 18, 19]. W 
obwodach odbiorczych dominują wyłączniki wysokoczułe 

 

 
 

Rys. 5. Przebieg prądu pomiarowego w przewodzie PE przy 
wykorzystaniu miernika z opcją pomiaru prądem 15mA 

skala: 10mA/dz.; podstawa czasu 20ms/dz. 
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o prądzie znamionowym różnicowym I∆n
 = 30mA, stąd 

mierniki najczęściej wykorzystują prąd pomiarowy 
o wartości od 10 do 15 mA. Tak mała wartość prądu nie 
pozwala na wykrywanie słabych połączeń w instalacji oraz 
jest daleka od wartości prądu występującego podczas 
rzeczywistego zwarcia w badanym obwodzie. W nocie 
katalogowej jednego z badanych mierników wyposażonego 
w takie właśnie rozwiązanie można przeczytać, że wynik 
pomiaru mieści się w granicach błędu dopiero powyżej 
wartości 0,5 Ω. Należy zauważyć, że w instalacjach wartość 
impedancji pętli zwarciowej może wynosić znacznie mniej 
niż 0,5 Ω w przypadku niewielkiej odległości od 
transformatora zasilającego i dużych przekrojów przewodów 
i kabli. W takim przypadku metoda okazuje się być 
nieskuteczna. Na rysunku 5 przedstawiono przebieg prądu 
pomiarowego o małej wartości dla miernika z opcją bez 
wyzwalania wyłączników RCD. 
 
3.3. Metoda z prądem dopełniającym 

Autorzy artykułu [18] przedstawili rozwiązanie [20], 
w którym pomiar impedancji pętli zwarciowej jest zbliżony 
do metody tradycyjnej opisanej w normie [16]. 
W przewodzie fazowym płynie prąd pomiarowy IM, 
dodatkowo w przewodzie neutralnym wymuszany jest 
przepływ prądu dopełniającego Id. Jego wartość powinna 
być identyczna jak prądu IM lecz o przeciwnym kierunku, tak 
by suma prądu pomiarowego i dopełniającego widziana 
przez przekładnik sumujący wyłącznika RCD była równa 
zero. W praktyce wystarczy by różnica ta była mniejsza od 
0,5 I∆n wyłącznika RCD.  

 

 
 

Rys. 6. Zasada pomiaru impedancji pętli zwarciowej 
z wymuszaniem prądu dopełniającego;  

IM – prąd pomiarowy, Id – prąd dopełniający,  
PPD – przetwornik prądu dopełniającego , Z0 – impedancja 

obciążenia pomiarowego miernika 
 
Główną wadą opisanej metody jest konieczność 

przyłączenia miernika również przed wyłącznikiem RCD 
znajdującym się zwykle w rozdzielnicy. Przy pomiarze 
w obwodach odbiorczych oddalonych znacznie od 
rozdzielnicy zasilającej wymagane jest stosowanie długich 
przewodów pomiarowych, co okazuje się uciążliwe. 
Prototypowy miernik umożliwia pomiar rezystancji pętli 
zwarciowej do 50 Ω przy prądzie pomiarowym 4A/40ms 
[18, 20].  

 

3.4. Metoda z nasycaniem rdzenia przekładnika 
sumującego wyłącznika RCD 
Skuteczny pomiar impedancji pętli zwarciowej dużym 

prądem w obwodzie z wyłącznikiem różnicowoprądowym 
jest możliwy wtedy, gdy układ wyzwalający wyłącznika nie 
reaguje na kształt wymuszanego prądu pomiarowego. 
Sposób pomiaru wykorzystujący właściwości magnetyczne 
przekładnika sumującego wyłącznika RCD opisany został 
w patencie [21]. Metoda ta polega na wstępnym nasyceniu 
rdzenia przekładnika sumującego wyłącznika RCD przez 
przepływ prądu stałego IDC (rys. 7), a następnie wymuszeniu 
przepływu właściwego prądu pomiarowego IM.  

Prąd stały IDC nasycający rdzeń przekładnika przepływa 
w pętli pomiędzy przewodem ochronnym, a neutralnym 
i jest stopniowo zwiększany w czasie, aż do momentu 
nasycenia przekładnika sumującego, po czym następuje 
przepływ prądu pomiarowego IM o kształcie półfali 
i kierunku zgodnym z prądem IDC w przewodzie ochronnym. 
Takie rozwiązanie pozwala na pomiar znacznymi prądami 
bez wyzwolenia wyłącznika różnicowoprądowego. Metoda 
ta została zastosowana w jednym z badanych mierników, 
gdzie prąd nasycający miał wartość szczytową około 15 A, 
a prąd pomiarowy aż 28 A. 

 

 
 

Rys. 7. Metoda pomiaru impedancji pętli zwarciowej z nasycaniem 
rdzenia przekładnika sumującego; IM – prąd pomiarowy,  

IDC – prąd nasycający 
 
Nasycanie rdzenia przekładnika sumującego może 

jednak doprowadzić do zmiany jego właściwości 
magnetycznych, a nawet do jego uszkodzenia, co spowoduje 
brak reakcji na prąd zwarcia doziemnego i tym samym brak 
ochrony w zabezpieczanym obwodzie [18]. 
 
4. PODSUMOWANIE 

 
Powszechnie stosowane mierniki impedancji pętli 

zwarciowej wykorzystujące znaczny prąd pomiarowy mogą 
powodować zbędne wyzwalanie wyłączników 
różnicowoprądowych i w większości przypadków nie nadają 
się do obwodów z tymi wyłącznikami. Mierniki 
umożliwiające wykonanie tego pomiaru bez wyzwalania 
wyłączników różnicowoprądowych jednak posiadają liczne 
niedogodności: są mało dokładne, mają ograniczenia 
minimalnych wartości mierzonych impedancji lub są 
niewygodne ze względu konieczność wykonywania 
dodatkowych prac montażowych w rozdzielnicach lub 
stosowania długich przewodów pomiarowych.  

Po analizie istniejących metod konieczne wydaje się 
poszukiwanie nowych metod pomiaru impedancji pętli 
zwarciowej pozbawionych wyżej wymienionych wad. 
Badania laboratoryjne w tym kierunku prowadzone są 
aktualnie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 
Politechniki Gdańskiej przez autora artykułu.  
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OVERVIEW OF MEASUREMENT METHODS OF FAULT LOOP IMPED ANCE AND 
ASSESSMENT OF THEIR USEFULNESS FOR CIRCUITS WITH RCDS 

 
Fault loop impedance measurements can be problematic in circuits protected by RCDs. Measuring current which is 

also a residual current to the RCD can cause its unwanted tripping during the measurement. Existing methods for measuring 
fault loop impedance admittedly allow the performance of the test without tripping the RCD but are less accurate and have 
a minimum impedance limit of the measured values. Meters using large measurement current, devoid of these defects are not 
suitable for measuring in circuits with RCDs installed. 

 
Key-words: fault loop impedance measurement, residual current device 
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Streszczenie: Przedstawiono zasady ochrony odgromowej paneli 
fotowoltaicznych zainstalowanych na płaskim dachu budynku z 
wykorzystaniem przewodów o izolacji wysokonapięciowej z 
ekranem półprzewodzącym jako zwodów. Taki układ gwarantuje 
istotne ograniczenie wartości prądu pioruna przepływającego przez 
elementy chronione oraz radykalne zmniejszenie przepięć 
indukowanych w układach wewnętrznych obiektu. Przewody 
izolowane umożliwiają łatwe uzyskanie bezpiecznych odstępów 
izolacyjnych w obiekcie chronionym. 

 
Słowa kluczowe: izolowane przewody odprowadzające, izolowane 
zwody, odstęp izolacyjny, ochrona odgromowa. 

 
1. WPROWADZENIE  
 
 Obiekty budowlane są narażone na działanie 
wyładowań atmosferycznych, a więc powinny być 
wyposażone w urządzenie piorunochronne, a dokładniej w 
odpowiedni system ochrony odgromowej (LPS - Lightning 
Protection System), którego zadaniem jest skuteczna 
ochrona przed negatywnymi skutkami działania wyładowań 
na obiekt i jego wyposażenie. Zasadniczą wielkością 
decydującą o konieczności zainstalowania LPS na obiekcie 
jest ryzyko szkód piorunowych R – jego wartość zależną od 
wielu parametrów technicznych budynku, rodzaju jego 
przeznaczenia i wyposażenia, wyznacza się w 
obowiązkowej, co pośrednio wynika z rozporządzenia [5], 
analizie ryzyka zgodnie ze znormalizowaną procedurą [7]. 
Wyznaczoną wartość ryzyka można radykalnie obniżyć, do 
poziomu jego wartości tolerowanej lub nawet poniżej, jeżeli 
w chronionym budynku zainstalujemy odpowiednie środki 
techniczne zapewniające skuteczną ochronę obiektu i jego 
wyposażenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych.  
 Panele fotowoltaiczne (PV) zainstalowane na dachu 
obiektu budowlanego wymagają szczególnie starannego 
doboru systemu LPS. Musimy bowiem wykluczyć 
możliwość wpłynięcia prądu piorunowego lub jego części do 
konstrukcji wsporczej PV nie tylko w wyniku bezpośrednich 
wyładowań atmosferycznych, ale również działania iskier 
wtórnych [1, 2]. W projektowanej konstrukcji należy więc 
zapewnić odpowiednio duże odstępy izolacyjne między 
zastosowanymi elementami LPS i konstrukcją wsporczą PV. 
Ważnym problemem dla tego systemu urządzeń jest również 
eliminacja cieniowania modułów PV przez zainstalowane 
elementy LPS, czyli wykluczenie redukowania sprawności 
zbudowanego systemu. Wskazane problemy techniczne są 
szczególnie istotne w przypadku rozbudowanych systemów 

PV instalowanych na płaskich dachach budynków, gdzie z 
reguły mamy do czynienia z koniecznością montażu 
rozległej konstrukcji PV na ograniczonej powierzchni w 
sąsiedztwie innych zainstalowanych urządzeń oraz części 
obiektu. 
 Nowym rozwiązaniem znacznie ułatwiającym 
opracowanie właściwej konstrukcji i zwiększającym 
skuteczność projektowanego LPS jest zastosowanie w 
systemie ochronnym przewodów o izolacji 
wysokonapięciowej, które można wykorzystać do 
wykonania przewodów odprowadzających lub zwodów ze 
stosunkowo łatwą możliwością  uzyskania wymaganych 
odstępów izolacyjnych.  
 
2. WARUNKI SKUTECZNO ŚCI LPS 
 
 Zaprojektowanie i wykonanie LPS, o określonej 
skuteczności wynikającej z przyjętego do realizacji poziomu 
ochrony odgromowej i klasy urządzenia według normy [6], 
na konkretnym obiekcie budowlanym wiąże się ze 
spełnieniem trzech podstawowych warunków: 
• każde uderzenie pioruna powinno być przejęte w 

bezpieczny sposób przez zwody urządzenia LPS, 
• odprowadzanie prądu piorunowego do uziemienia 

obiektu musi zapewniać jak najmniejszy poziom 
przepięć indukowanych w istniejących w budynku 
pętlach tworzonych przez elementy przewodzące, a 
więc brak iskier wtórnych w przestrzeni chronionej 
przez LPS, 

• konstrukcja instalacji LPS powinna, w miarę 
możliwości, eliminować wprowadzanie części prądu 
piorunowego do wnętrza budynku. 
Spełnienie pierwszego warunku jest stosunkowo proste. 

Należy zastosować znane zasady wyznaczania stref 
ochronnych metodami wskazanymi przez normę [8] – 
oczkową, kąta ochronnego lub toczącej się kuli zależnie od 
rodzaju obiektu budowlanego. Wybór właściwej metody 
projektowania powinien być zgodny z zaleceniami normy 
[8]. Można przyjąć ogólnie, że dla obiektów o większych 
wysokościach lub skomplikowanej architekturze dachu 
właściwe jest zastosowanie metody toczącej się kuli, jako 
bardziej uniwersalnej i dokładniejszej niż pozostałe.  

Spełnienie drugiego warunku – bardzo istotne z uwagi 
na możliwe skutki działania iskier wtórnych, jest związane z 
koniecznością zapewnienia w projektowanym LPS 
wymaganych odstępów izolacyjnych s [8]. Inaczej mówiąc, 
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każdy niebezpieczny odstęp (zbliżenie) między dowolnym 
elementem LPS a przewodzącą częścią budynku/ 
wyposażenia musi być większy niż wyznaczony dla obiektu 
wymagany odstęp s.  

Spełnienie trzeciego warunku zapewnia skuteczną 
ochronę budynkowi oraz tym zainstalowanym w nim 
urządzeniom czy instalacjom technicznym, które wymagają 
takiej ochrony, przed możliwością uszkodzenia w wyniku 
przepływu części prądu piorunowego lub działania przepięć 
wzbudzanych tym prądem. 
 Norma [8] dość precyzyjnie określa zasady obliczania 
wymaganego odstępu izolacyjnego s. Odstęp s w metrach w 
przypadku prostych konstrukcji LPS można obliczyć z 
zależności (1) definiującej pojęcie odstępu izolacyjnego:  
 

                                            (1) 
 
  
 Wartości współczynników występujących w zależności 
(1) podaje norma [8]: 
• ki – zależy od wybranej klasy LPS, i tak dla klasy I jest 

równy 0,08, dla II 0,06, a dla III i IV 0,04, 
• kc – zależy od wartości prądu płynącego w elementach 

LPS składających się na odcinek instalacji o długości l, 
• km – zależy od rodzaju materiału izolacyjnego w 

odstępie d, 
• l – długość (w metrach) należy mierzyć wzdłuż 

zwodu/przewodu odprowadzającego od punktu, w 
którym jest rozpatrywane niebezpieczne zbliżenie d, do 
punktu najbliższego połączenia wyrównawczego. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Rys. 1. Ilustracja zasad obliczania odstępu izolacyjnego s, d –
odległość między urządzeniem chronionym a zwodem chroniącym 

urządzenie (d1 – odległość w powietrzu, d2 – odległość między 
osiami zwodu i urządzenia w materiałach nieprzewodzących 

stałych), α – kąt ochrony 
 

 Rozpatrując zbliżenia d występujące w konkretnym 
przypadku należy zwrócić uwagę na ich konstrukcję, 
albowiem wartość współczynnika km zależy od rodzaju 
materiału izolacyjnego w odstępie d. W przypadku 
wyłącznie powietrza wartość km wynosi 1,0, a jeżeli jest 
tylko materiał stały (np. beton, cegły, itp.) to 0,5. Jeżeli w 
odstępie występuje szeregowo kilka różnych materiałów, to 
należy przyjąć wartość mniejszą. W typowym przypadku 
urządzenia zamontowanego na powierzchni dachu i   
chronionego zwodem pionowym, pokazanym schematycznie 
na rysunku 1., mamy do czynienia z dwoma różnymi 
zbliżeniami. Zbliżeniem powietrznym, które reprezentuje 
odległość d1 oraz zbliżeniem mierzonym wewnątrz 
elementów stałych składających się na dach obiektu o 
dwukrotnie większej wartości. 
 Właściwe wyznaczenie wartości współczynnika kc 
może sprawiać pewne problemy. W normie [8] podano 

wprawdzie wskazówki dotyczące określania wartości 
współczynnika kc w przypadku budynków o prostym 
kształcie, ale możliwość dokładnego obliczenia wartości 
odstępu s staje się w miarę komplikowania układu 
geometrycznego urządzenia LPS coraz bardziej 
problematyczna. Jest to szczególnie widoczne w przypadku 
obiektów budowlanych o płaskim dachu mających rozległą 
sieć LPS z wieloma węzłami, dającą rozpływ prądu pioruna 
na wiele równoległych dróg, czyli obiektów, które są 
predystynowane do montażu rozbudowanych układów 
fotowoltaicznych. Pomocny w rozwiązaniu tego problemu 
może być szacunkowy sposób obliczania odstępu s opisany 
przez Sowę w pracy [3]. 

Podsumowując omawiany problem określania odstępu 
izolacyjnego s należy zauważyć, że uzyskanie wymaganej 
wartości tego odstępu wyłącznie przez odsunięcie 
elementów LPS od przewodzących części obiektu 
chronionego (lub odwrotnie) na wystarczająco dużą 
odległość jest niekiedy praktycznie niemożliwe z uwagi na 
ograniczenia architektoniczne lub inne przyczyny 
techniczne, które mogą występować w budynku. W takim 
przypadku należy według normy [8] zewrzeć niebezpieczne 
zbliżenie specjalnym bezpośrednim przewodem 
wyrównawczym, czyli wyeliminować bardziej 
niebezpieczną w skutkach możliwość rozwoju iskier 
wtórnych, nie dopuszczając tym samym do powstania 
negatywnych efektów z nimi związanych, ale jednocześnie 
świadomie wprowadzając część prądu piorunowego do 
wnętrza obiektu chronionego. Projekt LPS powinien 
oczywiście rozwiązywać prawidłowo powstające nowe 
zagrożenie i jego skutki. 

Inną możliwością konstrukcyjną zalecaną w sposób 
bardzo ogólny przez normę [8] oraz proponowaną przez 
firmę DEHN w postaci fabrycznych systemów 
odgromowych [9, 10, 11] jest zastosowanie w projektowanej 
instalacji odgromowej zwodów i/lub przewodów 
odprowadzających o izolacji wysokonapięciowej, korzystnie 
zwiększających wytrzymałość elektryczną udarową układów 
izolacyjnych w miejscach niebezpiecznych zbliżeń.  
 
3. PRZEPIĘCIA INDUKOWANE 

 
Wykorzystując rozważania Szpora w monografii [1] 

dotyczące przepięć indukowanych oraz iskier wtórnych w 
instalacjach piorunochronnych można analizować rolę 
przepięć indukowanych w LPS, w których zastosowano 
przewody o izolacji wysokonapięciowej jako zwody i/lub 
przewody odprowadzające i wskazać uzyskane korzyści z 
takiego rozwiązania. 

Jeżeli dla uproszczenia analizę ograniczymy tylko do 
przypadku najprostszego – czyli przepięć powstających w 
układzie pojedynczego przewodu z prądem piorunowym 
oraz pętli przewodzącej połączonej z tym przewodem w 
jednym punkcie, to do obliczeń można wykorzystać 
uproszczone schematy zastępcze pokazane na rysunku 2. W 
takim LPS można wskazać dwa zasadnicze rodzaje przepięć 
indukowanych: 
1. określone zależnościami (2), powstające na 

indukcyjności własnej L przewodu izolowanego Po o 
średnicy d żyły roboczej z prądem piorunowym ip, i 
działające w pętli o wymiarach a x l utworzonej przez 
przewodzące elementy obiektu chronionego, połączonej 
galwanicznie z przewodem w jednym punkcie (rys. 2a): 
 

                  (2) 
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2. określone zależnościami (3), indukowane w pętli 
utworzonej przez przewodzące elementy obiektu 
chronionego, połączonej galwanicznie z przewodem w 
jednym punkcie, przez które nie przepływa prąd 
piorunowy, znajdującej się w odległości g od przewodu 
o izolacji wysokonapięciowej z prądem piorunowym ip 
(rys. 2b) i sprzężonej magnetycznie z tym przewodem: 

 

               (3) 

 
Rys. 2. Uproszczone schematy zastępcze do analizy roli przepięć 

indukowanych [1] w instalacji LPS w przypadku pętli o wymiarach 
a lub b x l połączonych w jednym punkcie z przewodem 

izolowanym Po z prądem piorunowym ip, pozostałe oznaczenia w 
tekście 

 
Zasadnicze znaczenie dla wartości wskazanych przepięć 

indukowanych ma konstrukcja izolowanego przewodu. 
Teoretycznie można brać pod uwagę zastosowanie 
przewodów o izolacji wysokonapięciowej: 
• bez ekranu zewnętrznego,  
• z ekranem przewodzącym lub  
• z ekranem półprzewodzącym.  

W przypadku przewodu o izolacji wysokonapięciowej 
bez ekranu (rys. 2a) miejsce niebezpiecznego zbliżenia X 
jest uwarstwionym szeregowo układem izolacji przewodu i 
powietrza. Jeżeli dla oszacowania wartości przepięcia 
przyjmiemy przykładowe wymiary elementów: d  = 8 mm 
(przekrój 50 mm2) i a = 1 m, to możemy obliczyć, że 
indukcyjność jednostkowa przewodu L’  = 1,1 µH/m, co przy 
długości pętli np. l = 3 m i stromości prądu piorunowego 
dip/dt = 150 kA/µs (odpowiadającej III lub IV klasie LPS) 
prowadzi do przepięcia o wartości UL = 495 kV. Praktycznie 
cała wartość tego napięcia będzie przypadać na warstwę 
powietrza – co na pewno przy X < s doprowadzi do 
przeskoku w powietrzu i następnie do rozwoju wyładowań 
ślizgowych po powierzchni izolacji wzdłuż przewodu. 
Wykluczenie wskazanego zagrożenia iskrą wtórną jest 
praktycznie niemożliwe.  
 Z kolei pętle tworzone w obiekcie chronionym przez 
LPS z przewodem o izolacji wysokonapięciowej z 
ekranem przewodzącym, odpowiadają schematowi z 
rysunku 2b. Ekran E i żyła robocza przewodu 
odprowadzającego Po są przyłączone do wspólnego 
uziemienia odgromowego obiektu. Można założyć, że prąd 
piorunowy ip będzie płynął wyłącznie żyłą przewodu, jeżeli 
w jej górnym końcu połączonym ze zwodem bez izolacji 
wysokonapięciowej, zastosuje się odpowiednią głowicę 
sterującą rozkładem pola elektrycznego, zabezpieczającą 
układ przed przeskokiem wyładowania powierzchniowego 
od ekranu przewodu do zwodu (rys. 3.). Wystąpienie takiego 
przeskoku przy braku głowicy jest praktycznie pewne, z 

uwagi na bardzo niekorzystny rozkład pola elektrycznego 
(typu przepustowego [2]) występującego w rejonie 
zakończenia przewodu. Taki rozkład pola jest wynikiem 
różnych długości elektrod układu – żyły roboczej 3 i ekranu 
5 oraz pojemności jednostkowych skrośnej Cs’ i 
powierzchniowej Cp’. Umożliwia to łatwe formowanie się w 
miejscu 6 i szybkie wydłużanie wyładowań ślizgowych na 
powierzchni izolacji w wyniku ich zasilania poprzez duże 
pojemności Cs’. Mechanizm powstawania takich wyładowań 
ilustruje rysunek 3. Dodatkowym czynnikiem wskazującym 
konieczność zainstalowania głowicy jest możliwość 
zanieczyszczenia odsłoniętej powierzchni izolacji przewodu, 
co sprzyja również zmniejszeniu wytrzymałości elektrycznej 
zakończenia i może prowadzić do wystąpienia wyładowań 
elektrycznych powierzchniowych [2]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 3. Formowanie się wyładowań ślizgowych na zakończeniu 
izolowanego przewodu z ekranem półprzewodzącym; 1 – zwód bez 
izolacji, 2 – połączenie ze zwodem, 3 – żyła robocza przewodu, 4 – 
izolacja wysokonapięciowa, 5 – półprzewodzący ekran, 6 – miejsce 

formowania się iskier ślizgowych, Cs’, Cp’ – pojemności 
jednostkowe izolacji odpowiednio skrośna i powierzchniowa 

 
 W analizowanym układzie (rys. 2b) niebezpieczne 
zbliżenie narażone na iskry wtórne, występuje w miejscu X2. 
Natomiast odstęp X1 jest grubością g izolacji przewodu. 
Jeżeli dla oszacowania wartości przepięcia przyjmiemy 
wymiary układu jak poprzednio, czyli b = a, natomiast g = 6 
mm (np. według [9]), to otrzymamy, że indukcyjności 
jednostkowe są równe L’ = 0,08 µH/m oraz M’ = 1,02 µH/m, 
co prowadzi do przepięć o wartościach UL = 36 kV i UM = 
459 kV. Wobec tego izolacja przewodu (miejsce X1) na 
pewno nie będzie zagrożona przebiciem. Natomiast odstęp 
powietrzny X2 jest narażony na działanie napięcia o znacznej 
wartości, podobnie jak w przykładzie poprzednim. Eliminuje 
to korzyści z zastosowania izolowanego przewodu. Można 
oczywiście zwierać zbliżenia X2 w obiekcie, łącząc instalacje 
wewnętrzne z ekranem kabla – nie będzie iskier wtórnych, 
ale znaczna część prądu piorunowego ip wpłynie do 
przewodzących instalacji wewnętrznych obiektu – 
praktycznie taka sama jak w przypadku zastosowania 
nieizolowanego przewodu odprowadzającego i zwarcia 
zbliżenia przewodem wyrównawczym. Stosowanie takiego 
rozwiązania jest więc całkowicie pozbawione korzyści.  
 Przepięcia indukowane powstające w pętlach 
utworzonych w obiekcie chronionym przez LPS z 
przewodem o izolacji wysokonapięciowej z ekranem 
półprzewodzącym można analizować za pomocą schematu 
z rysunku 4., w którym uwzględniono zmiany w układzie 
wynikające z zastosowania przewodu z ekranem 
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półprzewodzącym, wprowadzone do schematu z rysunku 2b. 
 Jeżeli w obliczeniach przepięć indukowanych dla tego 
przypadku przyjmiemy te same wymiary układu jak w 
przykładach poprzednich, to otrzymamy dla analizowanej 
pętli identyczne wartości jednostkowych indukcyjności 
własnej i wzajemnej. Jednak napięcie na izolacji przewodu 
(odstęp X1) będzie znacznie niższe na skutek występowania 
spadku napięcia na rezystancji R ekranu (na długości l), 
wynikającego z prądu ładującego pojemności jednostkowe 
C’ przewodu. Jeżeli z kolei przyjmiemy do obliczeń typowe 
parametry jednostkowe przewodu o izolacji 
wysokonapięciowej o wartości C’ = 100 pF/m i R’ = 10 
kΩ/m, to stała czasowa ładowania pojemności przewodu o 
długości kilku metrów wypada rzędu kilku mikrosekund, 
czyli jest porównywalna z czasem czoła prądu piorunowego 
o kształcie 10/350 µs. Tak więc, w czasie czoła udaru 
prądowego praktycznie całe napięcie wystąpi na rezystancji 
ekranu wzdłuż przewodu dodając się do napięcia 
występującego na odstępie X2, czyli w efekcie napięcie 
występujące na tym odstępie będzie takie jak w przypadku 
LPS z przewodem nieizolowanym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 4. Uproszczony schemat zastępczy do analizy przepięć 
indukowanych w instalacji LPS z izolowanym przewodem o 

pojemności jednostkowej C’, z żyłą Żp i ekranem półprzewodzącym 
E o rezystancji jednostkowej R’, pozostałe oznaczenia w tekście 

 
 Eliminacja iskier wtórnych w tym układzie wymaga 
więc zwarcia odstępu X2, całe przepięcie indukowane 
wystąpi wtedy na izolacji przewodu (odstępie X1), tak jak w 
przypadku przewodu z ekranem przewodzącym, ale wartości 
prądów i in wpływających do wnętrza obiektu w obu 
przypadkach będą wyraźnie różne. W układzie przewodem z 
ekranem półprzewodzącym (rys. 5.) prąd i in będzie 
ograniczony przez rezystancję R ekranu (występującą na 
odcinku l ekranu włączonym w analizowaną pętlę), a stopień 
ograniczenia będzie tym większy im większą rezystancję 
jednostkową będzie miał zastosowany na przewodzie ekran. 
Przy rezystancji ekranu co najmniej 1 kΩ/m i przyjętych w 
poprzednich obliczeniach danych obliczeniowych można 
liczyć na ograniczenie prądu udarowego i in do poziomu 
zaledwie kilkudziesięciu amperów, czyli poziomu o wartości 
niegroźnej dla większości eksploatowanych urządzeń 
elektronicznych. 
 Zastosowanie w przewodzie półprzewodzącego ekranu 
daje również istotne ograniczenie skłonności do rozwoju 
iskier ślizgowych na powierzchni izolacji przewodu, 
ponieważ działanie rezystancji ekranu półprzewodzącego 
powoduje wyrównanie osiowego rozkładu napięcia w 
miejscach uziemienia ekranu – chociaż ze względów 
oczywistych (rys. 3.) na górnym zakończeniu przewodu w 
miejscu jego połączenia z nieizolowanym zwodem 

konieczne jest instalowanie głowicy sterującej rozkładem 
pola elektrycznego. 

Przewody o izolacji wysokonapięciowej z uziemionym 
ekranem półprzewodzącym pozwalają na ograniczenie 
wartości przepięć indukowanych w analizowanym LPS i 
układach wewnętrznych chronionego budynku. Dalsze 
ograniczenie przepięć indukowanych wynika z zastosowania 
w konstrukcji LPS kilku równoległych przewodów 
odprowadzających, gdyż daje to istotne zmniejszenie 
wartości prądu piorunowego działającego na pętlę 
indukcyjną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rys. 5. Uproszczony schemat zastępczy do analizy prądu 
indukowanego i in w instalacji LPS z izolowanym przewodem 

odprowadzającym z żyłą roboczą Żp i ekranem półprzewodzącym E 
o rezystancji jednostkowej R’, pozostałe oznaczenia w tekście 

 
4. LPS Z PRZEWODAMI O IZOLACJI 
         WYSOKONAPIĘCIOWEJ  

 
Dach budynku, szczególnie płaski, o znacznej liczbie 

urządzeń technicznych wymagających ochrony przed 
bezpośrednim uderzeniem pioruna jest miejscem gdzie 
występuje poważny problem prawidłowego zapewnienia 
skutecznej ochrony urządzeniom oraz budynkowi i jego 
instalacjom wewnętrznym. Zagrożenie to wynika z 
możliwości wystąpienia iskier wtórnych na niebezpiecznych 
zbliżeniach między elementami LPS a urządzeniami czy 
obiektem. Prawidłowe rozwiązanie tego zagadnienia 
sprowadza się do zapewnienia urządzeniom czy elementom 
budynku właściwego odstępu izolacyjnego s do części 
systemu LPS. Wielkość wymaganego minimalnego odstępu 
s dla warunków występujących w konkretnym chronionym 
budynku oblicza się zgodnie z zasadami podanymi w normie 
[8] omówionymi wcześniej. Jeżeli jednak ograniczona 
powierzchnia dachu lub inne przyczyny techniczne 
wykluczają możliwość zapewnienia wystarczająco dużych 
odstępów izolacyjnych, to należy zastosować w instalacji 
LPS zwody i/lub przewody odprowadzające o izolacji 
wysokonapięciowej z ekranem półprzewodzącym, które jak 
wykazano korzystnie zwiększają wytrzymałość elektryczną 
udarową układów izolacyjnych występujących w miejscach 
niebezpiecznych zbliżeń.  

Wytrzymałość udarowa rzędu kilkudziesięciu 
kilowoltów na milimetr izolacji produkowanych aktualnie 
[9, 10] takich przewodów wydaje się wystarczająca. Słabymi 
punktami takiej instalacji są zakończenia przewodów 
izolowanych z uwagi na występujące tam znaczne wartości 
natężenia pola elektrycznego i skłonność do rozwoju 
wyładowań ślizgowych. Niezbędne w tych miejscach są 
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odpowiednie wysokonapięciowe głowice sterujące 
likwidujące takie niebezpieczeństwo.  

Firma DEHN oferuje aktualnie trzy rodzaje przewodów 
o izolacji wysokonapięciowej z ekranem półprzewodzącym 
o różnych wytrzymałościach udarowych [10], pozwalające 
zastąpić odstępy izolacyjne powietrzne s ≤ 0,45 m, 0,75 m 
oraz 0,90 m lub dwukrotnie większe odstępy s w materiale 
stałym – (patrz p. 2.). Dodatkowe korzystne efekty w 
projektowanej konstrukcji LPS można osiągnąć stosując 
jednocześnie z przewodami o izolacji wysokonapięciowej 
izolacyjne elementy dystansowe do mocowania przewodów. 
Mogą to być pręty pozwalające umieścić przewód w 
wymaganej odległości od innego elementu, bądź izolacyjne 
rury o znacznej wytrzymałości mechanicznej (odporne na 
działanie wiatru), które można wykorzystać do mocowania 
przewodu na zewnątrz lub wewnątrz takiej rury.  

Rys. 6. Przykład wykorzystania w konstrukcji LPS zwodów 
poziomych z przewodów o izolacji wysokonapięciowej z ekranem 

półprzewodzącym [11], oznaczenia w tekście 
 
Przykład wykorzystania wymienionych elementów do 

wykonania LPS na płaskim dachu z rozległym układem PV 
pokazano na rysunku 6. Panele PV są chronione przed 
bezpośrednim uderzeniem pioruna za pomocą układu 
zwodów, pionowego (1) zamontowanego na izolacyjnym 
maszcie oraz pionowych (2) rozmieszczonych tak, aby 
wszystkie elementy paneli PV znajdowały się w strefie 
ochronnej zainstalowanych zwodów pionowych. Wzajemne 
połączenia zwodów pionowych z pozostałymi elementami 
LPS, czyli zwodami poziomymi (4) – np. attyką budynku 
oraz przewodami odprowadzającymi (5) zapewniają zwody 
poziome (3) wykonane z przewodów o izolacji 
wysokonapięciowej, zainstalowane na dachu zgodnie z 
zasadami omówionymi wcześniej. Zastosowane tutaj zwody 
poziome (3) oraz pionowy (1) o opisanej konstrukcji z 
wykorzystaniem izolacji wysokonapięciowej, pozwalają 
łatwo osiągnąć na dachu obiektu wymagane odstępy 
izolacyjne.  

Inny przykład wykorzystania przewodów o izolacji 
wysokonapięciowej z ekranem półprzewodzącym do 
wykonania LPS pokazano na rysunku 7. Na dachu budynku 
jest urządzenie (10) wymagające ochrony przed 
bezpośrednim uderzeniem pioruna chronione za pomocą 
zwodu pionowego (2). W projekcie zdecydowano 
zastosować przewód o izolacji wysokonapięciowej (1) z 
ekranem półprzewodzącym jako zwód i zarazem przewód 
odprowadzający, co pozwoliło osiągnąć wymagane w 
instalacji odstępy izolacyjne s2, s3 i s4. Zwód pionowy (2) 
umocowano na szczycie  izolacyjnego  wspornika  rurowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Przykład wykorzystania w konstrukcji LPS izolowanego 
przewodu odprowadzającego z ekranem półprzewodzącym, 

oznaczenia w tekście 
 

(3) mocowanego do chronionego urządzenia (10) za pomocą 
uchwytów montażowych (4), podobne uchwyty służą do 
mocowania na wsporniku przewodu o izolacji 
wysokonapięciowej (innym rozwiązaniem może być 
umieszczenie tego przewodu wewnątrz wspornika). Dolny 
koniec zwodu pionowego umieszczono na takiej wysokości, 
aby spełnione były wymagania co do odstępu izolacyjnego 
s1. Zacisk (5) służy do połączenia żyły roboczej przewodu ze 
zwodem pionowym. Na górnym zakończeniu przewodu o 
izolacji wysokonapięciowej zamontowano głowicę sterującą 
(6), a na dolnym zaciski probierczy (8) i do połączenia z 
uziomem (9) budynku. W odpowiednich miejscach na 
przewodzie zamontowano zaciski połączeń wyrównania 
potencjału (7), łączące półprzewodzący ekran przewodu ze 
szczytem i podstawą metalowej obudowy urządzenia 
chronionego oraz attyką budynku. 

 
5. PODSUMOWANIE  
 

Analiza zastosowania w ochronie odgromowej paneli 
PV urządzenia piorunochronnego ze zwodami/przewodami 
odprowadzającymi o izolacji wysokonapięciowej pozwala na 
sformułowanie następujących wniosków: 
1. LPS z przewodami o izolacji wysokonapięciowej z 

ekranem półprzewodzącym daje znaczne ograniczenie 
przepięć indukowanych na przewodzących instalacjach 
wewnątrz budynku oraz zapewnia stosunkowo łatwą 
realizację wymaganych odstępów izolacyjnych 
eliminujących możliwość wystąpienia w układzie iskier 
wtórnych. Izolacja przewodów powinna mieć 
odpowiednio dobraną wytrzymałość udarową, a ekran 
rezystancję jednostkową równą co najmniej kilka 
kiloomometrów na metr. Miejsca zbliżeń przewodu 
izolowanego do przewodzących elementów budynku 
lub jego instalacji wewnętrznych należy połączyć 
bezpośrednimi przewodami wyrównawczymi z ekranem 
zastosowanych przewodów izolowanych. 

2. Na górnych zakończeniach przewodów o izolacji 
wysokonapięciowej  należy zainstalować odpowiednie 
wysokonapięciowe głowice sterujące o wytrzymałości 
udarowej dobranej do wytrzymałości izolacji 
przewodów. Podobne głowice należy zamontować na 
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drugim końcu przewodu izolowanego, jeżeli jest on 
tylko fragmentem instalacji i łączy się ponownie z 
przewodem gołym. 

3. Wartość częściowego prądu piorunowego 
wpływającego do wnętrza chronionego budynku przez 
połączenia wyrównawcze ekranu półprzewodzącego z 
elementami budynku jest znacznie ograniczona przez 
rezystancję ekranu i nie zagraża chronionym 
urządzeniom.  
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HIGH VOLTAGE INSULATED CABLES IN LIGHTNING PROTECTI ON OF PV PANELS 
 

Abstract:  The paper discusses principles of the lightning protection of the photovoltaic panels installed on the flat roof of the 
building using the high voltage insulated cables with the semi-conductive screen as air terminals. This arrangement provides 
significant reduction of the part of lightning current flowing through the elements of the object and significant reduction of 
induced surge in the internal systems of the building. Insulated cables make it easy to obtain the secure separation distances in 
the protected object. 
 
Keywords: insulated down conductor, insulated air-termination conductor, separation distance, lightning protection system. 
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Streszczenie: W Polsce wprowadzono ustawowe ułatwienia 
rozwoju mikroinstalacji prosumenckich. Ułatwienia mają charakter 
formalno-prawny oraz finansowy (możliwość uzyskania 
dofinansowania realizacji inwestycji lub preferencyjna cena za 
energię elektryczną wprowadzaną do sieci). Aspekty techniczne 
eksploatacji elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych z 
generacją rozproszoną (mikroinstalacjami prosumenckimi) nie są 
praktycznie rozważane. W referacie dokonano oceny korzyści i 
zagrożeń wynikających z istnienia mikroinstalacji prosumenckich 
w kontekście technicznego funkcjonowania sieci z tego typu 
generacją. Analizowano problemy, które będą musieli rozwiązywać 
operatorzy sieci oraz wyjaśniono pojawiające się obawy odbiorców 
energii elektrycznej, którzy są przyłączeni do elektroenergetycznej 
sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacjami prosumenckimi, dotyczące 
zwiększenia opłat za energię elektryczną. 

 
Słowa kluczowe: generacja rozproszona, mikroinstalacje, praca 
sieci nn. 

 
1. WPROWADZENIE  

 
1.1. Generacja rozproszona w Polsce 

Generacja rozproszona jest dynamicznie rozwijającą 
się gałęzią elektroenergetyki, głównie z powodu dążenia do 
optymalnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 
Prof. Piotr Kacejko w swojej książce [1] określił w sposób 
opisowy istotę generacji rozproszonej. Specyfika generacji 
rozproszonej nie leży w zastosowanej technologii ani w 
wielkości mocy źródła. Jej istota, czyli właśnie rozproszenie 
wynika ze sposobu usytuowania w systemie 
elektroenergetycznym. Ważną cechą wytwarzania 
rozproszonego jest jego niezależność od scentralizowanego 
planowania rozwoju systemu i niepodleganie centralnemu 
(ani obszarowemu) dysponowaniu mocą. 

W Polsce operatorzy sieci dystrybucyjnych mają 
znaczące doświadczenie w prowadzeniu ruchu i eksploatacji 
elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych z generacją 
rozproszoną na poziomie napięcia średniego. Rozwój 
generacji rozproszonej w polskich elektroenergetycznych 
sieciach dystrybucyjnych trwa od początku lat 90-tych 
ubiegłego wieku, kiedy umożliwiono przyłączanie do sieci 
średniego napięcia jednostki wytwórcze o mocach 
znamionowych nawet powyżej 100 kW. Były to głównie 
turbozespoły wiatrowe. Przez ostatnie dwadzieścia pięć lat 
zmianie ulegało prawo, nastąpił dynamiczny postęp w 
technologiach stosowanych w produkcji turbozespołów 

wiatrowych, a co najważniejsze zmieniła się mentalność 
elektroenergetyczna zarówno indywidualnych wytwórców 
energii elektrycznej, jak i operatorów systemów 
elektroenergetycznych. Energa-Operator SA, Oddział w 
Toruniu jest przykładem nowoczesnego koncernu, w którym 
przemyślany rozwój elektroenergetyki wiatrowej w 
elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych średniego 
napięcia jest postrzegany jako jeden ze sposobów 
skutecznego zwiększenia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w krajowym bilansie elektroenergetycznym, 
przy optymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury 
elektroenergetycznej [2]. 

Największe zmiany w procedurach przyłączeniowych 
nastąpiły w roku 2010, po nowelizacji prawa 
energetycznego. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 
średniego napięcia farmy wiatrowej odbywa się w 
następujących etapach: 1. złożenie wniosku wraz z 
wymaganymi załącznikami, 2. weryfikacja kompletności 
wniosku, 3. rozpatrzenie złożonego wniosku (wydanie lub 
odmowa wydania warunków przyłączenia), 4. podpisanie 
umowy o przyłączenie. Istotną zmianę w procedurze 
wnioskowania o warunki przyłączenia stanowiły dwie 
kwestie. Wnioskodawca oprócz innych dokumentów jest 
zobowiązany do dostarczenia wypisu i wyrysu z 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, 
w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości 
określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na 
podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Drugim kluczowym elementem jest wpłata 
zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie w wysokości 30 zł 
za każdy 1 kW mocy przyłączeniowej. 

Realizacja przyłączeń elektrowni/farm wiatrowych do 
sieci dystrybucyjnych średniego napięcia pozwoliła na 
eksperymentalną weryfikację funkcjonowania takiego 
układu elektroenergetycznego [3, 4]. W artykule [4] 
przedstawiono przykład oceny wpływu jednostki 
wytwórczej małej mocy na elektroenergetyczną sieć 
dystrybucyjną średniego napięcia. Badania teoretyczne przed 
przyłączeniem jednostki wykonano z wykorzystaniem 
symulacji komputerowej, badania eksperymentalne z 
wykorzystaniem aparatury pomiarowej na uruchomionym 
obiekcie. Celem badań symulacyjnych była ocena 
możliwości przyłączenia danej jednostki wytwórczej do 
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sieci, natomiast badań eksperymentalnych ocena współpracy 
eksploatowanej farmy wiatrowej z siecią 
elektroenergetyczną. 

Polska elektroenergetyka, w roku 2015 posiada 
znaczące własne doświadczenie w zakresie funkcjonowania 
sieci dystrybucyjnych z generacją rozproszoną na poziomie 
napięcia średniego. 

 
1.2. Mikroinstalacje prosumenckie w Polsce 

W roku 2012 znowelizowano ustawę [5] wprowadzając 
pewne ułatwienia w przyłączaniu mikroinstalacji 
wytwórczych w sieciach elektroenergetycznych, szczególnie 
niskiego napięcia. „Mały trójpak energetyczny” wprowadził 
definicję mikroinstalacji, rozumianej jako odnawialne źródło 
energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 
większej niż 40 kW, przyłączone do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 
110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie 
większej niż 120 kW. Za przyłączenie mikroinstalacji, którą 
planuje się przyłączyć do elektroenergetycznej sieci 
dystrybucyjnej nie pobiera się opłaty. W przypadku, gdy 
podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do 
sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca 
końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o 
przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa 
niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, 
przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia 
przyłączenia mikroinstalacji. Zapis ten ogranicza moc 
zainstalowaną mikroinstalacji z 40 kW (definicja) do 
wartości mocy określonej w warunkach przyłączenia 
odbiorcy końcowego. Na podstawie zgłoszenia, złożonego w 
przedsiębiorstwie energetycznym, do sieci którego ma być 
przyłączona mikroinstalacja, to przedsiębiorstwo instaluje 
odpowiednie układy zabezpieczające i układ pomiarowo-
rozliczeniowy. Koszt instalacji układu zabezpieczającego i 
układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator 
elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego. 

W roku 2015 uchwalono długo oczekiwaną ustawę o 
odnawialnych źródłach energii [6], która od razu stała się 
kontrowersyjna. Niech o tym świadczy fakt, że Prezydent 
RP podpisał tę ustawę 11 marca 2015 r., a Ministerstwo 
Gospodarki, w dniu 18 marca 2015 r. przedstawiło zakres 
zmian w tekście ustawy. Krytyczne uwagi na temat tej 
ustawy przedstawiono również w artykule [7]. 

Ustawa [7] zawiera wszystkie wykazane wyżej 
elementy „Małego trójpaku energetycznego”. Natomiast w 
tekście tej ustawy nie ma sformułowania „prosument”. W 
ujęciu energetycznym, prosument jest to użytkownik i 
konsument energii, który również wytwarza energię w celu 
jej skonsumowania we własnym zakresie, wytwarza energię 
na własny użytek. Taka jest też idea promowania 
odnawialnych źródeł energii, aby pozyskana energia była 
spożytkowana najlepiej w miejscu jej pozyskania. 
Ewentualna nadwyżka energii powinna być wprowadzona 
do wspólnej sieci dystrybucyjnej. 

Mikroinstalacja prosumencka jest to instalacja 
stanowiąca wyodrębniony zespół urządzeń służących do 
wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, 
przyłączonych w jednym miejscu z instalacją odbiorczą 
energii, w których energia elektryczna lub ciepło są 
wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii, 
a także magazyn energii elektrycznej przechowujący 
wytworzoną energię elektryczną, połączony z tym zespołem 
urządzeń. 

W Polsce, w roku 2015, eksploatowanych jest 
stosunkowo niedużo mikroinstalacji prosumenckich. Zatem 
doświadczeń własnych w tym zakresie w Polsce jeszcze nie 
ma. 

 
2. ŹRÓDŁA ENERGII W MIKROINSTALACJACH 
PROSUMENCKICH  

 
W publikacji Instytutu Energetyki Odnawialnej [8] jako 

kluczowe technologie prosumenckie podaje się: kolektory 
słoneczne, kotły na biomasę, pompy ciepła, mikroukłady 
kogeneracyjne na biogaz i biopłyny, moduły fotowoltaiczne, 
mikroelektrownie wiatrowe i mikroelektrownie wodne. W 
zakresie pozyskiwania energii elektrycznej należy rozważać 
cztery ostatnie technologie. 

 
2.1. Mikroelektrociepłownie przydomowe 

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w 
skojarzeniu, w mikroelektrociepłowni z wysoką sprawnością 
przetwarzania energii chemicznej ogniwa paliwowego lub 
gazu ziemnego, a najlepiej bezpośrednio zasilanych 
wodorem, jest wspaniałą ideą z dużą perspektywą obniżenia 
kosztów energii w instalacjach prosumenckich. Obecnie 
jednak nie ma dostępnego, sprawdzonego rozwiązania 
komercyjnego tego typu układów. 

 
2.2. Mikroinstalacje fotowoltaiczne 

Moduły fotowoltaiczne wydają się być kluczowymi 
rozwiązaniami w zakresie mikroinstalacji prosumenckich w 
Polsce. Nie jest to spowodowane korzystnym bilansem 
ekonomicznym, głównie ze względu na cenę paneli 
fotowoltaicznych w ogóle i warunki klimatyczne w Polsce, 
ale dostępnością do źródła energii i brakiem emisji hałasu. 

W kartach katalogowych polikrystalicznych paneli 
fotowoltaicznych można znaleźć informacje dotyczące 
gwarancji na produkt (10 lat) oraz na liniową moc (25 lat, 
rys. 1).  

 

 
 

Rys. 1. Przebieg gwarantowanej wydajności polikrystalicznego 
panelu fotowoltaicznego (na podstawie karty katalogowej panelu 

oferowanego w Polsce) 
 

Zmniejszenie wydajności panelu w funkcji czasu jego 
eksploatacji, przy uwzględnieniu dość niskiej wartości 
sprawności (ok. 14%), jest jednym z czynników 
obniżających korzyści z jego stosowania. Kolejnym 
czynnikiem niekorzystnym jest zmniejszenie sprawności 
panelu na skutek wzrostu jego temperatury (rys. 2). Złudnym 
jest pogląd, że panel fotowoltaiczny pracuje z maksymalną 
mocą w okresie lipca i sierpnia, w dniach występowania 
największych upałów w Polsce. Są już doświadczenia 
polskich prosumentów, zwłaszcza z okresu upalnych wakacji 
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roku 2015, które wskazują, że w tych okresach panele 
pracowały z mocą wyraźnie mniejszą od wartości mocy STC 
Pmax w Wp. W jednej z instalacji fotowoltaicznych 
zainstalowanych w Województwie Kujawsko-Pomorskim w 
dniu 18 lipca 2015 r. (temperatura maksymalna powietrza 
35 °C) uzyskano moc maksymalną (godz. 1200) równą ok. 
78,4% mocy zainstalowanej (sumy mocy STC Pmax w Wp). 
W tej samej instalacji w dniu 21 czerwca 2015 r. 
(temperatura maksymalna powietrza 19 °C) uzyskano moc 
maksymalną (godz. 1300) równą ok. 97,5% mocy 
zainstalowanej. 

 

 
 

Rys. 2. Wpływ temperatury krzemowego ogniwa fotowoltaicznego 
na jego sprawność 

 
2.3. Hydroelektrownie małej mocy 

W zastosowaniu mikroturbin wodnych do 
pozyskiwania energii z cieku wodnego zasadniczą 
przeszkodą jest uzyskanie pozwolenia na korzystanie z tego 
cieku. W przypadku mikroinstalacji prosumenckich 
ograniczeniem w zastosowaniu tego typu technologii jest 
brak cieków wodnych dostępnych dla większej liczby np. 
gospodarstw domowych na osiedlu domków 
jednorodzinnych. Hydroelektrownie małej mocy w 
mikroinstalacjach prosumenckich mogą być realizowane w 
małych gospodarstwach rolnych lub ogrodniczych, które 
mają dostęp do cieku wodnego. W warunkach polskich nie 
przewiduje się znaczącego udziału hydroelektrowni w 
pozyskiwaniu energii w mikroinstalacjach prosumenckich. 

 
2.4. Elektrownie wiatrowe małej mocy 

W Polsce oferuje się mikroelektrownie wiatrowe do 
pozyskiwania energii elektrycznej z energii wiatru w 
instalacjach przydomowych. Jednak przeznaczenie tego typu 
elektrowni jest raczej do instalacji pracujących 
autonomicznie, bez połączenia z publiczną 
elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną. Z technicznego 
punktu widzenia jest oczywiście możliwe przyłączenie tego 
typu źródeł do sieci, ale może być problem z uzyskaniem 
certyfikatu bezpieczeństwa. 

Problemem eksploatacyjnym mikroelektrowni 
wiatrowych jest charakterystyka mocy w funkcji prędkości 
wiatru oraz hałas. Dla przykładu na rysunku 3 przedstawiono 
charakterystykę mocy mikroturbiny wiatrowej o mocy 
znamionowej 1000 W w funkcji prędkości wiatru. 
Zastosowano generator z neodymowymi magnesami 
trwałymi. Z charakterystyki wynika wyraźnie, że dla 
prędkości wiatru poniżej 10 m/s można uzyskać najwyżej 
60% mocy znamionowej. Biorąc pod uwagę napięcie (48 V) 
konieczne jest stosowanie energoelektronicznego 
przekształtnika podwyższającego napięcie i pozwalającego 

na połączenie z siecią napięcia przemiennego 230 V o 
częstotliwości 50 Hz. 

W ofercie dystrybutora tego produktu podaje się, że 
jest możliwość łatwego montażu tej mikroturbiny wiatrowej 
np. na wysięgniku rurowym bezpośrednio do ściany 
budynku.  

 

 
 

Rys. 3. Charakterystyka mocy mikroturbiny wiatrowej o mocy 
znamionowej 1000 W w funkcji prędkości wiatru (na podstawie 

karty katalogowej produktu oferowanego w Polsce) 
 
Średnica koła wiatrowego ok. 2 m, natomiast waga 

generatora ok. 22 kg. Pomiar hałasu wykonano stając 
bezpośrednio pod elektrownią zamontowaną na maszcie 
6 m. Wyniki pomiarów hałasu (na podstawie danych w 
ofercie) przedstawiono na rysunku 4. 

 

 
 

Rys. 4. Poziom hałasu mikroturbiny wiatrowej o mocy 
znamionowej 1000 W umieszczonej na wysokości 6 m  

(na podstawie karty katalogowej produktu oferowanego w Polsce) 
 

3. KORZYŚCI ZASTOSOWANIA 
MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH W 
SYSTEMIE ZASILANIA AGLOMERACJI 
PODMIEJSKICH I WIEJSKICH  

 
Aglomeracje podmiejskie i wiejskie zasilane są z 

węzłów elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej średniego 
napięcia. Ze stacji transformatorowych SN/nn 
wyprowadzane są linie elektroenergetyczne niskiego 
napięcia zasilające bezpośrednio poszczególne 
gospodarstwa. Ograniczenie poboru energii elektrycznej z 
sieci średniego napięcia zasilającej aglomerację podmiejską 
lub wiejską wpływa pozytywnie na istniejącą infrastrukturę 
średniego napięcia. Obniżenie poboru energii z sieci 
średniego napięcia nie powoduje konieczności ograniczenia 
zużycia energii w gospodarstwach (szczególnie przy 
efektywnym wykorzystaniu energii ze źródeł energii 
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odnawialnej). Specyfika terenów podmiejskich i wiejskich 
bardzo często pozwala na stosowanie mikroinstalacji 
prosumenckich, zwłaszcza opartych na fotowoltaice. 

Celowe jest opracowanie nowej struktury 
wysokoefektywnego systemu elektroenergetycznego 
zasilania aglomeracji podmiejskiej lub wiejskiej z generacją 
rozproszoną (mikroinstalacje) oraz nowego sposobu 
sterowania funkcjonowaniem takiego systemu w aspekcie 
efektywności energetycznej [9]. Zagadnienie to w pełni 
wpisuje się w aktualne potrzeby prosumentów, a uzyskane 
rezultaty funkcjonowania proponowanych rozwiązań 
praktycznych stanowiłyby wymierne korzyści poprawy 
efektywności energetycznej, również w zakresie 
pozyskiwania energii ze źródeł energii odnawialnej. 

Niezbędne jest opracowanie struktury systemu 
elektroenergetycznego zasilania aglomeracji podmiejskiej 
lub wiejskiej, który powinien stanowić przykład systemu 
elektroenergetycznego z generacją rozproszoną, 
współpracującego z elektroenergetyczną siecią 
dystrybucyjną średniego napięcia. Rozważane powinny być 
warunki pracy takiego układu bez magazynów i z 
magazynami energii elektrycznej z możliwością 
wprowadzania energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej 
średniego napięcia i bez takiej możliwości. 

Istotnym zagadnieniem jest również opracowanie 
wytycznych do formalno-prawnych uwarunkowań tworzenia 
podmiotów (wspólnot aglomeracyjnych) do planowania, 
zamawiania, zakupowania i rozliczania energii elektrycznej 
oraz wyznaczenie optymalnych rozwiązań w zakresie 
aktywnego monitoringu i smart meteringu. 

Dzięki zastosowaniu tranzystorowych (IGBT, 
MOSFET) przekształtników energoelektronicznych nie jest 
konieczna przebudowa sieci wewnętrznych gospodarstw, a 
ponadto przy odpowiednim sterowaniu przekształtników 
rozmieszczonych w sieci niskiego napięcia zasilającej 
aglomerację, możliwe jest wysokoefektywne sterowanie 
przepływem energii wewnątrz tej sieci (rozważa się również 
możliwość wprowadzania ewentualnej nadwyżki energii do 
sieci średniego napięcia). Zastosowanie tranzystorowych 
przekształtników z szeregowymi obwodami rezonansowymi 
[10] pozwala na osiągnięcie wysokich sprawności 
przetwarzania energii elektrycznej w przekształtnikach 
DC/AC sprzęgających jednostki wytwórcze z siecią 
elektroenergetyczną. 

Rozwojem badań w tym zakresie zainteresowani są 
prosumenci i odbiorcy energii elektrycznej skupieni w 
aglomeracji miejskiej lub wiejskiej oczekujący 
podwyższenia efektywności pracy systemu 
elektroenergetycznego zasilania tę aglomerację w trzech 
aspektach: energetycznym, ekonomicznym i 
środowiskowym. 

 
4. ZAGROŻENIA WYNIKAJ ĄCE Z ZASTOSOWANIA 
MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH  

 
Zapisy ustaw [5, 6] narzucają przedsiębiorstwu 

energetycznemu obowiązek przyłączenia mikroinstalacji 
prosumenckiej bez żadnych warunków przyłączenia. Można 
dalej przeczytać, że przyłączane mikroinstalacje muszą 
spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w 
odpowiednim artykule ustawy [5] (art. 7a, ust. 1). Natomiast 
szczegółowe warunki przyłączenia, wymagania techniczne 
oraz warunki współpracy mikroinstalacji z systemem 
elektroenergetycznym określają przepisy wydane na 
podstawie odpowiedniego artykułu tej ustawy (art. 9 ust. 3). 

Jest to pierwsze realne zagrożenie dla prawidłowego 
funkcjonowania elektroenergetycznych sieci 
dystrybucyjnych niskiego napięcia z generacją rozproszoną. 
Bezpośrednią przyczyną tego zagrożenia jest naturalny 
proces fizyczny, w którym po przyłączeniu jednostki 
wytwórczej (generowana energia do sieci) wzrasta wartość 
napięcia w węzłach tej sieci. Problem ten był analizowany 
przez autora w publikacji [11]. 

Na rysunku 5 przedstawiono wartości skuteczne napięć 
fazowych w węzłach przykładowej elektroenergetycznej linii 
nn dla trzech przypadków. Pierwszy przypadek dotyczy 
zasilania odbiorów bez jednostek wytwórczych. Odbiory w 
poszczególnych węzłach pobierają moc ok. 450 W (trzy 
fazy). Stacja transformatorowa SN/nn znajduje się niedaleko 
głównego punktu zasilania, zatem w rozpatrywanej linii 
występują stosunkowo duże wartości napięć fazowych (251-
252 V). Wartości napięć w każdym węźle sieci są mniejsze 
od wartości granicznej 253 V (poziom napięcia zaznaczony 
linią przerywaną na rys. 5), wynikającej z instrukcji ruchu i 
eksploatacji sieci dystrybucyjnych nn (+10% napięcia 
znamionowego sieci). 

 

 
 

Rys. 5. Wartości skuteczne napięć fazowych w węzłach 
przykładowej linii dla trzech przypadków [11] 

 
Drugi przypadek polega na uruchomieniu jednostki 

wytwórczej przyłączonej do linii w węźle nr 20 (na końcu 
rozpatrywanej linii) i jej praca z mocami –15 kW i +15 var 
(trzy fazy, moce tylko samej jednostki wytwórczej, 
oczywiście w węźle będzie moc pomniejszona o moc 
odbioru). Następuje wzrost wartości napięć we wszystkich 
węzłach linii, ale nadal w żadnym węźle wartość napięcia 
nie przekracza wartości granicznej. 

Komentarza wymaga kwestia znaków przy 
podawanych wartościach mocy. Znak „minus” mocy czynnej 
lub biernej oznacza, że moc jest oddawana (do sieci) z 
instalacji danego węzła, znak „plus” mocy czynnej lub 
biernej oznacza, że moc jest pobierana (z sieci) przez 
instalację danego węzła. 

Przypadek trzeci, to przyłączenie jednostki wytwórczej 
w mikroinstalacji w węźle nr 13 i jej praca z mocami –5 kW 
i +5 var (trzy fazy).  Zwiększa się wartość napięcia we 
wszystkich węzłach rozpatrywanej linii. Jednak wartości 
napięć w węzłach nr: 18, 19 i 20 przekraczają wartość 
graniczną. Taki stan pracy sieci elektroenergetycznej nie jest 
dopuszczalny. W praktyce, w takim przypadku zadziała 
zabezpieczenie nadnapięciowe, ale w mikroinstalacji 
wytwórczej w węźle nr 20. Jednym z technicznych 
rozwiązań jest ograniczenie mocy wprowadzanej do sieci w 
węzłach nr 13 i/lub 20 tak, aby wartości napięć były 
mniejsze od wartości granicznej. Nie jest to łatwe w 
praktyce, ponieważ każdy z prosumentów zainteresowany 
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jest jak największą ilością energii elektrycznej 
wprowadzanej do sieci (aspekty finansowe). Operator sieci 
nie miał możliwości wpływu na wartość mocy jednostek 
wytwórczych (nie ma warunków przyłączenia, jest tylko 
zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji). Mikroinstalacja jest 
własnością prosumenta i jest jego instalacją wewnętrzną, 
zatem nie jest możliwe oddziaływanie operatora na 
urządzenia (np. przekształtniki energoelektroniczne) w 
wewnętrznej instalacji prosumenta. Jednak to operator musi 
zastosować takie rozwiązania techniczne i prawne, które 
pozwolą na pracę prosumenckich mikroinstalacji z mocą 
mniejszą od umownej praktycznie w każdych warunkach 
pracy sieci. 

Tak powstał problem regulacji napięcia w 
elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych nn. Do tej 
pory regulacja napięcia w tego typu sieciach odbywała się 
okresowo poprzez zmianę przekładni transformatora w stacji 
SN/nn (zmiana położenia zaczepów uzwojeń). 
Transformatory w stacjach SN/nn nie są wyposażone w 
podnapięciowe przełączniki zaczepów (tak jak 
transformatory w stacjach WN/SN), które umożliwiałyby 
regulację napięcia w czasie pracy sieci. 

Jednym ze sposobów regulacji napięcia w 
elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych nn jest 
wprowadzenie w początkowym odcinku linii 
wyprowadzanej ze stacji SN/nn dodawczego źródła napięcia 
[11]. Odpowiednie wysterowanie tego źródła powoduje, że 
poprzez wprowadzenie napięcia dodawczego można 
regulować wartości napięć w węzłach linii. Efekt 
zastosowania tego sposobu pokazano na rysunku 6, wartości 
napięć oznaczone numerem 1. 

 

 
 

Rys. 6. Wartości skuteczne napięć fazowych w węzłach 
przykładowej linii z zastosowaniem trzech sposobów regulacji 

napięcia [11] 
 
Wartości napięć we wszystkich węzłach rozpatrywanej 

linii nie przekraczają wartości granicznej. Tego typu układy 
są już oferowane komercyjnie. Przykładem jest 1-fazowy 
system LVRSysTM [12]. 

Drugim sposobem regulacji napięcia jest zmiana 
wartości mocy biernej w przekształtnikach mikroinstalacji 
wytwórczych. Jednak sposób ten, omawiany m.in. w [13], z 
przyczyn formalno-prawnych, ale i technicznych jest trudny 
do realizacji. Na rysunku 6 (słupki oznaczone numerem 2) 
pokazano efekt zmiany napięć w węzłach na skutek zmiany 
wartości mocy biernej w przekształtnikach jednostek 
wytwórczych przyłączonych w węzłach 13 (+1,0 kvar) i 20 
(+3,0 kvar). 

Trzeci sposób polega na dołączeniu dławika 
regulacyjnego, który zainstalowano w rozdzielni nn stacji 
transformatorowej SN/nn. Wyniki uzyskane z 

zastosowaniem tego sposobu przedstawiono na rysunku 6, 
słupki oznaczone numerem 3. W analizowanym przypadku 
dławik regulacyjny pobiera z sieci (trzy fazy) moc czynną 
+900 W oraz moc bierną +8,96 kvar. 

Kolejny problem dotyczy odbiorców energii 
elektrycznej, którzy są przyłączeni do elektroenergetycznej 
sieci dystrybucyjnej w sąsiedztwie z mikroinstalacjami 
prosumenckimi. Problem polega na tym, że jeżeli zwiększa 
się wartość napięcia w węźle linii elektroenergetycznej, 
spowodowana generacją jednostki wytwórczej w 
„sąsiednim” węźle, to należy się spodziewać zwiększenia 
rachunków ze energię elektryczną. 

Dla specjalistów elektroenergetyków jest to problem 
pozorny. Faktem jest zwiększenie wartości napięcia na 
skutek generacji jednostki wytwórczej zainstalowanej w 
sąsiedztwie (np. rys. 5). Ale taki sam efekt można uzyskać 
jeżeli w sąsiedztwie, np. w budynku jednorodzinnym z małą 
działalnością produkcyjną, zostaną wyłączone odbiorniki 
pobierające znaczną moc z sieci. Również wzrośnie wartość 
napięcia w węzłach, na skutek mniejszych spadków napięć 
w poszczególnych odcinkach linii. Dlatego w umowach 
przyłączeniowych instalacji odbiorczych mamy odwołanie 
do instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych nn, 
w których dopuszcza się zmianę wartości napięcia w 
zakresie ±10% napięcia znamionowego sieci. 

Nie jest też prawdziwe stwierdzenie, że wzrost wartości 
napięcia zasilającego odbiornik nn w każdym przypadku 
spowoduje zwiększenie jego mocy. Na rysunku 7 
przedstawiono zależność natężenia prądu oraz mocy w 
funkcji napięcia zasilającego: 1) komputer osobisty, 2) 
halogenowe źródło światła oraz 3) świetlówkę kompaktową. 

 

 
 

Rys. 7. Zależność natężenia prądu i mocy w funkcji napięcia 
zasilającego dla: 1) komputera osobistego, 2) halogenowego źródła 

światła oraz 3) świetlówki kompaktowej 
 
Wyraźnie widać, że w przypadku źródeł światła 

następuje rzeczywiście zwiększenie pobieranej mocy na 
skutek zwiększenia wartości napięcia. W przypadku 
komputera osobistego taki wzrost mocy nie występuje. 
Wartość napięcia zwiększa się, ale natężenie prądu maleje, 
co w efekcie powoduje pozostanie wartości mocy na tym 
samym poziomie, niezależnie od wartości napięcia. Taki 
efekt uzyska się w przypadku stosowania zasilaczy z 
zaawansowanymi układami energoelektronicznymi (np. 
przetwornice impulsowe), które stabilizują napięcie lub prąd 
zasilający bezpośrednio odbiornik energii elektrycznej. 

Jeżeli wartości napięć w węzłach linii 
elektroenergetycznej nn będą utrzymywane w przedziale 
dopuszczalnym ±10% napięcia znamionowego sieci, to nie 
ma podstaw do formułowania zarzutów o niekorzystny 
wpływ mikroinstalacji prosumenckich na odbiorniki 
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„sąsiednie” w zakresie niekorzystnych skutków zwiększenia 
poboru mocy. 

 
5. WNIOSKI KO ŃCOWE 

 
Prosument jest to użytkownik i konsument energii, 

który również wytwarza energię w celu jej skonsumowania 
we własnym zakresie, wytwarza energię na własny użytek. 
Idea prosumpcji w kontekście promowania odnawialnych 
źródeł energii jest korzystna i pożądana w polityce 
energetycznej państwa. Dąży się do stanu, w którym 
pozyskana energia jest spożytkowana najlepiej w miejscu jej 
pozyskania, a ewentualna nadwyżka energii powinna być 
magazynowana lub wprowadzona do wspólnej sieci 
dystrybucyjnej. 

Przyłączanie mikroinstalacji do elektroenergetycznych 
sieci dystrybucyjnych nn może spowodować problemy z 
utrzymaniem wartości napięć we wszystkich jej węzłach na 
poziomie poniżej wartości dopuszczalnej. Obowiązkiem 
operatora sieci jest zapewnienie technicznych warunków 
funkcjonowania sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wymusi to potrzebę regulacji napięcia w sieciach nn z 
mikroinstalacjami. 

Wraz z technicznym rozwojem mikroinstalacji 
prosumenckich niezbędne jest prowadzenie akcji 
edukacyjnej odbiorców energii elektryczne, aby przez 
niewłaściwe, tendencyjne i wybiórcze interpretowanie 
faktów nie tworzyli lobby przeciwników tego typu instalacji. 

 
6. BIBLIOGRAFIA 

 
1. Kacejko P.: Generacja rozproszona w systemie 

elektroenergetycznym, Wydawnictwa Uczelniane 
Politechniki Lubelskiej, Lublin 2004. 

2. Cieślik S., Siegert J.: Generacja rozproszona w 
elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych – 
wczoraj – dziś – jutro, Rynek Energii Nr I (VI), 2011, 
str. 82-87. 

3. Cieślik S., Zieliński K.: The analysis of switching 
processes of a small wind farm connected to the electric 

power distribution MV system, Problems of Automated 
Electrodrives. Theory and Practice, Lvov, 2009, pp. 
334-335. 

4. Cieślik S., Markiewicz A.: Ocena wpływu elektrowni 
wiatrowych małej mocy na elektroenergetyczną sieć 
dystrybucyjną średniego napięcia, Materiały XV 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej APE’2001, 
tom IV, Jurata, 2011, str. 123-131. 

5. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r., 
(Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z poźn. zm.). 

6. Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 
lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 478). 

7. Kacejko P., Pijarski P., Gałązka K.: Prosument – 
krajobraz po bitwie, Rynek Energii Nr 2 (117), 2015, 
str. 40-44. 

8. Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych 
źródeł energii do 2020 roku, Opracowanie Instytutu 
Energetyki Odnawialnej, Warszawa, 2013. 

9. Cieślik S., Boniewicz P.: Prosumer micro-installation in 
Poland possibility analysis, Inżynieria odnawialnych 
Źródeł Energii, red. A. Mroziński, Bydgoszcz, 2014, pp. 
307-317. 

10. Mućko J.: Tranzystorowe falowniki napięcia z 
szeregowymi obwodami rezonansowymi, Rozprawy Nr 
148, Wydawnictwa Uczelniane UTP, Bydgoszcz, 2011. 

11. Cieślik S.: Regulacja napięcia w sieciach 
dystrybucyjnych niskiego napięcia z mikroinstalacjami, 
Materiały XVII Sympozjum „Współczesne urządzenia 
oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i 
informatyczne”, Poznań, 2014, str. 24-27. 

12. A-Eberle: Special Publication: It’s all about finding the 
right voltage, May, 2013. 

13. Sobierajski M., Rojewski W.: Kryteria przyłączania 
OZE do sieci nN, Materiały VI Konferencji 
Przyłączanie i Współpraca OZE z Systemem 
Elektroenergetycznym, Warszawa, 25-26 czerwca 2014 
r., str. 73-94. 

 

 
 

PROSUMER MICRO-INSTALLATION IN POLAND – BENEFITS AN D RISKS 
 

The polish law facilitates the connection of prosumer micro-installations to the LV electric power network. Facilitation 
are formal legal and financial (the possibility for financing the investment or preferential price for electricity). Technical 
aspects of the distribution networks operation with distributed generation (prosumer micro-installations) are not considered. 
The paper assesses the benefits and risks of existence prosumer micro-installations. Technical operation states of the network 
with distributed generation are considered. We analyzed the problems the network operators. The paper explains the concerns 
of electricity consumers, who are connected to the distribution network with prosumer micro-installations, for increasing 
charges for electricity consumption. 

 
Keywords: distributed generation, micro-installation, LV power networks. 
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Streszczenie: Dogodne warunki terenowe Wzgórza Szubienicznego w Gdańsku oraz istniejąca tam infrastruktura stanowią podstawę do 
rozważenia koncepcji doposażenia instalacji badawczej Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji 
Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2 w skojarzony, hydro-wiatrowy zespół wytwórczy. W artykule zaproponowano koncepcję budowy 
elektrowni pompowo-szczytowej z turbinami Francisa oraz elektrowni wiatrowej, na którą będą składać się: turbina konwencjonalna oraz 
innowacyjna turbina typu CRWT. 
 
Słowa kluczowe: turnia wiatrowa, elektrownia szczytowo-pompowa, rozproszona generacja energii 

 
1. WPROWADZENIE 

 
Idea rozproszonego wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej pojawia się wraz z najnowszymi światowymi 

trendami w funkcjonowaniu sieci rozdzielczych. Zdecentralizowane wytwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej jest 
wdrażane zarówno w ramach inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ang. Smart Grids), jak i mikro-sieci (ang. 
Microgrids). W mikro-sieciach mają funkcjonować odnawialne źródła energii, w tym elektrownie wiatrowe, słoneczne i 
wodne, generatory gazowe i paliwowe, oraz zasobniki energii. Rozwój technologii sieci elektroenergetycznych z 
rozproszonym wytwarzaniem i magazynowaniem energii wymaga badań prowadzonych w odpowiedniej infrastrukturze 
laboratoryjnej. 

W roku 2010 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej rozpoczął budowę Laboratorium 
Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2. Wyposażone i 
uruchamiane właśnie Laboratorium ma oferować proinnowacyjne usługi badawczo-rozwojowe, szkolenia, usługi doradcze 
i projektowe w obszarze elektroenergetyki odnawialnej, generacji rozproszonej, integracji źródeł i zasobników energii z 
siecią elektroenergetyczną i innych obszarach nowoczesnej elektroenergetyki i energoelektroniki. Instalacja badawcza 
laboratorium LINTE^2 ma postać złożonego, konfigurowalnego modelu fizycznego aktualnych oraz przyszłościowych 
systemów elektroenergetycznych, obejmującym urządzenia wytwórcze energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania 
energii oraz linie przesyłowe, urządzenia transmisyjne, przekształtniki energoelektroniczne, a także regulowane odbiorniki 
energii.  

 
2. UWARUNKOWANIA TERENOWE ROZBUDOWY INFRASTRUKURY BADA WCZEJ LABORATORIUM 

LINTE^2 
 

Warunki terenowe i istniejąca infrastruktura jest wyjątkowo sprzyjającą dla doposażenia instalacji badawczej LINTE^2 
w elektrownię wiatrową i małą elektrownię szczytowo-pompową. Warunki sprzyjające budowie elektrowni szczytowo-
pompowęj są następujące: 

a) budynek laboratorium LINTE^2 powstał w bezpośrednim sąsiedztwie stacji pomp Sobieski, która jest przewidziana do 
wyłączenia z eksploatacji - fot.1 i rys.1; 

b) na wzgórzu Szubienicznym znajduje się nieczynny od kilkudziesięciu lat zbiornik "Stary Sobieski" na wodę pitną o 
pojemności 5000 m3; 

c) zbiornik "Stary Sobieski" jest połączony ze stacją pomp "Sobieski" trzema żeliwnymi rurociągami o średnicach 2 x 
Ø500 mm + 1 x Ø200 mm; 

d) wzdłuż zachodniej pierzei budynku LINTE^2 znajduje się skanalizowany odcinek koryta potoku Królewskiego 
(nazywanego też Bystrzec), na którym, w ramach otwarcia się kampusu PG na wodę, ma być zbudowany staw rekreacyjno-
retencyjny; 

e) różnica rzędnych zbiornika Stary Sobieski i średniego poziomu wody w potoku Królewskim wynosi ok. 45 m. 
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f) Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o. zamierzająca włączyć ww. obiekty do tworzonego 
muzeum wodociągownictwa, jest zainteresowana uatrakcyjnieniem tej infrastruktury; 

g) niestety, ze względu na stan techniczny, zbiornik Stary Sobieski nie może być już napełniany i zostanie w całości 
udostępniony do zwiedzania.   

Za budową elektrowni wiatrowej na wzgórzu Szubienicznym przemawia wynosząca ok. 50 m n.p.m. wysokość szczytu, 
występujące tam dobre warunki wietrzności oraz brak zabudowy w promieniu ponad 400 m. Utrudnieniem, natomiast  w 
ustaleniu lokalizacji masztów jest istniejąca napowietrzna linia wysokiego napięcia. W celu ograniczenia procedur uzyskania 
pozwolenia na budowę elektrownia wiatrowa powinna się charakteryzować minimalnym oddziaływaniem na środowisko, w 
tym wysokość masztu do 20 m, niski poziom hałasu i infradźwięków. 
 

 
 

Fot. 1. Widok wzgórza Szubienicznego i stacji pomp 
Sobieski z budynku LINTE^2 przy ul. Sobieskiego 5 

 
3. KONCEPCJA BUDOWY ELEKTROWNI SZCZYTOWO-POMPOWEJ 

 
W ramach koncepcji budowy małej elektrowni szczytowo-pompowej przewiduje się wykorzystanie części istniejącej 

infrastruktury z zachowaniem przeznaczenia stacji pomp Sobieski przy ul. Sobieskiego i zbiornika Stary Sobieski jako 
obiektów projektowanego Gdańskiego Muzeum Wodociągownictwa. Nowo-projektowane obiekty i urządzenia będą 
umiejscowione na działkach będących własnością GIWK - na zasadzie odpowiedniej umowy PG - GIWK, bądź na działkach 
będących własnością PG. Nie wyklucza się też przejęcia uporządkowania przez PG działek sąsiednich. Zgodnie z rys. 1. 
przewiduje się: 

a) budowę na Potoku Królewskim stawu jako zbiornika dolnego elektrowni szczytowo-pompowej i wykonanie dwóch 
rurociągów o średnicy Ø630 mm od stawu do stacji pomp Sobieski (działka nr 0054.236 należąca do PG); 

b) budowę na wzgórzu Szubienicznym (działka nr 0054.293 należąca do GIWK) nowego zakrytego zbiornika na wodę; 
betonowy zbiornik powinien być zagłębiony w ziemi od strony południowej istniejącego zbiornika "Stary Sobieski"; 

c) wykorzystanie istniejących rur żeliwnych (działka nr 0054.264 należąca do GIWK) pomiędzy stacją pomp Sobieski a 
zbiornikiem Stary Sobieski poprzez wprowadzenie do nich rur z polietylenowych PE, oraz położenie krótkich odcinków 
nowych rurociągów; 

d) zainstalowanie w stacji pomp Sobieski dwóch nowych odwracalnych zespołów pompowych Francisa o zmiennej 
prędkości, z przemiennikami częstotliwości. 

Proponuje się zatem górny zbiornik o pojemności użytkowej 2000 m3 w postaci 2 betonowych zbiorników 
prefabrykowane, modułowe, owalne, o wymiarach: głębokość 6 m, długość wew. 57,5 m, wys. wew. 3 m, naziom ok 2m. 
Umiejscowienie zbiorników przedstawiono na rys. 1. Zbiorniki górne elektrowni połączyć trzema rurociągami wykonanymi 
rurami PE wciąganymi do istniejących rur żeliwnych na większej części długości ich trasy - rys. 1. Dwie rury PE o średnicy 
450 mm wprowadzić do stacji pomp Sobieski a jedną o średnicy 150 mm, jako przelewową, do koryta potoku Królewskiego.  

Dla zbiornika dolnego - stawu przyjęto również pojemność użytkową 2000 m3, zakładając wysokość zwierciadła nad 
dnem 2,5 m i powierzchnię 1000 m2. 

Przyjęto, że elektrownia szczytowo-pompowa będzie wyposażona w dwie odwracalne pompy Francisa o mocy zbliżonej 
do aktualnie zainstalowanych pomp w stacji Sobieski, tj. 45 kW. Każda z pomp powinna pompować do górnego zbiornika z 
natężeniem:  

 
Q= P/(9,81 H 0,8) = 0,13 m3/s,  (1) 

gdzie: spadek H = 45 m.  
Jeśli przyjąć zarówno zbiornik dolny jak i górny o pojemności użytkowej 2000 m3, to przepompowanie wody przez jedną 

pompę nastąpi w ciągu ok. 4,5 godziny. Podobny czas można przyjąć dla spuszczania wody ze zbiornika górnego do dolnego 
przy pracy generatorowej jednej turbiny. 

Maszyny elektryczne zestawów pompowych będą podłączone za pośrednictwem nawrotnych przemienników 
częstotliwości. Pozwoli to wyeliminować przekładnie mechaniczne oraz ograniczyć funkcję mechanicznych regulatorów 
turbin. 

Elektrownia szczytowo-pompowa będzie konfigurowana w badanych w Laboratorium LINTE^2 sieciach i mikro-
sieciach elektroenergetycznych z różnymi źródłami i zasobnikami energii elektrycznej. Sterowanie i monitoring elektrowni 
wiatrowej będzie realizowany ze sterowni laboratorium oraz lokalnie w stacji pomp Sobieski. W czasie poza badaniami 

Wejście do zbiornika Stary Sobieski 

Stacja pomp Sobieski 

Budynek do rozbiórki 
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elektrownia szczytowo-pompowa może  oddawać energię na potrzeby zespołu budynków Wydziału Elektrotechniki i 
Automatyki przy ul. Sobieskiego 5-7. Nadmiar energii może być oddawany poprzez linie kablowe SN do zasilania Kampusu 
PG przez stację PG-1. Koszt budowy elektrowni szczytowo-pompowej szacuje się 5 mln zł. Pracujące w stacji pomp 
nowoczesne odwracalne zespoły pompowe będą stanowiły dodatkową atrakcję dla zwiedzających stację pomp Sobieski.  

 
4. KONCEPCJA BUDOWY ELEKTROWNI WIATROWEJ 

 
4.1. Charakterystyka turbin wiatrowych 

W ramach koncepcji proponuje się skojarzenie opisanej w p. 3. elektrowni szczytowo-pompowej z elektrownią wiatrową 
tworząc zespół hydro-wiatrowy. 

Większość spotykanych obecnie turbin wiatrowych to konstrukcje 3-płatowe, jednowirnikowe. Rozwijana przez 
dziesięciolecia koncepcja pozwoliła na stworzenie niezawodnych elektrowni wiatrowych generujących moce na poziomie 
kilku megawatów. Jednak pomimo niezaprzeczalnych zalet, rozwiązanie to nie jest idealne do konwersji energii wiatru na 
energię elektryczną. 

Limit Betz’a określa maksymalną ilość energii możliwej do wydobycia ze strumienia powietrza. Dla tradycyjnych turbin 
wynosi on zaledwie 59,3%. Na przestrzeni lat moc turbin wiatrowych zwiększano projektując coraz dłuższe łopaty wirników. 
Jednak koszt wydłużania łopat rośnie nieporównywalnie szybciej niż generowany w ten sposób zysk energetyczny. Dużym 
problemem jest również wysoki poziom hałasu akustycznego i wibracji. Dlatego powstało wiele alternatywnych koncepcji 
elektrowni wiatrowych. Wśród nich można wymienić turbinę typu CRWT. 

 
Turbina CRWT to silnik wiatrowy posiadający dwa 

niezależne wirniki osadzone na osobnych wałach, 
znajdujących się w jednej osi. Geometria łopat 
zaprojektowana jest tak by wirniki obracały się 
przeciwbieżnie. Typowe konfiguracje turbiny przedstawia 
rysunek 2. Energia kinetyczna Pw zmagazynowana w 
strumieniu powietrza o gęstości ρ opisana jest zależnością 
(2) i zależy głównie od prędkości wiatru V0 w potędze 
trzeciej, przecinającego powierzchnię A.  
 

            
(2) 

 
Efektywność energetyczna turbiny określana jest jako 

współczynnik mocy Cp = PT/Pw, gdzie PT to moc uzyskana 
na wale wirnika. Na początku ubiegłego stulecia Betz 
wykazał, że niezależnie od budowy wirnika, maksymalna 
ilość energii, którą da się wydobyć ze strumienia powietrza 
przepływającego przez dysk wynosi 59,3%. Newman w [1] 
wykazał, że dla n=2 dysków wartość ta wzrasta do 64%, a w 
przypadku n=∞ do 67,7%. Współczesne elektrownie 
wiatrowe pracują z współczynnikiem mocy na poziomie 
Cp=0,4~0,5, nie wykorzystując znacznych ilości energii 
pozostającej w strumieniu powietrza za wirnikiem. Strumień 
powietrza przechodząc przez wirnik zostaje skręcony 
przeciwnie do kierunku obrotu wirnika. Zatem, atrakcyjna 
staje się idea wykorzystania drugiego wirnika obracającego 
się przeciwbieżnie, odzyskującego część traconej energii. 

Koncepcja turbiny wiatrowej CRWT jest tematem wielu 
publikacji. Autorzy raportują o wzroście efektywności nawet 
o około 20-30%. Badania prowadzone są eksperymentalnie 
w tunelach aerodynamicznych, jak i z wykorzystaniem 
metod komputerowej analizy CFD (ang. Computational 
Fluid Dynamics). Badania eksperymentalne  potwierdzające 
wzrost współczynnika mocy Cp przeprowadzono np. w [2,3]. 
Przy pomocy analizy CFD w [4,5] wykazano wzrost 
efektywności rzędu 10%. W [6] zademonstrowano, że 
turbina CRWT jest w stanie wyprodukować 43,5% energii 
więcej w ujęciu rocznym. 

Do zalet turbiny typu CRWT można zaliczyć wzrost 
współczynnika mocy Cp i gęstości mocy przy jednakowej 

powierzchni omiatanej przez wirnik; niższą prędkość „cut-in”; wyeliminowanie w niektórych rozwiązaniach przekładni 
pomiędzy wałem wirnika a generatorem; redukcję momentów skręcających działających na wieżę; prawdopodobną redukcję 
hałasu i wibracji konstrukcji. 
 

 
 

Rys. 1. Topografia obiektów LINTE^2-Szubieniczne, gdzie: A - Budynek 
LINTE^2, B - stacja pomp Sobieski, C- zbiornik Stary Sobieski, D - 

projektowany nowy zbiornik, E - projektowany staw rekreacyjny/retencyjny, 
F - projektowany maszt elektrowni wiatrowej, G -  istniejące rurociągi, H - 

projektowane nowe rurociągi, I - stacja zasilająca LINTE^2, J - trasa kablowa   
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Rys.2. Konfiguracje turbin: a) turbina klasyczna b) turbina typu CRWT z wirnikami po obu stronach wieży, c) turbina typu CRWT z 

wirnikami po stronie „upstream” wieży 
 
4.2. Wybór turbin wiatrowych 
  Do potrzeb badawczych LINTE^2 można przyjąć moc  
elektrowni ok. 50 kW. Korzystne dla prowadzonych badań byłoby dysponowanie przynajmniej dwoma niezależnymi 
generatorami wiatrowymi. Zdecydowano o zastosowaniu jednej referencyjnej, konwencjonalnej turbiny 3-płatowej oraz 
eksperymentalnej turbiny typu CRWT. Zestawienie obu tych konstrukcji o zbliżonych wymiarach w obszarze o jednakowych 
warunkach wiatrowych pozwoli na obiektywną ocenę koncepcji turbiny CRWT. Miejsca ustawienia dwóch masztów 
zaznaczono na rys. 1. 
  Jako turbinę konwencjonalną wybrano konstrukcję typu SWP 25-14 o mocy 25 kW, produkowaną przez duńską firmę 
Solid Wind Power. Bazując na przywołanych wcześniej badaniach, zakłada się że turbina CRWT o tych samych gabarytach 
powinna charakteryzować się ok. 20% większą mocą, tj. ponad 30 kW. Zestawienie najważniejszych parametrów turbiny 
SWP 25-14 i planowanej CRWT przedstawiono w tablicy 1. 
 Przyjęto dwa warianty planowanej turbiny CRWT. Wstępnie założono, że dla obu wariantów stosunek średnic wirników 
wyniesie 1:2. 
 Wariant I budowę pełnowymiarowego prototypu według koncepcji szwajcarskej firmy Eotheme - rysunek 3a. W 
proponowanych rozwiązaniach wykorzystano przekładnię planetarną sprzęgającą kinematycznie wały obu wirników. Moc 
wypadkowa przekazywana jest na wał konwencjonalnego generatora elektrycznego. Ideę działania przekładni przedstawia 
rysunek 3b. 
 

Tablica 1. Porównanie parametrów turbin konwencjonalnej i typu CRWT dedykowanych do zainstalowania na wzgórzu Szubienicznym 
Turbina SWP 25-14 CRWT 

Moc znamionowa 25 kW Ok. 30 kW 
Wysokość wieży 18 m 

Całkowita wysokość 25 m 
Średnica pierwszego wirnika 14 m 7  m 
Średnica drugiego wirnika - 14 m 
Zakres prędkości wiatru  3-25 m/s do 25 m/s 

 

 
 
Rys. 3. Koncepcja turbiny wiatrowej typu CRWT projektu Eotheme: a) proponowane konfiguracje; b) opatentowana koncepcja przekładni 

planetarnej sprzęgającej wały wirników [7] 
 
 Wariant II zakłada zaprojektowanie innowacyjnej  turbiny CRWT bez przekładni. Proponuje się użycie 
bezprzekładniowej turbiny z wielobiegunowym, wolnoobrotowym, dwu-wirnikowym generatorem synchronicznym z 
magnesami trwałymi umieszczonymi na zewnętrznym wirniku. W wewnętrznym wirniku zostaną umieszczone uzwojenia 
twornika. Wyprodukowana energia elektryczna zostanie wyprowadzona za pomocą pierścieni ślizgowych. Schemat 
poglądowy rozwiązania umieszczono na rysunku 4. Koncepcja takiego generatora została przestudiowana np. w [8], gdzie 
przebadano prototyp. 
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 Elektrownia wiatrowa będzie konfigurowana w badanych w Laboratorium LINTE^2 w sieciach i mikro-sieciach 
elektroenergetycznych W czasie poza badaniami elektrownia wiatrowa będzie pracowała na potrzeby zespołu budynków 
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 5 - 7. Nadmiar energii będzie gromadzony w postaci energii 
potencjalnej wody pompowanej ze zbiornika dolnego do górnego przez elektrownię szczytowo-pompową lub oddawany do 
zasilania Kampusu PG przez stację PG-1. Koszt budowy elektrowni wiatrowej szacuje się na 3 mln zł. 
 

 
 

Rys. 4. Koncepcja turbiny CRWT bez przekładni: 1) zewnętrzny wirnik z magnesami trwałymi; 2) wewnętrzny wirnik z uzwojeniami 
twornika; 3) pierścienie ślizgowe; 4) wirniki; 5) hamulce; 6) ułożyskowanie. 

 
5. PODSUMOWANIE 
 
 Lokalizacja laboratorium LINTE^2 stwarza doskonałe warunki do rozbudowy jego zewnętrznej infrastruktury 
badawczej o małą elektrownię wiatrową i elektrownię szczytowo-pompową. Budowa przyjętych w opisanej koncepcji 
prototypowej dwu-śmigłowej turbiny wiatrowej oraz dwóch odwracalnych falownikowych zespołów pompowych o zmiennej 
prędkości zwielokrotni ofertę badawczą w zakresie przyszłościowych sieci elektroenergetycznych. 
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THE CONCEPT OF TWO-PROPELLER WIND AND PUMPED STORAG E PLANT-ON THE 

SZUBIENICZNE HILL 
 
Favorable terrain conditions of Szubieniczne Hill in Gdansk and existing infrastructure there are the basis to consider the 
concept of research capabilities extension of Innovative Research Laboratory Power Technologies and Integration of 
Renewable Energy Sources LINTE ^ 2 in the associated hydro-wind power plant. There is a hundred year old water system 
with pump station and 5000 cubic meters reservoir on the Hill with a height of 50 m. This paper proposes a concept of 
construction of small inverter pumped storage power plant with Francis turbines and wind power, which will include: 
conventional and innovative turbine-type CRWT. The implementation of the proposed concept will multiply research offer of 
the laboratories LINTE^2 in terms of future power grids 
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Streszczenie: Artykuł przedstawia efekty badań autora nad 
niezwykle okazałą, ponad stuletnią instalacją elektryczną, która 
zachowała się w zabytkowym obiekcie infrastruktury 
wodociągowej w niemal 100% oryginalnej formie (nie licząc 
częściowej dewastacji). Jest to rzadki przykład tego rodzaju 
zabytku, ponieważ obiekty tego typu i w tym wieku zwykle 
podlegały modernizacji na przestrzeni lat albo, po wyłączeniu z 
eksploatacji zostały całkowicie okradzione. Instalacja w zbiorniku 
Stary Sobieski przetrwała głownie ze względu na utrudniony 
dostęp. Materiał zgromadzony przez autora ma być podstawą 
projektu remontu i uczynnienia opisywanej instalacji w ramach 
projektu Gdański Szlak Wodociągowy, realizowanego przez GIWK 
Sp. z o.o. Artykuł ilustruje specyfikę zagadnienia i zawiera 
wnioski, które należy uwzględnić przy planowaniu prac. 

 
Słowa kluczowe: zbiornik wodny, zabytek techniki, historia 
techniki 

 
1. WSTĘP 

 
Historia "nowożytnych" gdańskich wodociągów liczy 

niemal 150 lat a jej spuścizną jest wiele zachowanych 
historycznych obiektów inżynieryjnych. Niestety, bardzo 
trudno jest znaleźć obiekt, w którym, oprócz samej 
struktury, zachowałoby się również pierwotne wyposażenie 
techniczne. Część takich obiektów jest nadal użytkowana      
i podlegała na przestrzeni lat remontom i przebudowom, 
wraz z wymianą wyeksploatowanych instalacji. Pozostałe 
obiekty, wyłączone z eksploatacji, z reguły były 
dewastowane i rozkradane, w efekcie trudno w nich znaleźć 
choćby ślady wyposażenia.  Dlatego zachowana w ponad 
80% oryginalna instalacja oświetleniowa zbiornika wody 
Stary Sobieski stanowi dziś unikat, o który stanowczo należy 
zadbać, jako o zabytek techniki i świadectwo kultury 
technicznej swoich czasów. 

Zbiornik wody Stary Sobieski (niem. Wasserbehälter 
Galgenberg), oddany do użytku w 1911 roku, pod wieloma 
względami stanowił awangardę technologiczną. Wraz z 
przepompownią wody (Wasserwerk Königstal) stanowił 
zalążek systemu wodociągowego dzielnicy Wrzeszcz, 
którego rozwój trwa do dziś [1]. W pionierskich czasach 
żelbetu konstrukcja tej skali była bardzo śmiałym 
przedsięwzięciem. Rozbudowana instalacja elektryczna, 
telefoniczna i elementy automatyki, ledwie kilkanaście lat po 
oddaniu do użytku elektrowni na Ołowiance, nie były regułą. 

Zbiornik jest potężną podziemną budowlą, na planie 
koła o średnicy około 50m. Całkowita powierzchnia wynosi 
1670 m2, nominalna pojemność wodna - 5000 m3. W 
obiekcie możemy wyróżnić cztery współśrodkowe 
przestrzenie: trzy pierścienie i tzw. serce obiektu - niewielką 
cylindryczną przestrzeń, otoczoną kolumnadą podtrzymującą 
sklepienie. Przestrzenie te tworzą dwie niezależne komory o 
równych powierzchniach i pojemnościach. Pierścień 
środkowy, wewnętrzny i serce obiektu tworzą komorę K1, 
pierścień zewnętrzny stanowi komorę K2. Dodatkowo, 
pierścień zewnętrzny przedzielony jest komorą zasuw KZ - 
dwukondygnacyjnym pomieszczeniem na planie zbliżonym 
do trapezu, zawierającym wejście do obiektu, armaturę         
i zapewniającym komunikację. Powierzchnia komory zasuw 
wynosi około 40 m2, jej zewnętrzna ściana jest jedynym 
elementem zbiornika, widocznym z zewnątrz. Wysokość 
pierścieni, do szczytów sklepień, wynosi 5,5 m i na takiej 
wysokości poprowadzona jest opisywana instalacja. 

Rzędna dna zbiornika wynosi +43,4 m i jest taka sama, 
jak w przypadku politechnicznej wieży ciśnień [2]. Oznacza 
to, że wysokość gmachów Politechniki przyjmowano 
wówczas za referencyjną, przynajmniej na najbliższe lata. 

 

 
 

Rys. 1. Komora K1, środkowy pierścień zbiornika,  
pod sklepieniem widoczne przewody prowadzone na izolatorach 
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Rys. 2. Schemat instalacji [3] naniesiony na rzut zbiornika [4] z zaznaczeniem 
punktów charakterystycznych 

 

K1 

K2 

KZ 

pierścień zewnętrzny 

pierścień wewnętrzny 

pierścień środkowy 

"serce obiektu" 
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Rys. 3. Komora K1, wewnętrzny pierścień zbiornika  
i serce obiektu 

 
2. KRÓTKI OPIS FUNKCJONALNY 
 

Instalacja wewnątrz komór wodnych skomponowana 
została z kilku powtarzalnych elementów, które szczegółowo 
opisane zostały w rozdziale 4. Poprowadzono ją na 
porcelanowych izolatorach, podwieszonych na stalowych 
kotwach pod sklepieniami komór. Od głównych linii, w 
powtarzalnych odstępach, odchodzą kable do opraw 
oświetleniowych. Kable z głównymi liniami łączą specjalne 
złączki. Całą instalację konstruowano jako wodoodporną,    
a kwestię tę potraktowano z dużą przesadą: zastosowano 
przewody w niezwykle solidnej izolacji, podczas gdy sposób 
ich prowadzenia umożliwiał bezpieczne użycie przewodów 
w ogóle nieizolowanych; zastosowano uszczelnienie smołą 
wypustów oprawek, podczas gdy sama ich orientacja 
przestrzenna eliminowała możliwość dostawania się wody 
do wnętrza; do uszczelnienia złączek użyto jednocześnie 
taśmy izolacyjnej, uszczelek i smoły (czyniąc je praktycznie 
nierozbieralnymi).  

 

 
 
Rys. 4. Ogólny wygląd instalacji (widoczny fragment ma 

rozpiętość około 6 m) 
 

W zewnętrznym pierścieniu instalacja została 
podzielona na dwie niezależne gałęzie, które zaczynają się 
przepustami kablowymi przechodzącymi z dwóch 
przeciwległych stron komory zasuw. Co ciekawe, gałęzie te 
nie są dokładnie symetryczne, zawierają też różną ilość 
elementów. Gałąź lewa (patrząc od strony wejścia do 
obiektu) jest dłuższa. 

 

 
 

Rys. 5. Przewody na izolatorach 
 
W środkowym pierścieniu również występuje podział 

na dwie gałęzie, jednak tym razem wychodzące z jednego 
punktu węzłowego (nr 44). Z tego punktu, do przepustu 
prowadzącego do komory zasuw, biegła pojedyncza para 
przewodów (ten fragment nie zachował się). Tutaj gałęzie 
również nie są symetryczne. Gałąź lewa obsługuje więcej niż 
połowę środkowego pierścienia. Gałąź prawa w punkcie 57 
zagina się pod kątem prostym i przechodzi przepustami do 
wewnętrznego pierścienia, gdzie rozgałęzia się na odcinki 
obsługujące wewnętrzny pierścień i tzw. serce obiektu. 

 
3. STAN ZACHOWANIA 

 
W chwili obecnej instalacja jest niesprawna                   

i częściowo zdewastowana. Największe zniszczenia 
występują w miejscach o stosunkowo łatwym dostępie - w 
obrębie wejść do komór i schodów oraz w "tylnej" części 
środkowego pierścienia, w pobliżu ściany - grodzi. Skala 
zniszczeń w zewnętrznym pierścieniu jest zdecydowanie 
większa, niż w pozostałych obszarach - w zasadzie nie 
zachował się tutaj żaden większy fragment instalacji, który 
można uznać za funkcjonalną całość. Odwrotna sytuacja ma 
miejsce w wewnętrznym pierścieniu i w sercu obiektu, gdzie 
można uznać instalację za całkowicie kompletną. Należy 
podkreślić, że uszkodzenia i ubytki dotyczą, w 
zdecydowanej większości, kabli, natomiast istotne 
komponenty w większości zachowały się. Bardzo 
zaawansowana jest korozja wszystkich stalowych kotew       
i haków, która, w połączeniu z dewastacją, spowodowała, że 
w wielu miejscach nie spełniają już one swojej funkcji 
(niektóre oprawki oderwały się i wiszą na kablach). 
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4. KOMPONENTY INSTALACJI 
 
4.1. Oprawki oświetleniowe 

 
Pod względem konstrukcji, oprawki reprezentują 

standard typowy dla początku XX wieku. Mosiężna tuleja z 
wytłoczonym gwintem E27, połączona jest z porcelanowym 
rdzeniem, zawierającym zaciski, służące do przykręcenia 
kabli. Element ten zamknięty jest w dwuczęściowej, 
porcelanowej obudowie. Górna jej część posiada "ucho", 
służące do podwieszenia i dwa wypusty dla kabli 
(skierowane nieco ku dołowi). Oprawki takie funkcjonowały 
samodzielnie, lub w połączeniu z metalowym kloszem, 
mocowanym pomiędzy dwiema skręconymi częściami 
obudowy. Szczegółem, odróżniającym oprawkę zastosowaną 
w zbiorniku od typowej, jest zwieńczenie jej górnej części 
elementem w kształcie grzyba. Uzasadnieniem takiej formy 
miało być zapewne zwiększenie wodoodporności oprawki,   
a dokładnie - zabezpieczenie przed wodą spływającą z góry. 
Wskazuje to na przeznaczenie tego modelu oprawki do 
stosowania na zewnątrz. Nie wydaje się, aby użycie takiego 
elementu było konieczne w przypadku komór zbiornika, tym 
bardziej, że wodoodporność typowego rozwiązania, po 
uszczelnieniu wypustów dla kabli, byłaby i tak bardzo dobra. 
Oprawki w komorach zbiornika zostały zamocowane 
bezpośrednio do sklepienia, za pomocą stalowych haków, 
wypusty dla kabli uszczelniono smołą.  

 

   
 

Rys. 6. Widok ogólny oprawki 
 

 
 

Rys. 7. Komponenty oprawki 
 

 
 
Rys. 8. Porównanie z konstrukcją typową (mimo różnych 

producentów, wszystkie elementy są wzajemnie wymienne) 

4.2. Izolatory 
 
Do poprowadzenia przewodów pod sklepieniami 

zbiornika użyto izolatorów porcelanowych, montowanych 
parami na stalowych kotwach. Rozwiązanie takie stosowano 
na początku XX wieku w obiektach przemysłowych, na 
zewnątrz i wewnątrz budynków.  

Warto zauważyć, że w konfiguracji, w jakiej wykonano 
całą instalację w zbiorniku, można było całkowicie 
bezpiecznie użyć przewodów nieizolowanych, ponieważ 
odstęp między izolatorami eliminował możliwość zwarcia 
przewodów, a wysokość komór eliminowała możliwość 
przypadkowego ich dotknięcia. Izolatory mają gwinty, 
kotwy - nie. Do zamocowania izolatorów na kotwach użyto 
wypełnienia z papieru lub podobnego materiału; obecnie te 
mocowania są stosunkowo luźne. Interesujący jest sposób 
wiązania kabli na izolatorach w punktach węzłowych. 

 

  
 

Rys. 9. Izolatory 
 

    
 

Rys. 10. Zestaw: izolatory + kotwa 
 

4.3. Złączki 
 
Zasadniczym elementem łączącym przewody jest 

dwuczęściowy mosiężny zacisk, skręcany śrubką. Dla 
zapewnienia wodoszczelności połączeń, zaciski zostały 
zamknięte w obudowach. Obudowy wykonane zostały jako 
ceramiczne odlewy, składają się z dwóch części - górnej, w 
formie litery "U" i dolnej, w postaci płytki, sfazowanej 
wzdłuż dłuższych krawędzi, wsuwanej w część górną. W 
miejscach wprowadzenia kabli do obudów zastosowano 
uszczelki i, dodatkowo, uszczelnienie za pomocą smoły. 
Spotyka się też taśmę izolacyjną. Ten sposób uszczelnienia 
uczynił złączki bardzo trudnymi w demontażu, a przy próbie 
naprawy w rzeczywistych warunkach pracy, praktycznie 
jednorazowymi. 

Złączki te wykorzystano do przyłączenia oprawek 
oświetleniowych do linii kablowych, oplatających komory    
i do innych połączeń. Co ciekawe, nie użyto ich w punkcie 
66, gdzie również występowała konieczność łączenia kabli z 
uwagi na rozgałęzienie. W tym miejscu widać tylko taśmę 
izolacyjną. 

Obudowy są sygnowane "D.R.G.M." (Deutsche 
Reichsgebrauchsmuster - Zastrzeżony Wzór Użytkowy 
Rzeszy Niemieckiej - oznaczenie funkcjonujące w latach 
1891 - 1945). 
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Rys. 11. Złączki - wygląd ogólny i komponenty 
 

 
 

Rys. 12. Sposób łączenia kabli wewnątrz złączki 
 

 
 

Rys. 13. Przykład łączenia kabli bez użycia złączek 
 

4.4. Przewody 
 

Wykorzystano kable w niezwykle solidnej izolacji. 
Rdzeń kabla stanowił drut miedziany o przekroju 1.5 mm2, 
który umieszczono w trzech warstwach izolacji: gumie, 
tkaninie i ołowianym pancerzu. Tak skonstruowany kabel 
był całkowicie wodoszczelny i wysoce odporny na czynniki 
zewnętrzne. Ponadto, po uformowaniu, zachowywał kształt, 
co sprzyjało specyficznemu wiązaniu go na izolatorach. 
Całkowita grubość kabla, wraz z izolacją - 5.5 mm. 

 

 
 

Rys. 13. Kabel z widocznymi warstwami izolacji 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI  
 

Rozwiązanie zastosowane w zbiorniku Stary Sobieski 
przypomina system linkowy, popularny obecnie i stosowany 
do aranżowania oświetlenia halogenowego o niewielkiej 
mocy, przy czym instalacja w zbiorniku jest znacznie 
masywniejsza. Założeniem jest rozpięcie linii kablowej 
pomiędzy skrajnymi punktami i równoległe dołączanie do 
niej punktów świetlnych w określonych odstępach. W 
odróżnieniu od popularnych dzisiaj rozwiązań, linie kablowe 
w zbiorniku nie pełnią funkcji nośnej dla oprawek - te 
zostały powieszone za pomocą haków bezpośrednio do 
sklepienia. Kształt linii tylko w niewielkim stopniu jest 
utrzymywany przez naciąg, bardziej przez bardzo dużą 
sztywność kabli. 

W punktach skrajnych kable zostały zawiązane na 
izolatorach. Sposoby wiązania są powtarzalne i można 
wyróżnić dwa główne ich typy: 

Typ 1 zastosowano w faktycznych skrajnych punktach 
każdej z gałęzi i przy przepustach pomiędzy pierścieniami 
zbiornika. Po owinięciu wokół korpusu izolatora i 2 - 3 
krotnym opleceniu wokół linii, kabel wywijano                     
i przewlekano przez otwór w główce izolatora, w kierunku 
przeciwnym do linii. Dalej kabel mógł być połączony, za 
pomocą złączki, z oprawką (punkty 22, 23, 56, 65), z 
doprowadzeniem zasilania (punkty 3 i 39) lub trafić do 
przepustu (punkt 59). Przy pozostałych przepustach 
zastosowano układ odwrócony, tzn. dalszy ciąg linii 
stanowił kabel przewleczony przez otwór izolatora (punkty 
67 i 78). W przypadku punktu 70 występuje niepełne 
wiązanie. W punkcie 80 oprawkę podłączono bezpośrednio 
do kabli wychodzących z izolatora (brak złączek). 

 

 
 

Rys. 14. Wiązanie typu 1 - rekonstrukcja 
 

 
 

Rys. 15. Wiązanie typu 1 - przykład użycia 
Typ 2 występuje w zewnętrznym pierścieniu, w pośrednich 
odcinkach pomiędzy przepustami z komory zasuw                 
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a głównymi liniami obu gałęzi (punkty 2 i 40). Nie sposób 
stwierdzić, dlaczego w tych miejscach zastosowano takie 
"dwustopniowe" doprowadzenie zasilania do linii. Ponieważ 
zniszczenia w obrębie punktów 1, 2 i 3 oraz 39, 40 i 41 są 
znaczne, obecnie nie ma możliwości rozpoznania struktury 
instalacji w tych miejscach "w naturze". Rekonstrukcję na 
podstawie wykopalisk przedstawia rys. 18. Wiązaniem typu 
2 zostały również podłączone: zasilanie w punkcie 44           
i oprawka w punkcie 77. 
 

 
 

Rys. 16. Wiązanie typu 2 - rekonstrukcja 
 

  
 

Rys. 17. Wiązanie typu 2 - przykłady użycia 
 

 
 

Rys. 18. Schemat doprowadzenia zasilania do linii w zewnętrznym 
pierścieniu (punkty 37 - 41, rysunek bez zachowania skali) 
 
W pozostałych punktach, nie będących skrajnymi, 

wiązania nie występują - kable zostały poprowadzone przez 
otwory w izolatorach. Regułę tę spełnia także, nietypowo 
wyglądający, punkt 57. Istotnie nietypowymi                           
i wymagającymi indywidualnego podejścia, są punkty 
"rozgałęźne", 44 i 66. 

W punkcie 44 występuje "spiętrzenie" funkcji: punktu 
świetlnego, doprowadzenia zasilania od przepustu z komory 
zasuw (punkt 42) i rozdzielenia zasilania pomiędzy dwie 
gałęzie, obsługujące środkowy pierścień. Kable 
doprowadzające zasilanie zamocowane zostały 
standardowymi wiązaniami typu 2 (aczkolwiek 

występowania w tym miejscu złączek nie można obecnie 
potwierdzić). Kable stanowiące główne linie gałęzi lewej      
i prawej zostały zamocowane z użyciem nieco 
zmodyfikowanej wersji wiązania typu 1. Różnica polegała 
na tym, że, po opleceniu wokół linii i wywinięciu, kable nie 
zostały przewleczone przez otwory izolatorów (zajęte przez 
kable doprowadzające zasilanie), tylko od razu umieszczone 
w złączkach. W tych miejscach w złączkach zeszły się 
cztery kable: linie gałęzi lewej i prawej, doprowadzenie 
zasilania i odgałęzienie punktu świetlnego. Warto też 
zauważyć, że izolatory z "dolnej" (wg rys. 19) pary 
obwiązane są w efekcie dwoma kablami. W zasadzie można 
się tu dopatrzyć dwustopniowego przyłączenia zasilania, 
podobnego do zastosowanego w punktach 2-3 i 39-40, 
jednak w przypadku punktu 44 sens takiego rozwiązania jest 
bardziej namacalny. 

 

 
 

Rys. 19. Punkt 44  - schemat (bez zachowania skali)  
i wygląd rzeczywisty 

 
W punkcie 66 wiązania, podobne do wyżej opisanych, 

nie są widoczne, występują natomiast łączenia dwóch 
krzyżujących się linii bez użycia złączek. 

 
6. WNIOSKI  

 
Tablica 1. Podsumowanie 
 

 
długość 
instalacji 

stan 
pierwotny 

braki / 
odsetek braków 

pierścień 
zewnętrzny 

110 m 
78 izolatorów 
22 złączki 
9 oprawek 

10 izolat. (13%) 
15 złączek (68%) 
4 oprawki (44%) 

pierścień 
środkowy 

77 m 
46 izolatorów  
14 złączek 
7 oprawek 

2 izolatory (4%) 

pierścień 
wewnętrzny 

40 m 
28 izolatorów 
6 złączek 
3 oprawki 

- 

serce  
obiektu 

3 m 
6 izolatorów 
1 oprawka 

- 

cały 
zbiornik 

230 m 
158 izolatorów  
42 złączki 
20 oprawek 

12 izolatorów (8%) 
15 złączek (35%) 
4 oprawki (20%) 

 
Instalacja oświetleniowa w zbiorniku Stary Sobieski 

jest bardzo wartościowym i spektakularnym zabytkiem 
techniki z początku XX wieku. Poza jednym wtórnym 
elementem (oprawką w punkcie 44), uniknęła jakichkolwiek 
przekształceń i przeróbek. Z tych względów należy zadbać o 
to, aby wszystkie zachowane komponenty zostały starannie 
zabezpieczone. Niestety, z uwagi na bardzo zaawansowaną 
korozję stalowych elementów podtrzymujących instalację, w 
każdym wariancie, zakładającym pozostawienie jej na 
miejscu, konieczny będzie jej demontaż a następnie 
wymiana wszystkich kotew i haków na nowe, wykonane wg 
wzoru i, tym razem, starannie zabezpieczone antykorozyjnie. 
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6.1. Możliwe trudności na etapie remontu 
 
- Wszystkie stalowe kotwy, na których zawieszone są 

elementy instalacji, są całkowicie skorodowane i muszą 
zostać wymienione na nowe, wykonane wg oryginalnego 
wzoru (por. rys. 10). 

- Uszczelnienie porcelanowych obudów złączek za 
pomocą smoły znacznie utrudnia ich otwarcie. Autor nie 
wypraktykował dotychczas skutecznej metody. Nadmiar 
smoły z elementów skutecznie daje się usuwać za pomocą 
noża, z jednoczesnym moczeniem w wodzie z detergentem. 
Do czyszczenia elementów z niewielkich ilości smoły 
dobrze nadaje się benzyna ekstrakcyjna lub aceton. Wydaje 
się, że pomóc może też podgrzanie elementów, np. w ciepłej 
wodzie. 

- Końcówki haków, na których zawieszone są oprawki 
oświetleniowe, obrosły produktami korozji, co spowodowało 
ich trwałe zaklinowanie w porcelanowych uszkach oprawek. 
W żadnym wypadku nie należy próbować usuwać ich 
mechanicznie (np. metodą przewiercania). Skutecznym 
sposobem jest moczenie uszka, wraz z zaklinowanym 
elementem, w Fosolu i okresowe wydłubywanie 
rozluźnionych fragmentów za pomocą igły. Operacja taka 
wymaga stosunkowo długiego czasu (zwykle ponad 24 
godzin). 

- Oryginalne kable reprezentują "trudną" technologię. 
Ze względu na ich znaczną grubość i sztywność, duże jest 
ryzyko uszkodzenia wypustów oprawek przy próbie 
ponownego zmontowania. Dodatkowo, gumowa izolacja jest 
skruszała, co czyni dyskusyjnym pomysł dalszego 
użytkowania tych kabli zgodnie z przeznaczeniem. 

- Oryginalna struktura instalacji (łącznie ze sposobem 
wiązania kabli) może być trudna do odtworzenia przy 
zastosowaniu kabli o innej charakterystyce mechanicznej 
(grubości, sztywności, plastyczności). 

 
6.2. Zalecenia 

 
- Z uwagi na stan techniczny (w szczególności daleko 

posuniętą korozję elementów mocujących), cała instalacja 
musi zostać, w ramach remontu zbiornika, zdemontowana a 
wszystkie jej elementy powinny zostać poddane konserwacji 
i zabezpieczone. 

- Ponieważ instalacja stanowi istotny element tworzący 
specyfikę zbiornika, a zarazem, okazały zabytek techniki       
i eksponat, powinna zostać ponownie zamontowana. 

- Z uwagi na ilość zachowanych komponentów, 
wskazane jest skompletowanie całej instalacji w pierścieniu 
środkowym, pierścieniu wewnętrznym i w sercu obiektu 
oraz jednej, wybranej gałęzi w pierścieniu zewnętrznym. 
"Nadmiarowe" komponenty będzie można eksponować albo 
wykorzystać do częściowego odtworzenia drugiej gałęzi w 
pierścieniu zewnętrznym. Jak wspomniano w punkcie 6.1, 
konieczna jest wymiana stalowych elementów nośnych na 
nowe, odtworzone wg wzoru. 

- Bardzo wskazane jest uczynnienie skompletowanej 
instalacji. Będzie ona wówczas stanowiła dodatkowe źródło 
światła, zgodne z oryginalną specyfiką obiektu, co podniesie 
jego walor ekspozycyjny. W tym przypadku należy raczej 

zastąpić oryginalne kable nowymi, o zbliżonym wyglądzie    
i - koniecznie - o zbliżonej charakterystyce mechanicznej. W 
przypadku decyzji o zachowaniu oryginalnych kabli, 
zastosować zasilanie niskim napięciem (12 V, 24V). Aby 
uniknąć ryzyka uszkodzenia wypustów oprawek, warto 
rozważyć zastąpienie krótkich odcinków złączka - oprawka 
kablami o mniejszej sztywności. W razie wymiany na nowe, 
oryginalne kable będzie można eksponować a także 
wykorzystać do ewentualnego uzupełnienia fragmentu 
drugiej gałęzi, częściowo odtworzonej w zewnętrznym 
pierścieniu. Ciekawym pomysłem wydaje się zastosowanie 
tzw. żarówek retro (dekoracyjnych, stylizowanych na wzory 
historyczne). 

- Należy starannie odtworzyć sposób wiązania kabli na 
izolatorach, zwracając uwagę na elementy wyłamujące się z 
ogólnego schematu, występujące np. w punktach 77 i 80 
(należy zachować układ oryginalny). 

- Wszystkie wyżej wymienione prace powinno się 
powierzyć osobom kompetentnym w dziedzinie konserwacji 
zabytków i mającym doświadczenie z zabytkami techniki 
tego typu. 
 
7. UWAGI 
 
Opracowanie prezentuje stan instalacji na dzień 22 sierpnia 
2015 roku. Z uwagi na zabezpieczenie i dozór obiektu, nie 
uległ on zasadniczo zmianie od 1 września 2007 roku. 
Wszystkie elementy, prezentowane w opracowaniu, 
pochodzą z wykopalisk i rekonstrukcji lub z innych źródeł; 
żaden z elementów, zachowanych w pierwotnej lokalizacji, 
nie został zdemontowany. 
Badania i inwentaryzacja instalacji w zbiorniku wody Stary 
Sobieski przeprowadzone zostały w ramach projektu 
Gdański Szlak Wodociągowy, realizowanego przez Gdańską 
Infrastrukturę Wodociągowo - Kanalizacyjną Sp. z o.o., 
którego elementem jest remont i adaptacja zbiornika z 
przeznaczeniem na cele ekspozycyjne i edukacyjne. 
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LIGHTING INSTALLATION OF WATER TANK "STARY SOBIESKI " - DELIBERATIONS 
ON A SPECTACULAR MONUMENT OF TECHNOLOGY 

 
Abstract:  The article presents the author's own research on the impressive, over a hundred years old electrical lighting 

system, which is preserved in a historic building of municipal water tank, one of the largest in Gdansk, built in 1911 using the 
pioneering - at the time - technology of reinforced concrete. The installation is preserved in almost 100% of the original form 
(when not taking partial devastation into account). It is a rare example of this kind of monument, because the objects of this 
type and age were usually modernized over the years or have been completely robbed after putting out of service. Installation 
in the water tank Stary Sobieski has survived mainly due to the difficult access. The material collected by the author is to be 
the groudwork of the project of renovation and activation of the described system as a part of the Gdansk Trail of 
Waterworks project with is implemented by GIWK Sp. Z o.o. Article illustrates the specific problems and includes proposals 
that should be considered when planning the work. 

 
Keywords: municipal water tank, monument of technology, history of technology 
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Streszczenie: Artykuł  koncentruje się na analizie i rezultatach 
projektu Smart Grid, szczególnie na nowych możliwości ograniczenia 
strat w sieciach techniczna SN i nN. Badania modelowe w sieciach SN 
i nN miały na celu ocenę możliwości zwiększenia efektywności pracy  
sieci  za pomocą obliczeń technicznych na podstawie rzeczywistych 
danych uzyskanych z systemów: GIS, SCADA oraz AMI. Do 
wykonywania obliczeń optymalizacyjnych wykorzystany został 
system obliczeniowy oparty na algorytmach genetycznych. System ten 
został opracowany w celu wspierania rozwoju, planowania i 
zarządzania siecią elektryczną. Łączne zmniejszenie strat energii w 
obszarze pilotażowym wyniosła ponad 10%. 
 
Słowa kluczowe: sieci inteligentne, straty techniczne, efektywność 

energetyczna, AMI. 
 

1.  WSTĘP  
 

1.1. Rola Inteligentnych Sieci Energetycznych 
 Obecnie Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych 
(OSD) działają w złożonym środowisku, na które wpływ mają, 
w szczególności:  regulacje krajowe i europejskie, stan 
infrastruktury sieciowej, którą dysponują oraz szereg 
interesariuszy, w tym coraz aktywniejsi odbiorcy energii. Sieć 
energetyczna  ma wspierać realizację podstawowego 
obowiązku OSD w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa i 
efektywności dostaw energii elektrycznej przy racjonalnych 
kosztach, a także wspieranie zmieniających się potrzebach 
obecnych i przyszłych odbiorców oraz dostawców energii. 
Stosowane przez OSD (Operatorów Systemów 
Dystrybucyjnych) rozwiązania  z obszaru Inteligentnej Sieci 
Energetycznej (ISE) powinny wspierać realizację strategii 
przedsiębiorstwa i pozwolić sprostać obecnym i przyszłym 
wyzwaniom stawianym OSD. Działania te powinny uzupełniać 
„tradycyjne„ obszary rozwoju sieci i jednocześnie powinny 
dawać dodatkowe wartości dla przedsiębiorstw.   

 
1.2. Efektywność energetyczna OSD 

Przedsiębiorstwa dystrybucyjne zobowiązane są do 
podnoszenia efektywności energetycznej. W tym zakresie, 
miedzy innymi, powinny wpływać bezpośrednio na obniżanie 
start technicznych w sieci energetycznej. Obowiązek 
podnoszenia efektywności wynika bezpośrednio z prawa 
unijnego i krajowego. Obowiązki OSD w zakresie 
efektywności i racjonalizacji wykorzystania energii specyfikuje 

Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności 
energetycznej. Nakłada ona na OSD obowiązek ograniczenia 
przepływu mocy biernej oraz strat sieciowych w ciągach 
liniowych i transformatorach. W zakresie prawa krajowego 
obowiązek zmniejszenia wskaźnika strat sieciowych 
w przesyle i dystrybucji energii wynika z przyjętej przez 
Radę Ministrów w listopadzie 2009 roku „Polityki 
energetycznej Polski do 2030 roku”. Podobne obowiązki 
nakłada Ustawa o efektywności energetycznej, a jedną 
z form jej realizacji będzie organizowanie przez prezesa 
URE przetargów, obejmujących zwłaszcza prace związane 
ze zmniejszaniem strat energii elektrycznej w przesyle lub 
dystrybucji (m.in. ograniczenie przepływów mocy biernej, 
strat sieciowych w ciągach liniowych i strat 
w transformatorach). Obecnie wraz z rosnącym 
monitorowaniem parametrów w sieci SN coraz efektywniej 
prowadzona jest optymalizacja układu pracy sieci SN, choć i 
w tym obszarze sieci może istnieć duży potencjał 
szczególnie w zakresie kontroli przepływów mocy biernej. 
Obszarem o największych możliwościach optymalizacji 
pracy sieci, a tym samym redukcji strat technicznych, jest 
sieć niskiego napięcia. Wynika to z braku metod 
optymalizacji układu pracy tej sieci oraz braku 
monitorowania układu pracy sieci. Dotyczy to szczególnie 
obszarów miejskich z rozbudowaną siecią kablową, 
z wieloma połączeniami miedzy poszczególnymi obwodami 
nn. Kolejny etap rozwoju sieci określany obecnie jako sieć 
w inteligentny stwarza nowe możliwości w zakresie 
zarządzania i prowadzenia ruchu sieci, w tym liniami nN.  
Integracja i rozbudowa istniejących już systemów 
informatycznych, systemów monitorowania sieci oraz 
systemów telekomunikacyjnych dostarczy zbiór informacji 
które, mogą być wykorzystane do poprawy efektywności 
pracy sieci (ograniczenie strat technicznych). Takie 
możliwości wynikają z integracji i rozbudowy: 

• systemów informacji przestrzennej (GIS), 
w których gromadzone są informacje techniczne, 
topologia i topografia sieci energetycznej, 

• systemów AMI dostarczających informacje 
o rzeczywistym zużyciu energii przez 
poszczególnych odbiorców, 

• systemów SCADA rozbudowanych o warstwę sieci 
nN, 
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• systemów wspomagające zarzadzanie siecią 
z powiązaniem punktów poboru energii elektrycznej 
(ppe) do miejsca przyłączenia do sieci. 
 

Z drugiej strony opracowane są metody i systemy 
obliczeniowe umożliwiające wyznaczanie optymalnych rozcięć 
jednocześnie w sieci SN oraz nN, wykorzystując jako dane 
wejściowe odwzorowanie sieci elektroenergetycznej z systemu 
GIS lub SCADA oraz obciążenia węzłów sieci wyznaczone w 
procesie estymacji lub wprowadzone z systemów liczników 
zdalnego odczytu (np. AMI).   

 
2. PILOTA ŻOWY PROJEKT SIECI 

INTELIGENTNYCH   
 

Na Półwyspie Helskim realizowany był pilotażowy 
projekt sieci inteligentnej. Celem projektu było stworzenie 
podstaw do wprowadzenia do istniejącej sieci dystrybucyjnej 
elementów, które pozwolą przebudować ją do poziomu sieci 
inteligentnej. Zaprojektowanie rozwiązań, budowa oraz prace 
badawcze miały umożliwi ć praktyczne zweryfikowanie 
efektywności zastosowanych technologii Smart Grid 
i możliwości wykorzystania ich w skali całej sieci ENERGA-
OPERATOR SA. Projekt swoim obszarem objął sieć SN i nN 
na Półwyspie Helskim oraz jedna linię napowietrzną SN 
Piaśnica zasilaną z GPZ Władysławowo wraz z siecią nN 
zasilaną z tego ciągu. Projektem zostało objętych blisko 200 
km linii SN, 150 stacji SN/nN oraz 150 km linii nN. Z sieci na 
obszarze pilotażu jest zasilanych blisko 10 tys. odbiorców. 
W ramach projektu wdrożono nowe rozwiązania informatyczne 
oraz zmodernizowano sieć SN i nN w celu zapewniania 
większej obserwowalności i możliwości sterowania siecią. 
Równolegle na obszarze pilotażu odbywało się pilotażowe 
wdrożenie infrastruktury inteligentnego opomiarowania AMI. 
Dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań do monitorowania pracy 
sieci nN możliwe było zaimplementowanie nowych, 
niestosowanych do tej pory narzędzi do poprawy efektywności 
energetycznej pracy sieci nN oraz SN. 

 
3. OGRANICZENIE STRAT TECHNICZNYCH 

W SIECI   
 
Jednym z celów projektu na Półwyspie Helskim było 

określenie możliwego do osiągnięcia potencjału ograniczenia 
strat technicznych w sieci dystrybucyjnej poprzez 
optymalizację układu pracy sieci SN i nN. Obliczenia dla 
zamkniętego obszaru sieci na Półwyspie Helskim były 
realizowane w dwóch etapach. 

 
3.1 Zakres obliczeń 

Obliczenia dla zamkniętego obszaru sieci na Półwyspie 
Helskim były realizowane w dwóch etapach. Pierwsze 
obliczenia zostały wykonane dla sieci SN i nN na całym 
Półwyspie Helskim i obejmowały okres 1 czerwiec-31 lipiec 
2013r. Badaniami w etapie I zostało objętych 5000 punktów 
dostaw energii elektrycznej (PPE). W związku z swym 
kurortowym charakterem, Półwysep Helski wyróżnia się 
nietypowym jak na Polskie warunki zmienności 
zapotrzebowania na moc elektryczną. Szczyt obciążenia 
występuje w okresie wakacyjnym w sezonie letnim a dolina w 
okresach zimowych. Dodatkowo zmienność zapotrzebowania 
na moc w ciągu doby jest również nietypowa.  

 

 
 
Rys. 1. Dobowa zmienność obciążenia dla wybranych dni w lipcu  
i sierpniu 

 
Podczas sezonu wakacyjnego na Półwyspie Helskim pojawia 
się duża liczba odbiorców przyłączonych do sieci czasowo, 
na  okres dwóch-trzech miesięcy. Odbiorcy ci nie są 
wyposażani w liczniki AMI z możliwością zdalnego 
odczytu. Na potrzeby przeprowadzonych analiz konieczne 
było wykonanie estymacji zużycia energii dla tych 
odbiorców w oparciu o miesięczne odczyty zużycia energii 
z systemu bilingowego.  
Po zakończeniu badań w ramach pierwszego etapu 
przystąpiono do etapu drugiego, który zakładał 
przeprowadzenie analiz optymalizacji układu pracy tylko 
sieci nN dla zamkniętego obszaru od strony topologii sieci 
(wyspa z brakiem możliwości zasilenia odbiorców ze stacji 
SN/nN spoza obszaru badań). Jako obszar badań wybrano 
miejscowość Jastarnia, na której terenie znajduje  się  blisko  
1500  odbiorców.  Analizy  były  prowadzone w okresie 
1 lipca – 31 sierpnia 2014 roku. W związku z mniejszą skalą 
badań oraz zdobytemu doświadczeniu z etapu I możliwe 
było znaczne zwiększenie jakości danych 
wykorzystywanych przez model obliczeniowy. 
 
3.2 Moduł  obliczeniowy 

Do badań posłużono się system ElGrid przeznaczony 
do wspierania optymalizacji pracy oraz rozwoju sieci 
energetycznych z generacją rozproszoną. System pozwala na 
efektywne zarządzanie siecią elektroenergetyczną, 
minimalizację strat energii, minimalizację kosztów udziału 
w rynkach energii, planowania inwestycji (w tym remontów 
i modernizacji sieci), minimalizowanie liczby i skutków 
awarii sieciowych. Szczególnie istotnym elementem 
rozwiązania ElGrid jest możliwość bezpośredniego 
wykorzystania do obliczeń techniczno-ekonomicznych 
danych pochodzących z systemu inteligentnego 
opomiarowania AMI.W przypadku braku danych 
z liczników ze zdalnym odczytem możliwe jest wykorzysta 
danych rozliczeniowych za okresy miesięczne. System do 
optymalizacji układu pracy sieci wykorzystuje algorytm 
genetyczny. Algorytm w oparciu o wyliczony na bazie 
rozpływów mocy poziom strat energii w sieci, czas trwania 
strat maksymalnych oraz informacje o kosztach przełączenia 
układu pracy sieci wylicza optymalną i najbardziej 
efektywną od strony ekonomicznej konfigurację pracy sieci.  
Poszczególne pozycje w chromosomie reprezentującym 
pojedyncze rozwiązanie oznaczają numery otwartych 
łączników w pętlach. Wykorzystano metodę generacji 
osobników w populacji początkowej gwarantującą 
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otrzymanie osobników reprezentujących sieć otwartą. Po 
operacjach krzyżowania i mutacji uruchamiany jest algorytm 
naprawczy, w wyniku którego chromosom jest tak 
korygowany, by zapewnić prawidłową konfigurację sieci. Dla 
algorytmu genetycznego przyjęto strategię elitarną – najlepszy 
osobnik zawsze przechodzi do następnego pokolenia. Jako dane 
wejściowe wykorzystywane jest odwzorowanie sieci 
elektroenergetycznej importowane z systemu GIS lub SCADA 
oraz obciążenia węzłów sieci z systemu AMI. Jako funkcję 
kryterialną zastosowano prosty okres zwrotu nakładów. 
Analizowane są koszty  związane z wykonaniem przełączenia 
w sieci, zyski z redukcji strat energii oraz ewentualnych kar za 
niedotrzymanie parametrów jakościowych pracy sieci: 
przeciążenie obciążalności długotrwałej  linii, niedopuszczalne 
spadki napięcia oraz niezachowanie otwartej konfiguracji sieci. 
Kluczową kwestią jest określenie, które punkty podziałowe w 
sieci mogą być manipulowane oraz jaki jest sposób łatwości 
wykonania przełączenia: 

• łatwy – tylko punków będących łącznikami, oznacza 
możliwość zdalnego sterowania łącznikiem,  

• trudny - tylko punków będących łącznikami, oznacza 
konieczność ręcznej zmiany stanu łącznika,  

• inwestycyjny – tylko punków nie będących łącznikami 
– oznacza możliwość zainstalowania łącznika,  

• niemożliwy – dla punków będących łącznikami 
oznacza niemożność zmiany zadanego stanu łącznika, 
dla łuków nie będących łącznikami oznacza 
niemożność instalacji nowego łącznika. 
 

W badaniach skupiono się na nie inwestycyjnych 
możliwościach ograniczenia strat technicznych w sieci. 
W przypadku sieci nN wszystkie analizowane punkty rozcięć 
w sieci kablowej określono jako trudne do przełączenia 
w związku z koniecznością wysłania zespołu pogotowia 
energetycznego do złącza kablowego w celu przepięcia układu 
pracy sieci.  

 
3.3.  Model  sieci 
Na bazie modelu z etapu pierwszego został opracowany bardzo 
szczegółowy  model  matematyczny  sieci  nN  dla  
miejscowości Jastarnia. Zawierał on: dane na temat sieci 
w obszarze miejscowości Jastarnia, informacje  o  topologii  
sieci  wraz  z  informacją  o  punktach podziałowych, dane 
o przypisaniu odbiorcy do punktu poboru energii elektrycznej 
(PPE), rzeczywiste dane o zużyciu energii, rzeczywiste dane 
o energii przepływającej przez stację SN/nN. 

Podstawowym  źródłem  informacji  na  temat  sieci  były  
dane zawarte w Systemie Informacji o Dystrybucji (SID). 
W systemie zawarte  są  wszelkie  informacje  na  temat  
majątku  sieciowego,  tj.  przekroje,  długości  i  typy  
przewodów,  schematy  połączeń i złącz kablowych, 
przypisanie odbiorców do punktów zasilania w  sieci,  
informacje  o  punktach  podziałowych.  System  posiada  
również model sieci w odwzorowaniu geoprzestrzennym. Dane  
o  zużyciu  energii  elektrycznej  odbiorców  pochodziły 
z aplikacji AMI (taryfa G) oraz z systemu CONVERGE (taryfy 
C i B).  Dane o zużyciu energii czynnej w systemie AMI są 
pozyskiwane w interwałach 15-min. System CONVERGE 
dostarcza dane o zużyciu energii czynnej i biernej z gradacją 
godzinową. 

Zużycie odbiorców sezonowi  niewyposażonych 
w liczniki AMI zostało na  potrzeby  analiz  estymowane 
krzywe obciążenia na podstawie miesięcznych odczytów 
bilingowych. Dodatkowo model został uzupełniony o dane 
z liczników bilansujących, znajdujących się w stacjach SN/nN, 

oraz odczytami z systemu SCADA dla stacji posiadających 
system opomiarowania odpływów. 
 

 
 
Rys. 2 Zakres danych pozyskanych do obliczeń optymalizacyjnych 
z systemów informatycznych  

 
1.5. Obliczenia i wyniki 

W wyniku przeprowadzonych badań w etapie 
pierwszym dla sieci SN i nN obliczono potencja redukcji 
strat na poziomie 9%. Wymagało to wykonania 213 
przełączeń w układzie pracy sieci na obszarze całego 
Półwyspu Helskiego, zarówno w sieci SN i nN. 

W etapie drugim wykonano bardziej szczegółową 
analizę pracy sieci nN. W pierwszej kolejności w oparciu 
o dane pomiarowe z miesiąca lipca wyliczono poziom strat 
dla układu normalnego oraz optymalny układ pracy sieci. Na 
przełomie miesięcy lipca i sierpnia zostały wykonane 
przełączenia w sieci zgodnie z wyliczonym układem 
optymalnym i ponownie wykonano obliczenia poziomu 
strat, tym razem dla sierpnia. Analiza porównawcza układu 
normalnego oraz układu zoptymalizowanego wykazywały 
potencjalną redukcję poziomu strat energii w sieci nN na 
poziomie 16% w miesiącu lipcu oraz prawie 20% 
w przypadku miesiąca sierpnia. Wprowadzenie optymalnego 
układu pracy sieci wymagało wykonania 17 przełączeń 
w sieci nN. 

W celu potwierdzenia wyników analiz i potencjału 
redukcji strat energii przeprowadzono dodatkowo 
szczegółową analizę. Dla wybranych 10 dni z miesiąca lipca 
i sierpnia wykonano bilansowanie energii. Podczas wyboru 
okresu referencyjnego kierowano się kryterium zbliżonego 
poziomu zużycia energii w obu miesiącach oraz zbliżonym 
kształtem krzywych obciążenia. Analiza została 
przeprowadzona dla okresów doby w których występują 
największe straty energii oraz zużycie energii w sieci jest 
największe (godzina 9-15). Wyniki bilansowania 
potwierdziły obliczony redukcję strat sieciowych w sieci.  

 
Tablica 1. Wyniki obliczeń optymalizacji układu pracy sieci  
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4. PODSUMOWANIE 

 
Wykorzystanie istniejących danych, w tym 

w szczególności: AMI, cyfrowy model sieci GIS stwarza nowe 
możliwości poprawy efektywności pracy sieci bez 
dodatkowych nakładów w rozbudowę sieci . Efekt ograniczenia 
strat technicznych można osiągnąć poprzez zoptymalizowanie 
podziałów w sieci nn i SN. Zrealizowane może to zostać 
poprzez wykorzystanie systemów obliczeniowych bazujących 
na rzeczywistym modelu sieci i informacjach o rzeczywistych 
poborach energii w poszczególnych węzłach sieci. 
Przeprowadzone obliczenia techniczne wykazały , że istnieje , 
szczególnie duży , potencjał ograniczenia strat sieciowych 
w sieci miejskiej nN. Weryfikacja wyników obliczeń na 
podstawie porównania różnicy bilansowej jest trudne ze 
względu na zmieniające się zużycie energii w okresach 
testowych, zakres posiadanych danych, możliwość 
występowania nielegalnego poboru energii, odbiorców 
podłączanych tymczasowo bez odpowiedniego opomiarowania 
zapewniającego bezpośredni dostęp do informacji o poborze 
energii elektrycznej.  Aby zaobserwować zmiany strat na 
poziomie 10-15% (zmiany w bilansie mocy poniżej 1%) 
potrzebne są bardzo dokładne i kompletne dane z obszaru 
badań.  Tak niewielka róznica jest trudna do zweryfikowania 
z samych układów pomiarowych w systemie. Jest to 
szczególnie skomplikowane w obszarach miejskich o bardzo  
dynamicznej  strukturze sieci. Mimo wykorzystania systemu 
AMI występują ograniczenia powodujące, że wyznaczona 
wartość bilansu mocy może być wciąż obarczona pewnym 
błędem. Obliczenia dokonane z wykorzystaniem modelu  sieci 
SN oraz  nN i w oparciu o dane pomiarowe z AMI wykazały 
możliwości  redukcji strat technicznych. W badaniach modelu 
sieci uzyskano, dla szczytu obciążenia – okres letni, możliwość 
redukcji strat technicznych łącznie w sieci SN i nN było na 
poziomie 9%. Dla samej sieci nN redukcja w wyniku 
optymalizacji układu sieci (okres szczytu obciążenia sieci)  

obliczona została na poziomie 16%. Barierami w realizacji 
we wdrożeniu systemów obliczeniowych pozwalających na 
optymalizację układu polaczeń i monitorowania pracy sieci 
nn są: wymagany system AMI w całym obszarze 
optymalizacji pracy sieci nN (uwzględnienie w kryteriach 
planowania wdrożeń AMI całych zamkniętych obszarów 
miejskich), wymagany dokładny model sieci SN i nN w 
systemie informatycznym klasy GIS, wymagane powiazanie 
punktów poboru energii elektrycznej (PPE) z modelem sieci 
w systemie GIS, wymaga warstwa sieci nn w systemie 
SCADA/NMS umożliwiająca monitorowanie pracy sieci 
(w tym sieci nN).  

Należy jednak liczyć się z pozyskiwaniem 
i zarzadzaniem przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne coraz 
dokładniejszymi danymi o sieci (model sieci SN i nN) oraz 
bardzo dobrej jakości informacjami  z systemów 
pomiarowych (AMI). Takie dane pozwolą na wdrażanie 
dodatkowych funkcjonalności,  w tym systemów 
pozwalających na optymalizacje układu pracy sieci SN i nN, 
na prognozowanie obciążeń. Prowadzone prace w obszarze 
pilotażowym wskazują na duży potencjał w zakresie 
optymalizacji układu pracy sieci. Wdrożenie systemów 
obliczeniowych dostarczy także dodatkowe korzyści, miedzy 
innymi: lepsze wykorzystanie możliwości przesyłowych 
obecnych sieci (ułatwienie procesu przyłączeń, 
optymalizacja inwestycji w zakresie rozbudowy sieci), 
możliwości do wdrożenia nowych funkcjonalności z obszaru 
systemu  DMS, prognozowanie obciążeń sieci 
i przeciwdziałanie w przypadku przeciążeń lub 
niewłaściwych parametrów napięcia.  
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AN OPTIMALIZATION OF TECHNICAL LOSSES IN LB DISTRIB UTION SYSTEMS BASED 
ON NEW GRID MODELS AND SMART COUNTERS 

 
The paper focuses on an analysis and the results of the Smart Grid project, especially on new possibilities to reduce 

technical losses the in MV and LV networks. Research of model MV and LV networks was designed to evaluate the 
possibility of increasing network efficiency, using technical calculations based on the actual data obtained from GIS, 
SCADA, and AMI. The calculation system, based on genetic algorithms, was used to perform optimisation calculations 
aimed at reconfiguring the network. The system was devised to support the development, planning and management of the 
electric grid, including distributed generation, energy storage, as well as controllable receivers, and optimisation of network 
configuration. The total reduction of energy losses in pilot area reached over 10%.. 

 
Keywords: Smart Grid, technical losses, energy efficiency, AMI. 
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Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki pomiarów 
diagnostycznych kabli średniego napięcia (SN) o izolacji 
polietylenowej, o różnym czasie eksploatacji do lat 15. 
Analizowano poziom wyładowań niezupełnych (wnz) oraz 
współczynnik strat dielektrycznych tgδ mierzony przy 
oddziaływaniu napięcia o częstotliwości 0,1 Hz (VLF). Znaczne 
zróżnicowanie otrzymanych wyników pomiarów wskazuje na 
skuteczność wykrywania zachodzących procesów starzeniowych 
związanych z drzewieniem wodnym oraz uszkodzeniami 
wewnętrznymi układu izolacyjnego, z możliwością lokalizacji 
miejsca ich występowania.  
Wprowadzony system badań diagnostycznych z prawidłowo 
określonymi poziomami krytycznymi umożliwia zmniejszanie 
kosztów poprzez wczesne wykrywanie zmian zachodzących 
w izolacji w początkowej ich fazie rozwoju, jak i w późniejszej 
eksploatacji.  
 
Słowa kluczowe:  kable średniego napięcia, starzenie długotrwałe, 

diagnostyka 
 

1. WSTĘP 
 

Postęp technologiczny wpływa na wzrost 
zapotrzebowania na energię elektryczną, co wymusza 
trudniejsze warunki eksploatacji linii kablowych wskutek 
wyższych temperatur izolacji. Dodatkowo, dążenie do 
zwiększenia pewności zasilania odbiorców powoduje wzrost 
popytu na nowatorskie rozwiązania w dziedzinie diagnostyki 
linii kablowych służące skutecznej eliminacji odcinków 
o złym stanie technicznym. 

Aktualnie dostępnych jest wiele opracowań 
dotyczących stosowania metod diagnostycznych dla linii 
kablowych, szczególnie w zakresie porównania ich 
skuteczności [1-4].  

W czasie długiego okresu użytkowania linii kablowych 
(powyżej 30 lat) w izolacji kabli występują zaawansowane 
procesy starzeniowe. Powoduje to poważny problem 
zarządzania liniami kablowymi, a głównym celem jest 
zmniejszenie ryzyka występowania awarii w systemie przy 
jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z ich 
eksploatacją. 

Na rysunku 1 pokazano średni czas użytkowania linii 
kablowej w zależności od przyjętej strategii eksploatacji. 
Obsługa przy wystąpieniu awarii polega na podejmowaniu 
działań tylko w przypadku uszkodzenia uwzględniając 
niezbędne naprawy, remonty oraz wymiany. Ze względu na 

brak wiedzy, co do rozmieszczenia uszkodzonych miejsc 
izolacji, usunięcie tylko części z nich powoduje w czasie 
dalszej eksploatacji szybsze pogorszenie stanu technicznego 
izolacji pozostawionego odcinka kabla. Prawdopodobny jest 
wówczas dalszy rozwój zapoczątkowanych wcześniej 
niewielkich defektów, które pod wpływem naprężeń 
elektrycznych powodują szybsze uszkodzenie odcinka linii 
kablowej. Stosując obsługę naprawczą uzyskujemy 
niewielkie koszty chwilowe działalności. Jednak 
w dłuższym horyzoncie czasowym koszty utrzymania sieci 
kablowej szybko rosną. Poawaryjna wymiana uszkodzonego 
elementu linii kablowej nie wyklucza konieczności 
dokonywania kolejnych napraw w krótkim okresie czasu, 
gdyż taka eksploatacja polega wyłącznie na usunięciu 
bieżących awarii, a nie kontroli stanu technicznego i 
rozpoznaniu rzeczywistej skali uszkodzeń układu 
izolacyjnego. 

 

 

Rys. 1. Strategie eksploatacji sieci kablowej 

 
Badania okresowe (podstawowe) są typowe 

w eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i polegają na 
sprawdzeniu stanu technicznego linii kablowej 
w określonych przedziałach czasowych sprecyzowanych 
w zakładowych instrukcjach eksploatacji [5]. W Polsce 
zakłady elektroenergetyczne podczas odbioru kabla lub po 
wykonaniu jego naprawy wykonują próby napięciowe przy 
wymuszeniu stałym lub wolnozmiennym przez określony 
czas uwzględniający rodzaj próby dla kabli o izolacji 
polietylenowej [5]. W przypadku negatywnego wyniku 
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wymienionego badania, przeprowadza się lokalizację 
miejsca uszkodzenia izolacji kabla, naprawę, a następnie 
powtórną próbę napięciową. Obecnie uważa się badania 
okresowe jako mało efektywne, gdyż nie pozwalają na 
wykrycie i zlokalizowanie rozwijających się uszkodzeń oraz 
mało ekonomiczne, ponieważ wymagają kosztownych 
długotrwałych wyłączeń w sieci rozdzielczej.  

W związku z tym w praktyce uzupełnia się testy 
wykonywane przez producentów kabli i osprzętu oraz 
badania odbiorcze, poprzez specjalne badania diagnostyczne 
przeprowadzane przy innych napięciach probierczych niż 
stałe lub przemienne o częstotliwości sieciowej. Stopień ich 
zaawansowania umożliwia wykrycie zmian zachodzących 
w izolacji w początkowej fazie rozwoju, co daje prawidłowe 
określenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii [1-4]. 

Celem niniejszej pracy jest podkreślenie korzyści 
wynikających z wprowadzenia nowatorskich badań 
diagnostycznych linii kablowych jako stałego elementu 
procedury techniczno-ekonomicznej w ENERGA-
OPERATOR SA.  

  
2.  ANALIZA AWARYJNO ŚCI LINII KABLOWYCH  

 
Łączna długość linii kablowych SN w ENERGA-

OPERATOR SA, Oddział Gdańsk wynosi około 3716 km. 
Największy odsetek przypada na rejon dystrybucji Gdańsk, 
który obecnie eksploatuje 1093 km linii kablowych (dane 
z marca 2014 roku).  

Analiza danych technicznych użytkowanych sieci 
kablowych pokazuje, że dominującą konstrukcją są kable 
o izolacji polimerowej (62%), których długość każdego roku 
wzrasta ze względu na rozbudowę sieci i wymianę 
wyeksploatowanych odcinków (rys. 2). 

 

Rys. 2. Długość linii kablowych eksploatowanych w Oddziale 
Gdańsk przypadająca na lata zainstalowania (stan na 
marzec 2014 roku) 

 

 
Rys. 3 . Liczba awarii linii kablowych SN w Oddziale Gdańsk 

 
W czasie eksploatacji w okresie 2013 roku zanotowano 

548 przypadków uszkodzenia linii kablowych, z których aż 

84% wynikało z lokalnego osłabienia izolacji (rys. 3). 
Miejsca takie powstają zazwyczaj w ciągle eksploatowanych 
odcinkach kabli o izolacji z polietylenu termoplastycznego 
(LDPE). Dla tego rodzaju kabli większość uszkodzeń 
wynika z penetracji wody do izolacji i powstawaniu 
drzewienia wodnego i elektrycznego prowadzącego do 
osłabienia izolacji i występowania zwarć 
wysokorezystancyjnych. Prognozowany dla kabli LDPE 40 - 
letni czas pracy został dawno przekroczony, dlatego należy 
uwzględniać akumulowanie uszkodzeń powodowanych 
polem elektrycznym i narażeniami środowiskowymi.  

O niezawodności pracy linii kablowej decyduje nie 
tylko sam kabel, ale także osprzęt kablowy – jego jakość, 
prawidłowa instalacja i eksploatacja. Dużą rolę odgrywają 
błędy w izolowaniu żył oraz niestaranny montaż. 
W powyższych przypadkach bardzo ważny jest aspekt 
czystości wykonania. Niedopuszczalne jest stosowanie 
benzyny lub innych podobnych chemikaliów, lecz używanie 
oferowanych przez dostawców środków przeznaczonych do 
czyszczenia izolacji w mufach i głowicach. Często 
przyczyną awarii jest niska jakość przygotowania kabla np. 
przy korowaniu ekranu półprzewodzącego – błędne 
ustawienie narzędzia lub jego nieprawidłowo przygotowana 
powierzchnia tnąca. W takich przypadkach źle wykonana 
obróbka kabla często powoduje koncentrację wyładowań 
niezupełnych w głowicy lub mufie kablowej. Innym 
problemem jest niedokładne wykonanie połączenia żył, które 
może wywołać nadmierne nagrzewanie izolacji i mechanizm 
cieplny jej przebicia. W związku z tym konieczne jest 
opracowywanie takiego osprzętu i procedur jego montażu, 
aby ograniczyć możliwość popełnienia błędów, przez 
upraszczanie etapów technologii prefabrykowanej. 

Inną ważną przyczyną uszkodzeń izolacji kabli (15%) 
są prace ziemne lub uskoki ziemi na trasie linii kablowej. 
Wynikają one z nieprzestrzegania norm, przepisów prawa 
budowlanego oraz są skutkiem braku kultury technicznej 
wykonawców. 

Najmniejszy odsetek stanowią przepięcia wywołane 
czynnościami łączeniowymi lub udarami piorunowymi. 
Spowodowały one zaledwie 14 awarii w 2013 roku. 
 
3.  WYNIKI BADA Ń 

 
W celu określenia przydatności zaproponowanego 

w tabeli 1 [5] zestawu badań diagnostycznych 
przeprowadzono pomiary w terenie, na 63 eksploatowanych 
liniach kablowych w Oddziale Gdańskim zakładu ENERGA 
OPERATOR SA. W analizowanej populacji 26 linii 
kablowych posiadało izolację mieszaną - częściowo 
papierowo-olejową (PILC), częściowo wytłaczaną (LDPE 
i/lub XLPE), a 37 linii (w tym 6 nowo zainstalowanych) 
posiało wyłącznie izolację wytłaczaną (XLPE i/lub LDPE). 
Badane linie kablowe były poddawane różnym naprężeniom 
eksploatacyjnym, posiadały różne długości oraz pracowały 
pod napięciem 8,7/15 kV/kV.  

Pomiary ładunku pozornego wnz oraz współczynnika 
strat dielektrycznych tgδ przeprowadzono aparaturą PHG 80 
PD firmy Baur przy użyciu napięcia probierczego 
sinusoidalnego wolnozmiennego 0,1 Hz. Metoda pomiaru 
przy napięciu VLF została wybrana celowo ze względu na 
największą czułość detekcji uszkodzeń kabla powstałych w 
wyniku drzewienia wodnego oraz wad mechanicznych [6]. 
Świadczy o tym w publikacji [6], zestawienie poziomu 
napięcia pochodzącego z źródeł probierczych 
o częstotliwości 0,1 Hz, 50 Hz, 250 Hz i tłumionym napięciu 
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oscylacyjnym (OWTS), koniecznego do wykrycia różnych 
wprowadzanych do izolacji kabla wad typu: ostrze, 
uszkodzenie mechaniczne, drzewienie wodne. Dodatkowo 
w próbie napięciem sinusoidalnym o obniżonej 
częstotliwości nie występuje niebezpieczeństwo powstania 
znacznych ładunków przestrzennych i ich oddziaływania na 
izolację w czasie zachodzenia długotrwałych procesów 
polaryzacji i depolaryzacji typowych dla prób przy napięciu 
stałym. Z kolei, obniżona częstotliwość f=0,1 Hz w stosunku 
do f=50 Hz zasadniczo zwiększa wartość reaktancji 
pojemnościowej badanej izolacji, co pozwala na badanie 
znacznych odcinków linii zespołami probierczymi 
o niewielkich mocach, bez konieczności wykorzystywania 
metod rezonansowych.  

W dalszej części referatu pokazano tylko wyniki badań 
diagnostycznych dla 31 linii kablowych o izolacji 
wytłaczanej (XLPE i/lub LDPE) będących w eksploatacji. 
Na rysunkach 4 i 5 zestawiono zmierzone wartości 
współczynnika stratności dielektrycznej dla  faz L1, L2 i L3 
każdej badanej linii kablowej. Badania te wykonywano 
odpowiednio przy wartości napięcia U0 oraz 2U0. obliczając 
wskaźniki diagnostyczne współczynnika strat tgδ(U0) oraz 
jego przyrostu ∆tgδ=tgδ(2U0) - tgδ(U0). 

 
Tabela 1. Zasady oceny stanu linii kablowych stosowane 

w ENERGA OPERATOR S.A. [5] 

 
 
Dla celów diagnostycznych zaproponowano w tabeli 1 

kryteria rozróżniania prawidłowego i złego stanu 
technicznego izolacji. Dodatkowo wprowadzono stan 
pośredni (zagrożenia) wskazujący na postępujący proces 
degradacji i konieczność wzmożonej obserwacji kabla. 
Podane kryteria można sformułować następująco: 
- współczynnik strat dielektrycznych mierzony przy 
napięciu U0 – wartość akceptowana tgδ < 1,2·10-3, wartość 
wymagająca natychmiastowej interwencji tgδ > 2,2·10-3,

 

- przyrost współczynnika strat dielektrycznych ∆tg, 
wartość akceptowana ∆tgδ < 0,6·10-3, wartość wymagająca 
natychmiastowej interwencji ∆tgδ > 1·10-3, 
- ładunek pozorny wnz – wartość krytyczna 100 pC przy 
braku koncentracji wnz i 50 pC dla koncentracji wnz 
w określonym miejscu. 

W celu diagnozowania stanu kabla w pierwszej 
kolejności analizowano współczynnik strat tgδ przy napięciu 
U0 oraz jego przyrost ∆tgδ=tgδ(2U0) - tgδ(U0). Na rysunku 4 
kable dla których stwierdzono niskie poziomy 
współczynnika tgδ(U0)<0,0012 (stan dobry) oznaczono 
znacznikiem kwadratu. Kable o 0,0012<tgδ(U0)<0,0022 
zaznaczono trójkątami (niewielkie przekroczenie), a po 
przekroczeniu wartości 0,0022 kołami, co zazwyczaj 
związane jest z przekroczeniem wartości progowych 
typowych dla kabli silnie zawilgoconych oraz o znacznym 
czasie eksploatacji. 

Zestawienie na jednym wykresie przyrostu ∆tgδ od 
wartości tgδ(U0) dla kabli o izolacji dobrej i zagrożonej, 
według kryteriów z tabeli 1 wskazuje w grupie zagrożenia 
w około połowie populacji wyraźny przyrost współczynnika 
strat dielektrycznych (rys. 4). Dla populacji kabli o złym 
stanie technicznym izolacji przyrost ∆tgδ  w większości 
przypadków jest ekstremalnie wysoki osiągając nawet ∆tgδ  
= 17·10-3 co powoduje wg tabeli 1 jednoznaczne 
przyporządkowanie do grupy kabli o złym stanie 
technicznym (rys. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4. Wartości współczynnika stratności dielektrycznej 

przy napięciu U0 oraz jego przyrost dla eksploatowanych linii 
kablowych o izolacji dobrej i zagrożonej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 5. Wartości współczynnika stratności dielektrycznej 

przy napięciu U0 oraz jego przyrost dla eksploatowanych linii 
kablowych o izolacji zagrożonej i złej 

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

0 0,5 1 1,5 2tg δδδδ(U0)·10-3

∆∆∆∆ tg δδδδ·10-3

izolacja dobra
izolacja zagrożona

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25

tg δδδδ(U0)·10-3

∆∆∆∆ tg δδδδ·10-3 izolacja zagrożona
izolacja zła



 56                                                      Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 45/2015 

Na rys. 5 w grupie 31 kabli występuje 8 odcinków 
kablowych o bardzo dużym przyroście ∆tgδ dla których 
konieczne jest wykonanie czynności naprawczych. 
Zestawienie wyników tgδ z wartościami ładunku pozornego 
wnz pozwala jednoznacznie skorygować potrzebę 
wykonania naprawy oraz zlokalizować potencjalne miejsce 
uszkodzenia (rys. 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 6. Wartości współczynnika stratności dielektrycznej 

i poziom maksymalnego ładunku pozornego wnz przy napięciu U0 
oraz 2U0 dla eksploatowanych linii kablowych o izolacji 
wytłaczanej (XLPE lub LDPE) z grupy o stanie „zła izolacja” 

 
Na rysunku 6 kable dla których rozpoznano zły stan 

techniczny w większości przypadków przy eksponowaniu 
napięciem 2U0 wyraźnie wskazują wysoki poziom ładunku 
pozornego wnz przekraczający wartość progową 50 pC (brak 
koncentracji wnz) lub 100 pC (koncentracja wnz). Duże 
poziomy wnz mogą być związane z występowaniem iskier 
ślizgowych w układach muf i głowic kablowych. 

Zapewnienie niezawodnej pracy kablowych linii 
zasilających stanowi obecnie poważny problem. W wyniku 
stosowania różnorodnych materiałów i technologii do 
produkcji kabli, zakłady energetyczne eksploatują linie 
kablowe będące odzwierciedleniem rozwoju energetyki na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat. Wiele rozwiązań uważanych 
pierwotnie za właściwe, zweryfikował czas, wskazując 
użytkownikom sieci kablowe o wysokim współczynniku 
uszkadzalności. Rozmiar zjawiska ze względów 
ekonomicznych wyklucza szybką wymianę złej jakości 
izolacji na kable nowej generacji. Rozwiązaniem 

kompromisowym jest wprowadzenie stałej procedury 
diagnostycznej kabli. Pozwoli to na określenie poziomu 
degradacji izolacji roboczej samego kabla oraz osprzętu, a w 
konsekwencji wyselekcjonowanie linii kablowych oraz ich 
odcinków, które należy wymienić w pierwszej kolejności.  

 
4. WNIOSKI 

Do tej pory kable z niewidocznymi uszkodzeniami są 
oddawane do ruchu po przeprowadzonych pozytywnych 
próbach napięciowych, a ich późniejsze uszkodzenia 
w wyniku nieprawidłowej jakości montażu są powodem 
wielu problemów eksploatacyjnych.  

Podane w referacie procedury pozwalają na dokładne 
badanie stanu technicznego kabli i ich osprzętu, co wymusza 
prawidłowy montaż i budowę nowych odcinków kablowych. 

Zastosowane metody są skutecznym sposobem 
rozróżniania stanu technicznego kabli i selekcjonowania 
odcinków budowanych w starej technologii, które ze 
względu na zły stan izolacji powinny być w pierwszym 
rzędzie wymieniane.  
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DIAGNOSTIC MEASUREMENTS OF  MEDIUM VOLTAGE CABLE LI NES  
IN ENERGA OPERATOR SA  

 
 
Keywords: medium voltage cables, long-term aging, diagnostic 
 
This paper presents the results of diagnostic measurements of 31 medium voltage cable lines (MV) with polyethylene isolation with 
different lifetime up to 15 years. The partial discharge (PD) and dissipation factor tgδ were analysed when exposed to voltage with 
frequency 0,1 Hz (VLF). Significant differences in the results carried out  with U0 and 2U0 voltage measurements of power cables indicate 
the effectiveness of locating surface discharges in cable fittings and in the aging process connected with electrical and water treeing of 
insulation. Moreover, applied method of partial discharge measurement enables, in case of  PD concentration, the location of their 
occurrence.  The implemented diagnostic measurements system with properly defined critical levels may result in cost reduction by early 
detection of changes occurring in insulation in their initial stage of development as well as during the subsequent exploitation. 
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Streszczenie: W artykule omówiono wybrane problemy 
integracji rozproszonych źródeł energii z siecią 
elektroenergetyczną. Zdefiniowano zdolność przyłączeniową 
sieci oraz omówiono sposób jej wyznaczania. Przedstawiono 
wpływ przyłączania źródeł na parametry jakości napięcia 
zasilającego. Omówiono rolę zasobników energii w procesie 
integracji źródeł.  
 
Słowa kluczowe: generacja rozproszona, odnawialne źródła 
energii, zasobniki energii, jakość zasilania, jakość energii 
 
1. WSTĘP  

 
Rozwój generacji rozproszonej i wzrost udziału 

energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w 
bilansie energetycznym jest, jak wiadomo, jednym z 
celów polityki energetycznej państwa.  W dokumencie 
strategicznym [1] Polska zobowiązała się do 
zwiększenia ilości energii produkowanej ze źródeł 
odnawialnych (OZE) do poziomu  przekraczającego 
15% w 2020 roku. Rozwojowi OZE sprzyjają także 
naturalny postęp technologiczny oraz ekonomiczne 
instrumenty wsparcia wprowadzone przez państwo. 

W efekcie przyłączania rozproszonych źródeł  
i zasobników energii do sieci dystrybucyjnej następuje 
zmiana struktury sieci oraz sposobu jej 
funkcjonowania. Tradycyjna sieć pasywna o 
konfiguracji otwartej i jednokierunkowym przepływie 
energii staje się siecią aktywną. Źródła wprowadzają 
do sieci moc czynną w węźle przyłączenia. W 
zależności od wartości tej mocy w stosunku do 
lokalnego zapotrzebowania oraz miejsca przyłączenia 
źródła zmienia się charakter zjawisk towarzyszących 
przesyłowi energii. Lokalne źródła zwiększają 
niezawodność zasilania odbiorców, jednocześnie 
jednak zmieniają funkcjonowanie sieci i powodują 
konieczność rozwiązywania rozmaitych problemów 
technicznych związanych z bezpieczeństwem pracy 
sieci oraz zapewnieniem wymaganej przez odbiorców 
jakości zasilania.  

Jakość zasilania oznacza odpowiednią jakość 
energii elektrycznej  oraz niezawodność (ciągłość) jej 
dostawy. Miarą jakości energii są parametry 
(wskaźniki) napięcia zasilającego.  Wskaźniki jakości 
napięcia oraz ich wartości dopuszczalne, tzw. 
standardy jakościowe, zdefiniowane są w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki [2], stanowiącym 
akt wykonawczy do Ustawy „Prawo Energetyczne”. 
Wraz ze zwiększonym wykorzystaniem OZE wzrasta 

poziom zaburzeń wprowadzanych do sieci zasilającej, 
w efekcie których może nastąpić pogorszenie 
parametrów napięcia zasilającego. Zapewnienie 
wymaganych standardów jakości zasilania wiąże się z 
koniecznością zastosowania dodatkowych urządzeń 
kompensacyjnych lub odpowiednich sposobów 
sterowania pracą urządzeń. 

Naturalnym celem przedsiębiorstw 
energetycznych i odbiorców końcowych jest 
zmniejszenie kosztów przesyłu i rozdziału energii 
elektrycznej oraz zwiększenie efektywności 
energetycznej. Działania zmierzające w tym kierunku 
są powszechnie promowane i ujęte w programach 
badawczych oraz planach rozwoju sieci. W tym 
obszarze dużego znaczenia nabiera wykorzystanie 
technologii zasobnikowych. Tradycyjne zastosowania 
zasobników dotyczą głównie zasilania awaryjnego 
odbiorników. Przyłączanie do sieci rozproszonych 
źródeł energii, a w szczególności OZE, stworzyło nowe 
obszary dla wykorzystania zasobników, które coraz 
częściej stają się elementem wspomagającym pracę 
sieci i zwiększającym jej efektywność [3]. 

Wzajemnie oddziaływanie rozproszonych źródeł  
i zasobników energii z siecią zasilającą decyduje  
o problemach integracji tych urządzeń z siecią. 
Wybrane zagadnienia integracji są przedmiotem 
niniejszego artykułu. 
 
2. ZDOLNOŚĆ SIECI DO PRZYŁĄCZANIA 
ŹRÓDEŁ ENERGII 
 

W generacji rozproszonej można wyróżnić dwie 
grupy źródeł: 

• źródła wykorzystujące energie odnawialne:  
Słońca, wiatru, wody,  biopaliw lub ciepła Ziemi  

• źródła zasilane paliwami kopalnymi. 
Do pierwszej grupy zalicza się elektrownie 

fotowoltaiczne, wiatrowe, wodne, geotermalne, oraz 
elektrownie, wykorzystujące energię pozyskiwaną z 
biopaliw. W grupie drugiej mieszczą się przede 
wszystkim mikroturbiny gazowe, ale także silniki 
spalinowe i ogniwa paliwowe.  

Moce źródeł generacji rozproszonej zawierają się  
w szerokim zakresie, od kilku kW do kilkudziesięciu 
MW. Największe moce dotyczą farm wiatrowych, 
które przyłączane są do sieci 110 kV i podlegają 
centralnemu sterowaniu. W sieciach dystrybucyjnych 
średniego i niskiego napięcia pracują źródła o znacznie 
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mniejszych mocach, trójfazowe i jednofazowe. Dość 
dowolna lokalizacja źródeł, znacznie mniejsza moc 
wytwarzana oraz zmienność mocy wytwarzanej, 
zależna od dostępności i zmienności energii pierwotnej 
stanowią szczególne cechy generacji rozproszonej, od 
których zależy jakość funkcjonowania sieci i jakość 
zasilania odbiorców. 

Rodzaj przemian energetycznych zachodzących  
w źródle decyduje o jego budowie i związanych z tym 
parametrach napięcia wyjściowego. Jeśli na zaciskach 
generatora wytwarzane jest napięcie przemienne  
o częstotliwości sieciowej, to wówczas źródło można 
przyłączyć do sieci bezpośrednio. Przypadek ten 
dotyczy niektórych elektrowni wiatrowych, wodnych 
czy też elektrowni cieplnych na biopaliwa. Jeśli 
natomiast parametry napięcia źródła nie odpowiadają 
parametrom napięcia sieci, to wówczas do połączenia 
wymagany jest przekształtnik energoelektroniczny. 
Jako interfejsy przyłączeniowe stosuje się zarówno 
przekształtniki DC/AC, jak i AC/AC. Zwykle są to 
indywidualne urządzenia dobierane do rodzaju źródła. 

Sposób przyłączenia źródła wpływa na 
możliwości współpracy z siecią. Wzajemne 
oddziaływanie sieci i źródła dotyczy różnych 
technicznych aspektów funkcjonowania sieci, np. 
rozpływów mocy w sieci, jakości wprowadzanej do 
sieci energii, wpływu zdarzeń i zaburzeń zachodzących 
w systemie elektroenergetycznym na pracę źródła, 
pracy zabezpieczeń sieciowych i innych. Pojawia się 
pytanie, jaka jest dopuszczalna moc źródeł, które mogą 
zostać przyłączone bez pogorszenia warunków pracy 
danej sieci w stopniu powodującym przekroczenie 
granicznych wartości zdefiniowanych dla tej sieci 
wskaźników funkcjonalnych. Moc ta określa zdolność 
przyłączeniową sieci (ang. hosting capacity) [4]. 

Wskaźnikami, na podstawie których określa się 
zdolność przyłączeniową mogą być: obciążalność sieci, 
parametry jakości napięcia zasilającego, straty mocy 
czynnej, wskaźniki błędnego działania zabezpieczeń 
itp. Dla każdego wskaźnika określa się jego zależność 
od mocy przyłączanych źródeł oraz wartość 
dopuszczalną. Moc przyłączeniową wyznacza punkt 
przecięcia charakterystyki wskaźnika z linią wartości 
dopuszczalnej. Jeżeli wskaźnik został zdefiniowany 
jako miara zaburzeń (parametr jakości napięcia), to 
wraz ze wzrostem mocy źródeł jego wartość będzie 
tylko rosła. Przypadek ten został przedstawiony na rys. 
1a. Dla innych wskaźników charakter zmian może być 
odmienny. Przykładowo, jeśli wskaźnikiem jest 
obciążalność sieci lub straty mocy czynnej, to przy 
małej wartości mocy źródeł obserwuje się obniżenie 
jego wartości (poprawę funkcjonowania sieci w 
zakresie wyznaczonym wskaźnikiem), a przy większej 
wzrost. Ilustrację takiego przypadku stanowi rysunek 
1b.  

Sposób wyznaczenia zdolności przyłączeniowej 
sieci pokazany na rysunku 1 dotyczy prostych układów 
otwartych, dla których jest możliwe wyznaczenie 
zależności analitycznych. W innych przypadkach, a w 
szczególności w przypadku sieci zamkniętych, należy 
stosować metody i narzędzia symulacyjne. 

 

 
 

Rys. 1. Ilustracja wyznaczenia mocy przyłączeniowej:  
a) kryterium oceny według wskaźnika o wartości rosnącej, 
b) kryterium oceny według wskaźnika o wartości malejąco-
rosnącej 

 
3. WPŁYW  GENERACJI  ROZPROSZONEJ NA  
JAKO ŚĆ NAPIĘCIA  ZASILAJ ĄCEGO  
 
3.1. POZIOMY  NAPIĘĆ 
 

W konwencjonalnych sieciach dystrybucyjnych 
energia przepływa od węzła zasilającego (stacja 
transformatorowo-rozdzielcza, GPZ) do węzłów 
odbiorczych. Przepływ mocy powoduje powstawanie 
dodatnich spadków napięcia na impedancji sieci, co w 
konsekwencji prowadzi do obniżenia napięć w 
kolejnych węzłach odbiorczych. Przesyłowi mocy  
i energii towarzyszą straty, tym większe, im większa 
jest rozległość sieci i dłuższa droga przesyłu. Zjawiska 
te są znane i uwzględniane w praktyce projektowej  
i eksploatacyjnej.  

W sieci ze źródłami rozproszonymi kierunek 
prądu może być różny, zatem możliwe są zarówno 
dodatnie, jaki ujemne spadki napięcia; te ostatnie 
prowadzące do wzrostów napięcia w węzłach sieci. 
Zakładając, że napięcie w węźle zasilającym jest 
utrzymywane na stałym poziomie, o zmianie wartości 
napięcia w węźle przyłączeniowym źródła (rys. 2) 
decyduje  zmiana spadku napięcia pomiędzy węzłami 
zasilającym i przyłączeniowym, określona zależnością: 
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są rezystancjami i reaktancjami gałęzi linii między 
węzłami 0 oraz g. 

a)

b) 
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Rys. 2. Schemat linii rozdzielczej  
 

Zmiana napięcia wynika przede wszystkim z 
mocy czynnej Pg wytwarzanej w źródle i jest tym 
większa, im większa jest rezystancja sieci R0g między 
węzłem przyłączenia źródła a stacją zasilającą.  

Przy założeniu, że moc bierna źródła Qg = 0, ze 
wzoru (1) można wyznaczyć graniczną moc czynną 
źródła, dla której napięcie w węźle przyłączenia nie 
przekroczy wartości dopuszczalnej:  
 

g%min n
g

g

U U
P

R

∆
≤

2

0100
  (2) 

 
gdzie: ∆Ug%min − dopuszczalna zmiana napięcia w 
węźle przyłączenia. 
 

Na rysunku 3 pokazano zdolność przyłączeniową 
sieci według kryterium (2) w zależności od miejsca 
przyłączenia źródła i przekroju linii, przy założeniu, że 
dopuszczalna zmiana napięcia w węźle przyłączenia 
wynosi 5% napięcia znamionowego sieci [5].  

 

 
 

Rys. 3. Moce graniczne Pg wyznaczone dla linii SN 
według kryterium (2): l – odległość przyłączenia źródła od 
stacji zasilającej, s – pole przekroju przewodów 

 
Wprowadzanie do sieci mocy biernej wpływa na 

zmniejszenie spadku napięcia w linii w taki sam 
sposób jak wprowadzenie mocy czynnej, tzn. zwiększa 
napięcie w węźle przyłączeniowym. Moc bierną, przy 
której nie wystąpi zmiana napięcia w węźle 
przyłączeniowym można wyznaczyć ze wzoru (2) dla 
∆Ug=0: 

= g
g g

g

R
Q P

X

0

0

  (3) 

 
Wielkość tej mocy jest dodatnia i proporcjonalna do 
mocy czynnej w stopniu zależnym od stosunku R/X 
linii. Im mniejszy jest udział rezystancji linii, tym 
mniejsza musi być moc bierna dla uzyskania 

odpowiedniego efektu regulacyjnego. Powyższy wzór 
potwierdza znaną i wykorzystywaną w praktyce 
zależność, że w sieciach o dużej reaktancji indukcyjnej 
wpływ na regulację napięcia ma przede wszystkim moc 
bierna. Natomiast w sieciach dystrybucyjnych 
średniego napięcia (SN), a w szczególności sieciach 
niskiego napięcia (nN), w których reaktancja 
indukcyjna jest porównywalna, a nawet mniejsza od 
rezystancji, możliwości regulacji napięcia przez zmianę 
mocy biernej są ograniczone. Należy więc liczyć się z 
tym, że  z powodu nadmiernego wzrostu napięcia 
konieczne będzie ograniczenie mocy czynnej 
wytwarzanej w źródle.  

Należy zauważyć, że źródła, które są odbiorami 
mocy biernej (generatory indukcyjne) w naturalny 
sposób ograniczają wzrost napięcia w sieci. 
Jednocześnie wymagana przez operatora kompensacja 
mocy biernej dla takich źródeł może ten korzystny 
efekt zmniejszyć. 
 
3.2. WAHANIA  NAPIĘCIA 
 

W sieciach z generacją rozproszoną pojawiają się 
szybkie zmiany napięcia, zwane wahaniami, jako efekt 
oddziaływania źródeł, w których wytwarzana jest moc 
czynna zmieniająca się w czasie w zależności od 
wielkości energii pierwotnej, np. prędkości i kierunku 
wiatru lub wielkości promieniowania słonecznego. 
Wahania napięcia na zaciskach źródła prowadzą do 
powstania zjawiska migotania światła, którego miarą są 
współczynniki uciążliwości. W przypadku farm 
wiatrowych zaburzenie to jest efektem sumarycznego 
oddziaływania wszystkich turbozespołów danej farmy. 
Dopuszczalne wartości wskaźników uciążliwości 
migotania: krótkookresowego Pst i długookresowego 
Plt ustala operator sieci dystrybucyjnej. Zgodnie z [5], 
w normalnych warunkach pracy sieci przyłączone do 
niej źródła nie powinny powodować wahań napięcia, 
dla których wskaźnik Plt przekracza wartość 0,6. 
Oddzielne wymagania podano dla farm wiatrowych, 
dla których: 

• Pst ≤ 0,35 oraz Plt ≤ 0,25 − dla sieci WN, 
• Pst ≤ 0,45 oraz Plt ≤ 0,35 − dla sieci SN. 
Ocenę intensywności zaburzenia na etapie 

projektowania przyłączenia źródła przeprowadza się 
dla elektrowni wiatrowych o mocach większych od  
2 MW. Należy wyznaczyć wskaźniki uciążliwości 
migotania światła, które powstanie w sieci po 
przyłączeniu źródła, na podstawie dostarczonej przez 
producenta charakterystyki pomiarowej emisji wahań 
pojedynczej turbiny wiatrowej, tzw. certyfikatu 
WINDEST, zgodnie z [6]. 

W certyfikacie WINDTEST podany jest wskaźnik 
migotania światła z turbozespołu wiatrowego c(ψk, va), 
którego wartość zależy od konstrukcji turbozespołu, 
kąta fazowego ψk impedancji sieci w punkcie 
przyłączenia (PWP) oraz średniorocznej prędkości 
wiatru va na wysokości piasty turbozespołu wiatrowego 
w miejscu jej zainstalowania.  

Wskaźniki uciążliwości migotania w PWP 
podczas pracy ciągłej pojedynczego turbozespołu 
wiatrowego można oszacować na podstawie równania 
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gdzie: Sn – znamionowa moc pozorna turbozespołu 
wiatrowego, S″k – zwarciowa moc pozorna sieci w 
PWP. 

Korzystając ze wzoru (4), wyznaczono zależność 
wskaźników Plt od mocy zainstalowanej farmy 
wiatrowej przyłączonej w określonym miejscu sieci 
(rys. 4). Obliczenia te wykonano dla różnych wartości 
mocy znamionowej turbozespołów, zakładając, że mają 
one podobne charakterystyki wskaźników migotania.  
Do obliczeń przyjęto c(ψk, va)  = 4,3. 
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Rys. 4. Zależność wskaźnika długookresowego migotania 
światła od względnej mocy farmy wiatrowej i mocy 
znamionowej turbozespołów 

 
Z przedstawionego rysunku wynika, że 

hipotetyczna farma wiatrowa zawierająca turbozespoły 
o mocy znamionowej 2 MW emituje znacznie większe 
wahania napięcia niż równoważna pod względem mocy 
całkowitej farma zawierająca dwa razy większą liczbę 
turbozespołów o mocy 1 MW. 

Ocenę wpływu źródła na wartości wahań napięcia 
w warunkach rzeczywistych można przeprowadzić na 
podstawie pomiarów. Problemem, który powszechnie 
występuje w takim przypadku jest ocena, w jakim 
stopniu źródłem zaburzenia jest rozpatrywana farma 
wiatrowa, a w jakim inne obiekty zaburzające 
znajdujące się w sieci. 
 
3.3. ZNIEKSZTAŁCENIE KRZYWEJ NAPI ĘCIA 
 

Większość źródeł i zasobników energii 
elektrycznej stanowiących generację rozproszoną jest 
przyłączona do sieci przez przekształtniki 
energoelektroniczne, które są źródłem wyższych 
harmonicznych prądu. Stosowane współcześnie 
techniki sterowania przekształtnikami pozwalają na 
skuteczne ograniczanie poziomu wprowadzanych 
harmonicznych, tym niemniej intensywność tego 
zaburzenia przy przyłączaniu źródeł do sieci wymaga 
oceny. 

Dopuszczalne wartości wskaźników, które 
charakteryzują zniekształcenie napięcia ustala operator 
sieci dystrybucyjnej. Maksymalna zawartość 
poszczególnych harmonicznych odniesionych do 
harmonicznej podstawowej wynosi 0,5% [5]. Ponadto 
współczynnik THD napięcia uwzględniający wszystkie 

harmoniczne aż do rzędu 40 nie może przekraczać w 
miejscu przyłączenia odpowiednio:  

• 1,5% – dla sieci o napięciu 30 kV < Un ≤ 110 kV, 
• 3,0% – dla sieci o napięciu 1 kV < Un ≤ 30 kV,  
• 5,0% – dla miejsc przyłączenia w sieci nN. 

Ocenę wpływu źródła na zniekształcenie napięcia  
w PWP należy przeprowadzić dla elektrowni 
wiatrowych o mocy znamionowej większej niż 2 MW. 
Podstawą oceny są wartości wskaźników emisji 
harmonicznych prądu źródeł zawarte w certyfikatach 
WINDTEST oraz charakterystyki częstotliwościowe 
impedancji sieci wyznaczone dla węzła przyłączenia. 

Na rysunku 5 przedstawiono przykładowe wyniki 
obliczeń oraz pomiarów harmonicznych napięcia w 
PWP farmy wiatrowej o mocy 30 MW.  
W analizowanym przypadku poziomy harmonicznych 
zarówno prądu, jak i napięcia są bardzo małe i 
spełniają wymagania odnośnych przepisów z dużym 
zapasem. 
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Rys. 5. Porównanie zmierzonych i obliczonych udziałów 
wyższych harmonicznych napięcia w PWP elektrowni 
wiatrowej 30 MW 
 

Problem asymetrii napięcia zasilającego 
występuje głównie w sieciach niskiego napięcia, do 
których przyłączane są źródła jednofazowe. Z uwagi na 
małe moce takich źródeł oraz stosunkowo krótkie linie 
na ogół nie następuje przekroczenie dopuszczalnych 
wartości współczynnika asymetrii wynoszącej 
K2U = 2%. 
 
4. ROLA ZASOBNIKÓW ENERGII W 
PROCESIE INTEGRACJI ŹRÓDEŁ Z SIECI Ą 
ZASILAJ ĄCĄ 
 

Wzrost penetracji generacji rozproszonej, 
ograniczona moc przyłączeniowa sieci oraz rosnące 
wymagania związane ze zwiększeniem efektywności 
energetycznej sprzyjają rozwojowi zastosowań 
zasobników energii w sieciach dystrybucyjnych.  

Zasobnik jest urządzeniem, które może zwiększyć 
zdolność przyłączeniową sieci poprzez wyrównanie 
obciążenia i obniżenie mocy maksymalnej, na którą 
sieć była projektowana. Efekt ten jest szczególnie 
korzystny, jeśli sieć pracuje na granicy swoich 
możliwości. W takim przypadku możliwe staje się 
przyłączenie kolejnych odbiorów i źródeł bez 
konieczności modernizacji i rozwoju sieci, co dla 
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przedsiębiorstwa energetycznego oznacza określone 
oszczędności inwestycyjne. Zmniejszenie obciążenia 
szczytowego przyczynia się do wzrostu niezawodności 
zasilania oraz zmniejsza straty mocy i energii w sieci.  

Zasobnik staje się niezbędnym elementem 
układów współpracujących z OZE. Źródła takie 
charakteryzują się zmiennością mocy generowanej, 
zależną od zmienności energii pierwotnej. Zazwyczaj 
maksymalna moc jest produkowana poza okresami 
szczytowego obciążenia sieci. Jeśli źródło 
współpracuje z zasobnikiem, to wyprodukowany 
 w źródle nadmiar energii może być zmagazynowany  
i przesłany do sieci w okresie maksymalnego 
obciążenia. Dla właściciela źródła oznacza to 
zwiększenie efektywności jego wykorzystania 
i korzystny rezultat ekonomiczny w szczególności, gdy 
taryfy opłat za energię elektryczną różnicują ceny 
sprzedaży w zależności od stref czasowych. Aspekty 
techniczne i ekonomiczne takiego wykorzystania 
zasobników zaprezentowane są w [7, 8, 9]. W sytuacji 
gdy źródło przeznaczone jest głównie do zasilania 
odbiorników w sieci lokalnej właściciela, 
wykorzystanie energii zgromadzonej w zasobniku 
umożliwia zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
pobieraną z sieci zasilającej. Można więc stwierdzić, że 
niesterowalne ze swej natury odnawialne źródła energii 
we współpracy z zasobnikami mogą uzyskać cechę 
źródeł sterowalnych, której znaczenie wzrasta, jeśli 
rozliczenia za energię elektryczna dokonywane są 
według taryf strefowych. Zasobniki współpracujące z 
OZE wpływają też na ograniczenie zmian generowanej 
mocy, a w konsekwencji wahań napięcia zasilającego.  

Układy wykorzystywane jako magazyny energii 
do kształtowania obciążenia charakteryzuje 
stosunkowo długi czas rozładowania – do kilku godzin. 
Cechy takie wykazują baterie akumulatorów, których 
technologia jest dojrzała, a zakres mocy i pojemności 
szeroki. Dla odbiorców indywidualnych nie bez 
znaczenia jest także cena zasobnika, w tym przypadku 
korzystna. W chwili obecnej baterie akumulatorów 
stosowane są w elektroenergetyce najczęściej.  

Odrębnym zagadnieniem jest wykorzystanie 
inwertorów współpracujących z zasobnikami energii 
do realizacji dodatkowych funkcji związanych z 
kompensacją zaburzeń i poprawą jakości energii 
elektrycznej w sieci zasilającej. Pożądany efekt 
kompensacyjny można uzyskać przez odpowiedni 
dobór algorytmów sterowania przekształtnikiem 
łączącym zasobnik energii z siecią zasilającą.   

Poprawa jakości energii elektrycznej jest dla 
inwertora zasobnika zadaniem dodatkowym, 
wykraczającym poza jego funkcję podstawową, tj. 
przesyłanie mocy i energii czynnej. Pobór lub 
wytwarzanie mocy czynnej odbywa się zgodnie z 
założonym programem pracy (harmonogram ładowania 
i rozładowania). Realizacja zadań dodatkowych 
powinna być niezależna od zarządzania mocą czynną i 
dostosowana do właściwości zasobnika.  

Dla ilustracji omawianych możliwości 
wykorzystania zasobnika przedstawiono przykładowe 
wyniki symulacji na rysunkach 6 i 7. Zasobnik 
zainstalowany został w mikrosystemie nN ze źródłami 
odnawialnymi. Celem zastosowania jest w tym 

przypadku utrzymanie stałej wartości mocy wymiany z 
siecią zasilającą przy jednoczesnej stabilizacji napięcia 
w węźle PWP. Przy pracy źródła lokalnego moc 
wymiany wynosi 190 kW, po wyłączeniu źródła 220 
kW. Na zmiany mocy czynnej zasobnika nakładają się 
stany przejściowe wynikające za skokowych zmian 
mocy czynnej obciążenia oraz zmian mocy czynnej 
wytwarzanej przez lokalne źródło energii. Stabilizacja 
napięcia w węźle przyłączenia, uzyskiwana jest przez 
zmianę generowanej mocy biernej.  
 

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0

t [s]

P
 [

M
W

]

P O

P Z

P DG

P S
P ref

 
 

Rys. 6. Zmiany mocy czynnej sieci Ps, obciążenia Po, 
lokalnego źródła PDG oraz zasobnika energii Pz w okresie 
symulacji (dodatkowo pokazano zmiany wartości zadanej 
mocy zasobnika Pref) 
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Rys. 7. Napięcie w węźle przyłączenia 
 
Funkcje dodatkowe mogą być realizowane w 

podobny sposób przez przekształtniki przyłączeniowe 
źródeł energii. W przypadku OZE relatywnie mały czas 
wykorzystania mocy maksymalnej umożliwia 
wykonywanie dodatkowych funkcji kompensacyjnych 
przez inwertor źródła bez wzrostu jego mocy 
zainstalowanej. Warto także zwrócić uwagę, że tak 
sterowane urządzenia generacji rozproszonej mogą 
zastąpić tradycyjne kompensatory typu DSTATCOM, 
które dotychczas były stosowane najczęściej do 
poprawy jakości zasilania w sieciach dystrybucyjnych.  

Wykorzystanie generacji rozproszonej do 
realizacji usług pomocniczych jest przedmiotem wielu 
prac badawczych, m.in. [11, 12, 13, 14]. Techniczne 
możliwości zostały już udowodnione i choć w chwili 
obecnej nie są jeszcze wykorzystywane w praktyce, 
stanowią obiecującą propozycję wykorzystania 
urządzeń generacji rozproszonej w mikrosystemach 
energetycznych w przyszłości. Wprowadzenie zasad 
rynkowych i odpowiednich regulacji prawnych może 
wpłynąć na zwiększenie wykorzystania technicznych 
możliwości źródeł. 
 
 
 
5. PODSUMOWANIE 
 

Integracja urządzeń generacji rozproszonej we 
wspólnej sieci elektroenergetycznej wymaga analizy 
ich wzajemnego oddziaływania. Ocena wpływu 
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przyłączania źródeł do sieci pod kątem jakości energii 
elektrycznej nie jest jednoznaczna. W wielu 
przypadkach obserwuje się zjawiska, których efektem 
jest pogorszenie jakości napięcia zasilającego w 
stopniu wymagającym zastosowania dodatkowych 
środków do kompensacji wprowadzanych zaburzeń 
bądź ograniczenia penetracji źródeł. Odpowiednie 
sterowanie źródeł stwarza możliwości poprawy 
funkcjonowania sieci elektroenergetycznej  
i zwiększenia jej zdolności przyłączeniowej. Problemy 
te zostały szczegółowo omówione w [10]. 

W sieciach z generacją rozproszoną znacząco 
wzrasta rola zasobników energii. Urządzenia te mogą 
być wykorzystane przez wszystkich uczestników 
procesu wytwarzania, przesyłu, dostawy i użytkowania 
energii, a w szczególności przez operatorów sieci  
i prosumentów. Stanowią one środek pomocny  
w rozwiązywaniu problemów technicznych, ale także 
dający możliwość uzyskania konkretnych efektów 
ekonomicznych. Wykorzystanie zasobników może 
przyczynić się do eliminacji barier technicznych  
w instalowaniu rozproszonych źródeł energii,  
a w szczególności źródeł odnawialnych. 
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SELECTED PROBLEMS OF INTEGRATION OF DISTRIBUTED ENE RGY SOURCES 
IN ELECTRICAL POWER NETWORK 

 
 

In the paper some selected problems of the integration of distributed energy resources in distribution power 
networks are presented.  The influence of energy sources on the network operation is discussed. Then, network hosting 
capacity is defined and illustrated for different evaluation indices. The impact of energy sources connection to the 
network is presented with focus on power quality issues including voltage level, voltage fluctuation, voltage harmonics 
and asymmetry. A formula for the network hosting capacity determination is derived as regards  voltage changes after 
the source connection. Further, the way of evaluation of voltage fluctuation and resulting flicker phenomena as well as 
evaluation of voltage harmonics  is discussed for wind farms. Finally, the role of energy storages in the process of 
distributed energy sources integration is discussed with special attention to ancillary services that can be performed by 
storage inverters. An example of simulation is shown to illustrate the ability of energy storage to control active power 
and stabilize the supplying voltage at the same time.   

 
Keywords: distributed generation, renewable energy sources, energy storage, power quality
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Streszczenie: Na terenie kampusu Politechniki Białostockiej 
powstał hybrydowy system małej energetyki wiatrowej  
i fotowoltaicznej. Wyjątkowy w skali kraju, jedyny w regionie 
modelowy system hybrydowego zasilania w energię elektryczną 
pozwala na analizę zachowania się systemu OZE w warunkach jego 
normalnej pracy. Celem prowadzonych badań jest obserwacja 
poziomów napięć i wartości płynących prądów w wybranych 
punktach pracującego systemu odnawialnej energetyki wiatrowej i 
fotowoltaicznej sprzężonego z siecią elektroenergetyczną w terenie 
zurbanizowanym w regionie północno-wschodniej Polski.  
W artykule przedstawiono wyniki tych obserwacji ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na pojawiające się stany nieustalone mogące 
skutkować niewłaściwą pracą systemu. 

 
Słowa kluczowe: hybrydowy system energetyki, OZE, stany 
nieustalone. 

 
1. WSTĘP 

 
Na terenie kampusu Politechniki Białostockiej powstał 

hybrydowy system małej energetyki wiatrowej  
i fotowoltaicznej. Hybrydowość systemu opiera się na 
wykorzystaniu energii wygenerowanej przez instalację 
fotowoltaiczną oraz instalację z generatorami wiatrowymi. 
Założono, że optymalny system do zasilania referencyjnego 
budynku będzie miał moc zainstalowaną 20 kW: turbiny 
wiatrowe 10 kW i system fotowoltaiczny 10 kWp. 
Zaprojektowany i zbudowany system może realizować pracę 
zarówno samodzielną – wyspową (dostarczać energię do 
systemu energetycznego kampusu), jak też przekazywać 
energię do sieci w sposób całkowity lub na zasadach 
prosumenckich, tzn. wprowadzania nadwyżki wytworzonej 
energii do sieci, po jej konsumpcji na cele własne [1, 2]. 

Istotną cechą systemu wiatrowego jest fakt, że składa 
się on z dwóch turbin wiatrowych o odmiennej konstrukcji i 
w związku z tym o różnych parametrach ruchowych. 
Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu typu H-Darrieus 
trójpłatowa o mocy 5 kW to innowacyjna polska 
konstrukcja, wyposażona w polskiej konstrukcji inwertery 
sieciowe współpracujące z siecią elektroenergetyczną 
niskiego napięcia w systemie on-grid. Elektrownia wiatrowa 
o poziomej osi obrotu marki Mark Wind 5000P z wirnikiem 
o średnicy ok. 5 m i mocy 5 kW jest umieszczona na 
sąsiednim maszcie [1, 2]. 

Elektrownia fotowoltaiczna jest zbudowana z trzech 
sekcji paneli fotowoltaicznych, które wykorzystują 
wysokosprawne moduły polikrystaliczne. Wyjątkowość 
rozwiązania polega na tym, że jest to układ modelowy, w 
którym analizuje się uzysk energii w różnych 
konfiguracjach. Są tu zatem konstrukcje fotowoltaiczne 
umieszczone na pionowych elewacjach budynku, 
zlokalizowanych od strony południowo-wschodniej i 
południowo-zachodniej. Każda sekcja paneli fasadowych ma 
moc 1,5 kWp. Dodatkowo występują jeszcze dwie sekcje 
paneli, każda o mocy 3 kWp. Jedna z nich umieszczona jest 
na układzie nadążnym (trackerze), który śledzi dwuosiowo 
ruch słońca. Jest to rozwiązanie nowatorskie, które powinno 
wykazać zwiększenie efektywności systemu 
fotowoltaicznego o ok. 30 do 40%, w stosunku do panela 
nieruchomego, umieszczonego na dachu lub ścianie 
budynku. Ostatnią częścią całego systemu fotowoltaicznego 
jest konstrukcja z ogniwami słonecznymi o mocy 3 kWp, 
która jest ustawiona optymalnie (pod kątem ok. 38 stopni do 
poziomu) do pracy całorocznej. Oprócz tego, sekcja do 
pracy optymalnej całorocznie charakteryzuje się 
nowatorskim rozwiązaniem konstrukcyjnym, gdyż ma 
możliwość regulacji kąta pochylenia, aby optymalizować 
zyski energetyczne w krótszych okresach czasu np. półrocze 
letnie i zimowe albo kwartalnie, zgodnie ze zmianami pór 
roku [1, 2]. 

Dodatkowo, cały układ hybrydowy współpracuje ze 
specjalnie opracowanym na Uczelni systemem pomiarowym 
wszystkich istotnych parametrów pracy elektrowni 
wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, inwerterów oraz 
wybranych instalacji elektrycznych w budynku 
referencyjnym. System akwizycji, archiwizacji, obróbki i 
wizualizacji danych pomiarowych gromadzi i przetwarza 
informacje o warunkach pogodowych, w tym parametrach 
wiatru i słońca, temperaturze poszczególnych modułów 
fotowoltaicznych tworzących sekcje paneli oraz rejestruje 
hałas, jaki generują turbiny wiatrowe. Zmierzone wielkości 
elektryczne i nieelektryczne gromadzone będą na serwerze, 
zaś bieżąca praca elektrowni hybrydowej prezentowana 
będzie na ekranach synoptycznych i na opracowywanej 
stronie internetowej. Wybrane parametry środowiskowe i 
związane z pracą systemu hybrydowego są upublicznione i 
możliwe do wykorzystania przy projektowaniu instalacji z 
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OZE na Podlasiu. Planowane jest również udostępnienie 
danych samorządowcom i przedsiębiorcom, m.in. 
zrzeszonym w Północno-Wschodnim Klastrze 
Ekoenergetycznym [1, 2]. 

Celem naukowym przedsięwzięcia jest 
przeprowadzenie wszechstronnych prac badawczych 
hybrydowego systemu wytwórczego energii elektrycznej 
oraz opracowanie pogłębionych analiz techniczno-
ekonomicznych i raportów z przeprowadzonych badań, 
obejmujących przede wszystkim [1, 2]: 
• analizę opłacalności inwestycji w prosumenckie 

systemy wytwarzania energii elektrycznej bazujące na 
elektrowniach wiatrowych małej mocy (o pionowej i 
poziomej osi obrotu) i panelach fotowoltaicznych (o 
różnych konfiguracjach pozycji pracy) w terenie 
zurbanizowanym na przykładzie kampusu PB, 

• analizę wskaźników technicznych wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii elektrycznej w 
instalacjach elektrycznych budynku referencyjnego 
znajdującego się na terenie kampusu PB, 
uwzględniającą lokalne warunki klimatyczne  
i wymagania jakościowe energii elektrycznej, 

• analizę przepięć powstających obwodach elektrycznych 
odnawialnych źródeł energii oraz w instalacjach 
elektrycznych budynku dydaktyczno-badawczego 
Wydziału Elektrycznego znajdującego się na terenie 
kampusu Politechniki Białostockiej. 
 

 
 

   
 

Rys. 1. Elektrownia hybrydowa na terenie kampusu Politechniki 
Białostockiej 

 
2. METODY BADAŃ 

 
W chwili obecnej słabo rozpoznanym zagadnieniem 

jest dokładna oraz kompleksowa ocena zagrożenia 
przepięciowego urządzeń i systemów elektronicznych 
działających w ramach systemów odnawialnej energetyki 
wiatrowej i fotowoltaicznej. Prowadzone dotychczas badania 
rzadko kiedy były możliwe w rzeczywistych warunkach, na 
rzeczywistych urządzeniach. Ze względu na losowy 
charakter zdarzeń obserwacje takie wymagają bardzo 
długiego czasokresu i nie zawsze gwarantują wychwycenie 

wszystkich zjawisk mających istotne znaczenie dla 
niezawodności funkcjonowania systemu. 

Powstały hybrydowy system wytwórczy energii 
elektrycznej umożliwił prowadzenie: 

 
• rejestracji poziomów napięć wejściowych i wyjściowych 

falowników podłączonych do systemu energetyki 
fotowoltaicznej oraz wiatrowej, 

• rejestracji wartości prądów wejściowych i wyjściowych 
falowników podłączonych do systemu energetyki 
fotowoltaicznej oraz wiatrowej, 

• rejestracji poziomów napięć i wartości prądów w innych 
punktach, w których ze względów ruchowych istniała 
taka konieczność. 

 
Realizacja założonego celu wymagała uruchomienia 

mobilnego stanowiska do pomiarów poziomów napięć i 
prądów. Zbudowano sześć mobilnych stanowisk 
pomiarowych. Każde stanowisko składa się z 
dwukanałowego oscyloskopu cyfrowego dodatkowo 
wyposażonego w sondę wysokonapięciową Umax=4 kV oraz 
cewkę Rogowskiego Imax=6 kA.  

Docelowo mobilne stanowisko pomiarowe było 
przygotowane do rejestracji przepięć powstających podczas 
doziemnych wyładowań piorunowych, stąd też wybór cewek 
Rogowskiego o prądzie znamionowym wielokrotnie 
przekraczającym prąd znamionowy elektrowni hybrydowej. 
Charakter zjawisk wymagał przygotowania sprzętu do 
rejestracji przebiegów o potencjalnie dużych wartościach 
płynących prądów udarowych. Takie założenie ogranicza 
dokładność prowadzonych obserwacji nie mniej jednak 
gwarantuje wychwycenie jednostkowych zdarzeń o 
wartościach prądów powyżej wartości znamionowych.  

Każdy oscyloskop posiada wyjście LAN, do którego 
podłączono bezprzewodowy Router umożliwiający 
komunikację z oscyloskopem. W celu wyeliminowania 
negatywnego wpływu sprzężeń galwanicznych każde 
stanowisko do sieci zasilającej zostało podłączone za 
pośrednictwem transformatora separacyjnego. Z racji 
powierzonych funkcji stanowiska pomiarowe mają 
możliwość szybkiej zmiany lokalizacji punktów 
pomiarowych. Oscyloskopy cyfrowe zostały sprzężone za 
pośrednictwem wewnętrznej sieci LAN z serwerem. 
Specjalnie przygotowane oprogramowanie umożliwia zdalny 
odczyt wyników pomiarów oraz ponowne przełączenie 
oscyloskopu z stanu stop, na stan wyczekiwanie. Ze względu 
na losowy charakter prowadzonych pomiarów wyzwalanie 
oscyloskopów zostało ustawione w tryb wyczekiwania. Jako 
źródło pobudzenia oscyloskopów stosowano następujące 
tryby pracy: wyzwalanie poziomem napięcia, wyzwalanie 
zboczem narastającym/opadającym, wyzwalanie szybkością 
narastania przebiegu napięcia lub prądu, wyzwalanie 
predefiniowaną maską stanowiącą odzwierciedlenie 
wzorowego przebiegu z zadanym marginesem po 
przekroczeniu, którego następowało pobudzenie. Ze względu 
na zastosowaną sondę wysokonapięciową możliwe było 
rejestrowanie przebiegów o wartości szczytowej do 4 kV. 
Próg 4 kV bezpośrednio przekładał się na poziom 
wytrzymałości udarowej badanej instalacji dla przyjętych 
rozwiązań chroniących przed przepięciami.  
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Rys. 2. Przykładowy schemat połączenia podzespołów 
pomiarowych do rozdzielnic  

 
 

 
 

Rys. 3. Widok stanowiska pomiarowego 
 

3. WYNIKI POMIARÓW 
 

Poniżej na rysunkach 4-6 przedstawiono wybrane 
przebiegi napięć i prądów w analizowanym hybrydowym 
systemie odnawialnej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej 
w terenie zurbanizowanym w regionie północno-wschodniej 
Polski. 

 

 
 

Rys. 4. Zarejestrowany stan przejściowy na wyjściu falownika PV 
w rozdzielnicy RP_PV2b_AC ½  

(CH1 – 100V/div, 5 ms/div)  
 
4. DYSKUSJA 

 
Prowadzone obserwacje w trybie wyczekującym 

uwidoczniły jedno bardzo niepojące zjawisko. Podczas 
obserwacji przebiegu wyjściowego napięcia w pewnym 
momencie nastąpiła zmiana kąta fazowego napięcia na 
wyjściu falownika współpracującego z siecią 
elektroenergetyczną (rys. 4). Początkowo prowadzone 
obserwacje wykazywały takie zjawisko, ale było ono 
tłumaczone jako błąd w synchronizacji oscyloskopu. Nie 
mniej jednak dopiero po zmianie podstawy czasu uwidocznił 
się problem w całej okazałości – prawidłowa praca 
falownika i nagła (skokowa) zmiana kąta fazowego w 
przybliżeniu o blisko ¼ okresu. Trudno jest jednoznacznie 
określić przyczynę powstania takiego zaburzenia. Bardzo 
często chwilowe zwarcie po stronie SN i związany z tym 
chwilowy zanik lub zapad napięcia przenoszony jest do 
pozostałych części systemu elektroenergetycznego.  
 Pozostałe obserwowane zjawiska nie miały 
większego znaczenia z punktu widzenia niezawodności 
całego systemu. Obserwowano zaniki i zapady napięcia. Na 
rysunku 5 przedstawiono zarejestrowany zapad napięcia w 
rozdzielnicy PV. Trudno jest wyjaśnić bezpośrednią 
przyczynę powstania tego zapadu. Należy jednak 
przypuszczać, iż powstał on w wyniku załączania urządzenia 
o charakterze indukcyjno-pojemnościowym. 

Prąd wyjściowy falowników zawierał bardzo dużą 
liczbę harmonicznych, które negatywnie wpływają na jakość 
energii elektrycznej (rys. 6). Charakter prowadzonych 
obserwacji nie miał na celu prowadzenie ilościowej analizy 
zawartości harmonicznych, a jedynie ukazanie stanu 
faktycznego w formie przebiegu prądu w układzie, który 
występuje w działającym hybrydowym systemie. 

Podczas badań nie zaobserwowano bezpośrednich 
jak i pobliskich doziemnych wyładowań piorunowych w 
okolicach badanego systemu. Charakter tych zjawisk i małe 
prawdopodobieństwo w połączeniu z dość krótkim czasem 
obserwacji zjawisk tłumaczy brak rejestracji.  
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Rys. 5. Zarejestrowane odkształcenie napięcia wyjściowego w 
rozdzielnicy RP_PV2b_AC 2/2 
 (CH1 – 100V/div, 2 ms/div) 

 

 
Rys. 6. Zarejestrowane napięcie (CH1 - 200V/div, 2 ms/div) i prąd 

na wyjściu rozdzielnicy  
(CH2 – 5A/div, 2 ms/div ) RP_PV3_AC 2/2 

 
4. WNIOSKI KO ŃCOWE 

 
W wyniku prowadzonych prac udało się: 

• praktycznie przetestować i wdrożyć koncepcję badań 
stanów nieustalonych z wykorzystaniem oscyloskopów 
pracujących w trybie wyczekującym, 

• wykryć problem skokowej zmiany kąta fazowego 
napięcia na wyjściu falowników sprzężonych z 
modułami PV, 

• uruchomić system zdalnego odczytu danych z kilku 
oscyloskopów jednocześnie, 

• zweryfikować skuteczność różnych metod wyzwalania 
oscyloskopów z punktu widzenia jakości otrzymywanych 
pomiarów, zbędnych oraz całkowicie błędnych pobudzeń 
układu TRIGGER, 

• określić możliwość pracy stanowiska przy braku 
łączności w ramach wewnętrznej sieci LAN z 
wykorzystaniem przenośnych pamięci podłączanych do 
portu USB oscyloskopów. 

 
W okresie letnim występują zjawiska wyładowań 

piorunowych, które to w największym stopniu są 
odpowiedzialne za pojawiające się przepięcia o charakterze 
potencjalnie niszczącym. W dalszym ciągu będzie 
prowadzony monitoring poziomu przepięć w analizowanej 
hybrydowej elektrowni ze względu na losowy  
i nieprzewidywalny charakter zjawisk. 

Alternatywne źródła energii elektrycznej ze względu na 
swoją lokalizację są w bardzo dużym stopniu narażone na 
negatywne skutki wyładowań piorunowych. Niniejszy 
projekt stwarza unikatową możliwość obserwacji w 
warunkach rzeczywistych zjawisk będących następstwem 
wyładowań piorunowych bezpośrednich jaki i sąsiedztwie 
analizowanego obiektu. 
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TRANSIENT STATES AT RENEWABLE ENERGY POWER PLANT 
 

On Bialystok University of Technology campus area small hybrid system power plant was created. It consist of  small 
wind and photovoltaic energy sources. Unique in the country, the only one in the region a real model system of a hybrid 
power supply allows to analyse the behaviour of the renewable energy system under normal operation conditions. The aim of 
the research is to monitor the levels of voltages and currents at selected points of system. The results of these observations 
was presented in paper with particular attention to transients that can cause malfunction of the system. During normal 
operation renewable wind energy and photovoltaic was coupled to the power grid in urban areas in north-eastern part of 
Poland. 

 
Keywords: hybrid energy system, renewable energy system, transient states. 
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Streszczenie: W pracy jest omawiana problematyka budowy 
systemów uziemień na farmach elektrowni wiatrowych. Uziemienia 
poszczególnych elektrowni są wykorzystywane jako elementy 
systemu ochrony odgromowej oraz układu ochrony od porażeń 
otoczenia elektrowni wiatrowej. Farmy elektrowni są często 
umieszczane na gruntach o wysokiej rezystywności, co utrudnia 
realizację skutecznych systemów uziemień elektrowni. Trudność 
może napotykać zwłaszcza wykonanie uziemienia do celów 
ochrony od porażeń w przypadku znacznych spodziewanych 
prądów zwarć doziemnych po stronie sieci średniego napięcia 
wyprowadzającej energię z elektrowni. Uzyskana wartość 
rezystancji uziemienia spełniająca wymagania norm ochrony 
odgromowej może okazać się niewystarczająca dla skutecznej 
ochrony od porażeń. Przeprowadzone obliczenia symulacyjne 
wskazują, że w takich przypadkach pomocnymi mogą okazać się 
uziomy w postaci długich układów poziomych łączących 
poszczególne elektrownie farmy wiatrowej.  

 
Słowa kluczowe: systemy uziemień, właściwości uziemień, 
uziomy w elektrowniach wiatrowych, ochrona odgromowa 
elektrowni wiatrowych. 

 
1. WPROWADZENIE  
 

Energetyka wiatrowa należy do ważnych odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej i liczba budowanych farm 
wiatrowych szybko rośnie. Energia wyprodukowana przez 
farmy wiatrowe wzrosła z 135 GWh w 2005 do 7642 GWh 
w 2014 roku. Oznacza to, że udział energetyki wiatrowej w 
OZE w 2005 wynosił tylko 3,5 %, a w 2014 wzrósł do 43 %. 
Wobec tego energetyka wiatrowa i jej poprawne działanie 
może mieć znaczny wpływ na system energetyczny kraju 
[1]. 

Do jednych z najczęściej pojawiających czynników 
zakłócających poprawne działanie elektrowni wiatrowych 
należą wyładowania atmosferyczne. Dzieje się tak z uwagi 
na znaczną wysokość budowanych w Polsce i na świecie 
turbin wiatrowych oraz występujące uwarunkowania 
terenowe, które sprzyjają produkcji energii z wiatru, a są 
nimi otwarte przestrzenie, często położone na pagórkach. 
Powoduje to, że elektrownie wiatrowe są szczególnie 
narażone na częste wyładowania atmosferyczne, które mogą 
być przyczyną poważnych uszkodzeń [2]. 

Znaczna część farm elektrowni wiatrowych jest 
posadowiona, zwłaszcza w pasie nadmorskim, na gruntach o 
dużej rezystywności. Projektowanie i realizacja systemów 
uziemień, które warunkują skuteczną ochronę odgromową i 

przeciwporażeniową, może w takich obszarach nastręczać 
dodatkowe trudności. 

Celem pracy jest analiza wpływu łączenia elektrowni 
wiatrowych rozległymi uziomami poziomymi na ochronę 
odgromową oraz na skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej.    

 
2. KONSTRUKCJE UZIEMIE Ń ELEKTROWNI 
WIATROWYCH 
 

Układy uziemień elektrowni wiatrowych są 
przeznaczone do odprowadzania prądów niskiej 
częstotliwości wywołanych zwarciami i doziemieniami oraz 
prądów szybkozmiennych, które są indukowane w systemie 
elektroenergetycznym pod wpływem wyładowań 
atmosferycznych. Skuteczne rozpraszanie obu rodzajów 
prądów w gruncie wymaga ograniczenia rezystancji systemu 
uziemień do określonej wartości. 

Z punktu widzenia przydatności uziomu do celów 
ochrony odgromowej dopuszczalna wartość graniczna jest 
zwykle na poziomie około 10 Ω. W przypadku posadowienia 
elektrowni na gruncie o małej rezystywności, np. rzędu 
100 Ωm, wymagana rezystancja może być osiągnięta przy 
pomocy niezbyt rozbudowanych uziomów. Ważnym 
elementem uziemienia jest zawsze fundament elektrowni, 
którego rezystancja może być obliczona z następującego 
wyrażenia [3]: 

      
38,02 V

R
⋅⋅

=
π

ρ
,     (1) 

 
gdzie ρ oznacza rezystywność gruntu, a V – objętość 
fundamentu elektrowni w metrach sześciennych. Dla 
fundamentów o objętości 400 m3 umieszczonych w gruntach 
o rezystywności w granicach 100 – 1000 Ωm, ich 
rezystancja jako uziomów naturalnych, obliczona na 
podstawie wyrażenia (1), byłaby zawarta w granicach 2,7 – 
27 Ω. Wobec tego na gruntach o małej rezystywności 
wystarczającym uzupełnieniem uziomu fundamentowego 
może być prosty uziom sztuczny, np. w postaci 
pojedynczego otoku o niewielkiej średnicy jak to zostało 
pokazane na rysunku 1. W przypadku gruntów o 
rezystywności z górnej strefy rozpatrywanego przedziału, 
należy brać pod uwagę uziom sztuczny znacznie bardziej 
rozbudowany, jak to zostało przedstawione na rysunku 2. 
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Odprowadzanie prądów o częstotliwości sieciowej 
przez uziomy musi na tyle skuteczne, aby ograniczyć 
napięcie uziomowe do wartości uznanej za bezpieczną. 
Napięcie uziomowe UE uziomu o rezystancji RE, którym 
spływa do ziemi prąd zwarcia IZ można obliczyć z 
zależności: 

 
          UE = RE IZ               (2) 
 
W niezbyt rozległych sieciach średnich napięć, które 

najczęściej są wykorzystywane do wyprowadzania mocy z 
elektrowni wiatrowej, prądy ziemnozwarciowe są szacowane 
na poziomie 10 – 20 A. Przyjmując wartość dopuszczalną 
napięcia uziomowego na poziomie 80 V, rezystancja 
systemu uziemień powinna być zredukowana do wartości 
poniżej 4 Ω [4]. Taka wartość rezystancji uziemienia może 
być trudna do osiągnięcia, nawet w wyniku rozbudowy 
systemu uziemień w sposób pokazany na rysunku 2.  

 
 

Rys. 1. Uziemienie fundamentu elektrowni wiatrowej przy małej 
rezystywności gruntu, 1 – uziom otokowy, 2 – połączenia 
uziemienia z wieżą, 3 – kolumna wieży, 4 – fundament 

 
3. UZIOMY POZIOME MI ĘDZY ELEKROWNIAMI 

 
Wymaganie uzyskania niższej rezystancji uziemienia 

dla prądów niskiej częstotliwości może być osiągnięte 
poprzez połączenie równoległe uziemień poszczególnych 
elektrowni na farmie za pomocą przeciwwagi, czyli długiego 
uziomu poziomego łączącego systemy uziemień sąsiednich 
elektrowni. 

Na podstawie doświadczeń, rozmów z inwestorami 
oraz zapisów w niektórych planach zagospodarowania 
można stwierdzić, że jest kilka sposobów określenia 
minimalnej odległości między elektrowniami wiatrowymi.  

Pierwszym sposobem wyznaczenia minimalnej 
odległości między elektrowniami wiatrowymi są zapisy w 
planie miejscowego zagospodarowania terenu dokonane 
przez urbanistę. Podają one zwykle odległość minimalną, 
jako sumę podwójnej wysokości wieży i długości łopaty 
turbiny. 

Następnym sposobem określania odległości minimalnej 
są problemy z zawirowaniami powietrza, które wytwarzają 
elektrownie wiatrowe na skutek ruchu obrotowego łopat 
wiatraka. Zawirowania te powodują wzajemne zakłócanie 
pracy sąsiadujących elektrowni i w efekcie prowadzi do 
spadku generowanej mocy. Producenci turbin podają, że 
minimalna odległość między elektrowniami powinna 
wynosić od czterech do ośmiu średnic zakreślanych przez 
łopaty wirnika [5]. 

 

 
 

Rys. 2. Uziemienie fundamentu elektrowni wiatrowej przy 
małej rezystywności gruntu, 1, 2, 3 – uziomy otokowe, 4 – uziomy 

pionowe, 5 – połączenia uziemienia z wieżą [6] 
 
Kolejnym kryterium jest poziom hałasu, jaki 

wytwarzają elektrownie wiatrowe. Kiedy pracujące 
elektrownie wiatrowe są zbyt blisko siebie, następuje 
kumulowanie wytwarzanego hałasu i może on przekroczyć 
poziom dopuszczalny przez normy. Ze względu specyficzny 
charakter tego zjawiska i skomplikowany sposób obliczeń, 
kryterium to nie było analizowane w pracy. 

W tablicy 1 zostały zestawione wyniki obliczeń 
minimalnych odległości między elektrowniami o mocy 2 
MW, wysokości wieży h = 100 m i długości łopat D/2 = 40 
m. Uzyskana w ten sposób minimalna odległość między 
elektrowniami o założonych parametrach wynosi 280 m i 
taka długość uziomu poziomego została przyjęta w dalszych 
rozważaniach. 

 
Tablica. 1. Minimalne odległości elektrowni wiatrowych 

 
Sposób obliczeń Minimalna odległość 
Podwójna suma wysokości 
wieży plus długość łopaty  280)

2
(2 =+⋅ D
h m 

Czterokrotność średnicy 
tworzonej przez łopaty 3204 =⋅ D m 

 
Na rysunku 3 przedstawiono schemat zastępczy uziomu 

poziomego złożonego z n szeregowo połączonych 
czwórników, z których każdy odpowiada długości 
podstawowego elementu uziomu. Pomiar impedancji uziomu 
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przy wymuszeniu i0(t) o częstotliwości zbliżonej do 
sieciowej sprowadza się praktycznie do określenia 
wypadkowej wartości przewodności G wynikającej z 
równoległego połączenia elementów G1 do Gn. W praktyce 
pomiarowej miernik wskazuje wtedy rezystancję 
wypadkową uziomu jako rezystancję przejścia z uziomu do 
otaczającego gruntu, która zależy od rezystywności gruntu 
oraz wymiarów uziomu i zmierza do wartości 1/G. Pozostałe 
elementy schematu zastępczego mają niewielki wpływ na 
rezystancję wypadkową uziomu przy wymuszeniu 
wolnozmiennym, ponieważ: 
• rezystancja podłużna uziomu (suma elementów R1 do Rn) 

jest pomijalna ze względu na znaczny przekrój (nie 
mniej niż 90 mm2) uziomu, 

• indukcyjność własna poszczególnych elementów (L1 do 
Ln) jest zawarta w granicach 1-2 µH/m i nie odgrywa 
większej roli przy przebiegach o częstotliwości 
sieciowej, 

• podobnie pomijane są prądy pojemnościowe związane z 
pojemnością własną uziomu C. 
Wraz ze wzrostem częstotliwości sygnału 

wymuszającego i0(t) lub zastąpieniem tego sygnału 
przebiegiem udarowym rośnie reaktancja indukcyjna ωLn 
każdego z elementów uziomu. Wzrost spadku napięcia na 
indukcyjności zwiększa całkowitą impedancję uziomu 
mierzoną na jego wejściu. Potwierdzeniem wzrostu 
znaczenia indukcyjnych spadków napięcia na coraz 
dłuższym uziomie jest wzrastające przesunięcie czasowe 
między amplitudami prądu i napięcia. 

 

 
 

Rys. 3. Schemat zastępczy uziomu poziomego złożonego z n 
elementów jednostkowych, R – rezystancja podłużna elementu, L – 

indukcyjność elementu, G – przewodność między uziomem a 
otaczającym gruntem, C- pojemność elementu 

 
Rozważania na temat stałej czasowej linii modelującej 

uziom długi pokazują, że zwiększanie długości uziomu 
poziomego jest skuteczne tylko do pewnej wartości 
nazywanej długością efektywną lef, którą można obliczyć 
jako [7]: 

 

               GL

T
l ef 2

π≤
                                 (3) 

 
gdzie: T - czas trwania czoła udaru prądowego, 

 L - indukcyjność jednostkowa, 
 G - konduktancja jednostkowa uziomu. 
Na rysunku 4 przedstawiono wyniki obliczeń w oparciu 

o wyrażenie (3) długości efektywnej uziomu w funkcji 
rezystywności gruntu dla trzech czasów czoła udaru 
prądowego 1, 4 i 10 µs. Analiza parametrów wyładowań 
atmosferycznych oraz zjawisk rozpraszania prądów w 
gruncie przez uziomy wskazuje, że czas czoła udaru 
prądowego 4 µs jest najbardziej przydatny do oceny 
systemów uziemień pracujących w układach ochrony 
odgromowej [8]. Dla takich udarów oraz w przyjętym do 

rozważań zakresie rezystywności gruntu, długość efektywna 
uziomu jest zawarta w granicach od 24 m dla gruntu o 
rezystywności 100 Ωm do 75 m dla gruntu 1000 Ωm.  

 

 
 

Rys. 4. Wpływ rezystywności gruntu na długość efektywną uziomu 
przy czasach czoła udaru prądowego 1, 4 oraz 10 µs 

 
 Potwierdzeniem powyższych rozważań są przedstawione 
na rysunku 5. wyniki symulacji komputerowych, 
przeprowadzonych w programie MATLAB, impedancji 
uziomu poziomego pogrążonego w gruncie o rezystywności 
100 Ωm w funkcji jego długości zmienianej w zakresie 5 – 
50 m. Przy pomiarach statycznych (częstotliwość zbliżona 
do sieciowej) rezystancja maleje wraz z wydłużaniem 
uziomu bez względu na przedział tego wzrostu długości. 
Otrzymana wartość rezystancji uziomu R wynika z 
równoległego połączenia coraz większej liczby n elementów 
o przewodności G, jak to przedstawiono na rysunku 1. Przy 
wymuszeniu prądem udarowym (tutaj udar o czasie czoła 4 
µs) spadek impedancji uziomu przez dodawanie liczby 
elementów jest obserwowany tylko do pewnej długości 
uziomu zbliżonej do długości efektywnej. Dla 
analizowanego uziomu jego długość efektywna obliczona za 
wzoru (3) wynosi 24 m i została zaznaczona trójkątem na 
rysunku 5. Z przebiegów zamieszczonych na rysunku 5. 
wynika, że wydłużanie uziomu powyżej jego długości 
efektywnej nie powoduje obniżania spadku napięcia na 
uziomie podczas rozpraszania prądu piorunowego w gruncie, 
ale powoduje spadek rezystancji uziomu R mierzonej przy 
wymuszeniach wolnozmiennych. 
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Rys. 5. Impedancja uziomu poziomego w funkcji jego długości 
przy wymuszeniu sinusoidalnym wolnozmiennym (R) oraz przy 

wymuszeniu udarami o czasie czoła 4 µs (Z); na krzywej 
zaznaczono długość efektywną uziomu obliczoną ze wzoru (2) 

 
Na rysunku 6 przedstawiono rezultaty pomiarów 

symulacyjnych impedancji udarowej oraz rezystancji uziomu 
elektrowni, do którego dołączono uziom poziomy. Uziom 
ten był stopniowo wydłużany do wartości 280 m, gdzie 
znajdowała się elektrownia sąsiednia. Badania 
przeprowadzono dla gruntów o rezystywności 100 oraz 
1000 Ωm. 

 
Rys. 6. Impedancja uziomu poziomego elektrowni wiatrowej w 

funkcji jego długości przy wymuszeniu sinusoidalnym 
wolnozmiennym (R) oraz przy wymuszeniu udarami o czasie czoła 

4 µs (Z); linie przerywane dotyczą gruntu o rezystywności 
1000 Ωm, linie ciągłe – gruntu o rezystywności 100 Ωm 
 
Przedstawione na rysunku 6. wartości impedancji przy 

przebiegach udarowych wskazują, że uziomy poziome 
znacznie skuteczniej obniżają wypadkową impedancję 
systemu uziemień w przypadku gruntów o rezystywności 
1000 Ωm niż dla gruntów 100 Ωm. Przyczyną tego jest 

większa długość efektywna, która dla udaru o czasie czoła 
4 µs wynosi dla obu gruntów odpowiednio 75 i 23 m. 

W rozbudowanych farmach wiatrowych, gdzie jest 
dość rozgałęziona odbierająca sieć średniego napięcia, 
należy oczekiwać znacznych wartości prądu zwarć 
doziemnych. W takich przypadkach utrzymanie bezpiecznej 
ochrony przeciwporażeniowej w rejonie elektrowni może 
oznaczać konieczność obniżenia rezystancji R uziemienia do 
poziomu znacznie poniżej wartości 10 Ω, która jest 
wystarczająca do celów ochrony odgromowej. Uzyskanie 
małych wartości rezystancji statycznej uziomu jest możliwe 
poprzez instalowanie długich uziomów poziomych 
łączących poszczególne elektrownie.     

 
4. WNIOSKI KO ŃCOWE 

 
Zaprezentowane wyniki badań wskazują, że długie 

uziomy poziome łączące poszczególne elektrownie farm 
wiatrowych mają ograniczony wpływ na obniżenie 
impedancji udarowej systemów uziemień warunkujących 
skuteczną ochronę odgromową. 

Uziomy poziome między elektrowniami w skuteczny 
sposób obniżają rezystancję statyczną systemu uziemień i są 
przydatne dla zapewnienia bezpiecznej ochrony 
przeciwporażeniowej.   
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EARTHINGS IN WIND POWER FARMS 
 

In the work is discussed constructions of earthing systems on wind turbine farms. Earthings of individual plants are 
used both as elements of a lightning protection system as well as the protection protection against electric shock in the 
vicinity of wind turbines. Power plant farms are often placed on land with high resistivity, and an implementation of power 
earthing systems can be difficult. The difficulty may encounter particular exercising the ground for protection against electric 
shock in case of significant expected earth fault currents in medium voltage network. The resulting value of the earth 
resistance meets the requirements of lightning protection standards may be insufficient for effective protection against 
electric shock. Conducted simulations indicate that in such cases earth electrodes in the form of long horizontal systems 
connecting each wind power farms can be useful. 

 
Keywords: earthing systems, the properties of earth, earth electrodes in wind power plants, wind power lightning protection . 
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