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1. Sieciowa infrastruktura elektroenergetyczna  
Poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zależy od wielu 

różnorodnych czynników i okoliczności, przy czym jednym z najważniejszych  
jest stan techniczny infrastruktury elektroenergetycznej w obszarach: wytwarzania, 
przesyłu i dystrybucji. Stan ten jest w znacznym stopniu pochodną 
dotychczasowego rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej.  

Sieciowa infrastruktura elektroenergetyczna obejmuje: sieć przesyłową 400  
i 220 kV, sieć dystrybucyjną (tzw. wstępnego rozdziału) 110 kV oraz sieć 
dystrybucyjną (rozdzielczą) SN (6, 10, 15, 20 i 30 kV) i sieć nn (0,4 kV). Stanowi 
złożony organizm dynamiczny, podlegający procesowi ciągłej rozbudowy, 
pozbawionej ram czasowych.

1
 Rozwój jej jest rezultatem postępu technicznego  

i uwarunkowań zewnętrznych. 
Sieć przesyłowa, z racji swojego usytuowania w Krajowym Systemie 

Elektroenergetycznym (KSE) i funkcji, jaką w nim pełni, odgrywa kluczową rolę  
w KSE i ma strategiczne znaczenie dla jego funkcjonowania. Jej podstawowym 
zadaniem jest zbilansowanie zapotrzebowania i wytwarzania energii elektrycznej,  
z uwzględnieniem wymiany międzysystemowej, przy zapewnieniu stabilnej pracy 
KSE i wymaganej jakości dostarczanej energii elektrycznej.

2
 Odpowiada więc m.in. 

za wyprowadzenie mocy z elektrowni systemowych i przesłanie jej często na 
znaczne odległości do obszarów zapotrzebowania. Ta funkcja sprawia, że sieć 
przesyłowa obejmuje linie i stacje NN o napięciach znamionowych, równych lub 
większych od 220 kV. 

Sieć przesyłowa jest w skali systemu zawsze traktowana globalnie, a nadzór 
nad nią pełni przedsiębiorstwo energetyczne – Operator Systemu Przesyłowego 
(OSP).

3
 

Krajowa sieć przesyłowa to 13379 km linii i 106 stacji elektroenergetycznych 
najwyższych napięć o napięciach rzędowych 220 kV, 400 kV i 750 kV.

4
 

Sieć dystrybucyjna, z racji swojego usytuowania w KSE i funkcji, jaką w nim 
pełni odgrywa kluczową rolę w zasilaniu odbiorców. Stanowi ważne ogniwo 
systemu elektroenergetycznego i w znacznej mierze decyduje o jakości, 
niezawodności i pewności dostawy energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

5
 

W KSE odpowiedzialna jest za rozdział i dystrybucję energii elektrycznej. Ta 

                                                           
1
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funkcja sprawia, że sieć dystrybucyjna obejmuje linie i stacje WN i SN o napięciach 
znamionowych, równych lub mniejszych od 110 kV oraz linie niskiego napięcia.  
O wyborze napięcia znamionowego sieci dystrybucyjnej, obok czynników 
technicznych, decydują czynniki analogiczne, jak w przypadku sieci przesyłowych. 

Sieć dystrybucyjna jest w skali systemu traktowana wycinkowo.
6
 Nadzór nad 

siecią dystrybucyjną pełnią przedsiębiorstwa energetyczne – operatorzy systemów 
dystrybucyjnych. Są to przedsiębiorstwa państwowe lub prywatne.  

W ramach sieci dystrybucyjnej, szczególna rola przypada sieci 110 kV, która, 
obok funkcji dystrybucyjnej, w wielu regionach kraju pełni funkcję przesyłową.  
W związku z tym, wiele jej fragmentów jest koordynowanych przez operatora 
systemu przesyłowego. 

Krajowa sieć dystrybucyjna to 32682 km linii i 1391 stacji 
elektroenergetycznych 110 kV, 301969 km linii i 244410 stacji 
elektroenergetycznych SN oraz 428085 km linii niskiego napięcia.

7
 

 
2. Sieć przesyłowa – stan obecny i wymagany w przyszłości 
Krajowa sieć przesyłowa jest przystosowana do występujących obecnie 

typowych warunków zapotrzebowania na energię elektryczną i realizacji 
wewnętrznych zadań przesyłowych w stanach normalnych.

8
 Obecnie nie stwarza 

zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Istnieją jednak lokalne 
zagrożenia, które mogą powodować trudności z zasilaniem w ekstremalnych 
warunkach atmosferycznych, zarówno latem, jak i zimą. 

W przyszłości, w kontekście prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na 
energię elektryczną, obecna infrastruktura przesyłowa będzie niewystarczająca. 
Pojawią się zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, wynikające  
z niedostatecznej mocy w KSE w źródłach krajowych i dostępnych poprzez 
połączenia międzysystemowe oraz nierównomiernego rozłożenia źródeł  
i odbiorów, przy braku odpowiednich zdolności przesyłowych sieci.

9
 Dlatego 

zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej wymaga realizacji 
inwestycji polegających na rozbudowie i modernizacji sieci przesyłowej, sieci 
dystrybucyjnej 110 kV w obszarze dużych aglomeracji miejskich oraz inwestycji 
mających na celu zwiększenie możliwości eksportowo-importowych KSE.

10
 

Konieczność rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej wiąże się również  
z intensywnym rozwojem odnawialnych źródeł energii, planowanym rozwojem 
energetyki jądrowej i koniecznością budowy nowoczesnych ekologicznych 
konwencjonalnych źródeł wytwórczych. 

W ostatnim okresie, poza okresem letnim w 2015 r., nie zanotowano 
znacznych ograniczeń w poborze mocy ani wyłączeń odbiorców, spowodowanych 
brakiem mocy wytwórczych w KSE. Istnieją jednak duże zagrożenia dla stabilnej 
pracy KSE, które wynikają bezpośrednio z: małej gęstości sieci i jednostek 
wytwórczych w niektórych częściach kraju, ograniczonych możliwości obciążenia 
linii w wyższych temperaturach otoczenia, rosnącego zakresu prac remontowych  

                                                           
6
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i inwestycyjnych w sieciach, dużej awaryjności na skutek anomalii pogodowych, 
nadmiernego wzrostu napięć w sieci przesyłowej oraz sieci 110 kV, ograniczenia 
importu energii elektrycznej z systemów elektroenergetycznych państw sąsiednich 
i wzrostu obciążenia w okresie letnim.

11
 Zagrożenia te potęgują się w przypadku 

nałożenia się na siebie wielu niekorzystnych czynników obejmujących: skrajnie 
wysokie zapotrzebowanie na moc, anomalie pogodowe, wyłączenie dużej liczby 
elementów sieci lub jednostek wytwórczych, czy oddziaływanie przepływów mocy  
z krajów sąsiednich.

12
 

Ograniczona przepustowość linii przesyłowych w wyższych temperaturach 
otoczenia stanowi poważne zagrożenie dla stabilnej pracy KSE w warunkach 
zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną.

13
 Ma ścisły związek  

z wiekiem, stanem technicznym i stopniem wyeksploatowania sieci przesyłowych. 
W odniesieniu do linii napowietrznych, mniej niż 10 lat ma tylko 20% linii 400 kV  
i niespełna 1% linii 220 kV, mniej niż 25 lat ma 58% linii 400 kV i 11% linii 220 kV, 
natomiast powyżej 35 lat ma 10% linii 400 kV i aż 74% linii 220 kV.

14
 Linie te były 

ponadto projektowane z uwzględnieniem znacznie niższych przepływów niż te, 
które występują obecnie. 

Wiek i stan techniczny sieci przesyłowych powodują dużą awaryjność tych 
sieci, szczególnie w warunkach coraz częstszych ostatnio anomalii pogodowych.

15
 

OSP stara się poprawiać stan techniczny linii przesyłowych i zwiększać ich 
przepustowość, poprzez sukcesywną ich modernizację, polegającą na 
podwyższaniu lub wymianie wybranych słupów, regulacji zwisów i wymianie 
przewodów fazowych na nowe o zwiększonej przepustowości.

16
  

Duża skala wymaganych modernizacji, remontów i inwestycji w sieciach 
przesyłowych może prowadzić do powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej. 

Ograniczenie importu energii elektrycznej z systemów elektroenergetycznych 
krajów sąsiednich jest spowodowane ograniczonymi zdolnościami przesyłowymi 
transgranicznych połączeń międzysystemowych. Dodatkowo przyczyniają się do 
tego przepływy kołowe mocy, wywołane przez elektrownie wiatrowe, zlokalizowane 
na terenie północnych Niemiec. Stanowi to barierę dla wymiany energii 
elektrycznej z zagranicą i ogranicza wykorzystanie połączeń transgranicznych  
do importu energii w sytuacjach, gdy nie ma możliwości pokrycia zapotrzebowania 
ze źródeł krajowych.

17
 

Wzrost obciążenia w okresie letnim ogranicza możliwość wykonywania 
remontów w tym okresie i wpływa na obniżenie rezerw w innych okresach roku.  
W ostatnich kilku latach obserwuje się znacznie wyższy od przeciętnego wzrost 
zapotrzebowania na moc czynną w okresie letnim i jego koncentrację w niektórych 
dużych aglomeracjach miejskich (warszawskiej, krakowskiej, wrocławskiej, 
poznańskiej).

18
 Towarzyszy temu znacznie wyższy wzrost zapotrzebowania na 

                                                           
11

 W. Dołęga, Rozwój sieci…, op. cit., s. 1084-1098 
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 W. Dołęga, Ocena infrastruktury…, op. cit., s. 67-73 
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 W. Dołęga, Planowanie rozwoju…, op. cit. Wrocław 2013 
14

 W. Dołęga, Rozwój sieci…, op. cit., s. 1084-1098 
15

 Ibidem 
16

 Ibidem 
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moc bierną, który stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej do odbiorców na określonym obszarze. 

W okresach letnich mogą pojawić się problemy z dostawami energii 
elektrycznej do tych rejonów kraju, w których występuje duża przewaga odbioru 
nad lokalną generacją. Wynika to z niekorzystnego rozkładu geograficznego źródeł 
wytwórczych, niedostatecznej kompensacji mocy biernej u odbiorców energii  
i w sieciach dystrybucyjnych oraz braku zdolności przesyłowych i urządzeń 
kompensujących.

19
 

Największe zagrożenie wystąpienia rozległej awarii sieciowej, w przypadku 
nałożenia się skrajnie niekorzystnych warunków pracy sieci przesyłowej, dotyczy 
północnej części KSE.

20
 Może to nastąpić w warunkach dużych przesyłów mocy 

czynnej i biernej z centrum kraju w kierunku północnym. Sytuacja ta jest 
spowodowana mniejszą, w stosunku do południowej części KSE, liczbą źródeł 
wytwórczych oraz mniejszą gęstością sieci w tym obszarze. Wystąpienie awarii 
może spowodować tam utratę stabilności napięciowej na znacznym obszarze. 
Zagrożenia w strukturze zasilania dotyczą dużych aglomeracji miejskich. Istnieje 
możliwość utraty zasilania aglomeracji warszawskiej, w wyniku kaskadowego 
wyłączenia zasilających ją elementów sieci przesyłowej lub utraty zasilania 
aglomeracji wrocławskiej i poznańskiej, w wyniku wyłączenia elementów sieci 
przesyłowej.

21
 

Konieczność rozbudowy sieci przesyłowej wynika przede wszystkim  
z prognoz dotyczących wzrostu zapotrzebowania odbiorców na moc i energię 
elektryczną, wymagań odbiorców w zakresie pewności zasilania oraz inwestycji 
koniecznych do przyłączenia i wyprowadzenia mocy z nowych jednostek 
wytwórczych. 

Konieczność rozbudowy transgranicznych połączeń międzysystemowych ma 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz likwidację 
barier swobodnego handlu energią na rynku wewnętrznym i międzynarodowym. 

Rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowej powinna być ukierunkowana  
na: stworzenie warunków bezpiecznej pracy KSE, zwiększenie pewności zasilania 
obszarów dużych aglomeracji miejskich, wzmocnienie roli systemu przesyłowego  
w KSE, zwiększanie możliwości ruchowych w KSE, zwiększenie zdolności regulacji 
napięć, wyprowadzenie mocy z przyłączonych źródeł oraz rozbudowę połączeń 
transgranicznych.

22
 

Wymaga to m.in. znacznej rozbudowy strukturalnej sieci przesyłowej, 
strukturalnych zmian układów zasilania w newralgicznych obszarach kraju, 
umożliwienia współpracy ze sobą źródeł energii o zróżnicowanej technologii 
wytwarzania i różnych parametrach ich pracy i zdjęcia funkcji przesyłowych z sieci 
dystrybucyjnej 110 kV, co ma miejsce jeszcze w wielu regionach kraju.

23
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3. Sieć dystrybucyjna – stan obecny i wymagany w przyszłości 
Sieć dystrybucyjna przystosowana jest do występujących obecnie typowych 

warunków zapotrzebowania na energię elektryczną i realizacji zadań w stanach 
normalnych.

24
 Istnieją jednak lokalne zagrożenia, które mogą powodować 

trudności z zasilaniem w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, szczególnie 
w zimie. 

W kontekście prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energię 
elektryczną w przyszłości, konieczności poprawy jakości i niezawodności dostawy 
energii do odbiorców końcowych oraz intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł, 
obecna sieć dystrybucyjna wymaga rozbudowy i gruntownej modernizacji. Dotyczy 
to szczególnie sieci 110 kV i sieci SN. Ponadto powinno następować częściowe  
i stopniowe zdejmowanie funkcji przesyłowych z sieci dystrybucyjnej 110 kV. 
Szacuje się, że minimalny program inwestycyjny w obszarze infrastruktury 
dystrybucyjnej wymaga budowy ok. 4000 km linii 110 kV i 163 stacji 110 kV oraz 
modernizacji ok. 250000 km linii i 95000 stacji w sieciach dystrybucyjnych SN.

25
 

Duże zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej wynikają 
bezpośrednio z: wieku, stanu technicznego i stopnia wyeksploatowania sieci 
dystrybucyjnych oraz dużej ich awaryjności na skutek anomalii pogodowych. 
Ponadto, wiążą się z ograniczoną przepustowością sieci 110 kV. 

Majątek sieci dystrybucyjnych jest przestarzały i mocno wyeksploatowany,  
a stopień zamortyzowania już w 2010 r. wynosił 30%.

26
 Przy czym jego wartość 

księgowa, w związku z restrukturyzacją elektroenergetyki, była kilka razy 
przeszacowywana. Największy stopień zużycia mają stacje 110 kV/SN i sieci 
dystrybucyjne SN na obszarach wiejskich, które wymagają pilnej modernizacji  
w zakresie zapewniającym odpowiednią jakość dostarczanej energii elektrycznej 
dla odbiorców końcowych.

27
 

Ograniczona przepustowość sieci 110 kV ma ścisły związek z jej wiekiem, 
stanem technicznym i stopniem wyeksploatowania oraz brakiem wymaganych 
inwestycji zapobiegających postępującej dekapitalizacji majątku sieciowego. Na 
skutek niewystarczającej termicznej obciążalności linii 110 kV występują m.in. 
ograniczone możliwości dostarczenia energii do dużych aglomeracji miejskich 
(warszawska, krakowska, wrocławska, poznańska).

28
 Ponadto, przeciążenia 

występujące w obszarze sieci 110 kV wpływają negatywnie na pracę sieci 
przesyłowej. 

Niekorzystnym zjawiskiem, w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej, jest bardzo niski poziom inwestycji realizowanych przez operatorów 
systemów dystrybucyjnych, związanych z budową nowych linii 110 kV, co skutkuje 
niską dynamiką przyrostu długości tych linii (3,6% w ciągu ostatnich 15 lat).

29
 

Sytuacja ta dotyczy również sieci dystrybucyjnych SN. 
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 W. Dołęga, Planowanie rozwoju…, op. cit. Wrocław 2013 
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4. Działania inwestycyjne operatorów systemów elektroenergetycznych  
Inwestycje sieciowe są realizowane przez operatorów systemów 

elektroenergetycznych. Przy czym operator systemu przesyłowego realizuje 
inwestycje w obszarze sieci przesyłowej, a operatorzy systemów dystrybucyjnych 
realizują rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych 110 kV, średnich  
i niskich napięć.  

Na operatorze systemu przesyłowego spoczywa najważniejszy  
i zdecydowanie największy obszar przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze 
infrastruktury sieciowej, dlatego zostanie szerzej omówiony. Przyjęty przez OSP 
plan modernizacji i rozbudowy infrastruktury sieciowej na lata 2010-2025

30
 

uwzględnia: przyłączenie do sieci przesyłowej nowych źródeł konwencjonalnych, 
planowane likwidacje-wycofania z pracy części jednostek wytwórczych, 
przyłączenie do sieci odnawialnych źródeł energii o mocach wynikających z celów 
Pakietu Klimatyczno-Energetycznego oraz przewidywane lokalizacje elektrowni 
jądrowych na obszarze kraju. Plan ten opiera się na koncepcji rozwoju sieci 400 kV 
na trasach już istniejących linii 220 kV oraz rozbudowy sieci 400 kV i 220 kV  
w lokalizacjach o zwiększonej generacji wiatrowej (północno-zachodnia Polska).  

W planie rozwoju KSE na lata 2010-2025, operator systemu przesyłowego 
zadeklarował przeznaczenie na inwestycje kwoty 18301,5 mln PLN, z czego: do 
2015 – 8546 mln PLN (I etap), do 2020 – 7530,5 mln PLN (II etap), do 2025 – 2225 
mln PLN (III etap).

31
 Inwestycje te mają głównie na celu: połączenie KSE  

z systemem litewskim za pomocą połączenia synchronicznego LIT-POL Link, 
ułatwienie przyłączania źródeł generacji wiatrowej w północno-zachodniej części 
kraju oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu generacji wiatrowej w Niemczech 
na krajową sieć przesyłową (instalacja przesuwników fazowych). Inwestycje te 
zwiększą możliwości eksportowo-importowe KSE. 

Planowane inwestycje elektroenergetyczne w sieci przesyłowej zostały ściśle 
określone w publikacji

32
 i pogrupowane w obszarach: przyłączenia (elektrowni 

systemowych i OZE), wyprowadzenia mocy (z elektrowni systemowych i OZE), 
bezpieczeństwa pracy KSE i połączeń transgranicznych (asynchroniczne, 
synchroniczne). Przy czym bezpieczeństwo pracy KSE wiąże się z: dostoso-
waniem infrastruktury sieciowej do wzrostu zapotrzebowania na moc i energię, 
właściwą regulacją napięcia i mocy biernej oraz likwidacją ograniczeń sieciowych, 
wynikającą: z realizacji strategii zmiany napięcia sieci, ze zwiększenia pewności 
zasilania i sprzęgania sieci 400 i 220 kV. 

W efekcie zrealizowania zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych 
nastąpią istotne zmiany jakościowe i ilościowe w strukturze sieci przesyłowych. 

Przykładowo, w wyniku realizacji działań w ramach I etapu długość linii 400 kV 
wzrośnie o blisko 1800 km, przy jednoczesnym zmniejszeniu o 800 km długości 
linii 220 kV.

33
 Prawie 190 km linii 220 kV będzie miało zwiększoną zdolność 

przesyłową. Zostanie znacznie zwiększona zdolność transformacji w sieci 
przesyłowej, przy czym w przypadku transformacji 400/110 kV wzrost nastąpi  
o 11060 MVA, transformacji 400/220 kV – o 5160 MVA, a w przypadku 

                                                           
30

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego  
i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025. Warszawa, sierpień 2009 

31
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32
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33
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transformacji 220/110 kV o 3305 MVA.
34

 Ponadto zwiększą się zdolności 
regulacyjne mocy biernej w sieci przesyłowej. Zostaną one zwiększone w zakresie 
od +800 do -400 MVar.

35
 Zainstalowanie przesuwników fazowych na zachodniej 

granicy Polski pozwoli na ograniczenie przepływów określanych mianem kołowych 
lub karuzelowych. 

Planowane zmiany w sieci przesyłowej są właściwe i pozwolą na: pokrycie 
prognozowanego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, przyłączenie  
do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii o mocy na poziomie  
ok. 5000 MW, przyłączenie do sieci przesyłowej źródeł konwencjonalnych o mocy 
planowanej na poziomie 3500 MW, stworzenie warunków sieciowych dla 
wyprowadzenia mocy z planowanych do przyłączenia nowych źródeł, realizację 
transgranicznych przepływów mocy pomiędzy systemem polskim i litewskim, 
zwiększenie zdolności do regulacji napięć w sieci przesyłowej, ograniczenie 
przepływów karuzelowych i efektywną wymianę mocy z systemem niemieckim  
i zwiększenie pewności zasilania obszarów aglomeracji miejskich, poprzez 
strukturalne zmiany układów zasilania newralgicznych obszarów sieciowych.

36
 

 
5. Zagrożenia dla rozwoju infrastruktury sieciowej 
Rozwiązania legislacyjne w obszarze infrastruktury sieciowej mają ogromną 

wagę dla prawidłowego i szybkiego procesu jej rozwoju i modernizacji. Niestety, 
nadmierne rozproszenie i skomplikowanie przepisów oraz utrudnienia z nich 
wynikające przyczyniają się do powstania barier: prawnych, administracyjnych  
i społecznych, skutecznie ograniczających szybkość i efektywność procesu 
inwestycyjnego.

37
 Proces ten jest przeważnie długotrwały i podzielony często na 

bardzo wiele postępowań administracyjnych i uzgodnień. Stoi to w sprzeczności,  
z technicznego punktu widzenia, z procesem budowy infrastruktury sieciowej, który 
obecnie jest stosunkowo prosty. 

Operator systemu ma utrudnioną możliwość właściwej realizacji programu 
modernizacji i rozbudowy infrastruktury sieciowej. Stanowi to obecnie podstawowe 
zagrożenie dla jej rozwoju i jest szczególnie niebezpieczne w odniesieniu  
do inwestycji w obszarze sieci przesyłowych, istotnych z punktu widzenia 
bezpieczeństwa dostaw energii. 

Bariery prawne dotyczą przede wszystkim kwestii lokalizacji inwestycji, 
uzyskania tytułu prawnego do gruntu, licznych oraz skomplikowanych  
i długotrwałych procedur administracyjnych.

38
 Przy czym kluczowym problemem 

dla budowy infrastruktury sieciowej jest pozyskanie tzw. prawa drogi przez 
rozdrobnione grunty prywatne, lasy, drogi publiczne i inne tereny. 

Inwestycje sieciowe dotyczą terenów o zróżnicowanym statusie 
własnościowym (grunty prywatne, samorządowe, w zarządzie jednostek 
państwowych) i ochronnym (rolne, leśne, obszary o specjalnym znaczeniu dla 
środowiska (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000), uzdrowiska, obszary zagrożone 
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 W. Dołęga, Rozwój sieci…, op. cit., s. 1084-1098 
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powodziami, stanowiska archeologiczne, obszary zabytkowe, obszary 
nadgraniczne, obszary nadmorskie itd.).

39
  

Procedura zezwoleń jest niewydolna i nie spełnia swojej roli z punktu widzenia 
sprawnego realizowania inwestycji sieciowych, które mają kluczowe znaczenie dla 
bezpieczeństwa dostaw energii.

40
 

Bariery prawne w rozwoju infrastruktury sieciowej są szczególnie widoczne  
w odniesieniu do linii przesyłowych, których proces budowy potrafi trwać nawet 
kilkanaście lat. Problem ten tkwi w ograniczeniach natury społecznej i prawnej. 
Właściciele nieruchomości powszechnie kwestionują konieczność realizacji 
inwestycji sieciowych lub jej lokalizacji na swoim gruncie lub w swoim otoczeniu. 
Każdy projekt, dotyczący sieci przesyłowej, ma charakter wieloetapowy i na 
każdym z etapów bywa wielokrotnie oprotestowany. Wymaga uzyskania zgody ze 
strony setek, a nawet tysięcy właścicieli działek, na których zostanie zrealizowana 
inwestycja sieciowa (dla uzyskania prawa do dysponowania terenem).

41
 Ponadto 

wymaga uzgodnienia z właścicielami wielu obiektów zbliżonych i skrzyżowanych, 
takich jak np. drogi różnej kategorii, linie kolejowe, rzeki i zbiorniki wodne, lasy, 
gazociągi, linie telekomunikacyjne i inne linie elektroenergetyczne.

42
 Dodatkowo 

wymaga uzyskania pozytywnych uzgodnień i decyzji ze strony organów 
administracji samorządowej – marszałków województwa, rad gmin, wójtów, 
burmistrzów i starostów oraz organów administracji rządowej – wojewodów oraz 
uzyskania pozytywnych decyzji, np. ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Ministerstwa Środowiska na przekwalifikowanie gruntów leśnych i rolnych, 
itp.

43
 W obowiązującym stanie prawnym, inwestycje o znaczeniu krajowym  

i regionalnym wymagają zgody oraz akceptacji władz gminnych do ich 
wprowadzenia do dokumentów planistycznych gminy: studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy.

44
 

W obecnym stanie prawnym, w obszarze realizacji nowych inwestycji  
w obszarze sieci przesyłowej czy sieci dystrybucyjnej 110 kV, nawet optymalne 
usprawnienie procesu zarządzania inwestycjami sieciowymi nie spowoduje 
znacznego przyśpieszenia procesu realizacji inwestycji.

45
 Jest to stan alarmowy, 

bowiem istniejące regulacje prawne powodują powszechnie nieterminową budowę 
nowych obiektów sieciowych, na skutek znacznych opóźnień w realizacji procesu 
inwestycyjnego lub nawet blokadę tych inwestycji z powodu odmowy tzw. prawa 
drogi (bardzo wysokie żądania finansowe właścicieli nieruchomości, brak zgody 
bez podawania przyczyn) lub niewłaściwie opracowanych przez samorządy planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

W świetle obowiązujących regulacji prawnych, formalne przygotowanie 
inwestycji stanowi najtrudniejszy element prac, trudny do zaplanowania. Czas 
trwania procedur formalno-prawnych, koniecznych do uzyskania pozwolenia na 
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budowę, może wynieść nawet kilka lat w przypadku wykorzystania przez właścicieli 
i użytkowników terenów procedur odwoławczych.

46
 Wynika to przede wszystkim  

z niejednoznaczności przepisów, a niekiedy nawet ich sprzeczności oraz 
odmiennej ich interpretacji przez organy administracji samorządowej, 
skomplikowania, wielości stron uczestniczących na wszystkich etapach 
postępowania i pogodzenia ich różnych interesów oraz konieczności pozyskania 
terenów dla potrzeb budowy od wielu właścicieli i użytkowników gruntu.

47
 

 
6. Katalog niezbędnych działań 
Jak wspomniano wcześniej, obecne regulacje prawne są niewystarczające, 

dlatego pełna i skuteczna możliwość realizacji przez operatorów systemów działań 
z zakresu rozwoju, modernizacji i utrzymania infrastruktury sieciowej 400, 220  
i 110 kV wymaga dokonania wielu istotnych zmian w szerokim zakresie  
w istniejących uregulowaniach prawnych oraz stworzenia nowych rozwiązań 
prawnych.

48
 

Likwidacja barier prawnych wymaga przyjęcia regulacji prawnych w obszarze 
infrastruktury sieciowej, ukierunkowanych na: 

- szybkość i efektywność procesu inwestycyjnego, 
- uproszczenie i przyspieszenie zarówno procesu przygotowania, jak  

i realizacji inwestycji sieciowych, 
- ułatwione pozyskiwanie terenów pod lokalizację inwestycji liniowych, 
- wprowadzenie instrumentów umożliwiających szybkie rozwiązania sytuacji 

spornych.
49

 
W obecnych uwarunkowaniach prawnych, najlepszą drogą jest rozwiązanie 

tego problemu za pomocą ustawy specjalnej (tzw. „specustawy”). Ustawy  
te funkcjonują równolegle z systemem prawnym i odnoszą się w sposób 
szczególny do zasad przygotowywania i realizacji inwestycji. Przykładem dobrego 
rozwiązania takiej ustawy jest Ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

50
 Dobrym kierunkiem jest 

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych.

51
 

Specustawa ma wprowadzić rozwiązania instytucjonalne oraz proceduralne, 
umożliwiające realizację celów publicznych w postaci dostarczania energii i innych 
mediów i powinna się opierać na podobnych rozwiązaniach zawartych we 
wspomnianej Ustawie o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy  
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 

Specustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012 była szczególnie pomocna przy realizacji inwestycji 
sieciowych w ostatnich latach. Rozwiązania w niej zawarte sprawdziły się  
i umożliwiły wybudowanie i modernizację wielu kilometrów linii przesyłowych  
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400 kV i linii dystrybucyjnych 110 kV i SN, zwłaszcza w aglomeracjach: 
warszawskiej, wrocławskiej, poznańskiej i gdańskiej.

52
 Ustawa ta wprowadziła 

wiele udogodnień oraz znacznie usprawniła procedury administracyjne i sądowe 
przy realizacji takich inwestycji. Wprowadziła uproszczenia w zakresie 
pozyskiwania terenów pod inwestycje i określiła zasady ustalania i wypłaty 
odszkodowań za wywłaszczone grunty.

53
 Ponadto ograniczyła możliwości 

uchylenia wydanych decyzji oraz stwierdzenia ich nieważności lub wznowienia 
postępowań. 

W ramach tej Ustawy należy wprowadzić: 
- szczególny tryb nabywania nieruchomości dla prowadzenia na nich 

inwestycji sieciowej (brak konieczności uzyskania zgody właścicieli 
gruntów), 

- szczególne zasady prowadzenia postępowań administracyjnych  
dla realizacji inwestycji, dotyczące decyzji: o ustaleniu lokalizacji,  
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, pozwolenia na 
budowę, 

- precyzyjne określenie terminów wydania decyzji administracyjnych, 
- wyłączenie konieczności stosowania procedury wprowadzania inwestycji 

sieciowej do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
- klauzule natychmiastowej wykonalności dla wszystkich decyzji 

administracyjnych, dotyczących infrastruktury sieciowej, 
- ściśle określony sposób postępowania odwoławczego, z określeniem 

terminów rozpatrzenia złożonych odwołań oraz ich zakresu.
54

 
Przyjęcie takich rozwiązań w specustawie powinno umożliwić usunięcie wielu 

barier prawnych i administracyjnych w realizacji inwestycji sieciowych i przyczynić 
się do ułatwienia rozbudowy infrastruktury sieciowej oraz znacznego skrócenia jej 
cyklu inwestycyjnego. 

55
 

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych jest właściwym, ale nie wystarczającym krokiem w tym kierunku. 
Ułatwia wprawdzie przyspiesza budowę sieci przesyłowych o strategicznym 
znaczeniu dla funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego oraz 
określa źródła finansowania procesu inwestycyjnego. Niestety, odnosi się tylko do 
23 strategicznych inwestycji sieciowych, obejmujących budowę linii 400 kV: Ełk Bis 
– Granica RP, Ełk Bis – Łomża, Ostrołęka – Stanisławów, Ostrołęka – Olsztyn 
Mątki, Płock – Olsztyn Mątki, Kozienice – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Ołtarzew, 
Krajnik – Baczyna, Baczyna – Plewiska, Plewiska – Eisenhüttenstadt (Niemcy), 
Mikułowa – Świebodzice, Mikułowa – Czarna – Pasikurowice, Podborze – nacięcie 
linii Wielopole – Nosovice (Czechy) wraz z budową stacji 400/220 kV Podborze, 
Czarna – Polkowice, Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice – Wrocław, Dunowo – 
Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina – Plewiska, Pątnów – Jasiniec – Grudziądz, 
Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, Piła Krzewina – Bydgoszcz, Żydowo 
Kierzkowo – Słupsk, Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo oraz budowy 
wielonapięciowej linii 400 i 220 kV Byczyna – Podborze i modernizacji linii 220 kV 
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Blachownia – Łagisza.
56

 Inwestycje te ujęte zostały w planie rozwoju w zakresie 
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na 
lata 2010-2025

57
 i mają charakter priorytetowy dla Unii Europejskiej w aspekcie 

bezpieczeństwa dostaw energii i rozwoju konkurencji (tzw. projekty wspólnego 
zainteresowania). Wprowadzone w tej Ustawie procedury przygotowania  
i realizacji strategicznych inwestycji celu publicznego w zakresie inwestycji 
sieciowych w obszarze przesyłu umożliwią sprawne przeprowadzenie tego 
procesu, zapobiegną jego blokowaniu i uniemożliwią wydłużanie procedur 
administracyjnych przy budowie sieci przesyłowych.

58
 Pozwoli to na ich realizacje  

i wydatkowanie przeznaczonych na ten cel funduszy unijnych, które były poważnie 
zagrożone w sytuacji braku takiej regulacji. Rozwiązania zawarte w Ustawie nie 
dotyczą budowy lub modernizacji innych linii 400 i 220 kV, sieci 110 kV i innych 
inwestycji towarzyszących wymienionym inwestycjom sieciowym. Zakres 
zastosowanych w niej rozwiązań jest mocno ograniczony w stosunku do propozycji 
przedstawianych wcześniej w zaniechanych projektach specustawy o korytarzach 
przesyłowych.

59
 

 
Wnioski 
Krajowa infrastruktura sieciowa 400, 220 i 110 kV jest przystosowana  

do występujących obecnie typowych warunków zapotrzebowania na energię 
elektryczną i realizacji wewnętrznych zadań przesyłowych w stanach normalnych. 
Obecnie nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 
Istnieją jednak lokalne zagrożenia, które mogą powodować trudności z zasilaniem 
w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. 

W przyszłości, w kontekście prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na 
energię elektryczną, obecna infrastruktura sieci 400, 220 i 110 kV będzie 
niewystarczająca. Pojawią się zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej, wynikające z niedostatecznej mocy w KSE w źródłach krajowych  
i dostępnych poprzez połączenia międzysystemowe oraz nierównomiernego 
rozłożenia źródeł i odbiorów, przy braku odpowiednich zdolności przesyłowych 
sieci. Dlatego zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej będzie 
wymagać realizacji inwestycji polegających na rozbudowie i modernizacji  
zarówno sieci przesyłowej 400 i 220 kV jak i sieci dystrybucyjnej 110 kV, która  
w wielu regionach kraju pełni funkcje przesyłowe oraz realizacji inwestycji 
mających na celu zwiększenie możliwości eksportowo-importowych naszego 
systemu elektroenergetycznego.  

Podstawowym zagrożeniem dla rozwoju sieci 400, 220 i 110 kV są obecnie 
regulacje prawne, dotyczące rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej, 
które są rozproszone w wielu ustawach, nieprecyzyjne, niespójne, niekiedy 
sprzeczne i często się zmieniają na skutek wielokrotnych nowelizacji. Utrudnienia  
z nich wynikające powodują powstanie barier prawnych, administracyjnych  
i społecznych skutecznie ograniczających szybkość i efektywność procesu 
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inwestycyjnego i stanowiących znaczne obciążenie finansowe dla operatorów 
systemów realizujących proces inwestycyjny. 

Stworzenie właściwych warunków dla rozbudowy i modernizacji infrastruktury 
sieciowej 400, 220 i 110 kV, pozwalających na zwiększenie szybkości  
i efektywności procesu inwestycyjnego oraz uproszczenie i przyśpieszenie procesu 
przygotowania i realizacji inwestycji sieciowych, wymaga docelowo opracowania 
nowej specustawy o korytarzach przesyłowych, opierającej się na podobnych 
rozwiązaniach do tych, które zastosowano w Ustawie o przygotowaniu finałowego 
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Ustawa  
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 
stanowi właściwy, ale niewystarczający krok w tym kierunku, bowiem dotyczy tylko 
wybranej wąskiej grupy ściśle określonych inwestycji sieciowych. 

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono wybrane aspekty rozwoju sieciowej infrastruktury 

elektroenergetycznej, szczególnie istotnej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej. Przedstawiono analizę i ocenę rozwoju infrastruktury 
sieciowej. Określono stan obecny sieci elektroenergetycznych i wymagany  
w przyszłości oraz dokonano oceny działań inwestycyjnych operatorów systemów 
elektroenergetycznych w tym obszarze. Zdefiniowano zagrożenia dla rozwoju, 
szczególnie w aspekcie realizacji inwestycji sieciowych oraz określono katalog 
niezbędnych działań w celu poprawy istniejącego stanu. 

Słowa klucze: infrastruktura sieciowa, rozwój, bezpieczeństwo dostaw energii 
 
Summary 
In his paper, selected aspects of electric power network infrastructure 

development in aspect of energy supply security are presented. Analysis and 
assessment of power network infrastructure expansion are presented. Current and 
required in future condition of electric power networks is described. Investment 
actions of system operators in the network area are assessed. Threats of network 
development are defined and catalogue of necessary actions for improvement  
of current condition is described.  

Key words: power network infrastructure, development, energy supply 
security 
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UKŁADY OXY SPALANIA JAKO INNOWACYJNA TECHNOLOGIA 
WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WĘGLA 

 
 
Wprowadzenie 
Jednym z wymagań stawianych obecnie rozwijającej się generacji, opartej na 

paliwach konwencjonalnych, jest zwiększenie efektywności energetycznej wraz  
z podwyższeniem sprawności wytwarzania energii elektrycznej. Zestawiając 
powyższe z regulacjami dotyczącymi ograniczania oddziaływania energetyki na 
środowisko naturalne oraz z dążeniem do zmniejszenia antropogenicznej emisji 
gazów cieplarnianych, prowadzone są obecnie poszukiwania technologii, która  
w sposób optymalny i zrównoważony sprosta wspomnianym wymogom. Warto 
zauważyć, że szczególny nacisk kładziony jest na ograniczenie emisji dwutlenku 
węgla, którego podwyższone stężenie, wynikające ze spalania paliw kopalnych, 
uważane jest za przyczynę powstawania globalnego ocieplania. W  Polsce jako 
kraju, w którym udział węgla w generacji energii elektrycznej stanowi około 88%, 
należy zwrócić szczególną uwagę na tzw. Czyste Technologie Węglowe (CTW), 
pozwalające sprostać obecnej strategii energetycznej krajów członkowskich Unii 
Europejskiej oraz wynikających z niej regulacji, takich jak Polityka Energetyczna 
Polski do roku 2030, Dyrektywa 2009/29/WE, Dyrektywa 2010/75/UE, czy też 
Pakiet Klimatyczno-Energetyczny, tzw. „3x20”. Do CTW zalicza się układy na 
parametry nadkrytyczne i ultranadkrytycze, układy gazowo-parowe, zintegrowane 
ze zgazowaniem węgla, oraz będące przedmiotem niniejszej publikacji układy oxy 
spalania. 

 
Czyste Technologie Węglowe 
Ogół procesów oraz sposobów wykorzystania węgla jako paliwa 

energetycznego, mający na celu ograniczenie negatywnego wpływu procesów jego 
konwersji na środowisko naturalne, określa się jako Czyste Technologie Węglowe. 
Jednocześnie procesy te mają na celu zwiększenie akceptowalności społe-
czeństwa na wykorzystanie węgla do celów związanych z generacją energii 
elektrycznej. Można wyróżnić cztery obszary bezpośrednio wiążące się z Czystymi 
Technologiami Węglowymi.

1
 

 wydobycie i przeróbka węgla – ogół procesów związanych  
z przygotowaniem paliwa do użytkowania, 

 transport, składowanie oraz dostosowanie parametrów jakościowych 
węgla, 

 wykorzystanie węgla w energetyce, 

 zagospodarowanie odpadów związanych z wykorzystaniem węgla. 
 

                                                           
1
 M. Zajączkowski, Z. Kasztelewicz, Możliwości wdrażania Czystych Technologii Węglowych  
w branży węgla brunatnego w Polsce, „Górnictwo i Geoinżynieria”, Rok 33, Zeszyt 2, 2009 
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Ważną cechą rozróżniającą Czyste Technologie Węglowe są instalacje oraz 
sposoby wychwytu CO2, co przedstawiono na rysunku nr 1. 

 

Rysunek nr 1: Charakterystyka Czystych Technologii Węglowych 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Ściążko, A. Karcz, Zaawansowane 

bezemisyjne technologie wytwarzania elektryczności oraz paliw gazowych i ciekłych, TBPŚ 

geosfera, Rozdział 9. Kraków 2008, s. 111-122 
 

Elektrownie pracujące przy parametrach nadkrytycznych (27-29 MPa/ 
570-580

o
C) i ultranadkrytycznych (35 MPa/720

o
C)

2
 pary można uznać za układy 

klasyczne, w których węgiel doprowadzany jest wraz z powietrzem do kotła, gdzie 
następuję jego spalenie, a wytwarzane ciepło przekazywane jest czynnikowi 
roboczemu. Podwyższenie parametrów pary jest korzystne dla środowiska, gdyż 
zwiększona zostaje sprawność wytwarzania energii elektrycznej elektrowni – ilość 
doprowadzonej energii chemicznej do kotła pozostaje niezmienna, natomiast 
otrzymuje się większą moc elektryczną na zaciskach generatora. Będąca miarą 
doskonałości danego obiegu termodynamicznego sprawność Carnota również 
świadczy o tym, że im wyższa jest temperatura ciepła doprowadzonego do obiegu, 
tym sprawność jest wyższa. Ewentualne przeprowadzenie wychwytu dwutlenku 
węgla w tego typu układach możliwe jest tylko po zakończeniu procesu spalania 
paliwa (ang. post-combustion). Jest to jednak wysoce nieefektywne, ze względu na 

                                                           
2
 J. Kotowicz, Ł. Bartela i inni, Technologie oxy – spalania dla bloków węglowych zintegrowanych  
z wychwytem dwutlenku węgla. Gliwice 2015 
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bardzo dużą energochłonność procesu separacji z wykorzystaniem metod 
chemicznych. Warto również podkreślić, że obecnie wymagane jest, aby każdy 
budowany konwencjonalny blok energetyczny, opalany węglem, pracował przy 
parametrach pary na poziomie od 600 do 620

o
C, czyli temperaturach z górnego 

przedziału dla pracy na materiałach konstrukcyjnych wytworzonych ze stali. 
Prowadzi to do osiągnięcia sprawności netto na poziomie 45% i pozwala  
na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 30% w stosunku do aktualnie 
wycofywanych bloków węglowych o sprawnościach rzędu 32-33%.

3
 Jako przykłady 

tego typu elektrowni można przedstawić: blok Hitachnaka 2, czy też Avedore 2. 
Zgazowanie węgla oraz wychwyt CO2 przed procesem spalania prowadzi się 

w elektrowniach gazowo-parowych IGCC (ang. Integrated Gasification Combined 
Cycle). Węgiel doprowadzany jest wraz z czynnikiem zgazowującym (w zależności 
od wykorzystanej technologii może być to tlen lub powietrze) do gazogeneratora,  
w którym wytwarzany jest gaz syntezowy. Przed doprowadzeniem do komory 
spalania, gaz jest oczyszczany oraz prowadzony jest wychwyt CO2 (ang. pre-
combustion). Na korzyść tej technologii przemawia sekwestracja dwutlenku węgla 
z paliwa, a nie ze spalin oraz wykorzystanie ciśnienia gazu procesowego,  
co przyczynia się do zmniejszenia energochłonności procesu. Sprawność netto 
wytwarzania energii elektrycznej w aktualnie eksploatowanych układach gazowo-
parowych, zintegrowanych ze zgazowaniem węgla, mieści się na poziomie  
42-50%. Jako przykłady tego typu elektrowni można przedstawić elektrownie 
Nakoso w Japonii, czy też Vresova w Czechach.

4
 Warto jednak podkreślić,  

że w żadnym aktualnie eksploatowanym układzie IGCC dużej mocy nie prowadzi 
się sekwestracji dwutlenku węgla. 

 
Oxy spalanie 
Jedną z nowych i obecnie badanych Czystych Technologii Węglowych  

są układy oxy spalania. Tak jak wcześniej wspomniano, uwarunkowania prawno-
ekonomiczne, szczególnie w krajach członkowskich Unii Europejskiej, skłaniają  
do poszukiwania układów węglowych, których ingerencja środowiskowa będzie 
możliwie jak najniższa. Technologia oxy bazuje na wysokotemperaturowym 
spalaniu węgla w atmosferze o podwyższonej zawartości tlenu. W przypadku 
doprowadzenia paliwa o dużym udziale procentowym węgla oraz przy wysokiej 
czystości separowanego tlenu wykorzystanego następnie w procesie utleniania 
paliwa, otrzymuje się strumień spalin o podwyższonej zawartości dwutlenku węgla, 
co ułatwia jego dalszy wychwyt. Prowadzenie sekwestracji CO2 w układach oxy 
daje perspektywicznie najtańszą możliwość prowadzenia procesu. 

Pochodzące z układów oxy gazy spalinowe w znacznym stopniu składają się 
z pary wodnej oraz dwutlenku węgla, co skutkuje potencjalnym zmniejszeniem 
energochłonność procesu wychwytu CO2. W przypadku wykorzystania paliwa 
wysokiej jakości, o znacznym procentowym udziale węgla oraz niskim siarki, udział 
zanieczyszczeń takich jak SOx czy też Hg jest na tyle nieznaczny, że w przypadku 
 
 

                                                           
3
 M. Pawlik, Zaawansowane technologicznie bloki energetyczne – Nowe wyzwania, Oficyna 
Wydawnicza Energia, sierpień 2013, Tom nr 8, s. 595-599 

4
 J. Kotowicz, Ł. Bartela i inni, Analiza termodynamiczna i ekonomiczna układu gazowo-parowego 
zintegrowanego ze zgazowaniem węgla oraz membranową separacją ditlenku węgla. Gliwice 2012 
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implementacji układu sekwestracji dwutlenku węgla można uznać technologię oxy 
za zeroemisyjną. Można więc dojść do wniosku, że w przypadku instalacji typu oxy, 
im wyższa będzie jakość doprowadzonego paliwa oraz separowanego tlenu, tym 
układ cechować się będzie mniejszą ingerencją środowiskową. Przykładowy skład 
gazów spalinowych, pochodzących z układu oxy, zaprezentowano na rysunku nr 2. 

 

Rysunek nr 2: Przykładowy procentowy skład spalin z układów oxy 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Shah, Y. Han, Air Separation Unit 

(ASU) and CO2 Processing Unit (CPU) for Oxy-Coal Power Plant. Korea, Daejeon 2009 
 

W literaturze można spotkać wiele zróżnicowanych struktur układów oxy; 
wybór uzależniony jest przede wszystkim od dobranej technologii separacji tlenu, 
konstrukcji kotła czy też struktury układu recyrkulacji spalin. Do najważniejszych 
instalacji, wchodzących w skład elektrowni opartej na technologii oxy spalania, 
należy zaliczyć:

5
 

 tlenownię (ang. ASU – Air Separation Unit) – instalację służącą do 
separacji tlenu z powietrza, 

 instalację kotłową – technologię składającą się z kotła, układu recyrkulacji 
oraz oczyszczania spalin, 

 obieg parowy, 
 instalację CCS (ang. Carbon Capture and Storage) – układ wychwytu,  

a następnie sprężania dwutlenku węgla. 
Na rysunku nr 3 przedstawiono przykładowy układ typowej elektrowni 

pracującej w technologii oxy, składającej się ze wspomnianych wcześniej  
instalacji. 

                                                           
5
 J. Kotowicz, Ł. Bartela i inni, Technologie oxy…, op. cit. 
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Rysunek nr 3: Schemat przykładowej elektrowni opartej na technologii oxy spalania 
 

 
gdzie: ASU – Air Separation Unit – tlenownia; SW – suszarka węgla; K – kocioł; CCS – 

Carbon Capture and Storage – wychwyt oraz składowanie dwutlenku węgla; EF – 
elektrofiltr; GPO – główna pompa obiegowa, RPW – regeneracyjne podgrzewacze wody;  
PS – pompa skroplin; KND – kondensator; TP – turbina parowa; G – generator;  
W – wentylator spalin 

Źródło: J. Kotowicz, Systemowe uwarunkowania integracji układu CCS z blokiem 
węglowym, Tom 1. Poznań 2014, s. 38-46 

 

Najbardziej energochłonną instalacją w rozpatrywanym układzie jest 
tlenownia. Obecnie jedyną technologią separacji tlenu, spełniającą wymagania 
procesowe co do czystości oraz ilości tlenu, jest metoda kriogeniczna, bazująca na 
odmiennych temperaturach wrzenia poszczególnych składników doprowadzanego 
powietrza. Odseparowany tlen kierowany jest do komory spalania, natomiast 
podgrzany azot doprowadzany jest, wraz z częścią recyrkulowanych spalin,  
do suszarki węgla. W aktualnie eksploatowanych instalacjach pilotowych 
stosowane są kotły fluidalne oraz pyłowe, a spalanym paliwem jest zarówno węgiel 
kamienny, jak i brunatny. Wytworzona w kotle para kierowana jest do układu 
turbiny parowej, gdzie następuje generacja energii elektrycznej. Należy również 
podkreślić, że część, z oczyszczonych w elektrofiltrze z cząstek stałych, spalin 
recyrkulowana jest do kotła oraz układu przygotowania paliwa. Recyrkulowane 
spaliny dzielą się na pierwotny oraz wtórny strumień gazów spalinowych. Strumień 
pierwotny wspiera proces osuszania oraz transportu węgla, natomiast strumień 
wtórny umożliwia utrzymanie odpowiednich warunków spalania, a w szczególności 
odpowiedniego poziomu temperatur w komorze paleniskowej kotła. W zależności 
od technologii pracy układu recyrkulowane jest od 60% do 80% spalin.

6
 Pozostały 

strumień gazów spalinowych kierowany jest do instalacji wychwytu oraz sprężania 

                                                           
6
 Toftegaard Maja Bøg, Brix Jacob, Jensen Peter, Oxy-fuel combustion of solid fuels, Progress  
in Energy and Combustion Science, Vol. 36, No. 5, 2010, p. 581-622 

http://orbit.dtu.dk/en/persons/maja-boeg-toftegaard%28ce43eb5c-9088-4383-b089-761981550303%29.html
http://orbit.dtu.dk/en/publications/oxyfuel-combustion-of-solid-fuels%2831019cd9-332a-4527-9cae-296623709846%29.html
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dwutlenku węgla CCS. Warto podkreślić, że układy, w których prowadzi się 
recyrkulację spalin na poziomie 60-80%, są to tzw. elektrownie oxy pierwszej 
generacji. W elektrowniach drugiej generacji dążyć się będzie do obniżenia 
strumienia recyrkulowanych spalin, celem zmniejszenia gabarytów kotła. Będzie 
również możliwe sukcesywne zwiększanie wydajności tlenowni kriogenicznych, 
która w latach 70. wynosiła od około 1400 t/dobę, a obecnie wynosi do 4000-5000 
t/dobę.

7
 

Sprawność netto wytwarzania energii elektrycznej w rozpatrywanym układzie 
można przedstawić przy pomocy wzoru: 

 

 
gdzie 
Nel – moc elektryczna na zaciskach generatora sprzężonego z turbiną parową,  
ΣNPW – moc elektryczna potrzeb własnych, w tym układu ASU,  
B – strumień paliwa doprowadzonego do komory paleniskowej kotła,  
Qw – wartość opałowa paliwa. 

 

Metody separacji tlenu na potrzeby układu oxy spalania 
W literaturze rozpatrywane są obecnie cztery metody separacji tlenu jako 

perspektywiczne do wykorzystania w układach oxy spalania. Podstawowe 
parametry oraz cechy charakterystyczne metod separacji zestawiono w tabeli nr 1.  

 

Tabela nr 1: Porównanie technologii separacji tlenu 
 

Metoda Stan rozwoju 
Wydajność 
[ton/dobę] 

Czystość 
tlenu 

Czas 
rozruchu 

Kriogeniczna dojrzała do 4000-5000 ≥99 godziny/dni 

Adsorpcyjna dojrzała do 300 >95 minuty/godziny 

Membranowa 
(polimerowa) 

dojrzała do 20 ~40 minuty 

Membranowa 
(ITM) 

etap badań 
skala 

laboratoryjna 
≥99 godziny 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Banaszkiewicz, M. Chorowski, 
Comparative Analysis of Oxygen Production for Oxy-combustion Application, „Energy 
Procedia”, 51 (2014), s. 127-134 

 

Ze względu na niskie strumienie czynnika oraz czystość tlenu, metody 
bazujące na adsorpcji oraz membranach polimerowych nie mogą być 
wykorzystane w aktualnie eksploatowanych oraz projektowanych układach  
oxy spalania. Bardzo duże nadzieje wiąże się z technologią separacji tlenu,  
przy pomocy wysokotemperaturowych jonowych membran separacyjnych ITM  
(ang. ION Transport Membranes). Membrany te wykorzystują zjawisko 
przewodnictwa jonów tlenu O

2-
. Następnie cząsteczki tlenu są adsorbowane  

z powierzchni membrany. Metoda ta zapewnia wymaganą dla układu oxy bardzo 

                                                           
7
 W. Nowak, W. Rybak, T. Czakiert, Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych 
z wychwytem CO2. Częstochowa 2012 
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dobrą czystość tlenu (bliską 100%), jednak nadal pozostaje w fazie badań 
laboratoryjnych. 

Obecnie jedyną metodą, możliwą do wykorzystania na potrzeby układów oxy 
spalania, jest metoda kriogeniczna. Warto podkreślić, że jest to aktualnie 
największa wada tego typu elektrowni, ze względu na dużą energochłonność 
procesu separacji tlenu, mającą istotny wpływ na sprawność netto układu. Tak  
jak wcześniej wspomniano, metoda kriogeniczna bazuje na różnych temperaturach 
wrzenia poszczególnych gazów wchodzących w skład powietrza i można  
ją podzielić na siedem zasadniczych etapów.

8
 

 filtracja, oczyszczanie z cząstek stałych oraz sprężanie w sprężarkach 
powietrza do ciśnienia rzędu 5-6 bar,  

 ochłodzenie powietrza do temperatury otoczenia w wymiennikach ciepła, 

 filtracja pozostałego w powietrzu dwutlenku węgla oraz pary wodnej, 

 dalsze chłodzenie oraz rozprężanie powietrza w wielostrumieniowych 
wymiennikach ciepła w celu jego upłynnienia, 

 separacja poszczególnych gazów w kolumnach destylacyjnych do 
osiągnięcia wymaganej czystości tlenu, 

 podgrzewanie odseparowanego tlenu w wielostopniowych wymiennikach 
ciepła, 

 sprężanie tlenu do ciśnienia wymaganego dla danego procesu. 
Wdrożenie instalacji separacji tlenu, takich jak membrany wysokotempera-

turowe ITM, ze względu na niższą energochłonność procesu, będzie miało bardzo 
istotny wpływ na akceptowalność oraz potencjalne powodzenie wdrażania 
technologii opartych na oxy spalaniu w energetyce. Należy również dążyć do 
maksymalnej optymalizacji i integracji układów separacji tlenu z instalacjami 
energetycznymi, w celu zwiększenia ogólnej efektywności procesu. 

 
Efektywność ekonomiczna układów oxy spalania 
Im mniejsza ingerencja w środowisko elektrowni opalanych węglem, tym 

koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne są wyższe. W przypadku Czystych 
Technologii Węglowych, takich jak układy gazowo-parowe, zintegrowane  
ze zgazowaniem węgla czy też układy oxy spalania, zasadność inwestycji można 
wykazać na podstawie bardziej efektywnego oraz tańszego ze względu  
na mniejszą energochłonność procesu separacji dwutlenku węgla w zestawieniu  
z konwencjonalnymi elektrowniami węglowymi. Punktem odniesienia co do akce-
ptowalności oraz opłacalności budowy tego typu układów jest cena uprawnień do 
emisji CO2, szczególnie w zestawieniu z ceną energii elektrycznej, co przedsta-
wiono na rysunku nr 4. 

                                                           
8
 A. Skorek-Osikowska, Ł. Bartela, J. Kotowicz, Air separation unit for the system integrated with coal 
gasification, Power Engineering and Environment 2010, Ostravice, 1÷3 September 2010, s. 120-124 
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Rysunek nr 4: Graniczna cena energii elektrycznej w funkcji ceny uprawnień do emisji 

dwutlenku węgla 
 

 
Źródło: A. Dryjańska, Wpływ wybranych parametrów na charakterystyki energetyczne 

i ekonomiczne elektrowni z kotłem fluidalnym, tlenownią kriogeniczną i instalacją CCS. 
Gliwice 2016 

 

Powyższa charakterystyka ukazuje, że miejscem przecięcia się obydwu 
wykresów jest punkt 42 €/Mg CO2. Punkt ten ukazuje wartość ceny uprawnień do 
emisji dwutlenku węgla, powyżej której w miejscu bloku węglowego powietrznego 
opłacalnym staje się uruchomienie bloku energetycznego, opartego na technologii 
oxy spalania. Warto podkreślić, że w maju 2016 roku cena ta wynosiła od 6,09  
do 6,4 €/Mg CO2, natomiast w czerwcu 2016 roku od 4,46 do 4,73 €/Mg CO2.

9
 

Należy jednak zauważyć, że ze względu na zmiany klimatyczne, spodziewany  
jest znaczący wzrost tej ceny w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat,  
co potwierdza zasadność prowadzenia badań nad technologiami typu oxy. 

 
Aktualnie eksploatowane układy oxy spalania 
Istnieje wiele układów oxy w skali pilotowej oraz demonstracyjnej małej mocy. 

W 2007 roku rozpoczęto uruchamianie pierwszych instalacji, w których 
prowadzono sekwestrację dwutlenku węgla. Warto również podkreślić, że żadna 
elektrownia typu oxy nie pracuje komercyjnie. Aktualnie eksploatowane  
oraz planowane instalacje pilotowe oraz układy demonstracyjne zestawiono  
na rysunku nr 5. 

                                                           
9
 Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Raport z rynku CO2, Instytut Ochrony 
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Nr 51. Warszawa 2016 
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Rysunek nr 5: Aktualnie eksploatowane oraz planowane układy oparte na technologii 

oxy spalania na świecie 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M.M. Hasan, Biomass based oxyfuel 

combustion in C`HP powerplant with opportunity of oxygen storage system forcarbon 
capture and storage. Finland, Espoo 2012 

 

Bardzo dobrym przykładem układu demonstracyjnego, opartego na 
technologii oxy, jest elektrownia Vattenfall Shwarze Pumpe w Niemczech, znana 
również jako „Projekt elektrowni wolnej od CO2”. Jest to uruchomiona w 2007 roku 
instalacja o mocy 30 MWe, opalana węglem brunatnym, stacjonująca w pobliżu 
konwencjonalnej elektrowni węglowej o mocy 1,6 GWe. W Shwarze Pumpe 
prowadzono również wychwyt dwutlenku węgla. W 2009 roku Vattenfall ogłosił,  
że wychwytuje 100% emitowanego CO2.

10
 Schemat układu technologicznego 

elektrowni przedstawiono na rysunku nr 6. 

                                                           
10

 Schwarze Pumpe Fact Sheet: Carbon Dioxide Capture and Storage Project, https://sequestration. 
mit.edu/tools/projects/vattenfall_oxyfuel.html (pobrano 26.07.2016 r.) 
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Rysunek nr 6: Instalacja Shwarze Pumpe 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: L. Strömberg, G. Lindgren, J. Jacoby,  

R. Giering, Update on Vattenfall’s 30 MWth Oxyfuel Pilot Plant in Schwarze Pumpe, Energy 
Procedia, 1(2009), s. 581-589 

 

Układ składa się z tlenowni opartej na metodzie kriogenicznej, separującej 
tlen o czystości bliskiej 99,5%. Dodatkowo skroplony azot stanowi produkt 
handlowy. Podgrzewany w wymiennikach ciepła tlen doprowadzany jest wraz  
z paliwem oraz strumieniem recyrkulowanych spalin do trójciągowego kotła. 
Technologia umożliwia spalanie paliwa przy różnym stosunku doprowadzonego do 
komory paleniskowej tlenu oraz powietrza. W układzie elektrowni Shwarze Pumpe 
prowadzi się pełne oczyszczenia spalin. Odazotowanie dokonuje się przy pomocy 
metod opartych na amoniaku (ang. SCR – Selective Catalytic Reduction), 
następnie spaliny są odsiarczane z wykorzystaniem metod wapiennych (ang. FGD 
– flue gas desulphurisation). Prowadzi się potem do kondensacji gazów 
spalinowych w celu oczyszczenia ich z pary wodnej. Wychwycony następnie 
dwutlenek węgla zostaje sprężony, skroplony i składowany w dwóch zbiornikach  
o pojemności 180 m

3
, po czym przewozi się go do miejsca podziemnego 

składowania z wykorzystaniem transportu drogowego. Czystość wychwytywanego 
CO2 utrzymywała się na poziomie 99%.

11
 Należy jednak podkreślić, że projekt 

został wstrzymany w maju 2014 r., a firma Vattenfall ogłosiła zaprzestanie badań 
nad technologiami CCS, ze względu na cięcia budżetowe.

12
 

 

                                                           
11

 L. Strömberg, G. Lindgren, J. Jacoby, R. Giering, Update on Vattenfall’s 30 MWth Oxyfuel Pilot Plant 
in Schwarze Pumpe, “Energy Procedia”, 1(2009), p. 581-589 

12
 Schwarze Pumpe Fact Sheet: Carbon Dioxide Capture and Storage Project, https://sequestration. 
mit.edu/tools/projects/vattenfall_oxyfuel.html (pobrano 26.07.2016 r.) 
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Podsumowanie 
Układy oxy spalania, jako potencjalne rozwiązanie umożliwiające w sposób 

efektywny ograniczenie antropogenicznej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, 
szczególnie rozpatrywano w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez ponad 8 lat 
prowadzony był projekt U.S DOE FutureGen 2.0 Program, który zakładał 
wybudowanie układu oxy spalania o mocy 200 MWe, wraz z instalacją CCS. Został 
on jednak oficjalnie odwołany w 2016 roku, ze względu na cięcia finansowania.

13
 

Zasadniczą przeszkodą w dalszym rozwoju projektu oraz innych układów oxy 
spalania dużej mocy jest brak ekonomicznej i efektywnej energetycznie metody 
separacji tlenu. Opanowanie mniej energochłonnych metod wychwytu tlenu  
z pewnością przyśpieszy dalszy rozwój układów oxy i zwiększy możliwość ich 
komercyjnego wykorzystania w energetyce. W dalszym ciągu warto jednak 
prowadzić badania na aktualnie eksploatowanych oraz budowanych instalacjach 
pilotowych oraz demonstracyjnych oxy, szczególnie ze względu na to, że są to 
układy zaliczane do Czystych Technologii Węglowych, w których prowadzić można 
perspektywicznie najmniej energochłonną separację dwutlenku węgla. 

 
Streszczenie 
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie oraz ocena układów oxy 

spalania. Instalacje tego typu zestawiono z innymi Czystymi Technologiami 
Węglowymi. Ukazano również metody separacji tlenu na potrzeby procesu oraz 
związane z tym problemy, mające wpływ na dalszy rozwój oraz komercjalizację 
układów oxy. Zasadność wykorzystania tego typu technologii odniesiono do ceny 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla. 

Słowa klucze: układ oxy spalania, efektywność energetyczna, emisja CO2, 
czyste technologie węglowe 

 
Summary 
The aim of this paper is to present and assess oxy combustion technologies. 

This type of installation are compared with other Clean Coal Technologies. Oxygen 
separation units and problems relating to their efficiency which have further impact 
to commercialization of the process are described. Substantiation for the use  
of oxy combustion technologies is referenced to price of the CO2 emission 
allowances. 

Key words: oxy combustion, energy efficiency, CO2 emission, clean coal 
technologies 
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Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza 
 

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA CIEPŁA KONDENSACJI PARY WODNEJ  
ZE SPALIN W KOTLE OPALANYM WĘGLEM BRUNATNYM 

 
 
1. Wstęp. Ogrzewanie przy użyciu paliw stałych 
Ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej wymaga 

stosowania kotła. Paliwa, zasilające kocioł, mogą być stałe, ciekłe lub gazowe. 
Paliwa stałe, mimo iż niewygodne w stosowaniu, są w Polsce używane  
stosunkowo często. Wynika to z ich dostępności w każdej lokalizacji budynku  
i konkurencyjnej ceny, najniższej na rynku. Uciążliwość wykorzystania paliw 
stałych polega na konieczności okresowego zakupu paliwa, sukcesywnego 
dostarczania paliwa do kotła oraz usuwania stałych produktów spalania. Można 
jednak zminimalizować te wady ogrzewania paliwem stałym przez modyfikację  
i automatyzację procesu dostarczania paliwa i usuwania produktów spalania. 
Wadą paliw stałych jest możliwość niezupełnego lub niecałkowitego spalania  
w przypadku zmiany warunków działania kotła. Zmiana ta może nastąpić w czasie 
regulacji mocy kotła, przestawieniu kotła na inne paliwo, ale też przy uzupełnianiu 
paliwa w kotle. Spalanie niezupełne zachodzi wtedy, gdy w gazowych produktach 
spalania (spalinach) są substancje palne. Zasadniczo składnikiem palnym spalin 
przeważnie jest tlenek węgla CO. Substancja ta występuje w prawie wszystkich 
spalinach (poza spalaniem na przykład czystego wodoru), przeważnie w ilościach 
znikomo małych. W czasie spalania paliw stałych, w spalinach mogą pojawić się, 
oprócz CO, inne substancje organiczne, powstałe w czasie odgazowania paliwa, 
które z jakichś przyczyn nie uległy spaleniu. Jest to zjawisko wysoce niepożądane. 
W przypadku przepływu takich spalin obok powierzchni o niskiej temperaturze, na 
przykład powierzchni wymiany ciepła w kotle lub powierzchni wewnętrznej kanału 
spalinowego (co najmniej w początkowym okresie od rozpoczęcia procesu 
spalania), niektóre składniki spalin mogą się kondensować. W przypadku 
niektórych substancji organicznych, może również nastąpić oziębienie kondensatu 
do postaci stałej. Dlatego w nowo projektowanych kotłach przewiduje się 
przestrzeń do dopalania palnych składników spalin. Spalanie niecałkowite 
zachodzi wtedy, gdy w stałych (i ewentualnie ciekłych) produktach spalania  
są substancje palne. Dla uproszczenia zakłada się powszechnie, że jedynym 
palnym składnikiem stałych produktów spalania jest atomowy, bezpostaciowy  
(o nieuporządkowanej strukturze atomów) węgiel. Zmniejszenie niecałkowitości 
spalania w przypadku paliw stałych można uzyskać dobierając wym iary ziaren 
(brył) paliwa odpowiednio do konstrukcji rusztu. 

 
2. Wartość opałowa i ciepło spalania 
Wartość opałowa i ciepło spalania podają ilość energii chemicznej zawartej  

w paliwie.. Wielkości te zależą od składu chemicznego paliwa. Skład paliwa 
stałego stanowią udziały gramowe poszczególnych pierwiastków: c – udział 
gramowy węgla, h – wodoru, o – tlenu, s – siarki, n – azotu, w – wilgoci,  
p – popiołu. Wartość opałowa (zwana też wartością opałową dolną), jest to ilość 
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ciepła, która wydziela się podczas zupełnego i całkowitego spalania jednostki ilości 
substancji paliwa, po doprowadzeniu produktów spalania do temperatury 
(początkowej) substratów i pozostawieniu pary wodnej w spalinach. Ciepło 
spalania (zwane też entalpią spalania lub wartością opałową górną) jest to ilość 
ciepła, która wydziela się podczas zupełnego i całkowitego spalania jednostki ilości 
substancji paliwa, po doprowadzeniu produktów spalania do temperatury 
(początkowej) substratów i skropleniu pary wodnej ze spalin. Wartość opałowa  
i ciepło spalania zależą od początkowej temperatury substratów. Najczęściej 
podaje się je w temperaturze normalnej (technicznej) Tn = 298,15 [K]. Ciepło 
spalania jest większe od wartości opałowej. W przypadku paliw stałych (i ciekłych), 
ciepło spalania Wg równe jest wartości opałowej Wd powiększonej o składnik 
określający ilość ciepła możliwą do uzyskania w przypadku skroplenia pary wodnej 
ze spalin: rn * f, gdzie rn – entalpia parowania wody w temperaturze normalnej 
(technicznej), rn = 2442 [kJ/kg], f = 9h + w (h i w to udziały gramowe wodoru  
i wilgoci w paliwie). W spalinach zawarta jest również para wodna, pochodząca  
z powietrza użytego do spalania, ale ze względu na nieznany stopień zawilżenia 
tego powietrza oraz niewielkiej zawartości wilgoci w powietrzu zewnętrznym  
o niskiej temperaturze podczas sezonu grzewczego, można ilość tej pary 
zaniedbać (przynajmniej w obliczeniach wstępnych). Skraplanie pary wodnej ze 
spalin jest możliwe po obniżeniu temperatury spalin poniżej temperatury punktu 
rosy, która zostanie omówiona w rozdziale czwartym. Im niższa jest końcowa 
temperatura spalin opuszczających kocioł, tym więcej ciepła skraplania pary ze 
spalin można wykorzystać. Do obliczenia wartości opałowej i ciepła spalania 
stosuje się wzory doświadczalne. Jednym z najpopularniejszych jest wzór 

Dulonga, który wg Szarguta
1
 ma postać: 

 

Wd = 32800c + 120040 (h-o/8) + 9260s – 2500w [kJ/kg], 
 

gdzie 
c, h, o, s, w – udziały gramowe odpowiednio węgla, wodoru, tlenu, siarki i wilgoci w paliwie. 

 

Z powyższych rozważań mamy: 
 

Wg = Wd + rn * f. 
 

Dla przykładowych parametrów węgla brunatnego: w = 0,2 i h = 0,047 
otrzymuje się składnik 

 

rn * f = 2442*(9*0,047 + 0,2) = 1521 [kJ/kg]. 
 

co stanowi ponad 10% wartości opałowej węgla brunatnego o takiej właśnie 
zawartości wilgoci. Zatem możliwość wykorzystania ciepła kondensacji spalin  
w kotle opalanym węglem brunatnym istnieje i jest istotna nawet dla niedużej 
zawartości wilgoci. Poniżej (tabela nr 1 i rysunek nr 1) przedstawiono zależność 
wartości opałowej i ciepła spalania od wilgotności węgla brunatnego 

(bełchatowskiego) o następującym przykładowym składzie suchej masy:
2
 

                                                           
1
 J. Szargut, Termodynamika. Warszawa 1998, s. 212 

2
 Ibidem 
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węgiel 54,07%, wodór 3,86%, tlen 20,76%, azot 2,46%, siarka 0,90%, reszta 
– popiół (17,95%). 

Udział popiołu w węglu brunatnym zawiera się w szerokich granicach – od  

1 do 25% paliwa roboczego
3
 (stan paliwa z taką zawartością wilgoci i popiołu, jaką 

ma paliwo wydobywane, załadowywane lub użytkowane). Przyjęto powyższy skład 
węgla za najbardziej wiarygodne źródło. 

Praktycznie spotykana wilgotność węgla brunatnego nie jest większa od 70%, 

Średnią wartość dla polskich rodzajów węgla można przyjąć jako 50%.
4
 Wyższe 

wartości w tabeli są zamieszczone po to, by pokazać, jak skrajnie wysoka 
wilgotność może obniżyć ciepło spalania, a zwłaszcza wartość opałową. Ujemna 
wartość opałowa świadczy o tym, że ciepłem wydzielonym w procesie spalania 
takiego węgla nie da się odparować całej wilgoci z paliwa i potrzebne jest do tego 
ciepło z innego źródła. Charakter zależności wartości opałowej i ciepła spalania od 
zawartości wilgoci jest liniowy. Wykorzystując ciepło skraplania pary ze spalin, 
możemy uzyskać z węgla tyle energii, ile wynosi iloczyn ciepła spalania suchego 
paliwa i masy suchego paliwa (która nie zmienia się przy zwiększaniu zawartości 
wody). Zatem, jeśli wykorzysta się ciepło skraplania, to ze względów energe-
tycznych użytkownikowi nie przeszkadza duża wilgotność paliwa. 

 

Rysunek nr 1: Zależność wartości opałowej i ciepła spalania od wilgotności węgla 

brunatnego 

 

 
Źródło: Obliczenia własne 

 
 
 

                                                           
3
 M. Michalski, Suszenie węgla brunatnego w złożu fluidalnym z wykorzystaniem niskotemperaturowego 
źródła ciepła, praca doktorska. Wrocław 2015, s. 21 

4
 M. Michalski, Suszenie…, op. cit.  
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Tabela nr 1: Zależność parametrów kalorycznych od wilgotności względnej węgla 
 

Udział wilgoci w% Wartość opałowa [kJ/kg], Ciepło spalania [kJ/kg], 

0 19332,230 20179,70 

10 17149,010 18156,00 

20 14965,790 16132,20 

30 12782,560 14108,40 

40 10599,340 12084,60 

50 8416,116 10060,90 

60 6232,893 8037,10 

70 4049,670 6013,32 

80 1866,446 3989,55 

90 -316,777 1965,77 

Źródło: Obliczenia własne 
 

3. Zużycie energii na suszenie 
Oczywiście można wskazać stosowany,(wydawałoby się łatwiejszy) sposób 

pozbycia się wilgoci z paliwa – suszenie. W stanie powietrznie suchym (stan 
analityczny paliwa) węgiel brunatny ma ok. 20% wody. W praktyce stosuje się 
różnorodne technologie suszenia. Jedynie kilka z nich testowano w skali 
półprzemysłowej, a nieliczne udało się zrealizować w skali przemysłowej. 
Jednakże, niemal wszystkie proponowane technologie wymagają skompliko-
wanych układów i części ciśnieniowych oraz zastosowania specjalnych stali na 

wymienniki ciepła.
5
 Bardzo istotna jest też ilość energii, która konieczna jest do 

realizacji procesu suszenia. Według danych literaturowych, jest to od 0,12[kWh/kg 

węgla] = 0,432 [MJ/kg węgla]
6
 do 0,447[kWh/kg węgla] = 1,61[MJ/kg węgla] przy 

obniżaniu wilgoci od 56% do 12%.
7
 Natomiast Michalski

8
 podaje wartość energii 

całkowitej w ilości 13,979 [MJ/kgH2O] = 3,88 [kWh/kgH2O] zużytej na suszenie przy 
zmianie zawartości wilgoci węgla brunatnego o 30%. Można przyjąć, że wartość ta 
odpowiada 1,165 [kWh/kg węgla] = 4,194 [MJ/kg węgla]. Palenie zbyt wilgotnym 
paliwem w klasycznym kotle powoduje stratę energii. Zastosowanie suszenia 
węgla w układzie bloku energetycznego poprawia jego sprawność. Obecnie,  
przed podaniem do młyna, węgiel jest suszony wstępnie za pomocą spalin  
w rurosuszarce. Skuteczność suszenia w rurosuszarce jest niska. Według różnych 
badaczy i badań własnych, wstępne zintegrowane suszenie węgla brunatnego 
umożliwia wzrost sprawności bloku i kotła o 3-5%, spadek emisji NOx, CO2, SO2  
i Hg, oraz zmniejszenie: strumienia wody w chłodni kominowej, potrzeb własnych 

elektrowni, erozji przewodów spalin.
9
 Metoda suszenia, proponowana przez 

Michalskiego,
10

 jest opłacalna przy stosowaniu jej dla „odprowadzenia wilgoci na 
poziomie ok. 40% dla węgli bełchatowskich. Wówczas średnie zużycie energii 

                                                           
5
 Ibidem 

6
 T. Dzik, G. Czerski, Badanie suszenia słomy i węgla brunatnego w suszarce multicyklonowej, „Gospo-
darka surowcami mineralnymi – mineral resources management” 2014, Volume 30 Issue 3, s. 149 

7
 S. Lechner, H.B. Rombrecht, H.J. Krautz, Suszenie parą w złożu fluidalnym pod ciśnieniem (SPZFC)  
i oddzielanie dwutlenku węgla przez płuczkę gazową – nowe wyzwanie dla wytwarzania energii 
elektrycznej z węgla brunatnego, „Górnictwo i Geoinżynieria” 2011, Rok 35,Zeszyt 3, s. 209 

8
 M. Michalski, Suszenie …, op. cit. 

9
 Ibidem 

10
 Ibidem 
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elektrycznej nie przekracza 3000 [kJ/kgH2O], co czyni tę metodę konkurencyjną  

z metodami suszenia w suszarkach obrotowych”.
11

 Niezależnie od tego, że nie 
wszyscy autorzy podają efekt suszenia (ilość odparowanej wody lub zmianę 
wilgoci węgla), zużycie energii na potrzeby suszenia przyjmują (czasem bardzo) 
duże wartości. Entalpia parowania wody w temperaturze 25

o
C (normalnej 

technicznej) rn wynosi 2442 [kJ/kg] i tę entalpię w postaci ciepła lub energii 
elektrycznej należy dostarczyć przy suszeniu. Wykorzystanie entalpii skraplania  
w kotłach kondensacyjnych pozwala tę energię zaoszczędzić, osiągając podobny, 
a nawet większy, efekt energetyczny – wzrost sprawności kotła. 

 
4. Temperatura punktu rosy spalin 
Skraplanie pary wodnej ze spalin jest możliwe po obniżeniu temperatury 

spalin poniżej temperatury punktu rosy. Temperaturę punktu rosy określa się dla 
gazu wilgotnego. Gaz wilgotny to mieszanina gazu suchego (bez zawartości pary)  
i pary (ogólnie nie musi to być para wodna). Temperatura punktu rosy gazu 
wilgotnego, jest to najwyższa temperatura, w której przy obniżaniu temperatury 
gazu przy stałym stopniu zawilżenia (niezmiennej zawartości pary w mieszaninie), 
pojawiają się pierwsze krople cieczy (która jest ciekłą postacią pary występującej  
w gazie wilgotnym). Algorytm obliczania temperatury punktu rosy jest następujący: 

- obliczenia stechiometryczne dla uzyskania udziału pary wodnej  
w spalinach (H2O), 

- wyznaczenie ciśnienia cząstkowego pary wodnej w spalinach pp, 
- odczytanie z tablic lub wykresów temperatury nasycenia dla ciśnienia 

cząstkowego pary wodnej pp – jest to, zgodnie z definicją, temperatura 
punktu rosy spalin Tr. 

Obliczenia stechiometryczne prowadzone będą dla węgla brunatnego  
o składzie suchej masy, podanym w rozdziale drugim. Kolejność obliczeń 

stechiometrycznych wg Szarguta:
12

 
1. Obliczenie ilości kilomoli poszczególnych pierwiastków zawartych  

w jednostce (dla paliw stałych w kilogramie) paliwa. 
2. Obliczenie zapotrzebowania tlenu i powietrza, teoretycznego (stechio-

metrycznego) i rzeczywistego. 
3. Bilanse pierwiastków w procesie spalania. 
4. Ilość spalin suchych (bez zawartości pary wodnej) i wilgotnych. 
5. Skład spalin wilgotnych i suchych (udziały molowe poszczególnych 

składników spalin). 
Przyjęto współczynnik nadmiaru powietrza λ = 1,5. Przy mniejszym 

współczynniku w spalinach będzie względnie więcej pary wodnej i efekt 
kondensacji pary ze spalin będzie większy. Powietrze użyte do spalania ma, 
założono, stopień zawilżenia X = 10 [gH2O/kg pow. suchego]. Założono spalanie 
zupełne i całkowite. Ciśnienie, w którym zachodzi proces spalania wynosi p = 0,1 
[MPa]. Obliczenia stechiometryczne dla węgla brunatnego powietrznie suchego 
(zawartość wilgoci 20%) zawierają tabele nr 2-5. 

 

                                                           
11

 M Michalski, Nowoczesne metody suszenia węgla brunatnego – badania własne, „ZESZYTY 
ENERGETYCZNE”2014, Tom I. Problemy współczesnej energetyki, s. 99 

12
 J. Szargut, Termodynamika, op. cit. 
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Tabela nr 2: Skład elementarny (masowy) węgla brunatnego 
 

węgiel 
brunatny 

w osm c h o n s p 

udziały 0,2 0,656 0,433 0,0308 0,166 0,0197 0,0072 0,144 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Szarguta
13

 
 

Tabela nr 3: Ilości pary wodnej pochodzącej z paliwa i z powietrza oraz ilości 

poszczególnych pierwiastków przypadające na jednostkę paliwa [kmol/kg] 
 

n'H2O, pal n'H2O,pow n'C n'H2 n'O2 n'N2 n'S 

0,011111 0,00445 0,036046 0,01542 0,005189 0,0007 0,0002 

Źródło: Obliczenia własne 
 

Tabela nr 4: Zapotrzebowanie tlenu i powietrza, teoretyczne i rzeczywiste oraz ilości 

składników spalin i ilości spalin wilgotnych i suchych przypadające na jednostkę paliwa 
[kmol/kg] 

 

noth nath n'o n'a n"CO2 n"N2 n"O2 n"H2O n" n"s 

 0,0388 0,185 0,0582 0,277 0,0360 0,220 0,0194 0,0310 0,306 0,275 

Źródło: Obliczenia własne 
 

Tabela nr 5: Skład spalin wilgotnych i suchych 
 

Skład spalin 

Wilgotnych (CO2) 0,118 Suchych [CO2] 0,131 

 

(N2) 0,718 

 

[N2] 0,798 

(O2) 0,063 [O2] 0,071 

(H2O) 0,101 ∑ 1,000 

∑ 1,000 X"m 0,113 

Źródło: Obliczenia własne 
 

Algorytm obliczania temperatury punktu rosy zawiera: 
- Wyznaczenie ciśnienia cząstkowego pary wodnej w spalinach według 

wzoru: 
pp = (H2O) * p 
oraz 
- Odczytanie z tablic (np. tabeli nr 6) lub wykresów temperatury nasycenia  

Tr dla ciśnienia cząstkowego pary wodnej pp. W tabeli nr 6 podany jest 
związek ciśnienia składnikowego pary wodnej i temperatury nasycenia 
pary wodnej dla tego ciśnienia. 

Wyniki obliczeń dla tych dwóch ostatnich punktów algorytmu zawierają tabela 
nr 7 i rysunki nr 2. i 3. 

 
 
 
 
 

                                                           
13

 Ibidem, s. 212 
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Tabela nr 6: Zależność ciśnienia składnikowego pary wodnej i temperatury nasycenia 

pary wodnej pod tym ciśnieniem
14

 
 

pp[MPa] 0,006 0,008 0,010 0,012 0,015 0,020 

Tn(pp)[K] 309,3 314,7 319,0 322,6 327,2 333,2 

pp[MPa] 0,025 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 

Tn(pp)[K] 338,1 342,3 349,0 354,5 359,1 363,1 

Źródło: Obliczenia własne 
 

Tabela nr 7: Zależność udziału pary wodnej w spalinach wilgotnych i temperatury 

punktu rosy od udziału wilgoci w węglu brunatnym 
 

Udział 
wilgoci w% 

Udział pary wodnej w 
spalinach wilgotnych (H2O) 

Temperatura punktu 
rosy [K] 

Temperatura punktu 
rosy [

o
C] 

0 0,067 311,3 38,2 

10 0,083 315,4 42,1 

20 0,101 319,2 46,1 

30 0,124 323,2 50,1 

40 0,153 327,5 54,3 

50 0,190 332,0 58,8 

60 0,239 337,1 63,9 

70 0,310 342,9 69,8 

80 0,418 350,0 76,9 

90 0,604 359,3 86,1 

Źródło: Obliczenia własne 
 

Przy mniejszym współczynniku nadmiaru powietrza λ = 1,3, zamiast branego 
do obliczeń 1,5, temperatura punktu rosy nieco się zwiększy. Przykładowo, dla 
wilgotności paliwa 20% wyniesie 321,4 [K], dla 60% będzie równa 339,4 [K] a dla 
90% odpowiednio 360,6 [K]. 

 

Rysunek nr 2: Zależność udziału pary wodnej w spalinach wilgotnych od zawartości 

wilgoci węgla brunatnego 
 

 
Źródło: Obliczenia własne 

                                                           
14

 Ibidem 
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Rysunek nr 3: Zależność temperatury punktu rosy spalin od zawartości wilgoci węgla 

brunatnego 
 

 
Źródło: Obliczenia własne 
 

5. Skraplanie pary wodnej ze spalin 
Po obniżeniu temperatury spalin poniżej temperatury punktu rosy zaczyna  

się proces skraplania pary wodnej ze spalin. Zachodzi on sukcesywnie, w miarę 
obniżania temperatury. W obniżonej temperaturze ciśnienie nasycenia pary wodnej 
jest niższe niż początkowe ciśnienie cząstkowe pary (które wynika z obliczeń 
stechiometrycznych) i jest zależne od wartości temperatury spalin. Nadwyżka ilości 
pary w spalinach, ponad tę wynikającą z ciśnienia cząstkowego w danej 
temperaturze, skrapla się w części kotła o obniżonych parametrach (dodatkowy 
wymiennik ciepła), oddając ciepło skraplania. Dla przypadku zawilgoconego paliwa 
(w = 0,4; temperatura punktu rosy 327,5 [K]) obliczono ciśnienie cząstkowe pary  
w zależności od aktualnej temperatury spalin, wykorzystując rozszerzoną tabelę  
nr 6. Z ciśnienia cząstkowego i użytego poprzednio wzoru: 

 

pp = (H2O) * p 
obliczono udział pary wodnej w spalinach wilgotnych. Można też policzyć 

molowy stopień zawilżenia spalin X"m, w celu obliczenia ilości ciepła możliwej do 
odebrania ze spalin na skutek skraplania pary przy ochładzaniu spalin do aktualnej 
temperatury. Wyniki obliczeń zawierają tabela nr 8 i rysunki nr 4 i 5. 

 

Tabela nr 8: Parametry spalin podczas ochładzania poniżej temperatury punktu rosy 
 

Temp spalin pp = pn (H2O) X"m 
Ciepło możliwe do 

odbioru 

[K] [MPa] 
 

[kmol/kmol s s] [kJ/kmol s s] 

327,46 0,0153 0,153 0,180 0 

325,00 0,0136 0,136 0,157 1004,44 

320,00 0,0106 0,106 0,118 2723,25 

315,00 0,0081 0,081 0,089 4016,75 

310,00 0,0063 0,063 0,067 4986,87 

305,00 0,0047 0,047 0,050 5734,99 
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Temp spalin pp = pn (H2O) X"m 
Ciepło możliwe do 

odbioru 

[K] [MPa] 
 

[kmol/kmol s s] [kJ/kmol s s] 

300,00 0,0036 0,036 0,037 6294,66 

295,00 0,0027 0,027 0,027 6718,84 

290,00 0,0019 0,019 0,020 7056,13 

285,00 0,0014 0,014 0,014 7293,44 

280,00 0,0010 0,010 0,010 7481,21 

275,00 0,0007 0,007 0,007 7611,49 

Źródło: Obliczenia własne 
 

Rysunek nr 4: Parametry spalin w czasie wykraplania pary wodnej ze spalin,  

oś odciętych w [K] 
 

 
Źródło: Obliczenia własne 
 

Rysunek nr 5: Ilość ciepła, wynikająca ze skraplania pary wodnej ze spalin, możliwa 

do odebrania podczas chłodzenia spalin poniżej temperatury punktu rosy 
 

 
Źródło: Obliczenia własne 
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Wnioski 
- Przy spalaniu węgla brunatnego w spalinach znajduje się para wodna  

w dość dużej ilości: przy wilgotności paliwa 20% jest 10% pary  
w spalinach, przy wilgotności 60% są już to 24% pary. Są to ilości 
porównywalne z ilościami w przypadku gazu ziemnego. 

- Wykorzystanie ciepła kondensacji pary ze spalin jest możliwością 
uniknięcia energochłonnego procesu suszenia węgla brunatnego. 

- Temperatura punktu rosy dla wilgotnego paliwa (wilgotność 50%) jest 
równa ok. 60[

o
C], podobnie jak dla gazu ziemnego. Zatem podgrzaną  

w tym kotle wodę można wykorzystać do centralnego ogrzewania lub jako 
ciepłą wodę użytkową. Do tego samego celu używa się wody z kotła 

kondensacyjnego opalanego gazem czy drewnem.
15

 
- Ilości ciepła skraplania możliwe do wykorzystania przy ochłodzeniu spalin 

(40% wilgoci w węglu) do temperatury ok. 40 [
o
C] są następujące: ok. 4400 

[kJ/kmol spalin suchych] czyli ok. 906 [kJ/kg paliwa wilgotnego]. Jest  
to 8,6% wartości opałowej węgla wilgotnego i 6% wartości opałowej węgla 
podsuszonego do 20% wilgoci. 

- Powyżej przytoczone parametry, związane z wykorzystaniem technicznym 
ciepła skraplania pary wodnej ze spalin powstałych ze spalenia węgla 
brunatnego, są na tyle atrakcyjne, że można spróbować wyeliminować 
niedogodności związane z ochłodzeniem spalin (możliwość osadzania  
się stałych substancji na ściankach kotła i w przewodzie kominowym).  
Na przykład stosując rozwiązania praktykowane w kotłach zgazowujących 
paliwo i dopalających produkty palne w specjalnie zaprojektowanych 
częściach kotła. Otrzyma się za to istotną oszczędność energii: znika 
konieczność suszenia paliwa. 

 
Oznaczenia użyte w tekście 

c – udział gramowy węgla w paliwie, 
f – ilość kilogramów wilgoci w spalinach, odniesiona do kilograma paliwa, f = 9h + 
w [kg/kg], 
h – udział gramowy wodoru w paliwie, 
nath – teoretyczne zapotrzebowanie powietrza, [kmol/kg], 
noth – teoretyczne zapotrzebowanie tlenu, [kmol/kg], 
n’a – rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza, [kmol/kg], 
n’C – ilość kilomoli węgla zawartych w kilogramie paliwa, [kmol/kg], 
n’H2 – ilość kilomoli wodoru zawartych w kilogramie paliwa, [kmol/kg], 
n'H2O, pal – ilość kilomoli wody (wilgoci) zawartych w kilogramie paliwa, [kmol/kg], 

n'H2O,pow – ilość kilomoli pary wodnej z powietrza, przypadających na kilogram 
paliwa, [kmol/kg], 
n’o – rzeczywiste zapotrzebowanie tlenu, [kmol/kg], 
n’O2 – ilość kilomoli tlenu zawartych w kilogramie paliwa, [kmol/kg], 
n’N2 – ilość kilomoli azotu zawartych w kilogramie paliwa, [kmol/kg], 
n’S – ilość kilomoli siarki zawartych w kilogramie paliwa, [kmol/kg], 
n” – ilość spalin (wilgotnych), [kmol/kg], 

                                                           
15

 L. Kulesza, Możliwość wykorzystania ciepła kondensacji pary wodnej ze spalin w kotle w przypadku 
opalania drewnem, „Przegląd Naukowo-Metodyczny” 2014, Rok VII, nr 3.2014(24), s. 629-639 
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n”s– ilość spalin suchych, [kmol/kg], 
n”CO2 – ilość kilomoli dwutlenku węgla w spalinach, przypadających na kilogram 
paliwa, [kmol/kg], 
n”H2O– ilość kilomoli pary wodnej w spalinach, przypadających na kilogram paliwa, 
[kmol/kg], 
n”N2– ilość kilomoli azotu w spalinach, przypadających na kilogram paliwa, 
[kmol/kg], 
n”O2– ilość kilomoli tlenu w spalinach, przypadających na kilogram paliwa, [kmol/kg] 
o – udział gramowy tlenu w paliwie, 
osm – organiczna sucha masa, 
p – udział gramowy popiołu w paliwie, 
p – ciśnienie produktów spalania [MPa], 
pp – ciśnienie cząstkowe pary wodnej w spalinach, [MPa], 

rn – właściwa entalpia parowania wody w temperaturze 25 [
o
C]; rn = 2442 [kJ/kg], 

s – udział gramowy siarki w paliwie, 
s s – spaliny suche, 
Tn – temperatura nasycenia pary [K], 
Tr – temperatura punktu rosy spalin [K], 
w – udział gramowy wilgoci w paliwie, 
Wd – wartość opałowa [kJ/kg], 

Wg – ciepło spalania [kJ/kg], 
X – gramowy stopień zawilżenia [g/kg], 
X"m – molowy stopień zawilżenia spalin [kmol pary/kmol spalin suchych], 
(CO2) – udział molowy dwutlenku węgla w spalinach wilgotnych,  
(H2O) – udział molowy pary wodnej w spalinach wilgotnych,  
(N2) – udział molowy azotu w spalinach wilgotnych,  
(O2) – udział molowy tlenu w spalinach wilgotnych,  
[CO2] – udział molowy dwutlenku węgla w spalinach suchych,  
[N2] – udział molowy azotu w spalinach suchych,  
[O2] – udział molowy tlenu w spalinach suchych,  
∑ – suma poprzednich wierszy lub kolumn, 
λ – współczynnik nadmiaru powietrza, w tekście λ = 1,5. 

 
Streszczenie  
W ogrzewnictwie coraz częściej stosuje się źródła ciepła w postaci kotłów 

kondensacyjnych. Wykorzystują one ciepło skraplania pary wodnej ze spalin 
ochłodzonych poniżej temperatury punktu rosy. Para ta skrapla się i oddaje ciepło 
skraplania do wody podgrzewanej. Najczęściej stosowanym paliwem w takich 
kotłach jest gaz ziemny, czasem olej opałowy. Spaliny z tych paliw zawierają 
stosunkowo dużą ilość pary wodnej. Para wodna, w ilości kilkunastu procent, 

występuje również w produktach spalania paliw stałych, np. drewna,
16

 także węgla 
brunatnego. Dla stosunkowego suchego paliwa (20% wilgoci w paliwie) udział pary 
wodnej w spalinach jest rzędu ok. 10%. Przy paliwie bardziej wilgotnym – wzrasta. 
Opracowanie proponuje wykorzystanie ciepła kondensacji pary wodnej  
z produktów spalania węgla brunatnego. Ilości ciepła, możliwe do odzyskania,  
są porównywalne z przypadkiem spalania gazu ziemnego. 

                                                           
16

 Ibidem 
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Słowa klucze: kocioł, kondensacja, para wodna, spaliny, wartość opałowa, 
ciepło spalania  

 
Summary 
The heating systems are increasingly being used as a heat source 

condensing boilers. They use the heat of condensation of water vapor from the 
exhaust gas cooled below the dew point temperature. This steam condenses and 
gives off heat of condensation to the water heated. The most commonly used fuel 
in such boilers is natural gas, fuel oil sometimes. Exhaust gases from these fuels 
have a relatively high content of water vapor. The water vapor in an amount  
of several percent is also present in the products of combustion of solid fuels such 
as wood but also brown coal. For relative dry fuel (20% moisture in the fuel), the 
proportion of water vapor in the flue gas of approx. 10%. With more moist fuel – 
increases The paper proposes the use of the heat of water vapor condensation  
of the products of combustion of brown coal. The amount of heat recoverable are 
comparable with the case of burning natural gas. 

Key words: boiler, condensation, water vapor, combustion gases, net calorific 
value, gross calorific value 
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ANALIZA WPŁYWU LICZBY WIĄZEK ORAZ KONSTRUKCJI PRZEWODÓW 
ROBOCZYCH NA ROZKŁAD POLA ELEKTRYCZNEGO, GENEROWANEGO 

PRZEZ NAPOWIETRZNE LINIE WYSOKICH NAPIĘĆ 
 
 
1. Wprowadzenie 
Wolnozmienne pola elektromagnetyczne, o ekstremalnie niskich częstotli-

wościach, są polami quasi stacjonarnymi (ELF Extremely low frequency – 
częstotliwości bardzo niskie), dlatego możemy je rozpatrywać jako dwie niezależne 
składowe, elektryczną oraz magnetyczną. Pola o wyższych częstotliwościach 
posiadają inne właściwości i oddzielne rozpatrywanie obu ich składowych jest już 
niemożliwe.  

Na rozkład pola elektrycznego, w otoczeniu linii napowietrznej, mają wpływ 
następujące parametry: 

- napięcie robocze linii, 
- odległość przewodów fazowych od ziemi, 
- odstępy pomiędzy przewodami różnych faz lub wiązkami przewodów, 
- geometryczny układ przewodów fazowych, a w liniach dwu-  

i wielotorowych wzajemne usytuowanie przewodów (lub wiązek) tej samej 
fazy w różnych torach, 

- średnica przewodów, a w przypadku przewodów wiązkowych również 

odstęp przewodów w wiązce.
1
 

Oddziaływanie pól oraz fal elektromagnetycznych nie jest obojętne dla stanu 

zdrowia organizmu człowieka.
2
 Wolnozmienne pola elektromagnetyczne, już przy 

natężeniach spotykanych w pobliżu linii najwyższych napięć, mogą powodować 

liczne mierzalne zmiany w organizmach żywych.
3
 

Ustawodawcy w większości krajów wprowadzają przepisy mające na celu 
ograniczenie ekspozycji ludzi na działanie omawianych czynników fizycznych.  
W Polsce dopuszczalne natężenie dla pola elektrycznego o częstotliwości 
sieciowej 50 Hz wynosi: 

1 kV/m na obszarach zabudowy mieszkalnej, 

10 kV/m na obszarach dostępnych dla ludności.
4
 

                                                           
1
 M. Szuba i inni, Linie I stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka. Informator –  
wyd. 4. Wrocław 2008 

2
 N. Wertheimer, E. Lepper, Electrical wiring configuration and childhood cancer, “American Journal 
Epidemiology”, 1979, Vol. 109, No.2, s. 273-284 

3
 M. Zmyslony, R. Kubacki, H. Angolczyk, J. Kieliszek, H. Trzaska, P. Bienkowski, A. Krawczyk 
S. Szmigielski, Verification of Polish regulations of maxiumum permissible intences In electromagnetic 
fields by the Comission for Bioelectromagnetics Issues of the Polish Radiation Sowiety, “Med Pr” 56; 
2005; Halgamuge, N. Malka, Critical time delay of the pineal melatonin rhythm in humans due to weak 
electromagnetic exposure, “Indian j. Biochem. Biophys.”, VOL. 50; 2013 

4
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów. Dz.U. nr 192, poz. 1883, 2003 
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Rozkład natężenia pola elektromagnetycznego, w otoczeniu linii 
napowietrznych, można określić poprzez: 

- identyfikację pomiarową w obiektach rzeczywistych, 

- badania modeli obiektów rzeczywistych,
5
 

- obliczenia.
6
 

Identyfikacja rozkładu pola elektrycznego wokół linii wysokiego napięcia  
ma na celu stwierdzenie, czy analizowana linia spełnia wymagania aktualnie 
obowiązujących norm i przepisów, dotyczących przede wszystkim ochrony 
środowiska. 

 

2. Metody analizy strat przesyłowych związanych z ulotem  
Przemiany energetyczne, zachodzące w obszarze wyładowania ulotowego,  

są przyczyną dodatkowych strat mocy czynnej podczas przesyłu i rozdziału energii 
elektrycznej. W liniach trójfazowych, przy napięciu przemiennym, straty ulotowe 
wyznaczane są na podstawie metod pomiarowych lub empirycznych, bądź 

półempirycznych metod obliczeniowych.
7
 Celem badań i analiz jest wybór 

optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych linii napowietrznych, ze względu na 
wielkość strat ulotowych. 

Według klasycznego wzoru Peeka, wielkość strat ulotowych P w [kW/km] 
wyrażona jest zależnością: 

52 10)()25(
241  jUU

a

r
fP


 

(1) 
 

gdzie 
δ – gęstość względna powietrza, 
f – częstotliwość w Hz, 
a – odstęp pomiędzy przewodami linii, 
r – promień przewodu linii, 
U – wartość skuteczna napięcia fazowego linii w kV, 
Uj – wartość skuteczna napięcia fazowego w kV, 
odpowiadająca natężeniu pola elektrycznego jonizacji zderzeniowej 

21221 mm,E j    
(2) 
 

gdzie 
m1 – współczynnik uwzględniający gładkość powierzchni przewodu, równy (0,83 … 0,98),  
w zależności od konstrukcji i stopnia zestarzenia przewodu, 
m2 – współczynnik uwzględniający warunki pogodowe, równy 0,8 dla deszczu. 

                                                           
5
 B. Vulević, O. Predrag, Evaluation of uncertainty in the measurement of environmental 
electromagnetic fields. Radiation protection dosimetry 141.2; 2010 

6
 M. Habrych, Z. Wróblewski, Analiza przydatności programu komputerowego MAH w prognozowaniu 
rozkładu pól elektromagnetycznych pod nowobudowanymi liniami elektroenergetycznymi, Materiały 
konferencyjne VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna PES-6. Kościelisko 2007 

7
 CIGRE Working Group 01 of Study Committee 36 (Interferences); Interferences produced by corona 
effect of electrical systems. Description of phenomena. Practical guide for calculation; Publication No. 
20; 1974; CIGRE Working Group 36.01 (EMC Aspects of Corona. Electric and Magnetic Fields); 
Interferences produced by corona effect of electrical systems. Description of phenomena and practical 
guide for calculation. Addendum to CIGRE Document No. 20 (1974); Publication No. 61; 1996 
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Wzór (1) jest uogólnieniem obszernych wyników doświadczalnych i dotyczy 
linii jednofazowej dwuprzewodowej oraz trójfazowej, o symetrycznym układzie 
przewodów, a straty obliczone są na jeden przewód i na jeden kilometr. Stosowany 
jest także dla niesymetrycznego rozmieszczenia przewodów linii (np. linia 
jednotorowa w układzie płaskim, co wymaga wyznaczenia maksymalnych wartości 
natężeń pola elektrycznego na powierzchniach przewodów. 

Wzór Peeka, będąc formułą czysto empiryczną, nie wyjaśnia zagadnień 
teoretycznych, okazując się jednocześnie niedostatecznie dokładnym dla celów 

praktycznych, przy zastosowaniu go do napięć wyższych niż 220 kV.
8
 Opracowane 

liczne wzory (np. Holma, Zalesskiego, Mayra czy Petersona), oparte często na 
rozważaniach teoretycznych, nadają się przeważnie dla pewnego zakresu 
parametrów linii i warunków atmosferycznych. 

 

Rysunek nr 1: Straty zredukowane Pn, wyrażone jako funkcja stosunku E/Ek dla 

różnych wartości współczynnika nieregularności przewodu
9
 m 

 
Źródło: CIGRE Working Group 36.01 (EMC Aspects of Corona. Electric and Magnetic 

Fields); Interferences produced by corona effect of electrical systems. Description  
of phenomena and practical guide for calculation. Addendum to CIGRE Document No. 20 
(1974); Publication No. 61; 1996 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 L.I. Siritinski i inni, Technika badań wysokonapięciowych – praca zbiorowa. Tom I. Warszawa 1954 

9
 CIGRE Working Group 36.01 (EMC Aspects of Corona. Electric and Magnetic Fields); Interferences 
produced by corona effect of electrical systems. Description of phenomena and practical guide for 
calculation. Addendum to CIGRE Document No. 20 (1974); Publication No. 61; 1996 
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Rysunek nr 2: Wartości współczynnika nieregularności przewodu m, wyrażone jako 

funkcja intensywności opadu deszczu
10

 

 
Źródło: CIGRE Working Group 36.01 (EMC Aspects of Corona. Electric and Magnetic 

Fields); Interferences produced by corona effect of electrical systems. Description  
of phenomena and practical guide for calculation. Addendum to CIGRE Document No. 20 
(1974); Publication No. 61; 1996 

 

W związku z projektowaniem oraz budową linii o napięciu 400 kV i wyższych 
nastąpił rozwój prac doświadczalnych, w wyniku których opracowano liczne 

metody empiryczne szacowania strat ulotowych.
11

 Na przykład, w energetyce 
francuskiej Electricite de France (EdF), stosowana jest metoda półempiryczna,  
w której straty ulotowe wyraża wzór: 

 

nKPP   
(3) 
 

gdzie 
P – straty ulotowe w W/m, 
Pn – straty zredukowane w W/m (Rysunek nr 1), 
K – współczynnik redukcyjny. 

 

Straty zredukowane Pn są funkcją stosunku E/Ek dla różnych wartości 
współczynnika nieregularności przewodu m (Rys. 1), przy czym E jest średnim 
natężeniem pola elektrycznego na powierzchni przewodu, a Ek krytyczną 

                                                           
10

 CIGRE Working Group 36.01 (EMC Aspects of Corona. Electric and Magnetic Fields); Interferences 
produced by corona effect of electrical systems. Description of phenomena and practical guide for 
calculation. Addendum to CIGRE Document No. 20 (1974); Publication No. 61; 1996 

11
  CIGRE Working Group 36.01 (EMC Aspects of Corona. Electric and Magnetic Fields); Interferences 
produced by corona effect of electrical systems. Description of phenomena and practical guide for 
calculation. Addendum to CIGRE Document No. 20 (1974); Publication No. 61; 1996; CIGRE Working 
Group 01 of Study Committee 36 (Interferences); Interferences produced by corona effect of electrical 
systems. Description of phenomena. Practical guide for calculation; Publication No. 20; 1974 
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wartością natężenia pola wg wzoru Peeka, wyznaczoną dla m=1 oraz gęstości 
względnej powietrza δ=1 

 













r

,
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(4) 
 

gdzie 
r – promień przewodu w cm. 

 

Współczynnik redukcyjny K jest wyrażony wzorem: 
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(5) 
 

gdzie 
f – częstotliwość w Hz, 
N – liczba przewodów w wiązce (Rysunek nr 2), 
r – promień przewodu wiązki w cm, 
ρ – współczynnik Peeka. 

 

r

,3080
1  

(6) 
 

gdzie 
re – promień zastępczy wiązki w cm. 

 

N
e

R

rN
Rr


  

(7) 
 

gdzie 
R – promień wiązki w cm, 
Rz – promień równoważny w cm. 

 










 


c
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C

exprR 02 
 

(8) 
 

gdzie 

Cc – całkowita pojemność jednostkowa linii w F/m, 
ρ – współczynnik wyznaczany na podstawie zależności: 

 














wiazkowychprzewodówdlarN

chpojedynczyprzewodówdlar

418

18
  

(9) 
 

 
 



1243 
______________________________________________________________________________________________ 

Rysunek nr 3: Przekrój wiązki przewodowej: R – promień wiązki, Rz – promień 

równoważny, re – promień zastępczy wiązki, r = 0.5d – promień przewodu wiązki 
 

 
Źródło: R. Tarko, Modelowanie ulotu elektrycznego dla analizy warunków 

eksploatacyjnych wysokonapięciowych układów elektroenergetycznych, Rozprawa 
doktorska. Kraków 2007 

 

Celem analiz z uwzględnieniem różnych warunków środowiskowych jest 
wyznaczenie rocznej sumy strat mocy, spowodowanych zjawiskiem ulotu 

elektrycznego.
12

 Straty te zależą od występowania w ciągu roku najmniej 
korzystnych warunków atmosferycznych, podczas których straty są największe,  
ze względu na dużą ilość wyładowań. Jednak w ogólnym bilansie, ze względu  
na fakt długotrwałego występowania, powinny być uwzględniane również straty 
występujące podczas dobrej pogody, mimo że są kilkunastokrotnie mniejsze  
od strat występujących w warunkach złej pogody. 

Ulot jest zjawiskiem niepożądanym w konstrukcjach urządzeń elektrycznych 
wysokiego napięcia, gdyż powoduje:  

a) straty mocy czynnej,  
b) zakłócenia w pracy urządzeń telekomunikacyjnych, radiowych i innych,  
c) korozję przewodów linii napowietrznej, 
d) wytwarzanie ozonu, 

e) uciążliwe szumy akustyczne.
13

 

  

                                                           
12

 L.I. Siritinski (red.), Technika badań wysokonapięciowych. Tom I. Warszawa; 1954; R. Kosztaluk 
(red.), Technika badań wysokonapięciowych. Tom II. Warszawa 1985 

13
 M. Zeńczak, Analiza pola elektrycznego i magnetycznego wokół linii elektroenergetycznych  
i wybranych urządzeń elektroenergetycznych, „Napędy i Sterowanie”, Nr 9/2001 
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3. Wyniki numerycznych analiz rozkładu pól elektrycznych w otoczeniu 
elektroenergetycznych linii napowietrznych 

W celu zaprezentowania wpływu konstrukcji wiązek przewodów roboczych na 
kształt linii sił pola elektrycznego, a w konsekwencji na jego rozkład w przestrzeni 
otaczającej badane linie elektroenergetyczne, posłużono się czterema wariantami 
napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV, zbudowanych  

w oparciu o przelotowe słupy kratowe typu Y52
14

 (Rysunek nr 4).  
Kolejne warianty A, B, C oraz D odpowiadają odmiennym konstrukcjom 

wiązek przewodów fazowych, dla których, przy pomocy metod numerycznych, 
dokonano identyfikacji natężenia pola elektrycznego w wybranym przekroju 
poprzecznym (Rysunek nr 4). 

Natężenie pola elektrycznego we wszystkich przypadkach obliczone zostało 
dla wysokości h=2 m nad poziomem terenu. Dodatkowo przedstawiono rozkład 
potencjału na wysokości h=14 m nad poziomem terenu, aby wykazać silną 
niejednorodność pola elektrycznego w pobliżu przewodów roboczych, związaną  
z występowaniem zjawiska ulotu oraz związanymi z nim stratami przesyłowymi. 

Dokładność, z jaką przy pomocy metody różnicowej wyznaczono wartości 
potencjału oraz natężenia pola elektrycznego w każdym z analizowanych 
przypadków, jest nie mniejsza niż 5%. 

 

Rysunek nr 4: Sylwetka słupa przelotowego typu Y52 linii napowietrznej 400 kV, wraz 

z czterema wariantami realizacji układu przewodów roboczych (A, B, C, D) 
 

 
Źródło: http://www.elektroinstalacje.info/articles.php?article_id=13 

                                                           
14

 Katalog słupów kratowych linii napowietrznych 400 kV PSE 
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Na rysunku nr 5 przedstawiono rozkład natężenia pola elektrycznego, 
obliczonego na wysokości h=2 m dla czterech wariantów przewodów roboczych  
A, B, C i D.  

 

Rysunek nr 5: Natężenie pola elektrycznego w przekroju poprzecznym przęsła linii 

elektroenergetycznej 400 kV, wyznaczony na wysokości h=2 m 
 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Dla tej wysokości najwyższe natężenie pola uzyskuje się dla układu 
czteroprzewodowego D, gdzie wiązki przewodów każdej z faz ułożone są  
w narożnikach kwadratu o boku 0,4 m. Efekt ten może być spowodowany 
najmniejszymi, spośród wszystkich rozwiązań, natężeniami pola elektrycznego, 
występującego w bezpośrednim otoczeniu przewodów fazowych. Dynamika 
zmiany wartości natężenia składowej elektrycznej na drodze przewód fazowy – 
ziemia jest najmniejsza. Przewód roboczy, wykonany w formie pojedynczej żyły, 
generuje wokół siebie najwyższe natężenie pola elektrycznego, a w konsekwencji 
tuż nad poziomem gruntu na wysokości 2 m składowa elektryczna przyjmuje 
wartości najmniejsze. 
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Rysunek nr 6: Potencjał w przekroju poprzecznym przęsła linii elektroenergetycznej 

400 kV, wyznaczony na wysokości h=14 m (na poziomie przewodów roboczych) 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Ze względu na niekorzystne zjawisko ulotu, zależne m.in. od napięcia linii, 
geometrii wiązek przewodów roboczych oraz warunków pogodowych dla linii 
wysokich napięć, celowe jest stosowanie przewodów fazowych w formie wiązek,  
co poprawia warunki pracy linii napowietrznej i zmniejsza straty przesyłowe 
związane z ulotem. 

Potencjał elektryczny, występujący na wysokości zawieszenia przewodów 
roboczych h=14 m, charakteryzuje się dużą zmiennością i posiada trzy maksima, 
występujące dokładnie w miejscach lokalizacji każdego z trzech kompletnych torów 
prądowych (Rysunek nr 6). W celu lepszej prezentacji rozkładu pola elektrycznego 
w pobliżu przewodów roboczych wiązkowych oraz pojedynczego, wyznaczono 
metodą obliczeniową natężenie składowej elektrycznej, występującej na wysokości 
h=14 m, w odległości +/-2m od skrajnych przewodów wiązek fazy L1 (Rysunek  
nr 7). 
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Rysunek nr 7: Natężenie pola elektrycznego w przekroju poprzecznym przęsła linii 

elektroenergetycznej 400 kV, wyznaczone na wysokości h=14 m (na poziomie przewodów 
roboczych 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Jak wynika z powyższego rysunku, każdy z badanych przewodów generuje 
wokół siebie pole elektryczne, które w bardziej złożonych przypadkach jak B, C lub 
D, posiada niżej położone maksima. Dla uproszczenia analizy zjawiska ulotu 
występującego w pobliżu elementów znajdujących się na dostatecznie wysokim 
potencjale względem ziemi można wyznaczyć tzw. zastępczą średnicę przewodu, 
która w przypadku przewodów wiązkowych jest znacznie większa niż średnica 
pojedynczej żyły, co powoduje poprawę warunków pracy linii elektroenergetycznej  
i zmniejszenie strat ulotowych. Wytrzymałość elektryczna powietrza w dobrych  
(o niskiej wilgotności) warunkach atmosferycznych wynosi około 30 kV/cm.  
W przypadku lokalnego przekroczenia natężenia pola elektrycznego powyżej 
wytrzymałości elektrycznej powietrza, mogą zachodzić procesy jonizacyjne i mogą 
zapoczątkować rozwój wyładowań niezupełnych. Z tego względu, podczas 
projektowania osprzętu linii wysokiego napięcia, należy zwrócić szczególną uwagę 
na ograniczanie zjawiska ulotu, a tym samym na minimalizację strat przesyłowych.  

 
Wnioski 
Przewody wiązkowe, wykorzystane w budowie linii elektroenergetycznych 

najwyższych napięć, umożliwiają kształtowanie wypadkowego rozkładu pola 
elektrycznego, poprzez zwiększenie tzw. średnicy równoważnej przewodu,  
co przekłada się na zmniejszenie strat przesyłowych, jak również ograniczenie 
szkodliwych efektów związanych ze zjawiskiem ulotu elektrycznego, takich jak 
m.in. szumy akustyczne i zakłócenia radioelektryczne. 
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Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji torów roboczych linii związanej m.in. 
z wielkością promienia wiązki oraz liczby przewodów w wiązce, można wpływać  
w sposób znaczący na rozkład pola elektrycznego w otoczeniu przewodów, jak 
również w pobliżu poziomu gruntu.  

Celowe jest prowadzenie dalszych badań umożliwiających określenie 
dostępnych możliwości tkwiących w powszechnie dostępnych rozwiązaniach 
technicznych, pozwalających obniżać wartości natężenia pola elektrycznego  
w wybranym obszarze linii elektroenergetycznych, a w konsekwencji poprawiać  
ich możliwości przesyłowe oraz minimalizować ich szkodliwe oddziaływanie  
na środowisko. 

 
Streszczenie 
Konstrukcja współczesnych napowietrznych linii przesyłowych wysokiego 

napięcia oraz zastosowanego do ich budowy osprzętu musi być wykonana zgodnie 
nie tylko z obowiązującymi normami czy przepisami, ale również powinna być 
podporządkowana lokalnej polityce ekologicznej, przez co konieczne staje się 
dołożenie wszelkich starań do zminimalizowania wszelkich uciążliwości 
środowiskowych, wynikających z istnienia i pracy takiego obiektu. Na przykładzie 
napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu roboczym 400 kV, zbudowanej 
na typowych słupach przelotowych typu Y52, dokonano analizy rozkładu 
generowanego przez nią pola elektrycznego dla kilku przebadanych konstrukcji 
przewodów roboczych, wykonanych w formie wiązek różniących się budową oraz 
ilością przewodów. 

Słowa klucze: pole elektromagnetyczne, linie napowietrzne, wyładowania 
niezupełne, symulacje cyfrowe, bezpieczeństwo ekologiczne 

 
Summary 
The construction of modern power lines and equipment applied for their 

construction must be in accordance not only with the applicable standards and 
regulations, but also should be subordinated to local environmental policy,  
by which it becomes necessary to make every effort to minimize any 
inconvenience environment resulting from the work and existence this object.  
For example, an power line 400 kV built on typical poles type Y52 analyses  
the distribution of electric field for a few tested construction phase-wiring made  
in the form of bundles of different design and the quantity of wires. 

Key words: electromagnetic fields, power lines, corona phenomena, 
numerical simulations, environmental safety 
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WPŁYW GEOMETRII PRZEWODÓW ROBOCZYCH LINII NAPOWIETRZNYCH 

400KV NA ROZKŁAD POLA ELEKTRYCZNEGO W OTACZAJĄCYM  
JE ŚRODOWISKU 

 
 
1. Wprowadzenie 
Jednym z wielu czynników, jakimi linie i stacje elektroenergetyczne mogą 

oddziaływać na środowisko, są generowane przez nie pola elektryczne  
i magnetyczne o niskiej częstotliwości (ELF – Extra low frequency). W przypadku 
takich pól o częstotliwości sieciowej 50 Hz, powstających między innymi wokół 
obiektów elektroenergetycznych, można niezależnie rozpatrywać składową 
elektryczną oraz składową magnetyczną. Pola o wyższych częstotliwościach 
posiadają inne właściwości i oddzielne rozpatrywanie obu ich składowych jest już 

niemożliwe.
1
  

Na rozkład pola elektrycznego, w otoczeniu linii napowietrznej, mają wpływ 
następujące parametry: 

- napięcie robocze linii; 
- odległość przewodów fazowych od ziemi; 
- odstępy pomiędzy przewodami różnych faz lub wiązkami przewodów; 
- geometryczny układ przewodów fazowych, a w liniach dwu-  

i wielotorowychwzajemne usytuowanie przewodów (lub wiązek) tej samej 
fazy w różnych torach; 

- średnica przewodów, a w przypadku przewodów wiązkowych, również 

odstęp przewodów w wiązce.
2
  

Wpływ oddziaływania pól oraz fal elektromagnetycznych nie jest obojętny dla 
stanu zdrowia organizmu człowieka. Wolnozmienne pola elektromagnetyczne, już 
przy natężeniach spotykanych w pobliżu linii najwyższych napięć, mogą 

powodować liczne mierzalne zmiany w organizmach żywych.
3
 

Ustawodawcy w większości krajów wprowadzają przepisy mające na celu 
ograniczenie ekspozycji ludzi na działanie omawianych czynników fizycznych.  
W Polsce dopuszczalne natężenie dla pola elektrycznego o częstotliwości 
sieciowej 50 Hz wynosi: 

- 1 kV/m na obszarach zabudowy mieszkalnej, 

                                                           
1
 M. Szuba i inni, Linie I stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka. Informator wydanie  
4. Biuro Konsultingowo-Inżynierskie „EKO-MARK”. Wrocław 2008 

2
 Ibidem 

3
 M. Zmyslony, R. Kubacki, H. Angolczyk, J. Kieliszek, H. Trzaska, P. Bienkowski, A. Krawczyk, 
S. Szmigielski, Verification of Polish regulations of maxiumum permissible intences In electromagnetic 
fields by the Comission for Bioelectromagnetics Issues of the Polish Radiation Sowiety. “Med Pr” 56; 
2005; Halgamuge, N. Malka, Critical time delay of the pineal melatonin rhythm in humans due to weak 
electromagnetic exposure, “Indian j. Biochem. Biophys.”, VOL. 50; 2013 
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- 10 kV/m na obszarach dostępnych dla ludności.
4
 

Rozkład natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu linii 
napowietrznych można określić poprzez: 

- identyfikację pomiarową w obiektach rzeczywistych,
5
 

- badania modeli obiektów rzeczywistych,
6
 

- obliczenia.
7
 

Identyfikacja rozkładu pola elektrycznego wokół linii wysokiego napięcia ma 
na celu stwierdzenie, czy analizowana linia spełnia wymagania aktualnie 
obowiązujących norm i przepisów, przede wszystkim dotyczących ochrony 
środowiska.  

 
2. Metody analizy strat przesyłowych związanych z ulotem 
Przemiany energetyczne, zachodzące w obszarze wyładowania ulotowego,  

są przyczyną dodatkowych strat mocy czynnej podczas przesyłu i rozdziału energii 
elektrycznej. W liniach trójfazowych, przy napięciu przemiennym, straty ulotowe 
wyznaczane są na podstawie metod pomiarowych lub empirycznych, bądź  

półempirycznych metod obliczeniowych.
8
 Celem badań i analiz jest wybór 

optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych linii napowietrznych, ze względu  
na wielkość strat ulotowych. 

Według klasycznego wzoru Peeka, wielkość strat ulotowych P w [kW/km] 
wyrażona jest zależnością: 

52 1025
241  )UU(

a

r
)f(P j


 

(1) 
 

gdzie 
δ – gęstość względna powietrza, 
f – częstotliwość w Hz, 
a – odstęp pomiędzy przewodami linii, 
r – promień przewodu linii, 
U – wartość skuteczna napięcia fazowego linii w kV, 
Uj – wartość skuteczna napięcia fazowego w kV odpowiadająca natężeniu pola elektry-
cznego jonizacji zderzeniowej. 
 
 
 

                                                           
4
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów. Dz.U. nr 192, poz. 1883, 2003 

5
 B. Vulević, O. Predrag, Evaluation of uncertainty in the measurement of environmental 
electromagnetic fields. “Radiation protection dosimetry” 141.2; 2010 

6
 Ibidem 

7
 M. Habrych, Z. Wróblewski, Analiza przydatności programu komputerowego MAH w prognozowaniu 
rozkładu pól elektromagnetycznych pod nowobudowanymi liniami elektroenergetycznymi, Materiały 
konferencyjne VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna PES-6. Kościelisko 2007 

8
 CIGRE Working Group 01 of Study Committee 36 (Interferences); Interferences produced by corona 
effect of electrical systems. Description of phenomena. Practical guide for calculation; Publication No. 
20; 1974; CIGRE Working Group 36.01 (EMC Aspects of Corona. Electric and Magnetic Fields); 
Interferences produced by corona effect of electrical systems. Description of phenomena and practical 
guide for calculation. Addendum to CIGRE Document No. 20 (1974); Publication No. 61; 1996 
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21221 mm,E j    
(2) 
 

gdzie 
m1 – współczynnik uwzględniający gładkość powierzchni przewodu, równy 0,98-0,83  
w zależności od konstrukcji i stopnia zestarzenia przewodu, 
m2 – współczynnik uwzględniający warunki pogodowe, równy 0,8 dla deszczu. 

 

Wzór (1) jest uogólnieniem obszernych wyników doświadczalnych i dotyczy 
linii jednofazowej dwuprzewodowej oraz trójfazowej, o symetrycznym układzie 
przewodów, a straty obliczone są na jeden przewód i na jeden kilometr. Stosowany 
jest także dla niesymetrycznego rozmieszczenia przewodów linii (np. linia 
jednotorowa w układzie płaskim, co wymaga wyznaczenia maksymalnych wartości 
natężeń pola elektrycznego na powierzchniach przewodów. 

Wzór Peeka, będąc formułą czysto empiryczną, nie wyjaśnia zagadnień 
teoretycznych, okazując się jednocześnie niedostatecznie dokładnym dla celów 

praktycznych przy zastosowaniu go do napięć wyższych niż 220 kV.
9
 Opracowane 

liczne wzory (np. Holma, Zalesskiego, Mayra czy Petersona), oparte często na 
rozważaniach teoretycznych, nadają się przeważnie tylko dla pewnego zakresu 
parametrów linii i warunków atmosferycznych. 

 

Rysunek nr 1: Straty zredukowane Pn wyrażone jako funkcja stosunku E/Ek dla 

różnych wartości współczynnika nieregularności przewodu m 
 

 
Źródło: CIGRE Working Group 36.01 (EMC Aspects of Corona. Electric and Magnetic 

Fields); Interferences produced by corona effect of electrical systems. Description  
of phenomena and practical guide for calculation. Addendum to CIGRE Document No. 20 
(1974); Publication No. 61; 1996 

 
 
 

                                                           
9
 L.I. Siritinski (red.), Technika badań wysokonapięciowych. Tom I. Warszawa 1954 
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Rysunek nr 2: Wartości współczynnika nieregularności przewodu m, wyrażone jako 

funkcja intensywności opadu deszczu 

Źródło: CIGRE Working Group 36.01 (EMC Aspects of Corona. Electric and Magnetic 

Fields); Interferences produced by corona effect of electrical systems. Description  
of phenomena and practical guide for calculation. Addendum to CIGRE Document No. 20 
(1974); Publication No. 61; 1996 

 

W związku z projektowaniem oraz budową linii o napięciu 400 kV i wyższych, 
nastąpił rozwój prac doświadczalnych, w wyniku których opracowano liczne 

metody empiryczne szacowania strat spowodowanych przez ulot.
10

 Na przykład  
w energetyce francuskiej Electricite de France (EdF), stosowana jest metoda 
półempiryczna, w której straty ulotowe wyraża wzór: 

nKPP   
(3) 
 

gdzie 
P – straty ulotowe w W/m, 
Pn – straty zredukowane w W/m (Rysunek nr 1), 
K – współczynnik redukcyjny. 

 

Straty zredukowane Pn są funkcją stosunku E/Ek dla różnych wartości 
współczynnika nieregularności przewodu m (Rysunek nr 1.), przy czym E jest 
średnim natężeniem pola elektrycznego na powierzchni przewodu, a Ek krytyczną 
wartością natężenia pola wg wzoru Peeka, wyznaczoną dla m=1 oraz gęstości 
względnej powietrza δ =1. 

                                                           
10

 CIGRE Working Group 01 of Study Committee 36 (Interferences); Interferences produced by corona 
effect of electrical systems. Description of phenomena. Practical guide for calculation; Publication  
No. 20; 1974 
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gdzie 
r – promień przewodu w cm. 

 

Współczynnik redukcyjny K jest wyrażony wzorem: 
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(5) 
 

gdzie 
f – częstotliwość w Hz, 
N – liczba przewodów w wiązce (Rysunek nr 2), 
r – promień przewodu wiązki w cm, 
β – współczynnik Peeka. 

r

,3080
1  

(6) 
 

gdzie 
re – promień zastępczy wiązki w cm. 

 

N
e

R

rN
Rr


  

(7) 
 

gdzie 
R – promień wiązki w cm, 
Rz – promień równoważny w cm. 

 










 


c

ez
C

exprR 02 
 

(8) 
 

gdzie 
Cc – całkowita pojemność jednostkowa linii w F/m, 
ρ – współczynnik wyznaczany na podstawie zależności: 
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Rysunek nr 3: Przekrój wiązki przewodowej: R – promień wiązki, Rz – promień 

równoważny, re – promień zastępczy wiązki, r = 0.5d – promień przewodu wiązki 
 

Źródło: R. Tarko, Modelowanie ulotu elektrycznego dla analizy warunków 

eksploatacyjnych wysokonapięciowych układów elektroenergetycznych, Rozprawa 
doktorska. Kraków 2007 

 

Celem analiz, z uwzględnieniem różnych warunków środowiskowych, jest 
wyznaczenie rocznej sumy strat mocy spowodowanych zjawiskiem ulotu 

elektrycznego.
11

 Straty te zależą od występowania w ciągu roku najmniej 

korzystnych warunków atmosferycznych, podczas których straty są największe ze 
względu na dużą ilość wyładowań. Jednak w ogólnym bilansie, ze względu na fakt 
długotrwałego występowania, powinny być uwzględniane również straty 
występujące podczas dobrej pogody, mimo że są kilkunastokrotnie mniejsze od 
strat występujących w warunkach złej pogody. Wraz ze zmianami czynników 
atmosferycznych poza opisanymi powyżej parametrami opisującymi zjawisko ulotu, 
zmianie ulegają zwisy przewodów, co ma bezpośredni wpływ na rozkład  
pola elektrycznego, generowanego przez linię napowietrzną o zadanym 

geometrycznym układzie przewodów.
12

  

 
3. Wyniki numerycznych analiz rozkładu pól elektrycznych w otoczeniu 

elektroenergetycznych linii napowietrznych 
Na potrzeby zaprezentowania wpływu konstrukcji wiązek przewodów 

roboczych, na kształt linii sił pola elektrycznego a w konsekwencji na jego rozkład 
w przestrzeni otaczającej badane linie elektroenergetyczne, posłużono się 
cyfrowymi symulacjami czterech wariantów napowietrznej linii elektroenergetycznej 

                                                           
11

 L.I. Siritinski (red.), Technika badań…, op. cit.; R. Kosztaluk (red.), Technika badań…, op. cit. 
12

 M. Zeńczak, Analiza pola elektrycznego i magnetycznego wokół linii elektroenergetycznych  
i wybranych urządzeń elektroenergetycznych, „Napędy i Sterowanie” Nr 9 2001 
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o napięciu 400 kV, zbudowanych w oparciu o przelotowe słupy kratowe typu  
Y52 oraz o słupy rurowe o pionowym układzie przewodów (Rysunek nr 4).  

W celu ograniczenia strat przesyłowych, przewody robocze linii 
elelektroenergetycznych wykonywane są w formie wiązek. W typowych układach 
przesyłowych, przewody wiązkowe są stosowane dla linii o napięciu znamionowym 
powyżej 220 kV.  

Dla niższych poziomów napięć, zjawisko ulotu nie jest tak intensywne, zatem 
zastosowanie pojedynczych żył przewodów roboczych stanowi swego rodzaju 
kompromis pomiędzy kosztami budowy linii a stratami przesyłu energii podczas 
eksploatacji. Ponieważ rozkład pola elektrycznego w przestrzeni wokół linii 
elektroenergetycznej jest uzależniony m.in. od lokalizacji przewodów, zbadano 
wpływ liczby żył przewodów wiązkowych na wartości pola elektrycznego 
wyznaczonego metodą obliczeniową na wysokości h=2 m nad poziomem gruntu. 
Na potrzeby przeprowadzonych symulacji cyfrowych posłużono się czterema 
układami przewodów roboczych (Rysunek nr 5) A, B, C oraz D o różnej konfiguracji 
geometrycznej. 

 

Rysunek nr 4: Sylwetki słupów przelotowych linii napowietrznej 400 kV typu Y52  
 

 
 

a) słup typu Y52 b) słup o konstrukcji rurowej 

Źródło: http://www.elektroinstalacje.info/articles.php?article_id=13 
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Rysunek nr 5: Typowe układy geometryczne wiązek przewodów roboczych  

(A, B, C, D) 
 

Źródło: http://www.elektroinstalacje.info/articles.php?article_id=13 
 

Natężenie pola elektrycznego we wszystkich przypadkach obliczone zostało 
dla wysokości h=2 m nad poziomem terenu (Rysunek nr 6). Dodatkowo 
wyznaczono rozkład potencjału na wysokości h=14 m nad poziomem terenu 
(Rysunek nr 7), aby pokazać silną niejednorodność pola elektrycznego w pobliżu 
przewodów roboczych, która jest przyczyną występowania zjawiska ulotu oraz 
wynikających stąd strat przesyłowych. 

 

Rysunek nr 6: Natężenie pola elektrycznego w przekroju poprzecznym przęsła linii 

elektroenergetycznej 400 kV, wyznaczony na wysokości h=2 m dla geometrii słupa typu Y52 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Dokładność, z jaką przy pomocy metody różnicowej wyznaczono wartości 
potencjału oraz natężenia pola elektrycznego w każdym z analizowanych 
przypadków, jest nie mniejsza niż 5%. 

Pierwszym badanym rodzajem układu przesyłowego jest linia napowietrzna 
400 kV, zbudowana w oparciu o słupy typu Y52 o poziomym położeniu przewodów 
roboczych (Rysunek nr 4a). Na rysunku nr 6 przedstawiono rozkład natężenia pola 
elektrycznego dla tego układu, wyznaczonego metodą obliczeniową na wysokości 
h=2 m dla czterech wariantów przewodów roboczych A, B, C i D (Rysunek  
nr 5). Dla tej wysokości najwyższe natężenie pola uzyskuje się dla układu 
czterowiązkowego D. Efekt ten może być spowodowany najmniejszymi spośród 
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wszystkich rozwiązań natężeniami pola elektrycznego, występującego  
w bezpośrednim otoczeniu przewodów fazowych. Zmiana wartości natężenia 
składowej elektrycznej na drodze przewód fazowy – ziemia jest najmniejsza. 
Przewód roboczy, wykonany w formie pojedynczej żyły, generuje wokół siebie 
najwyższe natężenie pola elektrycznego, a w konsekwencji tuż nad poziomem 
gruntu na wysokości 2 m składowa elektryczna przyjmuje wartości najmniejsze 
(Rysunek nr 5). 

Ze względu na niekorzystne zjawisko ulotu, zależne m.in. od napięcia linii, 
geometrii wiązek przewodów roboczych oraz warunków pogodowych dla  
linii wysokich napięć, celowe jest stosowanie przewodów fazowych w formie 
wiązek, co poprawia warunki pracy linii napowietrznej i zmniejsza straty przesyłowe 
związane z ulotem. 

W przypadku linii o pionowym układzie przewodów roboczych zbudowanych  
z wykorzystaniem słupów rurowych (Rysunek nr 4b), można spodziewać się 
odmiennego rozkładu pola elektrycznego oraz osiąganych wartości maksymalnych 
składowej elektrycznej, określonych dla typowej wysokości h=2m nad poziomem 
gruntu (Rysunek nr 8). Ponadto, tak jak poprzednio, w formie graficznej 
przedstawiono rozkład potencjału elektrycznego w jednym z przekrojów 
poprzecznych na wysokości 14 m, odpowiadających rzędnej lokalizacji najniżej 
położonego przewodu roboczego linii 400 kV (Rysunek nr 9). 

 

Rysunek nr 7: Potencjał elektryczny w przekroju poprzecznym przęsła linii 

elektroenergetycznej 400 kV, wyznaczony na wysokości h=14 m (na poziomie przewodów 
roboczych) dla geometrii słupa typu Y52 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek nr 8: Natężenie pola elektrycznego w przekroju poprzecznym przęsła linii 

elektroenergetycznej 400 kV, wyznaczony na wysokości h=2 m dla geometrii słupa 
rurowego 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Dla linii napowietrznej o pionowym ułożeniu przewodów roboczych obserwuje 
się pojedyncze maksimum natężenia pola elektrycznego w przekroju 
poprzecznym, w przeciwieństwie do rozwiązań z poziomą lokalizacją przewodów 
roboczych, gdzie są widoczne dwa wyraźne maksima o porównywalnych 
wartościach nieprzekraczających w najbardziej nawet niekorzystnym przypadku 
natężenia pola elektrycznego 6 kV/m. 

 

Rysunek nr 9: Potencjał elektryczny w przekroju poprzecznym przęsła linii 

elektroenergetycznej 400 kV, wyznaczony na wysokości h=14 m (na poziomie przewodów 
roboczych) dla geometrii słupa rurowego 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rozkład potencjału elektrycznego w liniach o poziomym układzie przewodów 
roboczych posiada trzy maksima pochodzące od każdego z przewodów 
znajdujących się w badanym przekroju poprzecznym. Gdy przewody robocze 
umieszczone są pionowo, występuje tylko pojedyncze maksimum znajdujące  
się dokładnie w osi pionowej, na której rozmieszczono przewody fazowe linii 
napowietrznej. Najwyższa wartość potencjału elektrycznego obserwowana jest tuż 
przy powierzchni przewodów i wynika bezpośrednio z wartości napięcia przewód – 
ziemia. 

 
Wnioski 
Zastosowanie wiązek przewodów w torach roboczych napowietrznych  

linii elektroenergetycznych pozwala ograniczyć natężenie pola elektrycznego  
w bezpośrednim otoczeniu przewodów roboczych, przez co znacząco zmniejsza 
możliwość powstawania w tym obszarze wyładowań niezupełnych oraz pozwala  
w sposób naturalny i ekonomiczny ograniczyć oddziaływanie obiektów 
elektroenergetycznych na środowisko. 

Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji torów roboczych linii związanej m.in. 
z wielkością promienia wiązki oraz liczby przewodów w wiązce, można wpływać 
znacząco na rozkład pola elektrycznego w pobliżu poziomu gruntu.  

Celowe jest prowadzenie badań zmierzających do wykorzystania  
tzw. „prostych rezerw” tkwiących w możliwości kształtowania rozkładu pola 
elektrycznego za pomocą odpowiedniego doboru geometrii linii oraz lokalizacji 
każdego z przewodów fazowych, jak również przewodów odgromowych. 

 
Streszczenie 
Ze względu na występowanie wokół przewodów roboczych linii  

WN wyładowań niezupełnych i związanego z nimi niekorzystnego zjawiska  
ulotu elektrycznego, konstrukcje linii napowietrznych powinny być wykonywane  
w sposób zapewniający minimalizację strat przesyłowych. Na przykładzie 
napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu roboczym 400 kV, 
zbudowanych w oparciu o typowe konstrukcje wsporcze, takie jak słup przelotowy 
typu Y52 oraz słup rurowy o pionowym układzie przewodów roboczych, dokonano 
analizy przestrzennego rozkładu generowanych przez nie pól elektrycznych, dla 
kilku przebadanych konstrukcji przewodów roboczych, wykonanych w formie 
wiązek różniących się konstrukcją oraz ilością przewodów. 

Słowa klucze: pole elektromagnetyczne, linie napowietrzne, ulot elektryczny, 
symulacje cyfrowe, bezpieczeństwo ekologiczne 

 
Summary 
Due to the presence of corona discharge around of the phase wires of power 

lines and related adverse phenomena corona discharge the construction  
of overhead power lines should be done in a way that minimize transmission 
losses. This paper for example of two types overhead power lines 400 kV built on 
typical poles such as Y52 and the pipe-pole with vertical structure of phase wires 
analyses of the distribution electric firld for a few tested construction wiring done  
in the form of bundles with different structure and the quantity of wires.  

Key words: electromagnetic fields, overhead power lines, corona 
phenomena, numerical simulations, environmental safety 
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POMIAR NATĘŻENIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DLA POTRZEB 
INSPEKCJI INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ OBIEKTEM UAV 

 
 
Wprowadzenie 
Tereny zasiedlone przez człowieka charakteryzują się w większości jednym 

wspólnym mianownikiem, którym jest sieć elektryczna. Nie można sobie wyobrazić 
dzisiejszego życia bez energii elektrycznej, która napędza większość urządzeń.  
Od kiedy w roku 1879, w San Francisco, wykorzystano dwa niezależne generatory 
do zasilenia sieci oświetlenia lamp łukowych, rozwój sieci elektrycznej posuwa się 
bezustannie.

1
 Powstają na całym świecie coraz nowsze odcinki infrastruktury 

sieciowej nN SN WN oraz NN. Sieć elektryczna stała się dobrodziejstwem nowych 
czasów; przez wiele lat nikt nie zważał na zjawiska fizyczne towarzyszące 
przesyłowi energii elektrycznej. Jedynym zjawiskiem, jakim się martwiono,  
było porażenie prądem elektrycznym o znacznej wartości, mogące prowadzić  
do śmierci bądź trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wraz z upływem czasu zaczęto 
się zastanawiać nad wpływem elektryczności oraz fal radiowych na człowieka. 
Pierwszy artykuł na ten temat ukazał się w 1911 r. w Stanach Zjednoczonych,  
w gazecie „The Atlanta Constitution”.

2
 

Zgodnie z danymi, PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) zarządzają siecią 
przesyłową składającą się z 257 linii o łącznej długości 140 689 km – stan  
na 31.12.2015 r.

3
 Natomiast do spółki PKP energetyka należy 13 570 km linii 

elektroenergetycznych WN oraz SN – stan na 31.12.2013 r.
4
 Wartości te nie 

przedstawiają długości wszystkich linii przesyłowych znajdujących się na terenie 
Polski. Każda z tych linii tworzy wokoło siebie sztuczne pole EM, z względu  
na zjawiska towarzyszące przesyłowi energii elektrycznej. Pola te wytwarzają nie 
tylko same linie, lecz również stacje transformatorowe obniżające, podwyższające 
bądź separujące napięcie. 

Odległości, w jakich powinna znajdować się lina napowietrza czy też balkon 
budynku, taras względem już istniejącej linii, reguluje zarządzenie ministra 
Górnictwa i Energetyki. Ograniczenie ma zapewnić natężenie pola o wartości 
poniżej 1kV.

5
 Poziom ten został określony jako bezpieczny dla długotrwałego 

przebywania w nim ludzi. Określono również dopuszczalne poziomy pola 
elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz; mowa tutaj o miejscach, w jakich 
mogą znaleźć się ludzie. Wartości te wynoszą dla składowej elektrycznej (E) 10 kV 

                                                           
1
 S.R. Kirby, A.F. Frances, Engineering in History. Courier Dover Publications. 1990, p. 358 

2
 Dr. Rolfe Hensingmuller The Atlantic Constitution, April 30, 1911, p. C6 

3
 PSE – informacje o systemie, http://www.pse.pl/index.php?dzid=79&did=22 (pobrano 23.12.2016 r.) 

4
 PKP ENERGETYKA – Majątek zakładowy Spółki, http://www.pkpenergetyka.pl/O-PKP-Energetyka/ 
BIP/Majatek-zakladowy-Spolki (pobrano 29.12.2016 r.) 

5
 Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki w sprawie szczegółowych wytycznych dotyczących 
projektowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 1985. Monitor Polski nr 3 
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na m
2
 kwadratowy oraz dla składowej magnetycznej (H) 60A na metr kwadratowy.

6
 

Dodatkowo, rozporządzenie Ministra Środowiska określa jasno, jakie natężenia 
pola mogą występować na terenach przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową. Poziomy te, dla składowej elektrycznej, wynoszą 1kV na m

2
 oraz 

dla składowej magnetycznej 60A na m
2
. Informacje te są bardzo ważne, z punktu 

widzenia gospodarki przestrzennej oraz planu zagospodarowania terenu. 
Nadmierne wartości EM mogą uniemożliwić wykorzystanie terenu pod zabudowę 
mieszkalną. Operator stara się tak projektować konstrukcje słupów, aby odległości 
przewodów były dostosowane do bezpiecznych wartości pola względem poziomu 
gruntu. 

 
Pomiar pola elektromagnetycznego 
Pierwszym krokiem w procesie pomiaru pól elektromagnetycznych jest 

określenie częstotliwości, dla której zostanie dokonany pomiar. Zakres 
częstotliwości, w jakich można dokonywać pomiaru, jest bardzo duży (Tabela  
nr 1). Istnieją systemy pomiarowe, wyposażone w wielozakresowe głowice 
pomiarowe, mogące dokonywać analizy w bardzo szerokim spektrum. Podczas 
szczegółowego badania najlepiej zajmować się każdym z zakresów osobno. 
Pozwala to na dokładniejszą ocenę problemu; należy zwrócić uwagę na czas 
przeprowadzonych pomiarów, oraz warunki panujące podczas jego przepro-
wadzania. Zgodnie z zaleceniami, pomiar należy przeprowadzać przy dobrej 
pogodzie w temperaturze nie niższej niż 0°C, przy wilgotności względnej nie 
większej niż 75%, bez opadów atmosferycznych.

7
 Ma to zapewnić referencyjne 

warunki pomiarowe, zmniejszające błędy spowodowane czynnikami atmosfery-
cznymi. Nałożenie się wielu negatywnych czynników mogło by zmultiplikować błąd 
pomiarowy. Jeśli pomiar nie może być przeprowadzony w warunkach zalecanych, 
należy wprowadzić odpowiednie korekty. Muszą one uwzględniać rodzaj czynnika 
zakłócającego oraz jego intensywność. Odwołuje się to również do sprzętu 
pomiarowego, jakim wykonywane jest badanie. Zbyt wysoka lub niska temperatura 
może negatywnie wpływać na układy elektroniczne mierników pola elektro-
magnetycznego; mowa tutaj o zakresach dopuszczalnych przez producenta. 

Mimo kompensacji cieplnej elementów elektronicznych, wraz ze wzrostem 
temperatury, wzrastać będzie przekłamanie urządzenia. Niedopuszczalne jest 
przeprowadzanie pomiaru w warunkach wychodzących poza ramy określone przez 
producenta sprzętu pomiarowego. 
  

                                                           
6
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 
Dz.U., nr 192, poz. 1883 

7
 Dz.U. 2003, nr 192, poz. 1883 
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Tabela nr 1: Zakresy oraz źródła emitowanych pól elektromagnetycznych 
 

OPIS POLA 
MAGNETYCZNEGO 

PRZEDZIAŁ 
CZĘSTOTLIWOŚCI 

DŁUGOŚĆ 
FALI 

ŹRÓDŁA ORAZ 
OKOLICZNOŚCI 

WYSTĘPOWANIA PÓL 

Stałe pola elektryczne  
i magnetyczne 

0 - 
Silniki elektryczne, 

elektroliza i przemysł 

Pola sieciowe 50 lub 60 Hz 
6000 lub  
5000 km 

Elektroenergetyka, 
oświetlenie, ogrzewanie, 

silniki, urządzenia 
zasilane z sieci  

i przemysł 

Pola bardzo niskich 
częstotliwości 

0,1-1,0 kHz 300-3000 km Urządzenia przemysłowe 

Pola niskich 
częstotliwości 

1-100 kHz 3-300 km Urządzenia przemysłowe 

Fale radiowe 0,1-300 MHz 1-3000 m 

Radiofonia (fale długie, 
średnie, krótkie i UKF), 

radiotelefony, urządzenia 
medyczne 

Mikrofale 0,3-300 GHz 1-1000 mm 

Radiolokacja, 
radionawigacja, telefonia 
komórkowa, urządzenia 

medyczne, domowe oraz 
przemysłowe 

Źródło: R. Kasprzyk, M. Butlewski, Pole elektromagnetyczne jako czynnik szkodliwy  
w przemyśle elektroenergetycznym, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. 
Organizacja i Zarządzanie” 2013; Nr 59, s. 19-33 
 

Pomiary wybranych obszarów każdego z województw są prowadzone 
cyklicznie przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Badania 
przeprowadzane są zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. Na terenie 
województwa opolskiego, w 2015 r., przeprowadzono badanie poziomów pola 
elektromagnetycznego dla 45 punktów pomiarowych (Rysunek nr 1).

8
 Starano się 

zachować równomierne rozmieszczenie punktów pomiarowych. Jest to zgodne  
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu  
i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych  
w środowisku. Rozporządzenie mówi o przeprowadzeniu piętnastu pomiarów  
w każdym z trzech rejonów województwa, tzn. na obszarach miast o liczbie 
mieszkańców 50 tys., na pozostałych terenach miast oraz na obszarach wiejskich.

9
 

  

                                                           
8
 Ocena wyników pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych za rok 2015 w województwie 
opolskim, http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2016/Badania_PEM_w_ 2015.pdf (pobrano 28.12. 
2016 r.) 

9
 Dz.U. nr 221, poz. 1645 
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Rysunek nr 1: Rozmieszczenie punktów pomiarowych w województwie opolskim, rok 

2015 
 

 
Źródło: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2016/Badania_PEM_w_2015.pdf 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, po opracowaniu 
wyników za rok 2015, nie stwierdził żadnych nieprawidłowości: „Wyniki pomiarów 
monitoringowych poziomów pól elekromagnetycznych zostały przedstawione  
w tabeli nr 1. Średnie natężenie pola elektrycznego w badanych punktach 
pomiarowych nie przekroczyło, ani nie było zbliżone do wartości dopuszczalnej, 
która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 30 października 2003 roku 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
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oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 
1883) wynosi 7 V/m. Wystąpiły również punkty, w których poziom zmierzonego 
pola znajdował się poniżej progu czułości sondy pomiarowej. Średnie wyniki 
poziomów PEM, dla każdego rodzaju obszaru, przedstawiono na rysunku  
nr 1, a średnia wartość dla całego cyklu pomiarowego wyniosła 0,34 V/m,  
co stanowi jedynie 4,9% wartości dopuszczalnej”.10 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż jest to punktowy pomiar prowadzony tylko  
w wybranych miejscach regionu Przeprowadzenie pomiaru na całym terenie 
oczywiście nie jest możliwe, jednakże pomiar na dużym terenie jest możliwy do 
wykonania. Ustawodawca uznał, że wykonywanie innych pomiarów na szerszym 
terenie nie jest konieczne. Tradycyjne metody pomiarowe pochłaniają duże koszty 
oraz zasoby ludzkie. Konieczność takich pomiarów sprawdza się w nielicznych 
uzasadnionych przypadkach. 

Sytuacja się zmienia, wraz z dodaniem dodatkowej zmiennej, jaką są 
elementy infrastruktury elektroenergetycznej oraz bezpośrednia bliskość domostw 
ludzkich. Przepisy jasno zabraniają stawiania domów mieszkalnych w strefach  
o poziomie pola elektromagnetycznego przekraczającego dopuszczalny próg. 
Wiąże się to z zachowaniem określonych stref wolnych od zabudowy, zapewnia-
jących spadek intensywności pola, wraz ze wzrostem odległości od przewodnika. 
Jednak nie wszystkie normy są zawsze przestrzegane, co stwarza zagrożenie 
wybudowania domu mieszkalnego na terenie, na którym go nie powinno być. 
Celowym jest zadanie pytania o ilość domów stojących w bezpośredniej bliskości 
linii WN oraz NN, które zostały zbudowane przed wprowadzeniem rzeczonych 
przepisów prawnych. Zewidencjonowanie tych budynków, wraz z poziomami pola 
występującymi w ich najbliższej okolicy, należy uznać za zasadne. 

 
Mobilne jednostki pomiarowe 
Dużym krokiem w stronę automatyzacji pomiarów pola elektromagnetycznego 

jest zastosowanie mobilnych platform pomiarowych. Dzięki poruszającemu się 
czujnikowi, system jest w sanie skatalogować duży obszar terenu w krótkim czasie. 
Dodatkowo, cykliczność pomiarów można dostosować do potrzeb pomiarowych; 
jednostki tego typu wykorzystywane są na terenie Hiszpanii, tam też ma swą 
siedzibę producent rozwiązania. Do akwizycji danych używa się głowicy 
pomiarowej, pracującej w szerokim spektrum pomiarowym. Urządzenie pomiarowe 
zamontowane jest na samochodzie (Rysunek nr 2). Pomiar prowadzony jest ciągle 
w trzech osiach. Częstotliwość próbkowania to 500 ms, oferowany zakres 
rejestracji pola elektromagnetycznego wynosi od 10 Hz do 18 GHz. Dane 
pomiarowe mogą być zapisywane w pamięci urządzenia – zewnętrznej karcie SD, 
bądź przesyłane za pomocą transmisji bezprzewodowej do jednostki centralnej. 
Autor zakłada, iż tryb bezpośredniego transferu danych działa na zasadzie 
przesłania już gotowych danych, wykorzystując jako medium pośrednie pamięć 
urządzenia oraz kartę SD. Producent nie zdradza, jak radzi sobie z zakłóceniami 
generowanymi przez modem działający w paśmie GPRS/3G.

11
 

                                                           
10

 Ocena wyników pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych za rok 2015 w województwie 
opolskim, http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2016/Badania_PEM_w_2015.pdf (pobrano 28.12. 
2016 r.) 

11
 Opis zastosowania MAPEM, http://www.wavecontrol.com/rfsafety/en/products/mapem (pobrano 
23.01.2017 r.) 
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Rysunek nr 2: Mobilny system pomiaru pola elektromagnetycznego „MapEM” 
 

 
Źródło: http://www.wavecontrol.com/rfsafety/en/products/mapem 
 

Urządzenie pomiarowe dodatkowo ma możliwość nakładania wykonywanego 
pomiaru na mapę. Dzięki wyposażeniu pojazdu w odbiornik systemu GPS, możliwe 
jest skorelowanie pomiaru wraz z koordynatami, dzięki czemu prezentacja wyników 
jest bardziej przystępna dla użytkownika. Daje to również jedną zasad-niczą 
zaletę, dzięki bezpośredniemu połączeniu pomiaru pola elektromagne-tycznego 
oraz mapy otrzymujemy kompleksowy obraz terenu wraz z pomiarami. 
Intensywność pola wyrażona jest w skali szarości w celu łatwiejszej interpretacji 
wyniku (Rysunek nr 3).

12 
 

Rysunek nr 3: Okno programu „MapEM Viwer” 
 

 
Źródło: http://www.aspen-electronics.com/wcrange.html 
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 Opis oprogramowania MapEM, http://www.aspen-electronics.com/wcrange.html (pobrano 23.01. 
2017 r.) 

http://www.aspen-electronics.com/wcrange.html
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Dzięki takowej prezentacji wyników, łatwo można znaleźć tzw. „HotSpot” – 
miejsca określone odcieniami jasnymi. W miejscach tych występuje pole  
o znacznej wielkości. Po krótkiej analizie, nawet osoba nieposiadająca dużej 
wiedzy technicznej, jest w stanie odnaleźć te miejsca oraz wyznaczyć obszar  
do ponownego zbadania. Łatwo też określić, w jakich rejonach aglomeracji osoby 
są bardziej wystawione na działania pól elektromagnetycznych. Pomiar jednostką 
jezdną posiada wiele walorów, których pozbawiony jest pomiar stacjonarny. 
Przede wszystkim o jego zaletach świadczy obszar, jaki może być skatalogowany 
w danej jednostce czasu. 

 
Wykorzystanie UAV jako obiektu pomiarowego 
Mimo wielu zalet wyżej opisanego systemu, ogranicza się on do mapowania 

czy też archiwizacji terenów w bezpośredniej bliskości dróg, po których porusza się 
jednostka pomiarowa. Wybór samochodu jako platformy nośnej, mimo swoich 
zalet, posiada również wady. Pozwala wykonywać pomiary na dużym terenie, 
jednak obszary ogrodzone, błotniste nie są osiągalne. Pomiar również 
wykonywany jest na określonej wysokości, ograniczony wysięgnikiem urządzenia 
pomiarowego. Jeśli byłby konieczny pomiar pola elektromagnetycznego na kilku 
wysokościach, konieczne by było ponowne wykorzystanie metody klasycznej oraz 
mozolne przemieszczenie urządzenia pomiarowego. Jednak można się w tym celu 
posłużyć jednostką UAV. Bezzałogowa jednostka latająca może z powodzeniem 
przenosić czujniki różnego rodzaju, również mierniki pola elektromagnetycznego. 
Zależnie od konstrukcji, jednostki mogą wykonywać różnego rodzaju zadania. 
Niewielkich rozmiarów UAV to najczęściej różnego rodzaju urządzenia 
wielowirnikowe quadrocoptery. Pobierają one energię z wysoko wydajnych ogniw 
LiPo; czas lotu mieści się w granicach od 5 do 20 min, zależnie od rodzaju oraz 
obciążenia. Są często stosowane w przemyśle reklamowym, ze względu na to, że 
w większości posiadają wbudowana kamerę, z której mogą nagrywać, bądź 
adapter na nią. Jednostka tego typu wykorzystywana jest również z powodzeniem 
w przemyśle do pomiarów termowizyjnych. Dzięki podłączeniu do niej kamery 
termowizyjnej, możliwe jest wykonywanie inspekcji rurociągów w tzw. „locie”.  
Po wyznaczaniu trajektorii przelotu nad ciepłociągiem, jednostka wykonuje lot 
autonomiczny bądź wspomagany, nagrywając obraz z kamery, który następnie jest 
analizowany po powrocie do miejsca startu. Obraz jest najczęściej archiwizowany 
w jednostce latającej na nośniku SD. Możliwe jest również przesyłanie obrazu na 
żywo, jednak w celu zachowania stabilnego łącza, konieczne jest stosowanie 
systemów anten nadążnych śledzących obiekt na niebie, przez co zachowana jest 
widoczność odbiornika i nadajnika. 

Większe jednostki latające wykorzystywane są do długich lotów. Są  
to najczęściej szybowce z silnikiem wspomagającym, umieszczonym w dziobie 
bądź skrzydłach. Potrafią się one utrzymać w powietrzu do 2 godzin, zależnie od 
panujących warunków oraz trasy przelotu. Rzadziej wykorzystywane są jednostki 
przypominające swoim wyglądałem małe helikoptery. Posiadają one silnik 
spalinowy oraz dodatkowy akumulator zasilający pozostałe układy elektroniczne. 
Obiekty tego typu przeznaczone są do zadań specjalnych, pracują jako jednostki 
patrolowe, ratownicze oraz boje. Znalazły też swoje zastosowanie jako środek 
przenoszenia systemu LIDAR. Pod swoim kadłubem, bądź też na wysięgniku, 
posiadają zamontowaną głowicę systemu obrazowania laserowego. Za jej pomocą 
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wykonują skany obszarów oraz struktur w technologii 3D. Wiąska lasera odmierza 
odległość obiektów od siebie, a wyniki zapisuje w postaci chmury punktów.  
Po przetworzeniu całości można uzyskać obraz trójwymiarowy. 

Wykonywanie pomiarów za pomocą UAV wymaga określenia wymagań, jakie 
stawia się platformie. Każde z rozwiązań może okazać się dobre do danego  
celu, jednak niedostosowane do innego. Jeśli należy wykonać pomiar obiektu 
budowlanego na terenie elektrowni, konieczne jest wykorzystywanie wielośmigło-
wego systemu napędzanego elektrycznie bądź spalinowo. Jednak jeśli chce się 
dokonywać pomiaru na dużym terenie, należy skorzystać z szybowca z silnikiem 
wspomagającym bądź UAV w postaci helikoptera o napędzie spalinowym. 

Ciekawym rozwiązaniem jest szybowiec mogący mierzyć pole 
elektromagnetyczne występujące wokół burzy (Rysunek nr 4). Jednostka ta jest 
jednopłatowcem o zwartej budowie, z silnikiem umiejscowionym w przedniej 
części. Bateria natomiast znajduje się w przedniej zatoce i jest szczelnie osłonięta 
klapą maskującą. Czujniki, dokonujące pomiaru wielkości pola, umiejscowione są 
na górze kadłuba oraz na spodzie, po dwa dla osi X oraz Y.

13 
 

Rysunek nr 4: Jednostka UAV służąca do pomiaru wartości pola w strefie burzowej 
 

 
Źródło: Y. Zhang, E. Duff, A. Agundes, B. Yeik, K. Cummins, „Small UAV Airborne 

Electric Field Measurements“ 24th International Lightning Detection Conference & 6th 
International Lighting Metrologu Congerence, 18-21 April 2016 San Diego USA  
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 Y. Zhang, E. Duff, A. Agundes, B. Yeik, K. Cummins, Small UAV Airborne Electric Field Measure-
ments, 24th International Lightning Detection Conference & 6th International Lighting Metrologu 
Congerence. San Diego USA, 18-21 April 2016  
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System wyposażony został w kartę pomiarową, zbierającą dane  
o rozdzielczości 24 bitów, co zapewnia zadawalający pomiar. Jednostka może się 
poruszać z prędkością od 50 do 112 kilometrów na godzinę, można ją przez to 
zaliczyć do jednostek szybkich. Czas lotu autonomicznego wynosi od 20 do 30 
minut. Może się wznieść na kilkaset metrów. W celu odnalezienia jednostki 
zamontowano dodatkowo lokalizator GPS, pozwalający na namierzenie urządzenia 
po zakończonej misji. Start odbywa się za pomocą specjalnej rampy startowej, 
wystrzeliwującej szybowiec w powietrze, od razu z uruchomionym silnikiem.

14
 

Należy zwrócić uwagę na kryteria, jakie zostały postawione dla systemu 
pomiarowego. Miał on być tani, możliwy do wykonania bez konieczności 
angażowania zewnętrznych firm z sektora wojskowego, czy też kosmicznego,  
z wykorzystaniem jak najmniejszej liczby elementów. Budowa oraz pomiary 
zakończyły się sukcesem. System mierzy pola elektryczne występujące wokoło 
zjawisk burzowych, jednak z powodzeniem mógłby być zaadaptowany do celów 
pomiarowych infrastruktury energetycznej, oczywiście po małych przeróbkach. 
 

Wnioski 
Konieczność badania występowania pól elektromagnetycznych, sztucznie 

wytworzonych przez człowieka, nie podlega wątpliwości. Ciężko ocenić długotrwały 
wpływ rzeczonych sił na organizm człowieka w perspektywie setek lat, oczywiście 
mowa tutaj o wielu pokoleniach. Wzrost cyfryzacji oraz elektryfikacji społeczeństwa 
będzie się jedynie pogłębiał, czego już jesteśmy świadkami. Dzięki szeroko 
zakrojonym analizom oraz badaniom środowiska, można przewidzieć negatywne 
skutki zbytniego zagęszczenia sieci elektroenergetycznej względem bliskości 
budynków mieszkalnych. Oczywistym jest, iż prawa regulują te zależności, jednak 
podstawą do powstania tych praw są badania naukowców. Pracownicy 
laboratoriów metrologicznych szukają coraz to nowych metod pozwalających 
badać więcej, szybciej oraz o wiele dokładniej. 

Ruchome platformy pomiarowe, wykorzystywane do pomiaru natężenia pola 
elektromagnetycznego, posiadają jedną niepodważalną zaletę, potrafią skatalo-
gować duży obszar w krótkim czasie, co wcześniej było niemożliwe, lub 
zarezerwowane dla sektora wojskowego. Pomiar taki nie jest tak dokładny jak 
stacjonarny, jednak można uznać go za w pełni miarodajny. Dodatkowym atutem 
systemów jezdnych jest możliwość bezpośredniej integracji trasy pomiarowej  
z istniejącą mapą, np. Google Maps. Dzięki temu interpretacja pomiarów oraz ich 
prezentacja nie wymagają dodatkowych czynności od badacza. Pomiar nie został 
pozbawiony w żadnym stopniu pełnych danych wyjściowych z racji tego, iż zawarte 
są one w pliku wyjściowym „*csv”.

15
 

Platforma UAV stanowi przyszłość wszystkich pomiarów obszarowych z racji 
wykonywania pomiarów w locie oraz swojej autonomiczności. Raz zaprogra-
mowana trasa, na podstawie koordynatów systemu GPS, może być wielokrotnie 
powtarzana. Osoba dokonująca pomiaru nie musi znajdować się w bezpośrednim 
sąsiedztwie infrastruktury, co zmniejsza ryzyko wypadku operatora, w porównaniu 
do systemów „On Board” (np. helikoptery oraz samochody). Wraz ze wzrostem 
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 Y. Zhang, E. Duff, A. Agundes, B. Yeik, K. Cummins, Small UAV…, op. cit. 
15

 Opis zastosowania MAPEM, http://www.wavecontrol.com/rfsafety/en/products/mapem (pobrano 
23.01.2017 r.) 
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popularyzacji pomiarów wykonywanych za pomocą jednostek latających, będzie 
spadać cena platform dobrej klasy, z długim czasem lotu oraz dobrymi 
urządzeniami telemetrycznymi. Jednostki UAV mogą z powodzeniem oblecieć 
teren elektrowni, wykonując skan pól elektromagnetycznych dla całego terenu, 
który z powodzeniem może zostać nałożony na trójwymiarowy model stworzony 
przy pomocy technologii LIDAR. Połączenie tych z goła odległych od siebie 
technologii oraz sposobów pomiaru, może ukazać w przestrzeni trójwymiarowej 
źródła bardzo silnych pól elektromagnetycznych. Rozpoznanie problemu pomoże 
szybko wyznaczyć strefy o dużym nasileniu zjawisk niepożądanych. 

 
Streszczenie 
Artykuł podejmuje tematykę związaną z wykorzystaniem jednostek UAV jako 

wielozadaniowych platform pomiarowych. Dzięki możliwości wykonywania 
pomiarów w locie, mają one ogromną przewagę nad klasycznymi metodami 
pomiaru, wymagającymi rozstawiania sprzętu oraz jego transportu. W większości 
przypadków niestety nie są tak dokładne jak sprzęt stacjonarny, jednak można 
dostosowywać czułość aparatury, co daje zadowalające wyniki. Dobranie 
odpowiedniej platformy latającej stanowi duże wyzwanie, ze względu na ciężar 
osprzętu, ilość danych oraz długość lotu jednostki. Pomiar wartości pól 
elektromagnetycznych może również być prowadzony za pomocą jednostek 
jezdnych, co stanowi rozwiązanie dla obszarów, w jakich nie można użyć  
UAV. Autor określa normy dotyczące wielkości składowej elektrycznej oraz 
magnetycznej dla obszarów, w jakich mogą przebywać ludzie. 

Słowa klucze: pole elektromagnetyczne, PEM, pomiar składowej 
eklektycznej, platforma UAV, mobilny pomiar EM, autonomiczna jednostka 
pomiarowa 

 
Summary 
The article deals with issues related to the use of UAV units as a multi-tasking, 

measuring platforms. Thanks to their ability to perform measurements during the 
flight, they have huge advantage over conventional measuring methods, that 
require placing of the equipment and its transportation. Unfortunately, in most 
cases they are not as accurate as stationary equipment. However, sensitivity of the 
equipment is adjustable, which gives satisfactory results. Choosing the right flying 
platform is a big challenge due to the weight of the equipment, amount of data and 
the length of the flight of the unit. Measurement of electromagnetic fields may also 
be carried out by mobile units, that are alternative solutions for areas where  
UAV cannot be used. The author of the article defines the standards of the size  

of the electric and magnetic components for areas inhabited by the people. 
Key words: electromagnetic field, PEM, measurement of eclectic component 
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MOŻLIWOŚCI INSPEKCJI ELEMENTÓW LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA  
Z WYKORZYSTANIEM METOD PRZETWARZANIA OBRAZU 

 
 

Wprowadzenie 
W ostatnich latach co roku notowany jest wzrost zapotrzebowania na energię 

elektryczną. Wymaga to inwestycji ze strony państwa, zarówno w nowe źródła 
energii konwencjonalnej, jak i pozyskanej z OZE. Równie istotnym elementem 
systemu energetycznego są napowietrzne sieci energetyczne, które są łącznikiem 
pomiędzy wytwórcą a odbiorcą końcowym. Wszelkie duże inwestycje w sektorze 
energetycznym powinny być realizowane w perspektywie długofalowej, 
jednocześnie uwzględniając aktualne trendy lokalne i światowe. Tak samo ważnym 
elementem, co budowa nowych elementów systemu, jest prawidłowa eksploatacja 
i monitoring elementów już istniejących. W Polsce, za przesyłanie energii oraz 
monitoring napowietrznych linii energetycznych, odpowiadają Polskie Sieci 
Energetyczne PSE S.A. Większość europejskich sieci energetycznych jest 
użytkowanych od lat pięćdziesiątych; nasuwa się więc pytanie, jaką żywotność 
mają poszczególne elementy składowe linii napowietrznej.

1
 W pracy

2
 wykonano 

analizę stanu technicznego linii napowietrznych po 30. latach pracy, z której 
wynika, iż elementami najbardziej obciążonymi są te elementy, na które oddziałują 
siły mechaniczne i prądowe. Informacja taka pozwala na ukierunkowanie 
diagnostyki pod kątem elementów najwrażliwszych. Część prac diagnostycznych  
i monitorujących, realizowana jest na liniach będących pod napięciem, dlatego są 
to prace z narażeniem życia ludzkiego. Dlatego wszelkie prace, pozwalające na 
automatyzację procesów diagnostyki i monitoringu linii, są problemem bardzo 
aktualnym.

3
 Można wyróżnić bardzo ogólny podział prac, ze względu na prace 

realizowane poprzez ekipy naziemne oraz z wykorzystaniem śmigłowców lub 
bezzałogowych statków powietrznych. Dlatego celowym jest wykorzystywanie 
metod pozwalających na wykonywanie monitoringu oraz diagnostyki z relatywnie 
dużych odległości od linii. Taką możliwość oferuje szeroka gama metod 
wykorzystujących informację w postaci materiału fotograficznego lub sekwencji 
wideo. Są to metody mieszczące się w kategorii badań nieniszczących, dzięki 
czemu nie wymagają kosztownego wyłączenia badanego odcinka linii. Na 
podstawie zebranego materiału powstaje raport oraz dokumentacja fotograficzna  
w postaci cyfrowej. 

                                                           
1 

M. Muhr, S. Pack, S. Jaufer, Combined mechanical and thermal Behaviour of Overhead Line 
Conductors. XVth International Symposium on High Voltage Engineering. Słowenia, 27-31 sierpnia 
2007 r. 

2
 A. Arciszewski, J. Zawodniak, Linie średniego napięcia w aspekcie awaryjności oraz problemów 
formalno-technicznych, „Prace Instytutu Elektrotechniki”, zeszyt 247, 2010 

3
 Blackout a krajowy system elektroenergetyczny. Rola operatorów dystrybucyjnych w procesie obrony  
i odbudowy KSE. II Konferencja Naukowo-Techniczna. Poznań 18-20 kwietnia 2007 r., „Energetyka”, 
zeszyt tematyczny nr X, kwiecień 2007 
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Metodyka prowadzenia inspekcji napowietrznych linii wysokiego 
napięcia 

Ocenę stanu linii określa się poprzez wykonywanie oględzin planowych, które 
wykonywane są nie rzadziej niż 1 raz w roku.

4
 Podczas oględzin sprawdzany jest 

stan konstrukcji wsporczych ich fundamentów i osprzętu. Oceniany jest również 
stan izolatorów, łączników, ochrony przeciwpożarowej i przeciwprzepięciowej. 
Sprawdzany jest stan napisów i tablic informacyjnych. Ostatnim, bardzo istotnym 
elementem, jest ocena odległości zarośli, gałęzi drzew i obiektów znajdujących  
się w otoczeniu linii. Ocena dokonywana jest przez zespół wyspecjalizowanych 
pracowników. Oględziny planowe powinny zakończyć się raportem, na podstawie 
którego operator podejmuje decyzje remontowe. Kolejną formą oględzin są 
oględziny doraźne, które mają na celu zlokalizowanie uszkodzenia występującego 
na linii. Na podstawie wyniku oględzin, przeglądów, pomiarów eksploatacyjnych, 
wieku linii oraz wymagań lokalnych oraz warunków eksploatacji, sporządzana jest 
ocena stanu technicznego linii. Ocena taka powinna być realizowana nie rzadziej 
niż raz na 5 lat. Prace naprawcze realizowane są na podstawie raportów 
uzyskanych z oględzin. Każda praca naprawcza wykonywana jest na podstawie 
karty technologicznej, z zastosowaniem osobistego sprzętu ochronnego. 
Wdrożone w Polsce technologie prac pod napięciem w liniach 110 kV umożliwiają 
wymianę izolatorów, przy zawieszeniu przelotowym, jak i odciągowym.

5
 

Najczęściej realizowanymi pracami pod napięciem na liniach wysokich napięć są 
prace na przewodzie odgromowym, mające na celu zakładanie oznakowań 
przewodów (kul) dla ruchu lotniczego, tłumików drgań, elementów ochronnych 
przed ptakami, uchwytów oplotowych na miejsca uszkodzeń i rozpleceń. Kolejny 
element to prace na przewodach roboczych, gdzie wymieniane są odstępniki, 
tłumiki drgań oraz złączki reperacyjne. Ostatnim elementem są prace na 
przewodzie światłowodowym, gdzie dodatkowo kontrolowane są skrzynki 
łączeniowe.

6
 Z prac prowadzonych w 

7
 wynika, iż elementem, który najmocniej 

wpływa na awaryjność linii, jest starzenie się jej elementów. Na rysunku  
nr 1 przedstawiono pozostałe czynniki, mające wpływ na awaryjność linii. Należy 
się zastanowić, które z elementów linii napowietrznej są najbardziej awaryjne oraz 
czym jest to spowodowane. W kolejnym paragrafie przygotowano zestawienie 
najistotniejszych elementów, które ulegają awariom, dla których jednocześnie 
możliwe jest wykorzystanie wizyjnych technik pomiarowych. Techniki te dają 
przewagę nad metodami klasycznymi, gdyż pozwalają uzyskać szeroką informację 
diagnostyczną, taką jak temperatura obiektu, położenie względem innych 
elementów. Pozwalają rejestrować stan powierzchni w różnych zakresach długości 
fali, aby umożliwić ocenę stanu degradacji. Ekipy inspekcyjne, podczas oględzin, 
tworzą dokumentacje fotograficzną miejsc zdegradowanych. 

 

                                                           
4
 Enea Operator Grupa Enea – Oddział dystrybucji Poznań zakład zarządzania dystrybucją, Instrukcja 
eksploatacji linii elektroenergetycznej 110 kV Wałcz-Wałcz Północ 

5
 S. Cader, B. Dudek, R. Fober, T. Gontarz, W. Wiśniewski, Prace pod napięciem przy urządzeniach  
i instalacjach elektroenergetycznych Akademia Energetyki, Szkolenie dla prac pod napięciem przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych 

6
 Wytyczne w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dla zespołów realizujących oględziny 
planowe i awaryjne na liniach NN PSE S.A. ver 2.0. Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 

7
 A. Arciszewski, J. Zawodniak, Linie średniego napięcia w aspekcie awaryjności oraz problemów 
formalno-technicznych, „Prace Instytutu Elektrotechniki”, zeszyt 247, 2010 
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Rysunek nr 1: Przyczyny awarii w liniach napowietrznych w latach od 2005 do 2009 

 
Źródło: Na podstawie: A. Arciszewski, J. Zawodniak, Linie średniego napięcia  

w aspekcie awaryjności oraz problemów formalno-technicznych. „Prace Instytutu Elektro-
techniki”, zeszyt 247, 2010 

 

Na chwilę obecną nie istnieje automat tak rozległy, aby mógł zastąpić 
doświadczony naziemny personel. Dlatego też informacja, pozyskana metodami 
wizyjnymi, jest pierwszym etapem procesu diagnostycznego. Dodatkowo, 
specyfika każdego elementu linii napowietrznej wymaga odmiennego podejścia 
oraz zastosowania dedykowanego sensora. 

 
Awaryjne elementy linii napowietrznych 
Inspekcja konstrukcji 
Elementem silnie narażonym na wszelkiego rodzaju uszkodzenia są 

konstrukcje wsporcze linii napowietrznych. Najbardziej ogólnym podziałem 
konstrukcji, ze względu na ich funkcję, jest podział na przelotowe i mocne.

8
 Słupy 

przelotowe cechuje lekka konstrukcja oraz niska wytrzymałość na duży naciąg 
przewodów. Jest to spowodowane tym, że słup przelotowy ma za zadanie 
podtrzymanie przewodu oraz wytrzymanie obciążeń spowodowanych wiatrem. 
Słupy mocne charakteryzują się mocniejszą konstrukcją dostosowaną do działania 
sił naciągu. Do słupów mocnych zaliczamy słupy: odporowe, odporowo-narożne, 
krańcowe. Najczęstszymi uszkodzeniami w przypadku słupów kratowych są braki 
elementów, które spowodowane są aktami wandalizmu oraz uszkodzeniami 
mechanicznymi i korozją. Następnie można wyróżnić uszkodzenia konstrukcji  
w wyniku prac rolnych, skręcenia konstrukcji, a co za tym idzie, obniżenie 
wytrzymałości całej konstrukcji. Kolejnym elementem jest osuwanie się 
fundamentów, co w konsekwencji prowadzi do odchylenia osi słupa. Najczęściej 

                                                           
8
 Z. Mendera, L. Szojda, G. Wandzik, Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektro-
energetycznych wysokiego napięcia. Projektowanie według norm europejskich, Warszawa 2012 
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narażone są konstrukcje występujące na terenach eksploatacji górniczej. Ostatnią 
grupą uszkodzeń są uszkodzenia powstałe w wyniku działań atmosferycznych, 
takich jak burze oraz silne podmuchy wiatru.

9
 Równie niebezpieczną konsekwencją 

przyjętych założeń projektowych jest możliwość zniszczenia słupa przelotowego, 
przy silnie niezrównoważonym naciągu przewodów lub wystąpienie zniszczenia 
kaskadowego grupy słupów (na zasadzie efektu domina) na prostych odcinkach 
linii.

10
 Przykład zniszczenia kaskadowego przedstawiono na rysunku nr 2. 

 

Rysunek nr 2: Kaskadowe zniszczenie słupów przelotowych 
 

 
Źródło: T. Paczkowska, W. Paczkowski, Aspekty budowlane katastrofy energetycznej 

w rejonie szczecińskim, XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna Szczecin-Międzyzdroje, 

26-29 maja 2009 r. 
 

Usterki i uszkodzenia wykrywane są dwojako, poprzez oględziny planowe, 
realizowane w formie oblotów oraz inspekcji pieszych i nieplanowane poawaryjne 
wymuszenie przez wystąpienie awarii oraz mające na celu ocenę skali 
uszkodzenia. Wiarygodne diagnozowanie stanu technicznego konstrukcji 
wsporczej może zostać zdiagnozowane metodą magnetycznej pamięci metalu 
(MPM).

11
 

 
Inspekcja przewodów 
Obiekty sieci przesyłowej o napięciu znamionowym 110-750 kV wyposażone 

są w przewody gołe stalowo-aluminiowe o przekrojach 525 i 350 mm
2
.  

W ostatnich latach następuje stopniowe wyposażanie sieci w przewody nowej 
generacji. Są to przewody segmentowe, stopowe i wysokotemperaturowe (inaczej: 
niskozwisowe).  

                                                           
9
 W. Kępa, Przyczyny i skutki katastrofy energetycznej w województwie zachodniopomorskim  
w kwietniu 2008 r. Wnioski na przyszłość. Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki. 
Gorzów Wielkopolski, 11 lutego 2009 r. 

10
 T. Paczkowska, W. Paczkowski, Aspekty budowlane katastrofy energetycznej w rejonie szczecińskim, 
XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna. Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009 r. 

11
 M. Iwaniec, M. Witoś, M. Żokowski, Diagnozowanie konstrukcji wsporczych z wykorzystaniem 
efektów magneto-mechanicznych, IV Międzynarodowa Konferencja Problemy bezpieczeństwa  
w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, maj 2012 
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Rysunek nr 3: Przewody wykorzystywane w istniejących instalacjach powyżej 100kV 

 
Źródło: Na podstawie: Survey on future use of conductors. CIGRE SC22, September 

2, 1998, TF 12-1 
 

Przewody odgromowe zastępowane są przewodami światłowodowymi typu 
OPGW (Optical Ground Wire). Na rysunku nr 3 przedstawiono procentowy udział 
różnych typów przewodów w instalacjach powyżej 100kV. Jak przedstawiono na 
tym rysunku, największy udział w rynku mają przewody ACSR (Aluminium 
conductor steel-reinforced cable); są to przewody aluminiowe z rdzeniem 
stalowym. Aby odpowiedzieć na pytanie, jakie uszkodzenia występują w przewo-
dach linii napowietrznych, należy wpierw określić czynniki, które mają wpływ 
na przewód. Czynniki te przedstawiono na rysunku nr 4. 

 

Rysunek nr 4: Czynniki degradacyjne, wpływające na przewody linii napowietrznych 

 
Źródło: Na podstawie: B. Dudek, Efektywność pracy urządzeń elektroenergetycznych. 

Kluczem diagnostyka PSE Inwestycje 
 

Pierwszym czynnikiem, który należy rozważyć, są warunki środowiskowe, na 
które narażony jest przewód. Do tych czynników zaliczamy zjawiska pogodowe, 
takie jak burze, wiatr, sadź, mokry śnieg. Diagnostyka pod kątem analizy tego 
czynnika opiera się głównie na obserwacjach pogodowych, pomiarach temperatury 
wilgotności oraz prędkości wiatru. Kolejnym czynnikiem są narażenia elektryczne, 
takie jak ulot czy zetknięcia przewodów podczas tańca. W przypadku narażeń 
elektrycznych, diagnostyka obejmuje badanie „korony”, obserwacje kierunku i siły 
wiatru oraz ocenę zadziałania automatyki SPZ. Dla czynników mechanicznych, 
czynników wpływających na degradację przewodów, wyróżniamy: rozmietlenie, 
zerwanie, przestrzelenie oraz pełzanie przewodów. Sposobem diagnozowania 
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narażeń mechanicznych są pomiary oraz monitoring zwisu a także badanie korozji 
przewodu. Narażenia termiczne przewodów spowodowane są głównie nagrze-
waniem słonecznym oraz obciążalnością prądową. Diagnostykę miejsc  
i elementów przegrzewających się wykonuje się pomiarem termowizyjnym. 
Kolejnym czynnikiem, mającym wpływ na degradację przewodów, jest agresja 
chemiczna, która objawia się korozją rdzenia przewodu, degradacją powłoki 
przewodzącej oraz pokryciem przewodu szkodliwymi tlenkami. Diagnostyka w tym 
zakresie bazuje na sporządzaniu map zabrudzenia oraz określeniu sąsiedztwa 
obiektów przemysłowych, które będą miały wpływ degradacyjny na przewód.

12
 

Ostatnim wyszczególnionym elementem są czynniki inne, takie jak np. 
uszkodzenia osprzętu przewodowego lub akty wandalizmu. Wszelkiego rodzaju 
braki i uszkodzenia, spowodowane tym czynnikiem, diagnozowane są podczas 
oględzin i przeglądów. W przewodach linii napowietrznych najczęściej występują 
uszkodzenia takie jak korozja cierna (fretting). Powodem występowania frettingu są 
drgania eolskie, występujące w przewodach. Przewody pocierają się o siebie, 
degradując w ten sposób powierzchnię. Wyróżnia się trzy typy obszarów 
narażonych na występowanie korozji ciernej w przewodzie. Pierwszą z nich  
jest kontakt przewodu z osprzętem, mostki, złączki itp. Druga to pocieranie 
sąsiednich drutów w tej samej warstwie przewodów przedstawiona na rysunku  
nr 4 typ A. Ostatnią formą jest pocieranie sąsiednich warstw w przewodzie 
(Rysunek nr 5 typ B).

13 
 

Rysunek nr 5: Przykład uszkodzeń wywołanych korozją cierną 

 
Źródło: Na podstawie: M. Boniardi, G. Diana, C. Tagliabue, Fenomeni di fretting-

fatigue su un conduttore elettrico. La Metallurgia Italiana 2007 
 

Inne typy dotyczące uszkodzeń przewodów to np. uszkodzenie warstwy 
przewodnika, uszkodzenie rdzenia czy rozmietlenie przewodu. 

                                                           
12

 B. Dudek, Efektywność pracy urządzeń elektroenergetycznych. Kluczem diagnostyka PSE Inwestycje 
13

 Raport dotyczący bezpieczeństwa sieci przesyłowych energii elektrycznej w Polsce Biuro 
Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa 2008 
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Inspekcja izolatorów 
Izolatory, stosowane w liniach napowietrznych wysokiego i średniego 

napięcia, są urządzeniami spełniającymi bardzo ważną rolę. Izolują przewodnik od 
podłoża oraz struktury wieży, a także zapewniają wsparcie mechaniczne dla 
przewodów przewodzących. Izolatory, wykorzystywane w liniach napowietrznych, 
produkowane są obecnie głównie z porcelany, szkła lub polimerowych materiałów 
kompozytowych. Izolatory porcelanowe są w użyciu już od ponad stulecia i wciąż 
są cenione przez firmy dystrybuujące energię elektryczną. Izolatory te 
produkowane są z gliny, kwarcu lub skalenia, a następnie szkliwione, aby lepiej 
zrzucać wodę. Izolatory porcelanowe, w zależności od miejsca ich zastosowania, 
występują w kilku formach. Pierwszą z nich są izolatory stojące, które mocowane 
są na słupach w pozycji stojącej, za pomocą specjalnych trzonów. Kolejnym typem 
izolatorów porcelanowych i szklanych są izolatory wiszące kołpakowe, w których 
każdy dysk składa się z ceramicznego lub szklanego klosza, kołpaka oraz trzonka. 
Klosz jest przyczepiony do trzonka i kołpaka za pomocą cementu. Przewagą 
izolatorów kołpakowych jest możliwość budowania izolatora dla konkretnego 
zastosowania, z różnej liczby pojedynczych dysków. Następnym typem izolatorów 
porcelanowych są izolatory wsporcze. Składają się one z pełnego porcelanowego 
cylindra oraz stalowych zaczepów na końcach. Podobnie zbudowanym rodzajem 
izolatora porcelanowego jest izolator długopniowy. Jest on lżejszy, węższy  
i używany jako izolator wiszący. Jest to tak zwany izolator nieprzebijalny. 
Następnym rodzajem izolatorów linii napowietrznych są izolatory polimerowe, 
czasami nazywane kompozytowymi. Reprezentują one znaczną część rynku 
izolatorów. Izolatory te posiadają wiele zalet: niższą wagę, większą wytrzymałość 
mechaniczną, lepiej sprawdzają się w wilgotnych warunkach, a także są bardziej 
odporne na wandalizm niż izolatory szklane i porcelanowe. Głównymi elementami 
izolatora polimerowego są rdzeń z tworzywa sztucznego, osłona oraz łączenia 
końcowe, wykonywane głównie ze stali.

14
 W celu zmaksymalizowania długości 

drogi upływu wzdłuż powierzchni od jednego końca izolatora do drugiego, 
powierzchnia izolatora formowana jest w szereg koncentrycznych fal lub 
skierowanych w dół miseczek. Miseczki te działają jak parasole, zapewniając, że 
część powierzchni pod miseczką pozostaje sucha. Ostatnią konstrukcją, związaną 
z izolatorami linii wysokiego napięcia, są tzw. łańcuchy izolatorów. Tworzą je 
połączone izolatory wiszące pniowe lub kołpakowe, wraz z osprzętem.

15
 Awaria 

izolatora występuje w momencie, kiedy jedna lub dwie jego główne funkcje 
(izolacyjna oraz mechaniczna) nie są spełniane. Wiele czynników może 
doprowadzić do awarii izolatorów. Między innymi są to: wady produkcyjne, błędnie 
dobrane izolatory, ekstremalnie trudne warunki pracy, zanieczyszczenie, wpływ 
warunków atmosferycznych oraz nieuprawnione działanie człowieka. Do 
najczęściej spotykanych awarii izolatorów linii napowietrznej można zaliczyć 
między innymi pękanie talerzy izolatora na skutek rozszerzania się cementu lub 
zmiennych warunków atmosferycznych, korozję zaczepów, dostanie się wilgoci do 

                                                           
14

 S. Anjum, A Study of the Detection of Defects in Ceramic Insulators Based on Radio Frequency, 
2014; J. Holtzhausen, High voltage insulators, “Electrical Enginering”, 1934, vol. 53, no. 11; H. Cotton  
H. Barber, The Transmission and Distribution of Electrical Energy Paperback, 1970 

15
 M. Strom, Izolatory, ZSMEIE w Toruniu, http://www.zsmeie.torun.pl/glowna/temat/mvs/archi/a12/ 
izolatory.htm (pobrano 22.12.2016 r.); Electrical4u, Online Electrical Engineering Study Site, 
http://www.electrical4u.com/types-of-electrical-insulator-overhead-insulator/ (pobrano 22.12.2016 r.) 
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rdzenia izolatora, kruszenie się rdzenia w izolatorach polimerowych, erozję talerzy 
oraz zniszczenie izolatora na skutek aktów wandalizmu. Awarie te znacząco różnią 
się w zależności od rodzaju i formy izolatora, przez co trudne jest stworzenie 
zbiorczego zestawienia i klasyfikacji.

16
 Awarie izolatorów są powodem około 70% 

przestojów w działaniu linii. Badania diagnostyczne izolatorów służą realizacji 
trzech głównych zadań: identyfikacji izolatorów uszkodzonych i stwarzających duże 
ryzyko awarii, ocenie stopnia starzeniowej degradacji właściwości izolatorów, 
wykryciu źle wykonanych lub nieprawidłowo dobranych izolatorów.

17
 Diagnostykę 

izolatorów można podzielić na dwa rodzaje: testy w warunkach laboratoryjnych 
oraz diagnostykę pracy izolatorów na liniach napowietrznych. Testy izolatorów  
w warunkach laboratoryjnych rozpoczynają się zwykle od testu obciążeniowo-
termicznego. Ten rodzaj badania jest szczególnie istotny dla izolatorów szklanych 
oraz porcelanowych, które bywają niezwykle czułe na zmiany temperatury. 
Kolejnym rodzajem testu izolatora w warunkach laboratoryjnych jest test prądowy 
w warunkach suchych i mokrych. Metoda ta pozwala wykryć nie tylko uszkodzenia 
izolatora, ale także utratę przez niego właściwości hydrofobowych. W trakcie 
testów laboratoryjnych przeprowadzane są także szczegółowe badania kontrolne, 
które obejmują kontrolę jakości wykonania, kontrolę galwanizacji oraz szkliwienia, 
a także kontrolę wymiarów oraz porowatość.

18
 Diagnostyka izolatorów w trakcie 

pracy jest niezwykle istotna. Jedną z podstawowych metod monitoringu linii 
napowietrznej jest inspekcja wizualna. Metoda ta pozwala w łatwy sposób wykryć 
oczywiste awarie i uszkodzenia, takie jak: silna korozja, pęknięte talerze oraz duże 
pęknięcia. Dzięki wykorzystaniu dronów, możliwa jest automatyzacja oraz 
przyspieszenie procesu inwentaryzacji wizualnej. Narzędziem przydatnym  
w diagnostyce izolatorów linii energetycznej jest podczerwień. Może ona zostać 
wykorzystana do wykrycia licznych problemów, jednakże działa ona poprawnie 
jedynie w określonych warunkach.

19
 Inną, szeroko używaną, metodą jest  

test wysokiego potencjału prądu (ang. Hi-pot test). W tym teście konieczne jest 
zbadanie każdego dysku izolatora osobno, za pomocą urządzenia znajdującego 
się na końcu specjalnej tyczki. Do wykrywania wyładowań niezupełnych szeroko 
wykorzystywane są kierunkowe rejestratory ultradźwięków oraz kamery UV. 
Pozwalają one na wykrycie źródła wyładowań oraz ich intensywności. Kamery UV 
zwykle produkują dwa obrazy. Pierwszym z nich jest obraz w paśmie widzialnym,  
a drugim obraz przedstawiający źródło fal UV.

20
 

                                                           
16

 A.Ł. Chojnacki, Analiza niezawodności wybranych urządzeń stacji transformatorowo-rozdzielczych 
SN /nn, Analysis of reliability of selected devices in MV/LV substations, 2011; W. Bretuj, J. Fleszy  
K. Wieczorek, Diagnostyka izolatorów kompozytowych eksploatowanych w liniach elektroenerge-
tycznych, “Przegląd Elektrotechniczny”, 2012, vol 5a/2012 no. 5; INMR, INMR World Congress, 
http://www.inmr.com/examples-insulator-failure/ (pobrano 22.12.2016 r.); INMR, INMR World 
Congress, http://www.inmr.com/overview-failure-modes-porcelain-toughened-glass-composite-insula 
tors/2// (pobrano 22.12.2016 r.) 
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 S. Anjum, A Study of the Detection of Defects in Ceramic Insulators Based on Radio Frequency, 2014 

18
 W. Bretuj, J. Fleszy, K. Wieczorek, Diagnostyka…, op. cit.; S. Anjum, A Study…, op. cit. 

19
 S. Han, R. Hao, J. Lee, Inspection of insulators on high-voltage power transmission lines, IEEE 
Transactions on power delivery, 2009, vol. 24, no. 4 

20
 A.B.O. Neto, K.B. Brito, B.A. Dias, E.G. Costa, T.V. Ferreira, Attribute extraction for automatic 
classification of polymeric insulators based on ultraviolet imaging, The 19th International Symposium 
on High Voltage Engineering, 2015; R. Salustiano, R.M. Capelini, S.R. de Abreu, M.L.B. Martinez  
I.C.  Tavares, G.M.F. Ferraz, M.A.A. Romano, Development of New Methodology for Insulators 
Inspections on Aerial Distribution Lines Based on Partial Discharge Detection Tools, Program for 
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Metody wizyjne w diagnostyce linii 
Systemy wizyjne składają się z dwóch podstawowych komponentów: zestawu 

czujników rejestrujących dane w określonym spektrum oraz oprogramowania, które 
ma za zadanie uzyskanie określonego celu, np. wskazanie określonych relacji  
w analizowanej klatce. W tym artykule pominięto aspekt przetwarzania danych 
oraz algorytmów z tym związanych, a skupiono się na samej rejestracji istotnych 
zjawisk zachodzących na linii napowietrznej, z punktu widzenia diagnostyki. 
Najpopularniejszą, a zarazem najmniej kosztowną wizyjną metodą diagnostyczną  
w przypadku linii napowietrznych, jest rejestracja przy pomocy aparatów 
rejestrujących obraz w świetle widzialnym, czyli w zakresie długości fal  
380-780 nm. Wykorzystywane aparaty muszą cechować się optyką pozwalającą 
uzyskać duże zbliżenia. Spowodowane jest to głównie tym, iż w przypadku 
inspekcji prowadzonej z ziemi, odległość elementów, takich jak izolatory czy 
złączki, znajduje się w górnych partiach słupa. Co za tym idzie, punkt obserwacji 
od obiektu niejednokrotnie oddalony jest o ponad 80 m. Rejestracja w zakresie 
światła widzialnego wykorzystywana jest do identyfikacji wszelkiego rodzaju 
uszkodzeń izolatorów oraz złączy – przykład na rysunku nr 6. Na chwilę obecną, 
specjalista dokonuje oceny na podstawie materiału. Aktualnie, w celach 
inspekcyjnych, wykorzystuje się również bezzałogowe statki powietrzne  
z podwieszonymi aparatami oraz systemem stabilizacji. 

 

Rysunek nr 6: Przykłady defektów wykrywanych w zakresie widzialnym 
 

 
Źródło: Na podstawie: Mace Technologies, “Hawkeye” close-visual overhead line 

inspection service 
 

Ciekawym podejściem wydają się być autonomiczne roboty, które poruszają 
się po liniach, a które bardzo często mogą posłużyć jako baza do zamontowania 
czujników, w tym również wizyjnych.

21
 Podejście to na chwilę obecną posiada 

                                                                                                                                                    
Research and Technological Development of the Brazilian Electrical Power Sector regulated 

21
 S. Montambault, N. Pouliot, The HQ LineROVer: Contributing to Innovation in Trans- mission Line 
Maintenance, in Proceedings of the IEEE 10th International Conference on Transmission and 
Distribution Construction, Operation and Live- Line Maintenance, p. 33-40, 2003; Li, Zheng, Yi Ruan, 
Autonomous Inspection Robot for Power Transmission Lines Maintenance While Operating on the 
Overhead Ground Wires, “International Journal of Advanced Robotic Systems”, Vol. 7, No. 4 (2010), 
p. 111-116. M. Dąbrowski, M. Olesz, K. Giełdziński, R. Przystalski, Robot do diagnostyki stanu 
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jedną dosyć znaczącą wadę. W pracy
22

 przeanalizowano kilka robotów wiodących 
ośrodków na świecie i stwierdzono, że żaden z nich nie jest w stanie 
autonomicznie wspiąć się po wieży i zakotwiczyć się prawidłowo na przewodzie. 
Do robotów takich, poza klasycznymi kamerami, montuje się również kamery 
termowizyjne. W diagnostyce linii wykorzystuje się je głównie w celu wyszukiwania 
hot spotów, czyli miejsc nadmiernie się przegrzewających. Przykład detekcji  
z wykorzystaniem termowizji przedstawiono na rysunku nr 7. 

 

Rysunek nr 7: Przykład detekcji uszkodzenia izolatora, po lewej izolator prawidłowy, 

po prawej uszkodzony 
 

 
Źródło: Na podstawie: S. Han, R. Hao, J. Lee, Inspection of Insulators on High-

Voltage Power Transmission Lines, IEEE Transactions on Power Delivery, VOL. 24, NO. 4, 

October 2009 
 

Kolejnym elementem, który można diagnozować wykorzystując termowizję,  
są złącza i elementy bocznikujące. Większość kamer termowizyjnych oferuje 
niepewność pomiaru temperatury, nie mniejszą niż 2 K, pod warunkiem,  
że prawidłowo zostaną ustalone i wprowadzone pozostałe parametry, takie jak 
współczynnik emisyjności i temperatura otoczenia.

23
 Gdy pomiar jest wykonywany  

z większej odległości, konieczne jest wprowadzenie temperatury otaczającego 
powietrza oraz współczynnika transmitancji bądź tłumienia atmosfery. Dlatego 
pomiar termowizyjny, niezależnie od zastosowanego urządzenia, wymaga 
precyzyjnej kalibracji, aby wynik mógł zostać prawidłowo zinterpretowany. 
Kolejnym detektorem, jest detektor emisji promieniowania UV. Wykorzystywany  
jest w diagnostyce układów izolacyjnych napowietrznych przesyłowych linii 
elektroenergetycznych wysokiego i bardzo wysokiego napięcia. Promieniowanie  
to generowane jest przez powstające na izolatorach linowych wyładowania 

                                                                                                                                                    
technicznego przewodów linii napowietrznych, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automa-
tyki Politechniki Gdańskiej”, nr 50 XLI Konferencja Naukowo-Techniczna `Gdańskie Dni Elektryki’ 
2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gdańsk. Gdańsk, 28 października 2016 r. 

22
 Seok Kwang-Ho, Sang Kim Yoon, A State of the art of Power Transmission Line Maintenance 
Robots, “J Electr Eng Technol”, 2016; 11, p. 1921-718 

23
 S. Zator, P. Michalski, M. Lasar, Niepewności pomiaru strat ciepła z instalacji energetycznych  
i urządzeń przemysłowych, Monografia pt. „Diagnostyka procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych 
wybranych urządzeń energetycznych”. Opole 2016 
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niezupełne (WNZ).
24

 Kamera UV pozwala na dokładne wykrycie oraz monitoring 
wyładowań koronowych, łukowych i powierzchniowych. Jest jednak bardzo rzadko 
wykorzystywana przez ekipy diagnostyczne, ze względu na jej duży koszt. 
Aktualnie na rynku dostępne są również kamery multi- i hiperspektralne. 
Obrazowanie multispektralne i hiperspektralne pozwala na rejestrację obrazu 
będącego uogólnieniem fotografii barwnej na pełną przestrzeń barw w zakresie 
światła widzialnego, podczerwieni, ultrafioletu oraz mikrofal. Obraz taki składa się  
z wielu kanałów dowolnych zakresów spektralnych, odwzorowanych w paśmie 
widzialnym. Do pozyskiwania danych spektralnych wykorzystuje się satelity, drony, 
helikoptery z zamontowanymi skanerami multispektralnymi lub hiperspektralnymi. 
Wysokorozdzielcze zdjęcia multi- i hiperspektralne pozwalają na ocenę wegetacji 
wzdłuż linii wysokiego napięcia, na identyfikację określonych gatunków drzew,  
a także ocenę stanu drzewostanów, np. kondycji roślin, fazy kwitnienia, pylenia, 
infekcji pasożytniczych. Na podstawie analizy światła odbitego przez różne 
fragmenty terenu pod linią, można wyciągać także wnioski na temat rodzaju skał, 
składu i wilgotności gleby, a także rodzaju pokrywy śnieżnej. Informacje te mogą 
pozwolić na późniejszą ocenę ryzyka dla linii napowietrznej. W procesie 
automatyzacji przetwarzania obrazów multi- i hiperspektralnych często wykorzy-
stywane są algorytmy klasyfikacji, takie jak np. SVM (ang. Support Vector 
Machine). Algorytm ten pozwala na podzielenie, za pomocą hiperpłaszczyzn, 
zbioru danych na podzbiory zawierające np. konkretne gatunki drzew iglastych.

25
 

Osobnym typem obrazowania diagnostycznego są techniki LIDAR (Light Detection 
and Ranging). Systemy te wykorzystują, do określania odległości do badanych 
obiektów, wiązkę laserową. Zwykle skanery takie montowane były w śmigłowcach 
lub awionetkach, co pozwala na zebranie informacji na temat samej linii, jak  
i obiektów w jej otoczeniu.

26
 Aktualnie dostępne są również rozwiązania dla 

bezzałogowych statków powietrznych np. YellowScan Surveyor o znacznie 
zmniejszonej wadze do 1,5 kg, włączając w to baterię. Rozwiązanie takie pozwala 
na autonomiczną pracę urządzenia do 1,5 h. Wynikiem skanowania laserowego 
jest chmura punktów. Na podstawie wartości współczynnika intensywności można 
ją poklasyfikować na grupy obiektów. Zwykle klasyfikuje się je zgodnie z formatem 
LAS (Log ASCII Standard), który dzieli punkty wg określonych klas,

27
 takich jak: 

przewody, konstrukcje wsporcze, wegetacja czy poziom gruntu. Klasyfikacja taka 
pozwala na szybkie określenie obiektów znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie linii oraz określenie zagrożeń wynikających ze wzrostu wegetacji. 
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Dane LIDAR można wykorzystywać do określania zwisu przewodów oraz 
weryfikowania pozycji konstrukcji wsporczych pod kątem odchylenia od pionu.

28
 

Pomiar odległości, wykorzystywany najczęściej do określania zwisu oraz wegetacji, 
może zostać uzyskany również z wykorzystaniem metod stereoskopowych.

29
 

Kamery stereowizyjne generują dane w postaci cyfrowych modeli wysokościowych. 
Koszty kamer stereowizyjnych są zdecydowanie niższe w stosunku do skanerów 
laserowych, jednak uzyskane dane są również mniej dokładne, co pozwala na ich 
wykorzystanie w węższym zakresie. 

 
Podsumowanie i wnioski 
Diagnostyka linii wysokiego napięcie jest zagadnieniem niezwykle istotnym. 

Pozwala na utrzymanie krótkich czasów przestojów oraz uniknięcie długotrwałych 
awarii linii. Inspekcja oraz monitoring poszczególnych elementów linii 
napowietrznej, wykonywanych przez ekipy naziemne oraz z wykorzystaniem 
helikopterów, pozwala na wykrycie różnych typów uszkodzeń i awarii. Są one 
jednak na tyle mocno zróżnicowane, że uzyskanie jednej skutecznej metody jest 
na chwilę obecną nieosiągalne. Najlepszym przykładem mogą być tutaj defekty 
widziane w różnych zakresach światła widzialnego. Dlatego celowym jest budowa 
metod diagnostycznych, pracujących w jak najszerszym spektrum. 

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono przegląd elementów napowietrznych linii wysokich 

napięć oraz scharakteryzowano najczęstsze rodzaje uszkodzeń i defektów. 
Zaprezentowano ponadto przegląd aktualnie wykorzystywanych metod diagno-
stycznych dla elementów linii. Główny nacisk położono na metody wykorzystujące 
akwizycję obrazu, mogące posłużyć jako narzędzia do diagnostyki linii wysokich 
napięć. Wykazano, że wykorzystując metody wizyjne, można zarejestrować 
uszkodzenia różnych typów bez konieczności prowadzenia niebezpiecznych oraz 
inwazyjnych prac w trakcie działania linii napowietrznej. Zarysowano także 
możliwości oraz prawdopodobne kierunki dalszego rozwoju metod diagnosty-
cznych linii wysokiego napięcia, wykorzystujących przetwarzanie obrazu. 

Słowa klucze: metody wizyjne, linia napowietrzna, linia wysokiego napięcia, 
przetwarzanie obrazu, diagnostyka 

 
Summary 
The article presents an overview of the overhead high voltage line 

components and characterized the most common types of damage and defects. 
Furthermore, an overview of currently used diagnostic methods for power line 
components was presented. Emphasis was placed on the methods that use image 
acquisition and which can be used as a tools for High voltage line diagnostics.  
It has been shown that by using vision methods different types of damage can be 
registered without the need for invasive and dangerous work during the operation 

                                                           
28

 S. Zator, P. Michalski, J. Osuchowski, Analiza elementów przęsła elektroenergetycznego  
na podstawie danych LIDAR, (w:) Z. Kabza, S. Zator (red.), Diagnostyka procesów inwestycyjnych  
i eksploatacyjnych wybranych urządzeń energetycznych. Opole 2016, s. 55-68 
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of overhead line. Also outlined the possibilities and the probable directions  
of further development of diagnostic of high-voltage lines with the use of image 
processing. 

Key words: vision methods, overhead line, power line, image processing, 
diagnostics 
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EKSPERYMENTALNA I NUMERYCZNA ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW 
PROCESU SPALANIA BIOMASY W KOTLE WSADOWYM 

 
 
1. Wprowadzenie 
Z fizykochemicznego punktu widzenia proces spalania biomasy można 

podzielić na cztery etapy: ogrzewanie paliwa i odparowanie wilgoci, termiczną 
dekompozycję, spalanie wydzielonych części lotnych oraz dopalanie stałej 
pozostałości odgazowania.

1
 

W pierwszym etapie procesu paliwo jest nagrzewane i suszone, a para wodna 
opuszcza palenisko razem ze spalinami. Przebieg procesu termicznej 
dekompozycji paliwa zależy od zawartości poszczególnych komponentów: 
hemicelulozy, celulozy oraz ligniny. W pierwszej kolejności rozkładowi ulega 
hemiceluloza (150-260°C). Celuloza i lignina są bardziej trwałe, a proces ich 
dekompozycji przebiega w temperaturze odpowiednio 240-350°C i 280-500°C.

2
 

Skład gazu powstałego w wyniku termicznej dekompozycji biomasy zależy od 
stosunku ilości tlenu dostarczonego do procesu i całkowitej ilości tlenu potrzebnej 
do zakończenia procesu spalania, zwanego współczynnikiem nadmiaru powietrza. 
Dla wartości współczynnika poniżej 0.1 zachodzi piroliza, a znaczna część energii 
chemicznej pozostaje w stałych i ciekłych produktach. Gdy wartość współczynnika 
zawiera się w granicach 0.2 do 0.4, następuje właściwe zgazowanie (maksymalna 
ilość energii pozostaje w produktach gazowych).

3
 

Głównym składnikiem produktów zgazowania biomasy jest tlenek węgla (CO), 
który w komorze wtórnej zostaje utleniony do dwutlenku węgla (CO2). Spalanie 
czystego tlenku węgla, nie zawierającego wilgoci, wodoru i węglowodorów, 
przebiega bardzo wolno, ponieważ wodór i jego związki nawet w niewielkich 
ilościach stanowią katalizator reakcji utleniania CO.

4
 

Uwaga producentów kotłów wsadowych na biomasę skupia się obecnie 
przede wszystkim na problemie emisji CO i pyłów do atmosfery. Dopuszczalne 
poziomy ww. emisji dla urządzeń tego typu zostały określone przez przepisy Unii 
Europejskiej. Regulacje te mają na celu obniżenie szkodliwego wpływu pracy 
urządzeń spalających biomasę na środowisko, jak i poprawę ich sprawności. 

Strata energii związana z obecnością palnych składników gazu w spalinach 
opuszczających komorę spalania jest określana jako strata niezupełnego spalania. 
Niezupełne spalanie może być powodowane m.in. przez: niewystarczającą 
penetrację komory spalania przez powietrze, niedokładne wymieszanie części 
lotnych paliwa z utleniaczem czy niską temperaturę w obszarze spalania.  
W każdym z wymienionych przypadków można zaobserwować wzrost zawartości 

                                                           
1
 B. Janković, Estimation of the distribution of reactivity for powdered cellulose pyrolysis in isothermal 
experimental conditions using the Bayesian inference, “Cellulose” 2014, nr 21, s. 2285-2314 

2
 Ibidem  

3
 B. Sørensen, Renewable Energy. Its physics, engineering, environmental impacts, economics  
& planning, 2000, s. 473-479 

4
 W. Kordylewski, Spalanie i paliwa. Wrocław 2008, s. 30-31 
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tlenku węgla, wodoru i węglowodorów w gazach wylotowych. 
W celu osiągnięcia wyższego stopnia konwersji energii w urządzeniach 

grzewczych na biomasę stałą wykorzystuje się wyniki badań dotyczących procesu 
jej spalania, prowadzonych przy użyciu zarówno metod eksperymentalnych, jak  
i numerycznych. 

Autorzy opracowania
5
 przedstawili wyniki badań eksperymentalnych 

dotyczących spalania słomy i dwóch gatunków traw w reaktorze ze złożem stałym. 
W celu zidentyfikowania optymalnych warunków procesu, wykorzystano szeroki 
zakres strumieni doprowadzonego powietrza. W oparciu o mierzoną temperaturę, 
skład gazu oraz ubytek masy paliwa określono charakterystyki spalania pod  
kątem szybkości zapłonu, szybkości spalania, procentowego ubytku masy  
i współczynnika nadmiaru powietrza. Wyznaczono również zależność między 
strumieniem masowym dostarczanego powietrza a przebiegiem poszczególnych 
etapów procesu spalania. 

Artykuł
6
 przedstawia wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wpływu 

stopniowania powietrza na wielkość emisji tlenków azotu (NOX) w kotle wsadowym 
przeznaczonym do spalania peletów. Dla różnych warunków prowadzenia procesu 
wykonano pomiary temperatury w wybranych punktach komory spalania oraz 
pomiar emisji CO. Otrzymane wyniki umożliwiły opracowanie zestawu zaleceń 
pomocnych przy optymalizacji pracy urządzenia. 

Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych do analizy dynamiki 
spalania biomasy jest analiza termograwimetryczna (TGA). Metoda ta umożliwia 
m.in. określenie bilansu termicznego próbki w procesie rozkładu termicznego 
poszczególnych komponentów paliwa oraz szybkości przebiegu procesu w danej 
temperaturze. Ponadto, analiza TGA dostarcza informacji związanych z wpływem 
składu paliwa na stabilność procesu spalania. W oparciu o wyniki otrzymane  
w badaniach przeprowadzonych ww. metodami możliwe jest również rozwijanie 
układu reakcji chemicznych w celu rozbudowy mechanizmu spalania w modelach 
numerycznych.

7
 

W artykule
8
 przedstawiono model CFD przepływu wielofazowego 

wykorzystany do symulacji szybkiej pirolizy biomasy w reaktorze ze złożem 
fluidalnym. W celu opisania procesu pirolizy cząstki biomasy zastosowano 
wieloskładnikowy i wielostopniowy model kinetyki reakcji. Przy budowie modelu 
numerycznego wykorzystano wyniki badań eksperymentalnych (TGA), rozpatrując 
biomasę jako mieszaninę trzech pseudokomponentów (celulozy, hemicelulozy  
i ligniny). Autorzy artykułu przedstawili przestrzenny model numeryczny kotła 
zasilanego słomą opracowany w celu przeprowadzenia optymalizacji konstrukcji  
i warunków prowadzenia procesu. Obliczenia przeprowadzono dla atmosfery 
wzbogaconej w tlen oraz powietrza atmosferycznego. Zastosowano w tym celu kod 

                                                           
5
 A. Khor, C. Ryu, Y. Yang, V.N. Sharifi, J. Swithenbank, Straw combustion in a fixed bed combustor, 
“Fuel” 2007, nr 86, s. 152-160 

6
 H. Liu, J. Chaney, J. Li, C. Sun, Control of NOx emissions of a domestic/small-scale biomass pellet 
boiler by air staging, “Fuel” 2013, nr 103, s. 792-798 

7
 A. Garcia-Maravel, D. Salvachúa, M. J. Martinez, L. F. Diaz, M. Zamorano, Analysis of the relation 
between the cellulose, hemicellulose and lignin content and the thermal behavior of residual biomass 
from olive trees „Waste Management” 2013, nr 33, s. 2245-2249; C. Branca, C. Di Balsi, Global 
Kinetics of Wood Char Devolatilization and Combustion, „Energy & Fuels” 2003, nr 17, s. 1609-1615 

8
 Q. Xue, T.J. Heindel, R.O. Fox, A CFD model for biomass fast pyrolysis in fluidized-bed reactors, 
“Chemical Engineering Science” 2011, nr 66, s. 2440-2452 
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FLIC (Fluid Dynamic Incinerator Code) oraz komercyjne oprogramowanie FLUENT.  
W oparciu o przegląd dostępnej literatury można stwierdzić, że zarówno 

metody eksperymentalne, jak i numeryczne mogą stanowić istotne narzędzia  
w optymalizacji konstrukcji i warunków pracy urządzeń grzewczych zasilanych 
biomasą. Badania opisane w niniejszym artykule opisują wpływ konstrukcji 
systemu doprowadzania powietrza na poziom emisji CO w przypadku kotła o mocy 
180 kW zasilanej słomą. W celu określenia poziomu emisji CO w przypadku stanu 
aktualnego ww. jednostki oraz zaprojektowania bardziej efektywnego układu 
doprowadzania powietrza, niewprowadzającego poważnych modyfikacji  
w konstrukcji kotła oraz niewymagającego stosowania dodatkowego wentylatora, 
wykorzystano zarówno metody eksperymentalne, jak i numeryczne. 

 
2. Badana jednostka i stanowisko pomiarowe 
Głównym elementem układu wykorzystanego do przeprowadzenia badań 

eksperymentalnych opisanych w artykule jest kocioł wsadowy zasilany biomasą 
stałą (model Ekopal RM40). 

Kocioł zgazowujący EKOPAL RM40 (rys. 1a) jest jednostką grzewczą  
o mocy 180 kW. Urządzenie zostało zaprojektowane do spalania słomy w formie 
balotów, ale możliwe jest również współspalanie słomy z innymi rodzajami biomasy 
oraz spalanie paliw alternatywnych, takich jak np. odpady drzewne.

9
 

Proces spalania paliwa w rozpatrywanej jednostce przebiega w dwóch 
etapach. W pierwszym etapie, przy ograniczonym dostępie powietrza, następuje 
proces zgazowania paliwa w komorze pierwotnej. Powstałe w ten sposób palne 
gazy przepływają do komory wtórnej, gdzie następuje ich dopalenie. Za komorą 
wtórną i separatorem pyłów znajduje się wymiennik ciepła. Jest on odpowiedzialny 
za odbiór ciepła od gazów spalinowych. Podział procesu spalania na dwa etapy 
oraz zastosowanie wymiennika ciepła skutkuje wzrostem efektywności konwersji 
energii – dla badanej jednostki wynosi ona w przybliżeniu 84% (dla nominalnych 
warunków pracy).

10
 

Z punktu widzenia sprawności procesu ważne jest, aby zapewnić odpowiednią 
dystrybucję powietrza w obu komorach spalania. Badany kocioł wyposażony jest  
w system doprowadzania powietrza, składający się z wentylatora promieniowego 
oraz kolektora zbiorczego (rys. 2a), w którym następuje podział strumienia  
na siedem kanałów rurowych zakończonych dyszami w komorze pierwotnej  
(R1-R7) oraz dwa kanały zakończone w komorze wtórnej (D1, D2).

11
 Efektywne 

spalanie biomasy jest realizowane dzięki odpowiedniemu ustawieniu dysz 
wewnątrz komory kotła (rys.1b). Całość tworzy „układ spalania przeciwprądowego”, 
który zapewnia prawidłowy proces zgazowania słomy i spalania powstałego gazu. 

 
 

                                                           
9
 J.I. Miguez, J.C. Morán, E. Granada, J. Porteiro, Review of technology in small-scale biomass 
combustion systems in the European market, “Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2012,  
nr 16, s. 3867-3875; S. Werle, R.K. Wilk, A review of methods for the thermal utilization of sewage 
sludge: The Polish perspective, “Renewable Energy” 2010, nr 35, s. 1914-1919 

10
 K. Sornek, M. Tomski, M. Szubel, M. Filipowicz, Kotły na biomasę : określenie efektywności pracy 
kotłów na biomasę oraz możliwości ich sterowania, „Energia i Budynek” 2012, nr 3, s. 18-25 

11
 M. Szubel, T. Siwek, The applications of numerical modeling for the optimization of the operation  
of energy devices on the example of an air distribution system inside the biomass boiler, “Technical 
Transactions” 2014, nr 19, s. 255-260 
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Rysunek nr 1: (a) Przekrój badanego kotła: 1 – pierwotna komora spalania, 2 – wtórna 

komora spalania, 3 – separator pyłów, 4 – wymiennik ciepła, 5 – dysze powietrza wtórnego, 
6 – dysze powietrza pierwotnego; (b) Położenie kolektora powietrza na tylnej ścianie kotła 
oraz widok od wewnątrz kotła na dysze powietrza pierwotnego i wtórnego 

 

 
 

Komory spalania są otoczone płaszczem wodnym. Jego zadaniem jest odbiór 
ciepła z kotła i transport do zbiornika buforowego za pośrednictwem czynnika 
roboczego. Kotły tego typu pracują jedynie w otwartym układzie hydraulicznym.

12
 

Odpowiedni rozmiar zbiornika buforowego jest bardzo ważny z punktu widzenia 
efektywnej pracy systemu grzewczego, ze względu na konieczność zapewnienia 
odpowiedniej pojemności cieplnej układu i bezpiecznej pracy (ryzyko 
przegrzania).

13
 

 

Rysunek nr 2: (a) Kolektor powietrza kotła EKOPAL RM40: R1-R7 – kanały powietrza 

pierwotnego, D1-D2 – kanały powietrza wtórnego; (b) Umiejscowienie czujników tempera-
tury w komorze spalania 
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 M. Szubel, M. Filipowicz, The investigation of the impact of basic operational parameters on the 
dynamics of water jacket in a biomass boiler using numerical and experimental methods, “EFM” 2014, 
s. 595-602 

13
 U. Stritih, V. Butala, Optimization of a thermal storage unit combined with a biomass boiler for heating 
buildings, “Renewable Energy” 2004, nr 29, s. 2011-2012 
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W celu przeprowadzenia pomiarów temperatury wewnątrz komory spalania 
zastosowano termopary PTTK. Wykorzystano pięć czujników w różnych punktach 
komory (rys. 2b): DR – w drzwiach komory pierwotnej, w ich centralnym punkcie, 
PR1 – w centralnym punkcie prawej ściany komory pierwotnej, LE – w centralnym 
punkcie lewej ściany komory pierwotnej, TY – na tylnej ścianie kotła, na około  
1
/3 wysokości komory wtórnej, PR2 – w górnej części prawej ściany komory 

wtórnej. 
Do przeprowadzenia badań wykorzystano również analizator spalin MRU 

ECO 3000. Urządzenie jest dostosowane do analizy spalin powstałych w wyniku 
spalania podstawowych paliw stałych, w tym biomasy. Sercem układu kontrolno-
pomiarowego są sterowniki PLC połączone z komputerem i zestawem falowników 
(odpowiedzialnych za modulacje sygnałów sterujących wentylatora i pompy).  

 
3. Badania eksperymentalne i numeryczne podstawowego stanu 

urządzenia grzewczego 
Pierwszym etapem prac badawczych dla podstawowego stanu kotła były 

badania eksperymentalne procesu spalania. Ich celem była analiza dynamiki  
i powtarzalności procesu. W ramach eksperymentu przeprowadzono trzy serie 
pomiarowe, z których każda poprzedzona była wstępnym rozgrzaniem komory 
spalania, w celu zapewnienia odpowiednich warunków. 

Do badań wykorzystano słomę w formie balotów (o wymiarach 700x400x400 
mm). Masa wsadu w każdej serii pomiarowej wynosiła około 40 kg, co stanowi 
około 25-35% wsadu nominalnego. Zawartość wilgoci w każdym balocie słomy 
zmierzono przy pomocy urządzenia wyposażonego w sondę bagnetową.  

W każdej serii pomiarowej baloty słomy były ułożone w komorze w taki sam 
sposób. W celu zapewnienia porównywalnych warunków pracy urządzenia 
grzewczego, wydajność wentylatora była kontrolowana w taki sam sposób  
w każdym przypadku. Po zadanym czasie (około 30 sekund po rozpaleniu), 
koniecznym do propagacji płomienia, wydajność wentylatora została ustawiona na 
wartość minimalną – 20% (około 50 dm

3
/s). 

Rysunek 3 przedstawia wybrane wyniki z dwóch pomiarów wykonanych dla 
podstawowego stanu urządzenia. Wykresy temperatury pozwalają zidentyfikować 
kolejne etapy procesu spalania: 

 zapłon – do około 5-10 minuty pomiaru, 
 właściwe spalanie – do około 30-35 minuty pomiaru, 
 dopalanie stałej pozostałości – od 25 minuty.  
Zapłon na tylnej powierzchni wsadu paliwa następuje około piątej minuty 

procesu, co przejawia się nagłym wzrostem temperatury. W pierwszych dziesięciu 
minutach widoczny jest przede wszystkim znaczny wzrost temperatury w okolicy 
wlotu do tylnej komory spalania (czujnik „TY”). Występuje również wzrost 
temperatury w górnej części ww. komory (czujnik „PR3”). Krzywa poziomu emisji 
CO przebiega w sposób analogiczny do krzywej „TY” temperatury, aż do momentu 
osiągnięcia jej najwyższego poziomu – między 700 a 800°C.  
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Rysunek nr 3: Wyniki otrzymane w pierwszym (a) i drugim (b) pomiarze stanu 

podstawowego kotła 
 

  
 

Wysoka zawartość CO w spalinach w pierwszym etapie procesu wynika  
z faktu, że paliwo stanowi naturalną barierę dostępu powietrza do komory 
pierwotnej. W konsekwencji, obszar utleniania produktów zgazowania zmniejsza 
się prawie wyłącznie (w zależności od ilości paliwa) do samej komory wtórnej.  
W momencie osiągnięcia najwyższego poziomu temperatury rozpoczyna się 
gwałtowny spadek poziomu emisji CO, co wynika z wystąpienia korzystnych 
warunków dopalania tlenku węgla. 

Temperatura w drugim etapie procesu jest względnie wysoka, a obszar reakcji 
przesuwający się w kierunku drzwi komory powoduje jej wzrost w centralnej części 
komory pierwotnej (około dziesiątej minuty), co widać szczególnie na przebiegu 
krzywej „PR1”. Ponadto reakcja rozprzestrzenia się na coraz większy obszar 
komory pierwotnej. 

W trzecim etapie spalania, gdy temperatura w punktach pomiarowych spada 
poniżej poziomu około 250~300°C, wzrasta nieznacznie poziom emisji CO. Wzrost 
ten przebiega wraz z dalszym spadkiem temperatury. 

Model numeryczny CFD został przygotowany w celu przeanalizowania zjawisk 
występujących na początku procesu spalania w komorze wtórnej. Do przygo-
towania geometrii, generacji siatki obliczeniowej oraz wykonania obliczeń 
wykorzystano komercyjne oprogramowanie ANSYS Workbench 15. 

Ze względu na fakt, że w pierwszym etapie proces spalania zachodzi 
praktycznie całkowicie w obszarze komory wtórnej, geometria przestrzenna 
przygotowana na potrzeby obliczeń obejmuje jedynie ten obszar kotła (nie 
uwzględnia komory pierwotnej). W przypadku stanu podstawowego kotła, możliwe 
było zredukowanie rozmiarów geometrii przestrzennej o połowę ze względu na 
występowanie w niej płaszczyzny symetrii. 

Dzięki możliwości zastosowania różnych metod dyskretyzacji dla 
przygotowanych uprzednio części geometrii udało się uzyskać siatkę, w której 
dominowały elementy heksagonalne. Całkowita liczba elementów wyniosła 1.3·10

6
. 

Domena obliczeniowa została zdefiniowana jako płyn ciągły, będący mieszaniną 
kilku związków chemicznych. Ze względu na fakt, że celem pracy było zbadanie 
możliwości redukcji emisji tlenku węgla poprzez modyfikację układu doprowa-
dzania powietrza, części lotne zdefiniowano jako mieszaninę CO i pary wodnej 
(H2O). Kinetyka reakcji chemicznej została opisana poprzez model „Finite Rate and 
Eddy Dissipation”, który uwzględnia wpływ na przebieg reakcji zarówno turbulencji 
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i mieszania, jak i temperatury reagentów. W tego rodzaju podejściu istotne 
znaczenie ma poziom wymieszania paliwa z utleniaczem. Mechanizm dopalania 
tlenku węgla bazuje na równaniu Arrheniusa. Do obliczeń turbulencji wykorzystano 
model K-epsilon. 

W modelu rozpatrzono również zjawiska związane z wymianą ciepła. Transfer 
ciepła przez ścianki opisano przy pomocy odpowiednich współczynników 
przenikania ciepła: dla dolnej części ścian komory zbudowanych z materiału 
ceramicznego – 80 [W/m

2
K], natomiast dla ścian będących w kontakcie  

z płaszczem wodnym – 150 [W/m
2
K] (ścianka stalowa o grubości 8 mm). Z kolei 

transfer ciepła przez promieniowanie opisano przy pomocy modelu „Discrete 
Ordinates”. 

Ze względu na niejednorodną dystrybucję powietrza wzdłuż rur kolektora 
warunki brzegowe dla poszczególnych wlotów powietrza pierwotnego i wtórnego 
zostały dobrane indywidualnie.

14
 Najwyższą wartość strumienia masowego zadano 

dla przewodu umieszczonego centralnie, przeciętego płaszczyzną symetrii oraz dla 
dwóch przewodów powietrza wtórnego – odpowiednio 0.0237 kg/s i 0.0239 kg/s.  
W oparciu o zalecenia producenta odnośnie eksploatacji urządzenia, zadano 
podciśnienie na wylocie równe -40 Pa (poprzez warunek brzegowy typu „opening”). 

Wykonano analizę w stanie ustalonym. Głównym celem analizy było 
określenie charakterystyki przepływu powietrza w obszarze komory wtórnej kotła. 

 

Rysunek nr 4: Linie przepływu powietrza pierwotnego (w skali kolorowej) i wtórnego 

(w skali szarej) (a, b) oraz linie przepływu powietrza całkowitego (w skali kolorowej) i CO 
(w skali szarej) (c, d) w komorze wtórnej kotła w stanie podstawowym 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 M. Szubel, T. Siwek, The applications…, op. cit. 
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Rysunek nr 4 (a, b) przedstawia linie obrazujące tory przepływu powietrza 
pierwotnego i wtórnego w obszarze wtórnej komory spalania wygenerowane przy 
pomocy narzędzi tzw. „post-procesora” dostępnego dla modułu ANSYS CFX. 
Konfiguracja dysz w przypadku podstawowego stanu urządzenia skutkuje 
laminarnym przepływem powietrza – szczególnie w przypadku powietrza wtórnego 
odpowiedzialnego za dopalanie CO. Umiejscowienie wlotów powietrza wtórnego 
naprzeciwko siebie sugeruje, że poziom turbulencji w miejscu, gdzie oba 
strumienie zderzą się ze sobą, powinien być wysoki. Jednak, jak wykazała analiza, 
ze względu na dużą szerokość komory i wysoką wartość ciągu kominowego, 
strumienie powietrza są wcześniej porywane w kierunku wylotu. 

Ze względu na charakter przepływu powietrza w komorze właściwe 
wymieszanie tlenku węgla z utleniaczem w analizowanym przypadku stanu 
podstawowego kotła jest bardzo trudne do uzyskania. Relacje między strumieniami 
powietrza i części lotnych pokazano na rysunku 4 (b, c). Charakter przepływu 
powietrza skutkuje wysoką koncentracją tlenku węgla, szczególnie w regionach 
zbliżonych do bocznych ścian komory. Poziom emisji CO, otrzymany przy pomocy 
obliczeń numerycznych, wyniósł 2.6% (średnia masowa koncentracja na wylocie  
z domeny obliczeniowej). Efekt ten można zredukować, zmieniając kierunek 
przepływu powietrza w komorze, co w niektórych przypadkach nie wymaga 
poważnej ingerencji w konstrukcję urządzenia, a co za tym idzie umożliwia 
stosowanie również w istniejących już kotłach. 

 
4. Eksperymentalna i numeryczna analiza urządzenia grzewczego 

wyposażonego w zmodyfikowany układ doprowadzania powietrza wtórnego 
Istnieje wiele sposobów prowadzących do poprawy mieszania gazów  

w komorze spalania i osiągnięcia w wyniku tego lepszego poziomu dopalania 
tlenku węgla. Zgodnie z zaprezentowanymi wynikami badań eksperymentalnych, 
ważnym czynnikiem, mającym bezpośredni wpływ na przebieg reakcji 
chemicznych w obszarze spalania, jest temperatura. Jednak dodatkowa izolacja 
termiczna ścian komory pierwotnej wymaga modyfikacji płaszcza wodnego oraz 
znacznie obniża transfer ciepła do czynnika grzewczego. 

Z drugiej strony, z przegrzaniem pewnych obszarów w kotłach badanego typu 
wiążą się również poważne problemy.

15
 W związku z tym izolacja części 

urządzenia szczególnie podatnych na przegrzanie jest uzasadniona z punktu 
widzenia poziomu emisji CO i ryzyka przegrzania. Należy jednak zauważyć,  
że rozwiązanie to jest możliwe jedynie w przypadku nowych urządzeń. Dla 
istniejących jednostek grzewczych konieczne jest opracowanie racjonalnych 
technicznie oraz ekonomicznie opłacalnych metod optymalizacji procesu dopalania 
tlenku węgla. 

W związku z faktem, że źródło problemów związanych ze zbyt wysoką emisją 
CO jest ściśle związane z nieefektywnym mieszaniem części lotnych z powietrzem 
wtórnym, modyfikacja układu doprowadzania powietrza wtórnego może stanowić 
efektywną metodę poprawy sprawności konwersji energii. 

Zastosowanie elementów konstrukcyjnych odpowiedzialnych za zmianę 
kierunku przepływu powietrza może nieznacznie zwiększyć opory przepływu 
powietrza. Jednak niewielka zmiana kąta nachylenia dysz powietrza wtórnego 

                                                           
15

 M. Szubel, M. Filipowicz, The investigation…, op. cit. 
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względem ścian komory może również wpłynąć na znaczący wzrost poziomu 
turbulencji w obszarze wtórnej komory spalania, co jest bardzo korzystne z punktu 
widzenia mieszania powietrza z produktami odgazowania. 

W pierwszym etapie prac optymalizacyjnych procesu spalania proponowane 
zmiany konstrukcyjne zostały zaimplementowane w modelu numerycznym  
(w oparciu o model rozpatrywanej jednostki w stanie podstawowym), aby zbadać 
zasadność stosowania tego typu modyfikacji kotła oraz podjęcia badań 
eksperymentalnych. Zdecydowano, że zbadane zostaną dwa rozwiązania:  
w pierwszym przypadku odchylenie końcówki dysz o 5° w pionie i w poziomie, 
natomiast w drugim analogiczne odchylenie o kąt 10°. 

 

Rysunek nr 5: Linie przepływu powietrza pierwotnego (w skali kolorowej) i wtórnego 

(w skali szarej) w komorze wtórnej kotła ze zmodyfikowanym układem doprowadzania 
powietrza (dysze 5°) 

 
Rysunek nr 6: Linie przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego (w skali kolorowej) 

oraz CO (w skali szarej) w komorze wtórnej kotła ze zmodyfikowanym układem 
doprowadzania powietrza (dysze 5°) 
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Na rysunkach nr 5-8 przedstawiono wyniki przeprowadzonych symulacji. 
Zaobserwowano, że w przypadku pierwszej modyfikacji (odchylenie 5°) relacje 
pomiędzy zarówno oboma strumieniami powietrza, jak i pomiędzy strumieniami 
powietrza a strumieniem CO są znacznie bardziej korzystne niż w przypadku 
podstawowym.  

Odchylone strumienie powietrza generują wiry w centrum wtórnej komory 
spalania. Obszar przepływu turbulentnego został nieznacznie przesunięty  
w kierunku lewej ściany komory, co jest wynikiem odchylenia dysz w pionie.  
W porównaniu do stanu podstawowego w przypadku zmodyfikowanego układu 
dysz korzystne warunki mieszania występują na znacznie większym obszarze 
komory wtórnej. W wykonanej symulacji osiągnięto o 15% niższą emisję CO dla 
zmodyfikowanego układu, względem stanu podstawowego. 

Kolejnym krokiem w analizie numerycznej było zaimplementowanie w modelu 
dysz o odchyleniu 10°. Sposób wygięcia dysz był analogiczny jak w pierwszym 
przypadku. 

Zwiększenie kąta wygięcia dysz ukształtowało przepływ powietrza wtórnego 
bez generowania znaczących wirów w obszarze najbardziej intensywnego 
dopalania CO. Ponadto w wyniku przepływu powietrza części lotne były 
transportowane do wyższych obszarów komory wtórnej. 

  

Rysunek nr 7: Linie przepływu powietrza pierwotnego (w skali kolorowej) i wtórnego 

(w skali szarej) w komorze wtórnej kotła ze zmodyfikowanym układem doprowadzania 
powietrza w drugiej wersji 

 

 
 

Pozytywny efekt zastosowania dysz o kącie wygięcia 10° był widoczny jedynie 
w dolnych narożnikach komory. Stosunkowo niski poziom turbulencji w środkowej 
części komory umożliwia lepszą penetrację powietrza w pobliżu ścian,  
co było trudniejsze do osiągnięcia w przypadku zarówno stanu podstawowego, jak 
i pierwszej modyfikacji. 

Wiry pojawiają się również na wylocie z rozpatrywanego obszaru, ale 
stosunkowo niska temperatura w tym rejonie komory spalania znacznie utrudnia 
przebieg reakcji chemicznych między paliwem a utleniaczem. 

Poziom emisji obliczony dla przypadku drugiej modyfikacji okazał się niższy 
niż dla stanu podstawowego (bez modyfikacji) o około 8%. 
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Rysunek nr 8: Linie przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego (w skali kolorowej) 

oraz CO (w skali szarej) w komorze wtórnej kotła ze zmodyfikowanym układem 
doprowadzania powietrza w wersji drugiej 

 

 
 

W związku z obiecującymi wynikami symulacji wykonanych dla układu 
wyposażonego w dysze kierunkowe o odchyleniu 5°, zdecydowano o wykonaniu 
zestawu stalowych dysz na podstawie projektu przedstawionego na rysunku  
9a Dysze zostały spłaszczone na wylotach w celu uzyskania wyższych prędkości 
przepływu oraz wytworzenia szerszej strugi powietrza. 

 
Rysunek nr 9: Projekt dysz wykonanych na potrzeby badań eksperymentalnych 

(nachylenie 10°) oraz zdjęcie dysz usuniętych z kotła po wykonaniu pomiarów 
 

 
 

Dysze wygięte pod kątem 5° oraz 10° zostały wykonane w celu 
przeprowadzenia walidacji wyników symulacji. Instalowanie wykonanych 
elementów układu doprowadzania powietrza wtórnego w kotle zostało 
zrealizowanie poprzez nałożenie ich na końcówki istniejących przewodów 
powietrza. 
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Na rysunku 9b przedstawiono zdjęcia dysz kierunkowych wykonanych  
na potrzeby badań eksperymentalnych ukazujące urządzenia usunięte z kotła  
po przeprowadzeniu kilku serii pomiarowych. Nie stwierdzono na nich żadnych 
uszkodzeń i deformacji termicznych spowodowanych użytkowaniem. 

 

Rysunek nr 10: Wyniki z pierwszego (a) i drugiego (b) pomiaru wykonanego  

z wykorzystaniem dysz kierunkowych (odchylenie 5°) 
 

 
 

Analogicznie do badań eksperymentalnych przeprowadzonych w przypadku 
podstawowego stanu kotła, również dla układu wyposażonego w oba rodzaje  
dysz kierunkowych (5° i 10°) wykonano po trzy serie pomiarowe. Każda z nich 
obejmowała wstępne nagrzanie komory i właściwy pomiar. Na rysunku nr 10 
przedstawiono wyniki dla dwóch pomiarów przeprowadzonych w przypadku 
pierwszej modyfikacji (dysze odchylone o 5°). 

 

Rysunek nr 11: Wyniki z pierwszego (a) i drugiego (b) pomiaru wykonanego  

z wykorzystaniem dysz kierunkowych (odchylenie 10°) 
 

 
 

Podobnie jak w przypadku stanu podstawowego kotła, proces był bardzo 
powtarzalny. Zgodnie z wnioskami przedstawionymi przy wynikach modelowania 
numerycznego zastosowanie dysz kierunkowych powietrza wtórnego skutkowało 
znacznym obniżeniem zawartości CO w gazach wylotowych. Jednak w stosunku 
do stanu podstawowego kotła (brak dysz kierunkowych) w obu wariantach 
modyfikacji odnotowano znacznie wyższe poziomy emisji CO na etapie rozpalania. 
Sytuacja ta może być spowodowana dynamiką zmian temperatury. Temperatura 
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w punktach pomiarowych zlokalizowanych we wtórnej komorze spalania była 
porównywalna do wartości osiąganych w przypadku podstawowym. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że temperatura mierzona w punktach 
pomiarowych zlokalizowanych na bocznych ścianach pierwotnej komory spalania 
rośnie gwałtownie od samego początku procesu i w porównaniu do stanu 
podstawowego kotła osiąga znacznie wyższe wartości już na początku etapu 
właściwego spalania. Świadczy to o większej intensywności procesu i znacznie 
szerszym obszarze objętym płomieniem. W konsekwencji wzrasta ilość produktów 
termicznej dekompozycji paliwa (łącznie z tlenkiem węgla) i większa jest również 
ich zawartość w gazach wylotowych. 

W przypadku drugiej modyfikacji (10°) (rys. 11) poziom emisji CO i jego relacja 
z dynamiką zmian temperatury wyglądają analogicznie do wyników uzyskanych 
przy zastosowaniu modyfikacji pierwszej (5°). Krzywa emisji CO uzyskana  
w pierwszej serii pomiarowej przebiega w sposób podobny do krzywych 
uzyskanych dla dysz o odchyleniu 5°. Jednak uśrednione wyniki otrzymane dla 
etapu właściwego spalania oraz końcowej części procesu są mniej optymistyczne 
niż w przypadku mniejszego odchylenia dysz.  

Analizując wyniki, należy zwrócić uwagę również na parametry paliwa, które 
mają wpływ na przebieg procesu spalania, takie jak m.in. zawartość wilgoci. 
Uśredniona wilgotność słomy wykorzystanej w badaniach eksperymentalnych 
została przedstawiona w tabeli 1. 

 

Tabela nr 1: Wyniki pomiarów zawartości wilgoci w paliwie wykorzystanym  

w badaniach eksperymentalnych 
 

Seria pomiarowa Stan podstawowy Dysze 5° Dysze 10° 

1 12.6% 11.4% 10.1% 

2 12.8% 9.5% 8.6% 
 

5. Omówienie wyników i wnioski 
W przypadku kotłów wsadowych na biomasę możliwa jest poprawa stopnia 

konwersji energii dzięki aplikacji dodatkowych elementów układu doprowadzania 
powietrza. Dysze kierunkowe wpływają korzystnie na powstawanie wirów we 
wtórnej komorze spalania, co jest istotne z punktu widzenia dopalania produktów 
zgazowania paliwa. Ze względu na możliwość instalacji dysz na istniejących 
przewodach doprowadzających powietrze rozwiązanie to może być w prosty 
sposób stosowane w istniejących jednostkach grzewczych. Natomiast w owych 
urządzeniach dysze kierunkowe mogą stanowić bezpośrednie elementy 
konstrukcji. 

W celu zapewnienia najbardziej efektywnego dopalanie CO konieczne jest 
określenie optymalnego kąta odchylenia dysz zarówno w pionie, jak i w poziomie.  
Na rysunku 12 przedstawiono porównanie poziomów emisji CO dla wszystkich 
przebadanych w niniejszym opracowaniu rozwiązań układu doprowadzania 
powietrza wtórnego. Każda krzywa przedstawia średni wynik z trzech serii 
pomiarowych. 

Efekt znaczącego obniżenia poziomu emisji CO w gazach wylotowych na 
etapie właściwego spalania został osiągnięty w przypadku obu zastosowanych 
modyfikacji – zarówno dla dysz o kącie odchylenia 5°, jak i 10°. Lepsze wyniki 
(większa redukcja emisji) uzyskano w przypadku mniejszego wygięcia dysz. 
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Natomiast w przypadku dysz o odchyleniu 10° wystąpiła niezupełna zgodność 
wyników badań eksperymentalnych z wynikami obliczeń numerycznych.  
Z pewnością duży wpływ na to miał fakt, że model numeryczny był rozpatrywany  
w stanie ustalonym, a źródło tlenku węgla zostało zdefiniowane na niezmiennym 
obszarze. 

Krzywe temperatury uzyskane w wyniku przeprowadzenia badań 
eksperymentalnych wskazują, że dynamika propagacji płomienia w obszarze 
komory spalania różniła się w każdym z rozpatrywanych przypadków.  
W konsekwencji zmieniała się również intensywność emisji CO, co wyjaśnia 
rozbieżności w otrzymanych wynikach. 

Ponadto w przypadku modelu numerycznego w ogóle nie rozpatrywano 
obszaru pierwotnej komory spalania, a co za tym idzie nie uwzględniono 
wszystkich zachodzących w niej zjawisk i ich wpływu na przebieg całego procesu. 
Badania eksperymentalne przeprowadzono dla wsadu paliwa mniejszego  
od wsadu nominalnego, dlatego reakcje chemiczne mogły zachodzić również  
w tylnej części komory pierwotnej (nie było ona całkowicie odcięta przez paliwo). 

 

Rysunek nr 12: Średni poziom emisji CO we wszystkich rozpatrywanych przypadkach: 

N0 – stan podstawowy (bez dysz), N5 – dysze kierunkowe o odchyleniu 5°, N10 – dysze 
kierunkowe o odchyleniu 10°. 

 
Kocioł przy każdym pomiarze był rozpalany stopniowo poprzez sukcesywne 

zwiększanie mocy wentylatora powietrza. Sterowanie pracą wentylatora odbywa 
się w oparciu o krzywe temperatury i subiektywną ocenę operatora na podstawie 
obserwacji pracy kotła. W związku z tym uzyskanie dokładnej powtarzalności 
warunków prowadzenia procesu na jego początkowym etapie jest bardzo 
utrudnione. 
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Kolejną trudnością związaną z tworzeniem modelu numerycznego jest 
niehomogeniczne uwalnianie produktów zgazowania ze zdefiniowanego źródła. 
Porównując wyniki symulacji i eksperymentu, należy wziąć pod uwagę wpływ 
pewnych czynników, takich jak m.in. lokalna zawartość wilgoci w paliwie czy jego 
gęstość, na przypadkowość wyników. 

Pomijając wszystkie wspomniane problemy, prosty model CFD opracowany  
w ramach opisanych prac badawczych dostarczył informacji dotyczących 
charakterystyk przepływu gazów w komorze, co pozwoliło na skonstruowanie 
sprawnie działających prototypów dysz kierunkowych. 

Badania przeprowadzone na stanowisku pomiarowym kotła wsadowego  
na biomasę pokazały, że stosowanie opracowanych elementów układu 
doprowadzania powietrza wtórnego jest ekonomicznie i technicznie uzasadnione. 

Zwiększony poziom emisji CO na etapie zapłonu sugeruje, że powinno  
się rozważyć modyfikację kontroli procesu na tym etapie. Rekomenduje się,  
aby zainstalować dodatkowe dysze doprowadzania powietrza mniej więcej  
na 

2
/3 wysokości wtórnej komory spalania, co pozwoli doprowadzić dodatkowy 

strumień powietrza podczas początkowych minut procesu bez ryzyka zbyt dużego 
wychłodzenia dolnych części komory, gdzie zachodzi proces zgazowania.  
W przypadku zastosowania sugerowanego rozwiązania rekomenduje się również 
ograniczenie odbioru ciepła za pośrednictwem płaszcza wodnego w dolnej części 
komory spalania w celu homogenizacji warunków procesu w całym pionowym 
obszarze komory. 

 
Streszczenie 
W gospodarstwach domowych do celów grzewczych wykorzystuje się różne 

rodzaje urządzeń, takich jak: piece, kotły, czy urządzenia pomocnicze – kominki. 
Pomimo różnic w charakterze pracy, we wszystkich mogą występować podobne 
problemy eksploatacyjne.

16
 W celu zidentyfikowania przyczyny strat energii  

w kotle konieczne jest właściwe określenie istotnych elementów bilansu cieplnego 
urządzenia. W urządzeniach tego typu dominującą rolę odgrywają strata 
niezupełnego spalania oraz strata kominowa. Problem związany z niezupełnym 
spalaniem, charakteryzujący się występowaniem palnych substancji w gazach 
wylotowych, jest szczególnie istotny w kotłach spalających biomasę.

17 
Artykuł 

przedstawia wyniki badań i optymalizacji procesu spalania biomasy w kotle 
wsadowym o mocy 180 kW. Celem przeprowadzonych badań było ograniczenie 
emisji szkodliwych substancji na skutek modyfikacji układu doprowadzania 
powietrza. Wyniki badań eksperymentalnych oraz obliczeń numerycznych (CFD) 
zostały porównane i przeanalizowane. Obie metody wykazały pozytywny wpływ 
zastosowanych modyfikacji na poziom emisji zanieczyszczeń. 

Słowa klucze: spalanie, stopniowanie powietrza, CFD, biomasa, kocioł 
 
 

                                                           
16

 S.B. Kang, J.J. Kim, K.S. Choi, B.S. Sim, Development of a test facility to evaluate performance  
of a domestic wood pellet boiler, “Renewable Energy” 2013, nr 54, s. 2-7 

17
 R. Saidur, E.A. Abdelaziz, A. Demirbas, M.S. Hossain, S. Mekhilef, A review on biomass as a fuel  
for boilers, “Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2011, nr 15, s. 2262-2289; A. Demirbas, 
Combustion characteristics of different biomass fuels, “Progress in Energy and Combustion Science” 
2004, nr 30, s. 219-230 
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Summary 
It is possible to list numerous groups of heating units that are used  

in households, such as boilers, stoves and units used as supporting heat sources, 
namely fireplaces. In each case, however, the same operational problems may be 
evoked. To understand the causes of energy losses in a boiler system, a proper 
definition of significant elements of the unit’s heat balance is necessary. In the 
group of energy losses, the flue gas loss and the incomplete combustion loss are 
the most significant factors. The problem with the loss resulting from incomplete 
combustion, which is related to the presence of combustible substances in the 
exhaust, is especially significant in case of biomass boilers. The paper presents 
results of the research and the optimization of the biomass combustion process  
in the 180 kW batch boiler. The studies described have been focused on the 
reduction of the pollutants emission, which was primarily realised by the 
modifications of the air feeding system. Results of the experiments and the CFD 
simulations have been compared and discussed. Both in case of the model as well 
as the experiment, positive influence of the modifications on the emission have 
been observed. 

Key words: combustion, air staging, CFD, biomass, boiler 
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KOMPUTEROWY PROGRAM DOBORU ZABEZPIECZEŃ 

ZIEMNOZWARCIOWYCH, JAKO ELEMENT POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA 
PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNYCH SN 

 
 

Wprowadzenie 
Poprawa ciągłości dostaw z sieci elektroenergetycznych jest obecnie 

najbardziej oczekiwana, biorąc pod uwagę różnice pomiędzy średnimi czasami 
przerw w zasilaniu i częstością występowania tych przerw przy zasilaniu z sieci 
dystrybucyjnych Polsce i w większości krajów europejskich. Wartości wskaźników 
ciągłości zasilania uzyskują obecnie znaczenie jako ważne narzędzia, mające 
wpływ na podejmowane decyzje dotyczące zarządzania sieciami dystrybucyjnymi  
i przesyłowymi. Duża liczba europejskich organów regulacyjnych przyjmuje 
instrumenty oddziaływujące na OSD (operator sieci dystrybucyjnej), zmierzające 
do utrzymania lub poprawy ciągłości dostaw. Zazwyczaj odbywa się to poprzez 
wyznaczanie referencyjnych wartości wskaźnika SAIDI (ang. System Average 
Interruption Duration Index) dla przerw długich do osiągnięcia dla danego 
operatora. Osiągniecie wartości referencyjnych gwarantuje uznanie kosztów 
działalności OSD na określonym uzasadnionym poziomie. Brak osiągnięcia 
wymaganych wskaźników prowadzi do ograniczenia przychodów do wartości 
niższej niż uzasadnione, a osiągnięcie lepszych wskaźników w stosunku  
do referencyjnych pozwala na osiąganie nadwyżki przychodów w stosunku do 
poziomu kosztów uzasadnionych. Wprowadzanie tego typu regulacji jakościowej 
rozpoczęto w Polsce w 2016 roku. 

Operatorzy sieci dystrybucyjnych poszukują zatem rozwiązań zmierzających 
do efektywnego obniżenia wartości wskaźników SAIDI. Celem takiej strategii 
powinno być:  

• określenie szczegółowych celów niezawodności, 
• określenie najbardziej opłacalnych sposobów, aby osiągnąć stawiane cele. 
Jednym z efektywnych sposobów, prowadzących do tego celu, jest właściwy 

dobór zabezpieczeń ziemnozwarciowych i optymalizacja warunków pracy punktu 
neutralnego w sieciach dystrybucyjnych. W tym celu opracowuje się programy 
komputerowe, wspierające pracę projektantów i inżynierów prowadzących 
eksploatację sieci. Działania takie okazują się pomocne w ograniczaniu 
całkowitego czasu przerw w zasilaniu, dzięki skracaniu czasu potrzebnego dla 
identyfikacji miejsca zwarcia linii. Ta redukcja czasu prowadzi do niższych wartości 
indeksów SAIDI i CAIDI (ang. Customer Average Interruption Duration Index),  
a także powoduje zmniejszenie energii niedostarczonej ENS (ang. Energy Not 
Supplied).  

Ważność kwestii właściwego doboru zabezpieczeń ziemnozwarciowych 
podkreśla fakt, że polskie doświadczenia eksploatacyjne sieci SN (średnich 
napięć) wskazują no to, że w tego typu sieciach, 70-80% wszystkich  
zakłóceń stanowią zwarcia doziemne.

1
 Ich intensywność jest relatywnie duża  

                                                           
1
 J. Lorenc, Admitancyjne zabezpieczenie ziemnozwarciowe. Poznań 2007 
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i z przeprowadzonych analiz wynika, że w ciągu roku na 100 km linii SN przypada 
od kilku do kilkunastu, a niekiedy do kilkudziesięciu doziemień. Są one powodem 
różnych zjawisk niekorzystnie wpływających na pewność i jakość zasilania 
odbiorców energii elektrycznej oraz na warunki ochrony przepięciowej linii i na 
poziom zagrożenia porażeniowego. Zwarcia z ziemią, w postaci niestabilnego łuku 
elektrycznego (zwarcia przerywane), mogą być powodem niebezpiecznych 
przepięć ziemnozwarciowych, których skutkiem może być utrata izolacji w innych 
miejscach sieci. Zwarcia doziemne mogą być źródłem zagrożenia porażeniowego. 
Dotyczy to przede wszystkim miejsca zakłócenia, ale może być również 
wyniesione poza to miejsce. W przypadku doziemień występujących na stacji 
SN/nN, prąd zwarciowy, płynący przez uziemienie stacji, może również wywołać 
niebezpieczne napięcia na przewodach ochronnych instalacji niskiego napięcia. 
Nie wyłączone tego typu zakłócenia powodują często uszkodzenia urządzeń 
elektroenergetycznych lub ich elementów konstrukcyjnych. 

W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z prawidłowym 
doborem zabezpieczeń ziemnozwarciowych i ich wartości nastawczych, 
wykonywanym za pomocą programu komputerowego. Jedną z pierwszych prób 
komputerowego doboru takich zabezpieczeń, z uwzględnieniem szerokiego 
kontekstu zagadnień ziemnozwarciowych, był program ZZ,

2
 który opracowano  

w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. Pierwsze wersje tej 
aplikacji powstały na początku lat 90-tych XX wieku. 

 
Program ziemnozwarciowy ZZ 
Na etapie projektowania sieci SN, w bieżącej eksploatacji i w analizach 

pozakłóceniowych, związanych z doziemieniami, pomocne jest wykorzystanie 
informatycznego narzędzia wspomagającego wyznaczania nastaw urządzeń 
Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej (EAZ). Tworzenie tego typu 
oprogramowania zostało dodatkowo pobudzone przez rozwój nowoczesnych 
zabezpieczeń cyfrowych i zastosowanie ziemnozwarciowych kryteriów 
admitancyjnych. Program ZZ umożliwia wykonywanie szeregu obliczeń 
określonych wielkości i parametrów ziemnozwarciowych, pomocnych przy 
projektowaniu i właściwym doborze urządzeń uziemiających punkt neutralny sieci, 
przekładników prądowych w obwodach składowych zerowych oraz zabezpieczeń 
ziemnozwarciowych. W podstawowych modułach programu ZZ realizowane są 
dwa obszary zadań obliczeniowych, które wykorzystują wspólną bazę danych. 
Pierwszy obejmuje:  

• obliczenia ustalonych wielkości ziemnozwarciowych (prądy pojemnościowe 
sieci i linii, prąd zwarcia doziemnego, prądy składowych zerowych linii, 
napięcie składowej zerowej sieci), 

• sprawdzanie warunków pracy zainstalowanych w liniach zabezpieczeń 
ziemnozwarciowych, 

• dobór najlepszego zabezpieczenia dla danych warunków, 
• wyliczenie nastaw zabezpieczeń, 

                                                           
2
 J. Lorenc, B. Staszak, System ziemnozwarciowy ZZ. Materiały. Seminarium naukowo-techniczne. 
Błociszewo 1997; B. Staszak, Ocena kryteriów zabezpieczeń ziemnozwarciowych sieci SN za 
pomocą komputerowego systemu analizy warunków zwarciowych. IX Konferencja Naukowo-
Techniczna ZKwE. Poznań 2004 
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• wskazanie możliwości ewentualnej poprawy układów ziemnozwarciowej 
automatyki zabezpieczeniowej, 

• analizę wpływu sposobu uziemiania punktu zerowego sieci, rodzaju 
automatyki wymuszania i innych czynników (np. prądów uchybowych 
filtrów składowych zerowych) na działanie zabezpieczeń, 

• analizę warunków działania zabezpieczeń na płaszczyźnie admitancji 
zespolonej, 

• szybkie wykrywanie błędów w doborze zabezpieczeń lub wartości 
nastawczych dla wybranego GPZ-u (Główny Punkt Zasilania),  

• analizę trudnych przypadków, wywołanych zwarciami oporowymi. 
W drugim zakresie zadań realizowany jest program sprawdzania warunków 

kompensacji ziemnozwarciowej. Wyznaczane są oceny stanu kompensacji 
ziemnozwarciowej oraz formułowane są zalecenia, które umożliwiają uzyskanie jej 
optymalnych parametrów. 

Cechujący aplikację ZZ łatwy sposób modelowania różnych konfiguracji sieci 
SN, dokonywania zmian parametrów poszczególnych urządzeń EAZ, pozwala 
uzyskać odpowiedź na pytania związane z złożonymi uwarunkowaniami zjawisk 
ziemnozwarciowych, występujących w sieciach średnich napięć.  

Podstawowe przyczyny problemów z prawidłowym doborem zabezpieczeń  
i ich wartości nastawczych powodowane są przede wszystkim: 

• dużą impedancją pętli zwarciowych, a w efekcie niskimi wartościami 
sygnałów składowej zerowej prądu, 

• dużą liczbą zwarć wysokooporowych w sieciach napowietrznych, 
• zmniejszaniem czułości działania członów pomiarowych, ograniczanej 

poziomem prądów uchybowych przekładników ziemnozwarciowych  
i wpływem asymetrii pojemnościowych poszczególnych linii, 

• różnymi sposobami pracy sieci (sposób uziemienia punktu neutralnego), 
zmiennymi w czasie eksploatacji (wyłączenia pół potrzeb własnych PW, 
czasowe załączanie układów automatyki wymuszania składowej czynnej 
AWSCz lub biernej AWSB, samoczynne załączenia rezerwy SZR). 

Zestaw rozpatrywanych w programie ZZ kryteriów zabezpieczeń 
ziemnozwarciowych obejmuje przede wszystkim te, które są najczęściej stosowane 
w polskich sieciach średniego napięcia. Analizowane są kryteria stosowane przez 
tradycyjne zabezpieczenia (nadprądowe zerowe, kierunkowe czynnomocowe  
i biernomocowe) oraz kryteria admitancyjne,

3
 zarówno podstawowe (admitancyjne 

Y0>, konduktancyjne G0>, susceptancyjne B0k, admitancyjno-porównawcze YY0), 
jak i złożone (YG0 lub B0k+G0k). Na rysunku nr 1 pokazano charakterystyki 
rozruchowe podstawowych kryteriów admitancyjnych. Obszary blokowania (brak 
zadziałania) zaznaczono kolorem białym.  

 
 
 
 

                                                           
3
 J. Lorenc, Admitancyjne zabezpieczenie ziemnozwarciowe. Poznań 2007; J. Lorenc, K. Marszałkie-
wicz, J. Andruszkiewicz: Admittance criteria for earth fault detection in substation automation systems 
in polish distribution power networks. XIV International Conference CIRED. Birmingham 1997;  
J. Lorenc, Admitancyjne zabezpieczenia ziemnozwarciowe dla sieci SN. „Automatyka Elektroenerge-
tyczna”, nr 2,1994, s. 6-8 



1308 
______________________________________________________________________________________________ 

Rysunek nr 1: Charakterystyki rozruchowe podstawowych kryteriów admitancyjnych 
 

 

   

 

 Y0> G0> YG0  
Źródło: Opracowanie własne 
 

We wszystkich zabezpieczeniach admitancyjnych, poza warunkiem 
rozruchowym, związanym z wielkością kryterialną (np. składową zerową admitancji 
Y0), do zadziałania wymagane jest spełnienie warunku napięciowego. I tak, dla 
kryterium admitancyjnego są to następujące relacje: 

 
|Y0p |> Y0n  i  U0p > U0n                                                                                                                    (1) 
 

gdzie 
Y0p − wartość pomiarowa składowej zerowej admitancji, 
Y0n − wartość nastawcza składowej zerowej admitancji, 
U0p − wartość pomiarowa składowej zerowej napięcia, 
U0n − wartość nastawcza składowej zerowej napięcia. 

 

W podobny sposób definiowane są warunki rozruchowe pozostałych kryteriów 
admitancyjnych. Na rysunku nr 2 przedstawiono charakterystyki rozruchowe 
kryteriów kierunkowych związanych z pomiarem susceptancji doziemnej oraz 
kryterium porównawczo-admitancyjne YY0. 

 

Rysunek nr 2: Charakterystyki rozruchowe kryteriów admitancyjnych analizowanych  

w programie ZZ 

 

 
 

 

 

 B0k B0k+G0k YY0  
Źródło: Opracowanie własne 
 

Kryterium YY0 opiera się na wykrywaniu przyrostu admitancji zerowej, 
mierzonej w linii doziemionej, po załączeniu urządzeń wymuszających dodatkowy 
prąd zwarcia z ziemią. Dla stwierdzenia przyrostu admitancji należy w czasie 
doziemienia mierzyć składowe zerowe prądu I0p i napięcie U0p przed oraz po 
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załączeniu urządzeń wymuszających oraz obliczyć różnicę admitancji doziemnej 
dla tych dwóch stanów. Kryterium to wykazuje wysoką czułość w wykrywaniu 
zwarć o dużej rezystancji przejścia RF. Jest szczególnie dedykowane dla sieci 
wyposażonych w urządzenia wymuszające dodatkowy prąd doziemienia  
(np. AWSCz lub AWSB). 

 
Badanie skuteczności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych 
Analiza porównawcza kryteriów ziemnozwarciowych jest podstawową 

procedurą weryfikującą proponowaną w aplikacji ZZ. W analizie tej określane są 
graniczne wartości rezystancji przejścia, dla których kryteria ziemnozwarciowe 
znajdują się w obszarze zadziałania. Przedstawione poniżej wyniki przykładowych 
analiz, wykonanych za pomocą aplikacji ZZ, dotyczą typowego dla polskich sieci 
dystrybucyjnych dwusekcyjnego GPZ-u, którego poszczególne sekcje pracują  
jako sieci skompensowane o doziemnym prądzie pojemnościowym równym  
105 A i 65 A. W punkcie neutralnym zainstalowano po 2 dławiki, pozwalające  
na zmiany współczynnika rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej s w zakresie 
wykorzystanym w analizach, przedstawionych w dalszej części artykułu. Obie 
sekcje wyposażono w urządzenia automatyki wymuszania składowej czynnej 
AWSCz. Do sekcji przyłączono po 10 pól liniowych. Część z tych linii to typowe 
linie napowietrzne, pozostałe to linie kablowe lub napowietrzno-kablowe,  
o zróżnicowanych wartościach doziemnych prądów pojemnościowych. Wartość 
nastawcza U0n członów napięciowych wynosiła 15 V. Analizy przeprowadzono dla 
linii kablowej o doziemnym prądzie pojemnościowym równym 30 A i napowietrznej 
o prądzie wynoszącym 5 A i dla konfiguracji sieci z zamkniętym łącznikiem 
sekcyjnym, co oznacza, że współczynniki udziału w doziemnym prądzie 
pojemnościowym sieci tych linii wynosiły odpowiednio 17,6% i 2,9%. W linii 
napowietrznej zainstalowano filtr składowej zerowej prądu w postaci układu 
Holmgreena o przekładni 200/5 [A/A], a w linii przekładnik Ferranti’ego o przekładni 
100/1. W analizie wykorzystano parametry określone w opcjach obliczeniowych 
programu ZZ: prąd uchybowy filtru składowej zerowej prądu równy 30 mA dla 
układu Holmgreena i 10 mA dla przekładnika Ferranti’ego. Zastosowano odpowie-
dnie współczynniki bezpieczeństwa kb i czułości kc dla poszczególnych kryteriów.  

Parametrem, który najpełniej informuje o stanie wzajemnych relacji między 
indukcyjnością dławików kompensujących a pojemnością doziemną sieci oraz  
o warunkach działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych, w takich sieciach jest 
współczynnik kompensacji ziemnozwarciowej s. Przeprowadzono szereg analiz dla 
różnych konfiguracji sieci, dla poszczególnych linii, badając zależność 
wykrywanych granicznych rezystancji przejścia RF przez zabezpieczenia 
wykorzystujące podstawowe kryteria ziemnozwarciowe. Badania wykonano dla 
zakresu zmian wartości współczynnika s między -40 % a +40 %. W praktyce, 
najczęściej zalecany zakres współczynnika s, dla stacji SN w polskim systemie 
elektroenergetycznym, to : 

 

5 % < s < 20 %                                                                                   (2) 
 

Badany zakres pokrywa obszar związany z normalnym warunkami pracy stacji 
SN oraz ze stanami wynikającymi z przełączeń sieciowych. 
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Na rysunku nr 3. przedstawiono analizę przeprowadzoną dla wybranej linii 
kablowej, natomiast na rysunku nr 4 dla linii napowietrznej. Wartość RF równa zero 
oznacza obszar blokowania działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego.  

 

Rysunek nr 3: Zależność wykrywanych rezystancji przejścia RF od współczynnika 
kompensacji ziemnozwarciowej s – analiza dla linii kablowej o współczynniku udziału 
równym 17,6%  

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek nr 4: Zależność wykrywanych rezystancji przejścia RF od współczynnika 
kompensacji ziemnozwarciowej s – analiza dla linii napowietrznej o współczynniku udziału 
równym 2,9%  

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Zauważa się charakterystyczny rozkład czułości dla kryteriów admitancyjnych 
(G0>, YG0, YY0) i kierunkowego czynnomocowego (w tym wypadku jednak 
uwidacznia się mniejszy zasięg wykrywanych rezystancji przejścia w całym 
zakresie zmienności współczynnika rozstrojenia s). Maksymalna czułość dla tych 
kryteriów przesunięta jest w kierunku obszaru niedokompensowania. Powyższa 
prawidłowość nie dotyczy kryterium Y0>, które w linii kablowej dla sieci 
niedokompensowanej traci warunki do działania. 

Czułość kryterium nadprądowego I0> jest najmniejsza, a wzrasta (przeciwnie 
do pozostałych kryteriów) z większym rozkompensowaniem sieci. Daje się też 
zauważyć zdolność do działania zabezpieczenia nadprądowego w linii o niewielkim 
współczynniku udziału (rysunek nr 4) w całym zakresie badanego współczynnika s. 

Dla analizowanej konfiguracji sieci nie istnieją warunki do działania 
zabezpieczenia susceptancyjnego B0k. Szansę na zadziałanie, kryterium B0k 
uzyskuje w obszarze niedokompensowania. Kryterium susceptancyjne przezna-
czone jest głównie dla sieci o izolowanym punkcie neutralnym. Kryteria kierunkowe 
są wrażliwe na zmiany konfiguracyjne w sieci. Przy zbyt czułym ich nastawianiu, 
znacznie wzrasta ich wrażliwość na wpływ asymetrii naturalnej, 

Z dalszych badań wynika między innymi, że kryteria admitancyjne 
charakteryzują się zdecydowanie największą czułością i wykazują równocześnie 
najmniejszą podatność na zmiany sposobu pracy punktu neutralnego  
i przełączenia w sieci. 

Szczególnie szeroki zakres zastosowań cechuje kryteria admitancyjne 
łączone. W połączeniu z członem G0> może zostać wykorzystane w sieciach 
uziemionych przez rezystor. Kryterium YG0 pozwala na prawidłową lokalizację linii 
doziemionych w sieciach SN o różnych sposobach łączenia punktu neutralnego  
z ziemią. Ma to bardzo istotne znaczenie podczas wzajemnego rezerwowania  
się sieci o odmiennych uziemieniach punktów neutralnych. Z analiz wynika, że  
w sieciach skompensowanych, wyposażonych w urządzenia AWSCz lub 
uziemionych przez rezystor, zawsze, co najmniej jedno z kryteriów uzyska warunki 
do pobudzenia. Natomiast po przejściu sieci w układ pracy o izolowanym punkcie 
neutralnym, linie mogą być skutecznie chronione przez człon Y0>. 

Z przytoczonych analiz wynika również to, jak bardzo istotnym zagadnieniem 
jest utrzymywanie odpowiedniego stopnia kompensacji ziemnozwarciowej. 

 
Układy kompensacji ziemnozwarciowej 
Najczęściej wykorzystywanym elementem kompensującym doziemne prądy 

pojemnościowej w polskich sieciach SN jest statyczny dławik o zaczepowej 
regulacji reaktancji indukcyjnej. W sieciach o dużej ilości przełączeń odcinków linii 
pojemność doziemna ulega zmianom, czego następstwem jest znaczne 
rozstrojenie kompensacji ziemnozwarciowej sieci poza wartości wymagane.  
W takich wypadkach wiedza o aktualnym stanie kompensacji (wartości 
współczynnika rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej s) jest słaba. 

Do niedawna podstawową metodą pozyskiwania informacji o wartościach 
doziemnych prądów pojemnościowych w sieciach SN polskich spółek dystrybu-
cyjnych była metoda techniczna, polegająca na pomiarze wykonywanym podczas 
doświadczalnego zwarcia z ziemią. Uciążliwość tej metody związana jest 
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z koniecznością wyłączenia linii. Ponadto, występowanie znaczących prądów 
zwarciowych i przepięć niosło ze sobą ryzyko uszkodzenia izolacji kabli oraz 
urządzeń stacji SN i było podstawą decyzji o zaniechaniu pomiarów przez dłuższy 
czas.  

Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie techniki pomiaru doziemnych 
parametrów sieci skompensowanych za pomocą układów MPZ.

4
 Opracowany  

w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej miernik działa w oparciu  
o metody, w których sygnały pomiarowe uzyskuje się po włączeniu w obwody 
doziemne sieci dodatkowego źródła energii. Najpopularniejsze rozwiązanie 
konstrukcyjne, w formie urządzenia przenośnego, wymaga dostępu do niskona-
pięciowego uzwojenia, przeznaczonego do współpracy z układem wymuszania 
składowej czynnej AWSCz w dławiku kompensującym.  

Pozostaje do rozwiązania zagadnienie właściwego ustawienia stopnia 
kompensacji sieci za pomocą dławików. 

W ofertach producentów statycznych dławików pojawiają się urządzenia  
o prądach kompensujących w przedziałach: 15-30 A, 20-40 A, 30-60 A, 40-80 A, 
60-120 A i 90-180 A, gdzie każdy przedział regulacyjny dzielony jest na pięć stopni 
zaczepowych. Stosowanie równolegle połączonych dławików o różnych 
parametrach pozwala na precyzyjne dopasowywanie reaktancji uziemiającej  
do potrzeb sieciowych. Jeżeli w układzie kompensacji użyte zostaną dławiki  
z zakresu 15-30 A, to minimalna wartość regulacyjna prądu indukcyjnego wynosi 
3,75 A, natomiast w dławiku 90-120 A jest to aż 22,5 A. W związku z tym, 
możliwości zestrojenia dławika z siecią zależą od prądu pojemnościowego sieci  
i od rozwiązania układu kompensującego. Dodatkowo, w sieciach o częstych 
przełączeniach odcinków linii, pojemność doziemna ulega zmianom, co powoduje, 
że stopień zestrojenia w wielu przypadkach odbiega od wartości wymaganej,  
a wiedza o aktualnym stanie kompensacji jest bardzo słaba. Dotyczy to przede 
wszystkim wartości współczynnika s, ale nierzadko również jego znaku.  

Trwałe utrzymywanie w sieci pożądanych warunków do kompensacji 
ziemnozwarciowej przy użyciu dławików z regulacją zaczepową, jest w praktyce 
bardzo trudne do zrealizowania. Natomiast jest to możliwe po zastosowaniu 
urządzeń kompensujących z regulacją nadążną, które posiadają zdolność do 
ciągłego dopasowywania reaktancji indukcyjnej do aktualnych parametrów 
doziemnych sieci.

5
 

 
 

                                                           
4
 J. Lorenc, W. Hoppel, B. Staszak, Układ pomiaru parametrów ziemnozwarciowych w kompenso-
wanych sieciach SN, Narada Techniczna Aparatura Zabezpieczeniowa i Systemy Komunikacyjne  
w Elektroenergetyce. Ceske Budejovice 2001, s. 25-31; J. Lorenc, K. Musierowicz, Układ automaty-
cznego pomiaru parametrów doziemnych kompensowanych sieci SN, V Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa Aktualne problemy automatyki w energetyce. Gliwice 1989, s. 246-251;  
B. Staszak, J. Lorenc, J. Handke, Określenie doziemnych prądów pojemnościowych sieci SN  
za pomocą miernika MPZ, XVI Ogólnopolska Konferencja 2013 Zabezpieczenia Przekaźnikowe  
w Energetyce. Licheń Stary 2013, s. 117-122 

5
 J. Lorenc, M. Trybus, B. Staszak, Automatyczne sterowanie kompensacją ziemnozwarciową  
w sieciach SN przy wykorzystaniu miernika parametrów ziemnozwarciowych, „Wiadomości Elektro-
techniczne,” 2013, nr 12, s. 34-36; J. Andruszkiewicz, J. Lorenc, B. Staszak, Zasady sterowania 
kompensacją pojemnościowych prądów ziemnozwarciowych w sieciach SN dla poprawy ciągłości  
i jakości zasilania, „Przegląd naukowo-metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, Rok IX, Nr 1/2016 
(30), s. 1397-1408 
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Podsumowanie 
W dotychczas stosowanych metodach doboru zabezpieczeń 

ziemnozwarciowych i określania ich nastaw, niski poziom ziemnozwarciowych 
sygnałów pomiarowych, ich uzależnienie od rezystancji przejścia, od poziomu 
wielkości uchybowych, asymetrii parametrów doziemnych linii oraz zmian 
konfiguracji sieci, są powodem występowania trudności z prawidłowym doborem 
zabezpieczeń i ich nastaw, często uniemożliwiają szybką korektę w przypadku 
zmian wielkości ziemnozwarciowych. 

Poza wymienionymi na wstępie obszarami zastosowań (projektowanie  
sieci SN, eksploatacja i analizy pozakłóceniowe) programu ziemnozwarciowego 
ZZ, obecnie rysuje się perspektywa wykorzystania tego programu jako elementu 
ściśle współpracującego z systemami nadzoru przy uaktywnianiu kryteriów  
i określaniu nowych wartości nastawczych rozproszonych elementów automatyki 
zabezpieczeniowej. 

Program ZZ posiada cechy inteligentnego systemu, pozwalającego na szybką  
i rozległą analizę wielkości pomiarowych zakłóceń ziemnozwarciowych i precyzyjną 
ocenę skuteczności stosowania poszczególnych kryteriów; w efekcie automatyzuje 
proces doboru nastaw i ułatwia podejmowanie właściwych decyzji przez służby 
zabezpieczeniowe. Dotyczy to też analiz działania zabezpieczeń w przypadku 
wystąpienia zwarć wysokooporowych.

6
 

Ważną rolę pełni ta część analiz wykonywanych za pomocą programu, które 
dotyczą kompensacji ziemnozwarciowej. W tym zakresie uwzględniono także 
pracę dławików z układami kompensacji nadążnej. 

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące właściwego doboru 

zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach SN oraz możliwości, jakie stwarza 
program komputerowy do wyznaczania wartości nastawczych tych zabezpieczeń  
i oceny ich skuteczności działania. Drugim zadaniem programu są analizy 
parametrów kompensacji ziemnozwarciowej. W przytoczonych przykładach 
pokazano zależności skuteczności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych  
od warunków kompensacji. Zwrócono uwagę na rolę, jaką mogą pełnić dławiki 
pracujące w układach kompensacji nadążnej. 

Słowa klucze: zwarcie doziemne, sieć SN, elektroenergetyczna automatyka 
zabezpieczeniowa, kompensacja ziemnozwarciowa 

 
Summary 
The issues concerning the influence of proper selection of earth-fault 

protection criterion on MV network operation safety and the possibilities offered by 
the computer aided protection setting values improving the protection  

                                                           
6
 J. Lorenc, J. Handke, A. Kwapisz, B. Staszak, P. Balcerek, New solution of identification of high-
impedance earth-fault in compensated MV network, CIRED 22nd International Conference on 
Electricity Distribution. Stockholm 2013; M. Łukowicz, Metody wykrywania zwarć wysokooporowych  
w napowietrznych liniach elektroenergetycznych. Wrocław 2013. J. Lorenc, W. Hoppel, B. Staszak,  
M. Szperkowska, Nowe rozwiązania w automatyce ziemnozwarciowej sieci SN, Komitet Automatyki 
Elektroenergetycznej SEP, XVII Ogólnopolska Konferencja Zabezpieczenia Przekaźnikowe  
w Energetyce. Karpacz 2014; B. Staszak, A. Pokojski, Przykłady zwarć wysokooporowych w liniach 
SN, Konferencja Naukowo-Techniczna „Współczesna problematyka sieci średnich napięć”. Opalenica 
2014 
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effectiveness are considered in this paper. The specialised computer program for 
this purpose is able additionally to analyse the parameters of earth fault current 
compensation. The presented examples demonstrate the dependence of earth 
fault protection performance in relation to earth fault current compensation 
conditions. Attention has been paid to the effective role of chokes with variable 
reactance able to follow the earth fault current magnitude applied in capacitive 
earth fault current compensation systems. 

Key words: earth faults, medium voltage power distribution network, 
protection automation, earth fault compensation 
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Jacek HANDKE, Bartosz OLEJNIK 
Politechnika Poznańska  
Wydział Elektryczny 
 

DZIAŁANIA POLSKICH OPERATORÓW SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO  
W KIERUNKU ZMNIEJSZENIA WSPÓŁCZYNNIKÓW ZWIĄZANYCH  

Z PRZERWAMI W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 
 
1. Wstęp 
Poważnym wyzwaniem dla wszystkich operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD) 

jest sprostanie wysokim wymaganiom zarówno odbiorców, jak i ustawodawców, 
dotyczących jakości energii elektrycznej. Jakość ta, rozumiana szeroko,  
jest uzależniona od działań nie tylko po stronie wytwórców energii, ale także 
inwestycji prowadzonych w sieci dystrybucyjnej.  

W Urzędzie Regulacji Energetyki zarejestrowanych jest aktualnie 171 
operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD),

1
 przy czym ponad połowa z nich  

to operatorzy czysto przemysłowi, działający tylko na obszarze konkretnych 
zakładów. Do największych OSD, działających na terenie Polski, zalicza  
się następujące podmioty: TAURON Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A., 
ENERGA Operator S.A., ENEA Operator S.A. oraz RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 
(Rysunek nr 1).  

 

Rysunek nr 1: Zasięg największych operatorów elektroenergetycznego systemu 

dystrybucyjnego 
 

 
Źródło: http://www.orange.pl/kid,4003934121,id,4003938952,title,Operatorzy-System 

ow-Dystrybucyjnych,helparticle.html (pobrano 17.12.2015 r.) 

                                                           
1 
 http://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/operatorzy-systemow-el/787,Operatorzy-systemow-elektroener 
getycznych-dane-adresowe-i-obszary-dzialania.html (pobrano 18.12.2015 r.) 

 

http://www.orange.pl/kid,4003934121,id,4003938952,title,Operatorzy-Syste
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Wszyscy operatorzy prowadzą działania inwestycyjne i organizacyjne, których 
celem jest m.in. obniżenie wartości tzw. wskaźników jakościowych, określających 
ciągłość dostarczania energii do odbiorców. 

 
2. Przerwy w dostawie energii elektrycznej i opisujące je współczynniki 
W ogólnym przypadku można podzielić przerwy w dostawie energii 

elektrycznej na planowe i nieplanowe. Przerwy planowe to takie, które  
wynikają z programu prac eksploatacyjnych sieci. Czas ich trwania liczony jest  
od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii 
elektrycznej. O każdej planowej przerwie, OSD musi informować z tygodniowym 
wyprzedzeniem: 

- odbiorców zasilanych napięciem do 1 kV, w tym komunalnych –  
z wykorzystaniem prasy, Internetu lub innych ogólnodostępnych mediów, 
także prze lokalnie wywieszane ogłoszenia, 

- odbiorców zasilanych napięciem pow. 1 kV – indywidualnie, przekazując 
informację np. listownie lub telefonicznie. 

W przypadku niepoinformowania odbiorców o planowej przerwie, jest ona 
traktowana jako przerwa nieplanowa. 

W Tabeli 1 przedstawono podział przerw, z uwagi na ich czas trwania. 
 

Tabela nr 1: Podział przerw w dostawie energii elektrycznej, z uwagi na czas trwania 
 

typ przerwy mikroprzerwa krótka długa bardzo 
długa 

katastrofalna 

czas 
trwania 

<1 s 1 s-3 min 3 min-12 h 12-24 h >24 h 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki
2
 określa także maksymalne 

dopuszczalne czasy trwania przerw w dostawie energii dla poszczególnych grup 
przyłączeniowych odbiorców. W przypadku podmiotów zasilanych napięciem 
niższym od 1 kV, maksymalny czas dla jednej przerwy nie może być większy  
od 16 godzin dla przerwy planowanej oraz 24 godziny dla nieplanowanej. Czas 
trwania przerw w roku, stanowiący sumę czasu trwania przerw jednorazowych 
długich oraz bardzo długich, limituje się do 35 godzin dla przerw planowanych oraz 
48 godzin dla nieplanowanych. 

Odbiorcy, podłączeni do napięcia wyższego od 1 kV, powyższe czasy mają 
ustalane indywidualnie. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku  
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenerge-
tycznego, każdy operator podaje do publicznej wiadomości wartości następujących 
wskaźników: 

- SAIDI dla przerw planowanych i nieplanowanych, 
- SAIFI dla przerw planowanych i nieplanowanych, 
- MAIFI. 

                                                           
2 
 §40, ust. 5, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 
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Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej SAIDI 
definiowany jest jako suma iloczynów czasu trwania przerwy i liczby odbiorców 
narażonych na działanie tej przerwy w ciągu roku, podzielona przez łączną liczbę 
obsługiwanych odbiorców:

3
 

 

 
      

       

 
 (1) 

gdzie 
tpd – czas trwania przerwy długiej,  
Npd – liczba odbiorców narażonych na skutki przerwy,  
N – łączna liczba odbiorców obsługiwana przez operatora. 

 

Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich SAIFI definiowany 
jest jako liczba wszystkich tych przerw w ciągu roku, podzielona przez łączną 
liczbę obsługiwanych odbiorców:

4
 

 

       
   

 
 (2) 

gdzie 
npd – łączna liczba wszystkich przerw długich u odbiorców,  
N – liczba odsługiwanych przez operatora odbiorców energii elektrycznej. 

 

3. Wskaźniki ciągłości dostaw energii elektrycznej u największych 
polskich operatorów systemu dystrybucyjnego 

Wszyscy operatorzy systemu dystrybucyjnego zobowiązani są zamieszczać 
na swojej stronie internetowej wartości wskaźników ciągłości dostaw energii 
elektrycznej w minionym roku kalendarzowym. W niniejszym artykule rozpatrywane 
będą wskaźniki deklarowane przez pięciu największych dystrybutorów.  
Liczba obsługiwanych odbiorców w latach 2012 i 2015 została zestawiona w tabeli 
nr 2 i zwizualizowana na rysunku nr 2. 

 

Tabela nr 2: Najwięksi polscy operatorzy systemu dystrybucyjnego wraz z liczbą 

odbiorców w latach 2012 i 2015  
 

Nazwa OSD ENEA ENERGA TAURON PGE 
RWE 

STOEN 

Liczba odbiorców  
w 2012 roku [tys.] 

2421,074 2916,767 5301,511 5164,75 938,508 

Liczba odbiorców  
w 2015 roku [tys.] 

2460,758 2950,595 5332,731 5263,722 978,628 

Przyrost liczby 
odbiorców 2012-

2015 [%] 
1,64 1,16 0,59 1,92 4,27 

Źródło: Strony internetowe Operatorów 
 
 
 
 

                                                           
3 
 §41 ust. 2, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 

4
  Ibidem 
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Rysunek nr 2: Liczba odbiorców w sieciach największych polskich OSD 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych Operatorów 
 

Zgodnie z danymi umieszczanymi na stronach internetowych operatorów,
5
 

spółką dystrybucyjną z największą liczbą odbiorców był Tauron Dystrybucja S.A. 
Przedsiębiorstwo to dostarcza energię do 5 332 731 klientów. Kolejnym w rankingu 
operatorem jest PGE Dystrybucja, z liczbą 5 263 722 odbiorców. Trzecim pod 
względem liczby obsługiwanych klientów dystrybutorem energii elektrycznej jest 
Energa Operator S.A. z liczbą klientów wynoszącą 2 950 595. Poznański Enea 
Operator S.A. jest dostawcą energii dla 2 460 758 odbiorców, natomiast stołeczna 
spółka RWE Stoen sp. z o.o. dla 978 628 odbiorców. 

Warto nadmienić, że w okresie od 2012 do 2015 roku, każdy z kluczowych 
operatorów systemu dystrybucyjnego zanotował wzrost liczby odbiorców. 
Największą zwyżką może pochwalić się RWE Stoen – przyrost o 4,27%. 

W tabeli nr 3 zestawiono wartości współczynników SAIDI oraz SAIFI dla 
przerw planowanych (czcionką prostą) i nieplanowanych (czcionką pochyłą)  
w pięciu spółkach dystrybucyjnych za okres od 2011 do 2015 roku. 

 

Tabela nr 3: Współczynniki SAIDI oraz SAIFI dla przerw planowych i nieplanowych  

u największych polskich OSD 
 

Operator 

SAIDI [min] SAIFI [szt./odb] 

planowane 

nieplanowane 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

ENEA 
139,38 

362,72 

133,09 

356,25 

127,39 

353,5 

106,09 

219,43 

110,12 

372,7 

0,62 

4,86 

0,57 

4,49 

0,51 

4,18 

0,49 

3,21 

0,51 

5,35 

ENERGA 
130,4 

418,7 

83,7 

221,1 

71,1 

235,7 

58,4 

198,3 

46,4 

213,8 

0,59 

4,84 

0,43 

3,39 

0,42 

2,92 

0,39 

3,14 

0,34 

3,08 

  

                                                           
5 

www.operator.enea.pl (pobrano 15.02.2016 r.); www.energa-operator.pl (pobrano 15.02.2016 r.;) 
www.tauron-dystrybucja.pl (pobrano 15.02.2016 r.); www.pgedystrybucja.pl (pobrano 15.02.2016 r.); 
www.rwestoenoperator.pl (pobrano 15.02.2016 r.) 
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Operator 

SAIDI [min] SAIFI [szt./odb] 

planowane 

nieplanowane 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

TAURON 
151,12 

231,45 

164,63 

197,51 

159,69 

192,9 

104,73 

150,18 

69,42 

207,35 

0,8 

3,85 

0,88 

3,07 

0,76 

2,98 

0,62 

2,74 

0,46 

3,08 

PGE 
202,24 

365,45 

196,02 

318,09 

184,14 

315,93 

194,62 

241,58 

158,89 

272,16 

1,04 

4,67 

0,84 

3,7 

0,72 

3,77 

0,7 

3,25 

0,7 

4,01 

RWE 
STOEN 

14,97 

60,12 

16,04 

58,92 

18,3 

74,6 

19,05 

60,78 

14,26 

62,81 

0,16 

1,34 

0,15 

1,27 

0,13 

1,47 

0,16 

1,29 

0,17 

1,31 

Źródło: Strony internetowe Operatorów 
 

Pod kątem współczynników SAIDI oraz SAIFI dla przerw planowanych  
i nieplanowanych, na przestrzeni lat najbardziej niezawodnym operatorem jest 
RWE Stoen. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest stosunkowo prosta – spółka 
operuje w zasadzie tylko na terenie Aglomeracji Warszawskiej, a sieć SN na tym 
terenie jest wykonana w większości z kabli.

6
 Sieć kablowa, z uwagi na swoją 

specyfikę, nie jest narażona na działanie np. czynników atmosferycznych,  
co znacząco sprzyja jej niezawodności.  

Rysunki nr 3, 4, 5 i 6 przedstawiają zmiany współczynników SAIDI oraz SAIFI 
dla przerw planowanych i nieplanowanych u poszczególnych operatorów w latach 
2011-2015. 

 

Rysunek nr 3: SAIDI dla przerw   Rysunek nr 4: SAIDI dla przerw 

planowanych      nieplanowanych 

  
  

                                                           
6 

www.rwestoenoperator.pl (pobrano 15.02.2016 r.) 
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Rysunek nr 5: SAIFI dla przerw 

planowanych 

Rysunek nr 6: SAIFI dla przerw 

nieplanowych 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych Operatorów 
 

Największy spadek wartości współczynnika SAIDI dla przerw planowanych,  
w rozpatrywanych latach, zanotowała spółka Energa Operator, przy czym zmiana 
wynosiła około 64%. Najgorszą względną zmianą wartości SAIDI dla przerw 
planowych cechuje się RWE Stoen, w przypadku którego zanotowano spadek 
współczynnika o ok. 5%. Niemniej jednak, spółka ta lideruje pod względem 
wartości współczynnika we wszystkich rozpatrywanych latach. 

Podobna sytuacja daje się zauważyć w przypadku SAIDI dla przerw 
nieplanowanych, przy czym Energa odnotowuje spadek wartości tego 
współczynnika o ok. 49%. W RWE Stoen współczynnik wzrósł o ok. 4%, przy czym 
jego wartość bezwzględna jest we wszystkich latach zdecydowanie najniższa 
spośród wszystkich rozpatrywanych OSD. 

SAIFI dla przerw planowych największemu zmniejszeniu uległo w dwóch 
spółkach: Energa Operator oraz Tauron – w obu po ponad 40%. Najgorzej, pod 
względem tego współczynnika, prezentuje się znów RWE Stoen (wzrost o 5%), 
jednak biorąc pod uwagę bezwzględną wartość, operator jest niedościgniony przez 
innych. 

Współczynnik SAIFI dla przerw nieplanowych zmieniał się najbardziej 
znacząco u Energi Operator (spadek o 36%) oraz Tauronu (spadek o 20%). 
Najmniejszą zmianę odnotowano w RWE Stoen (spadek o 2%). Należy zwrócić 
uwagę, że Enea zanotowała wzrost o 10%. 
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Podsumowując – największe postępy w obniżaniu współczynników SAIDI oraz 
SAIFI notuje się u Energi Operator, natomiast od lat niedoścignionym dla innych 
pozostaje RWE Stoen. 

Zgodnie z danymi podawanymi przez Polskie Towarzystwo Przesyłu  
i Rozdziału Energii elektrycznej,

7
 w 2014 roku wartości współczynników dla 

wszystkich operatorów systemu dystrybucyjnego w Polsce wynosiły: 
- SAIDI dla przerw planowanych: 119,5 min., 
- SAIDI dla przerw nieplanowanych: 192,0 min., 
- SAIFI dla przerw planowanych: 0,6 szt./odb., 
- SAIDI dla przerw nieplanowanych: 3,0 szt./odb. 
Wg PTPiREE, od 2011 do 2014 roku obniżono wskaźniki SAIDI i SAIFI 

odpowiednio o 28% i 26%. Oznacza to, że przerwy długie w dostawach energii 
elektrycznej do odbiorców w Polsce, związane w dużej mierze z nieprzewidzianymi 
awariami, zostały skrócone o prawie 

1
/3 w ciągu ostatnich trzech lat. 

 
4. Metody obniżania współczynników SAIDI oraz SAIFI 
Działania inwestycyjne, realizowane przez operatorów systemów dystry-

bucyjnych i operatora systemu przesyłowego, mają za zadanie zwiększenie 
niezawodności dostaw energii elektrycznej do każdego z 17 milionów odbiorców  
w Polsce. Skala i zasięg prowadzonych inwestycji są znaczne. Pięciu największych 
OSD oraz operator systemu przesyłowego przeznaczą około 42 mld złotych

8
  

na inwestycje, które prowadzone będą do 2019 roku. Obniżenie wskaźników 
mierzących średni czas trwania przerw i ich liczbę, nad czym pracują operatorzy, 
będzie miało pozytywne przełożenie na przyspieszenie rozwoju polskiej gospodarki 
i wzrost bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa. 

Można wyróżnić nastepujący podział metod obniżania współczynników SAIDI 
oraz SAIFI: 

- organizacyjne, 
- techniczne. 
Jedną z ważniejszych metod organizacyjnych jest plan zdecydowanego 

działania, mający na celu zmniejszenie wskaźników SAIDI oraz SAIFI. Doskonałe 
efekty na tym polu uzyskała Energa Operator, która wprowadziła specjalny 
program organizacyjny, definiujący 8 kluczowych inicjatyw operacyjnych  
i 19 inicjatyw wsparciowych. Dla każdej inicjatywy kluczowej, operator opracował 
dokładny plan rzeczowy i finansowy, określono także siłę oddziaływania tych 
przedsięwzięć na poziom redukcji wskaźników SAIDI i SAIFI. Zainicjowane zostały 
także działania związane z pracą sieci, do których można w Enerdze zaliczyć  
np. opracowanie procedur likwidacji awarii masowych, wdrożenie ścisłych zasad 
prowadzenia oględzin i wycinek drzew pod liniami, zwiększenie udziału prac pod 
napięciem ogólnie prowadzonych w sieci SN działań. Wprowadzono 
specjalizowane systemy informatyczne, które mają za zadanie wsparcie dyżurnych 
rejonowych dyspozycji ruchu i na bieżąco informować o pojawiających się 
zakłóceniach. Uwzględniono motywację kadry, zwłaszcza na średnim i wysokim 
szczeblu, jako ważnego czynnika.

9
 

                                                           
7 
 Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna – raport PTPiREE 

8 
Ibidem 

9 
S. Kubacki, Poprawa SAIDI i SAIFI: cztery kroki ku niezawodności, „Energia Elektryczna”, nr 5/2013 
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Warto także dodać, że z początkiem 2016 roku wprowadzona została tzw. 
regulacja jakościowa OSD, w której dochody spółek dystrybucyjnych regulowane 
będą w zależności od wartości współczynników określających jakość energii 
elektrycznej. 

 

Rysunek nr 7: Linia napowietrzna z przewodami izolowanymi na słupie drewnianym 
 

 
Źródło: www.ensto.com/ru/newsroom/articles/101/1/excel_fxcel_axces (pobrano 

19.02.2015 r.) 
 

Do metod technicznych zaliczyć można działania związane z inwestycjami  
w sieci. Do najpopularniejszych i najbardziej efektywnych należą modernizacje  
linii napowietrznych i zastępowanie ich liniami napowietrznymi izolowanymi 
(Rysunek nr 7) lub liniami kablowymi. Trzeba pamiętać, że najczęstszym powodem 
awarii długiej w sieci są zakłócenia wywołane zdarzeniami atmosferycznymi. Sieci 
kablowe czy też napowietrzne izolowane wykazują znacznie większą odporność  
na tego typu zakłócenia, zmniejszając tym samym wartości współczynników. 
Istnieje także współcześnie możliwość bardzo szybkiej (kilka godzin) budowy 
tymczasowej linii napowietrznej, z wykorzystaniem bardzo lekkich słupów 
kompozytowych i linii izolowanych. 

Nie bez znaczenia jest jakość osprzętu stosowanego do budowy linii –  
im wyższa, tym większa pewność zasilania i tym samym mniejsze ryzyko 
niedostarczenia energii odbiorcom. Nowoczesny osprzęt kablowy umożliwia także 
niemal natychmiastowe załączenie linii po założeniu np. głowicy kablowej. W tanim 
i niskiej jakości osprzęcie trzeba czekać godziny na to, aby takie załączenie było 
możliwe. 
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Obecnie panujące trendy pokazują, że do zmniejszenia współczynników 
opisujących ciągłość dostaw energii elektrycznej przyczyniają się także 
instalowane w głębi sieci SN wyłączniki sterowane drogą radiową. Urządzenia 
takie wyposażone są w kompletny zestaw zabezpieczeń i automatyk, pozwalający 
wyłączyć tylko ściśle określony, niewielki fragment sieci. 

 
5. Działania największych operatorów sieci dystrybucyjnej, mające  

na celu zmniejszanie współczynników SAIDI i SAIFI w ostatnich latach 
5.1. ENEA Operator S.A. 

Począwszy od 2011 roku, Enea Operator S.A. inwestuje w swoją sieć niemal 
1 mld złotych rocznie. Jeśli tempo takie zostanie utrzymane, to przez najbliższe  
3 lata, operator wybuduje lub zmodernizuje prawie 10000 km linii napowietrznych  
i kablowych, wybuduje prawie 3000 stacji elektroenergetycznych SN/nn oraz 
zmodernizuje kolejnych 830 stacji. Wymianie podlegnie ok. 6600 transformatorów.  

Enea rozwija także sieć WN, budując nowe linie i GPZ-ty (Główne Punkty 
Zasilania z transformatorami WN/SN). Wśród inwestycji można wymienić  
np. budowę linii 110 kV Mirosławiec-Czaplinek, czy gruntowną modernizację linii 
Pomorska-Goleniów. Te dwa przedsięwzięcia znacząco poprawią niezawodność 
sieci w okolicach Szczecina. Kolejne to budowa GPZ Babimost, wraz z urucho-
mieniem linii WN Lubiechna Wielka-Sulęcin, modernizacja GPZ Kostrzyn n/Odrą 
czy GPZ Braniborska w Zielonej Górze.

10
 

Wszystkie inwestycje poprawią parametry jakościowe energii, rozwiną 
możliwości przyłączeniowe, podniosą rezerwy mocy i elastyczność w prowadzeniu 
ruchu sieci. 

Te oraz inne działania pozwoliły zmniejszyć wskaźniki określające ciągłość 
dostaw energii elektrycznej do poziomu opisanego w rozdziale 3. 

 
5.2. Energa Operator S.A. 

Do 2019 roku Energa Operator S.A. planuje przeznaczyć na modernizację 
swojej sieci ok. 800 mln zł. W ramach wspominanego już programu poprawy 
ciągłości zasilania, operator realizuje od kilku lat szereg inwestycji, których 
głównym celem jest możliwość zdalnego sterowania linii SN oraz wzmocnienie ich 
odporności na działanie warunków atmosferycznych. Operator przygotowuje się  
do wdrożenia systemu FDIR, celem którego będzie wykrywanie zwarcia w linii SN  
i automatyczne izolowanie jej od poprawnie pracujących. Wszystkie inwestycje  
są skrupulatnie analizowane przez ekonomistów – wyznaczane są wielkości 
określające wartość nakładów finansowych niezbędnych do poniesienia,  
w stosunku do zmniejszenia współczynnika SAIDI. Tym samym do realizacji 
priorytetowej wybierane są tylko najbardziej efektywne projekty. 

Automatyzacja sieci SN umożliwia zdalną rekonfigurację sieci w taki sposób, 
aby zasilić odbiorców z nieuszkodzonych odcinków w czasie znacznie krótszym  
w porównaniu do manualnych zmian w układzie przez ekipy pogotowia 
energetycznego. Jeśli zaimplementowany zostanie system FDIR, to czas ten 
ulegnie skróceniu do wartości mniejszej niż 3 minuty. Aby rozwiązanie 
funkcjonowało poprawnie, Energa wdraża system łączności cyfrowej w standardzie 
TETRA. 

                                                           
10 

Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna – raport PTPiREE 
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5.3. PGE Dystrybucja S.A. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, PGE Dystrybucja uruchomiła 

„Program Redukcji Przerw w Dostawach Energii Elektrycznej”, który w spółce ma 
charakter priorytetowy. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń operatora,  
w ramach programu, określono najbardziej istotne obszary rozwoju oraz 
wyznaczono cztery główne cele. PGE Dystrybucja skupia się na zwiększeniu 
racjonalizacji operacyjnej Planu Rozwoju spółki oraz efektywności wdrożenia 
inwestycji redukujących SAIDI. Jednocześnie, dzięki poprawie efektywności 
lokalizacji i usuwania awarii, w tym procedur służb pogotowia energetycznego, 
skutki programu będą bezpośrednio odczuwalne przez klientów. Podobne korzyści 
przyniesie modernizacja najbardziej awaryjnych elementów infrastruktury, czyli linii 
SN, połączona z automatyzacją sieci.  

Ostatnie zadanie, tj. diagnostyka i przygotowanie wytycznych dla budowy 
standardów z zakresu organizacji pracy służb eksploatacyjnych, da możliwość 
dalszych prac nad długoterminową poprawą jakości energii. 

Proponowany przez PGE Dystrybucja „Program Redukcji Przerw w Dosta-
wach Energii Elektrycznej” jest obudowany przez cztery inicjatywy uzupełniające: 
program „Przygotowania planów i optymalizacji procesów inwestycyjnych”, 
program „Automatyzacja w głębi sieci SN”, program „Rozwój sieci 110 kV” oraz 
program „Połączenia SN pomiędzy Oddziałami Spółki”.  

Pełniejsze wykorzystanie potencjału spółki przełoży się na zwiększenie 
niezawodności dostaw energii oraz poprawę parametrów jakościowych.

11
 

 
5.4. Tauron Dystrybucja S.A. 

W minionych latach Tauron zrealizował szereg inwestycji, wśród których 
można wymienić przede wszystkim skracanie ciągów liniowych w sieci średniego 
napięcia (przede wszystkim poprzez budowę nowych, głównych punktów 
zasilania), a także domykanie ciągów promieniowych do układu pierścieniowego. 
Ciągi pierścieniowe umożliwiają zasilanie odbiorców z dwóch różnych stron (np.  
z dwóch różnych linii SN), co przyczynia się do zwiększenia pewności dostarczania 
energii. Inne inwestycje, jak np. automatyzacja oraz wyposażenie stacji wnętrzo-
wych SN/nn w zdalne sterowanie, przełożyły się na znaczne poprawienie 
wskaźników SAIDI i SAIFI. 

Sztandarową inwestycją Tauronu w ostatnich latach była kompleksowa 
modernizacja głównego punktu zasilania w Świebodzicach. Rozbudowa objęła 
budowę nowej rozdzielni 110 kV w standardzie GIS (izolowana gazem SF6)  
i przygotowanie zupełnie nowych stanowisk transformatorów WN/SN. Działania 
pochłonęły około 40 mln złotych. 

Kolejne etapy planu inwestycyjnego Tauron Dystrybucja obejmują budowę 
około 6500 km przyłączy, 7000 km odcinków linii elektroenergetycznych różnych 
napięć oraz 2000 stacji elektroenergetycznych. Spółka opracowuje także plan 
modernizacji 23 000 km linii oraz około 5000 stacji elektroenergetycznych,  
w ramach tzw. odtworzenia sieci. Przewidywane wydatki inwestycyjne TAURON 
Dystrybucja do 2019 roku wyniosą ponad 10 miliardów złotych.

12
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5.5. RWE Stoen Operator sp. z o.o. 
Rozwój techniczny stołecznej sieci i podnoszenie ciągłości dostaw energii  

są związane głównie ze zwiększającą się populacją Warszawy. Szacuje się,  
że w 2030 roku populacja miasta może przekroczyć 3 miliony osób, czyli będzie 
ich prawie dwa razy więcej niż jest obecnie. Analizy wskazują też, że nastąpi 
istotny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną już w ciągu najbliższych  
5 lat. RWE Stoen przygotowuje się na te zjawiska, inwestując w sieć. Tylko w 2014 
roku wdrożono działania warte łącznie ok. 235 milionów złotych. Zbudowano lub 
rozpoczęto budowę 3 stacji wysokiego napięcia, wyprowadzono także linie WN  
ze stacji Mościska.  

Konsekwentnie realizowana jest także polityka sieci smart grid. W 2014 i 2015 
roku tylko w jednej z dzielnic stolicy zainstalowano ponad 100 tysięcy tzw. 
inteligentnych liczników. W wyniku procesów inwestycyjnych oraz edukacyjnych 
udało się obniżyć zapotrzebowanie na moc w szczycie o ok. 2%.  

W ostatnich latach, na terenie działania RWE Stoen, zmodernizowano 1332 
km linii nn, 512 km linii SN oraz 165 km linii WN. W ramach obecnie prowadzonych 
inwestycji, operator rozbuduje też 843 stacje elektroenergetyczne nn i SN oraz  
24 stacje WN. Kwota przeznaczona na te działania to ok. 1,6 miliarda złotych.

13
 

 
Podsumowanie 
Osiągnięcie coraz lepszych wyników w zakresie niezawodności dostaw 

energii elektrycznej jest jednym z głównych celów działań inwestycyjnych  
i organizacyjnych krajowych operatorów systemu elektroenergetycznego. 
Najwięksi polscy operatorzy – TAURON Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A., 
ENERGA Operator S.A., ENEA Operator S.A. oraz RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 
co roku osiągają lepsze wyniki w tym zakresie, co przekłada się na niższe wartości 
współczynników określających przeciętny systemowy czas trwania przerwy długiej 
(SAIDI) oraz przeciętną systemową częstość przerw długich (SAIFI). Bazując  
na danych udostępnianych przez operatorów można zauważyć, że w stosunku do 
lat poprzednich, największe postępy w obniżaniu wymienionych współczynników 
notuje się u Energi Operator, natomiast od lat niedoścignionym dla innych 
pozostaje RWE Stoen. Biorąc pod uwagę ilość realizowanych w bieżących latach 
przez poszczególne podmioty inwestycji można przypuszczać, że niezawodność 
dostaw energii do odbiorców będzie miała charakter wzrostowy. 

 
Streszczenie 
Poważnym wyzwaniem dla wszystkich operatorów sieci dystrybucyjnej jest 

sprostanie wysokim wymaganiom, zarówno odbiorców jak i ustawodawców, 
dotyczącym jakości energii elektrycznej. Pojęcie jakości jest tu rozumiane szeroko  
i uzależnione nie tylko od działań po stronie wytwórców energii, ale także 
inwestycji prowadzonych w sieci dystrybucyjnej. Wszyscy operatorzy prowadzą 
działania inwestycyjne i organizacyjne, których celem jest między innymi obniżenie 
wartości tzw. wskaźników jakościowych, określających ciągłość dostaw energii  
do odbiorców. W artykule przedstawiono działania polskich operatorów systemu 
dystrybucyjnego, w kierunku zmniejszenia współczynników związanych z przerwa-
mi w dostawie energii elektrycznej – SAIDI i SAIFI. 
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Słowa klucze: niezawodność sieci dystrybucyjnej, SAIDI, SAIFI, operator 
sieci dystrybucyjnej, inwestycje 

 
Summary 
A major challenge for all operators of the power distribution network is to meet 

the high demands of both consumers and legislators, concerning the quality  
of electrical energy. The concept of quality depends not only on the actions of the 
energy producers, as well as investments made in the distribution network.  
All operators carry out investment and organization activities, aimed at reduction  
of the value of quality factors, defining the continuity of power supply to customers. 
The article presents the activities undertaken by Polish distribution system 
operators towards reduction of factors associated with interruptions in the supply  
of electricity – SAIDI and SAIFI.  

Keywords: the reliability of the distribution network, SAIDI, SAIFI, distribution 
network operator, investments 
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AKWIZYCJA DANYCH PRZY UŻYCIU PLATFORMY ARDUINO, JAKO 
ALTERNATYWA DLA ZAAWANSOWANYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH 

 
 
Wprowadzenie 
Proces badawczy rozpoczyna się od znalezienia problemu – naukowiec 

odnajduje interesującą go dziedzinę nauki, którą zaczyna zgłębiać. Odkrywając 
problem, czy też jakiś brak w obecnym stanie wiedzy, chce go zgłębić oraz ukazać 
światu swoje wyniki badań. Jeśli obrane zagadnienie wymaga jedynie obliczeń 
numerycznych czy też symulacji komputerowej, warsztat badacza składa się 
jedynie ze sprzętu komputerowego, tzn. normalnego komputera stacjonarnego 
bądź laptopa. Jeśli sprzęt przez niego posiadany nie może sprostać zadaniu 
obliczeniowemu lub jego realizacja trwałaby nieadekwatnie długo, może zwrócić 
się o pomoc w celu uzyskania dodatkowych zasobów. Często centra obliczeniowe, 
działające na uczelniach całego świata, udostępniają swoje zasoby za darmo dla 
celów naukowych. Moc obliczeniowa setek serwerów z tysiącami rdzeni jest 
liczona w ilości operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych, wykonywanych  
w ciągu sekundy „FLOPS”. Ich liczba sięga obecnie peta flopów.

1 
Sytuacja zmienia się diametralnie wraz z płaszczyzną badań, jeżeli problem 

wymaga badań empirycznych. Konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu 
umożliwiającego zasymulowanie danego zjawiska w badaniu laboratoryjnym czy 
też zmierzenie jego wartości fizycznych. Często, po szybkiej analizie, okazuje się, 
iż sprzęt mogący odtworzyć dany problem w skali dostosowanej do możliwości 
laboratoryjnych, po prostu nie istnieje. Wiąże się to z tym, iż problem jest mało 
zbadany – jest stosunkowo nowy. Mogą się nim zajmować jednostki badawcze 
dużych firm, które nie udostępniają swoich zasobów ogółowi naukowemu. 

Kolejnym aspektem, jaki należy rozważyć, jest cena np. jednostki pomiarowej. 
Budżety uczelnianych laboratoriów pomiarowych są okrojone, więc nie mogą sobie 
one w większości pozwolić na zakup każdej aparatury pomiarowej, jaka byłaby im 
przydatna. Wiąże się to również z rozbieżnością badań poszczególnych 
pracowników naukowych. Badacz, stając przed koniecznością zakupu sprzętu 
pomiarowego, napotka wiele trudności. Pierwsze ograniczenie to fundusze, jakie 
posiada, kolejnym jest niepewność czy dany sprzęt będzie idealny do wykonania 
testu. Często w początkowym stadium wielu naukowców opiera się jedynie  
na studiach literatury czy też symulacjach, bez możliwości empirycznego 
przetestowania swoich tez. Zakup wysoce wyspecjalizowanej jednostki pomiarowej 
będzie idealnym rozwiązaniem dla badania jednostkowego, jednakże możliwe jest, 
iż takowego urządzenia później nie można będzie już nigdzie  wykorzystać, co 
byłoby marnotrawstwem. 

W celu rozpoznania potrzeb sprzętowych, konieczne byłoby wykonanie 

                                                           
1
 https://www.top500.org/lists/2016/11/ Dr. Rolfe Hensingmuller The Atlantic Constitution, April 30, 1911, 
p. C6 (pobrano 1.01.2017 r.) 
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bardzo podstawowego badania z użyciem sprzętu niskobudżetowego, natomiast  
w kolejnym kroku określenie potrzeb następnego, bardziej zaawansowanego, 
systemu pomiarowego. Pozwoli to poznać rzeczywistą budowę układu oraz może 
ukazać problemy, które do tej pory mogły zostać niedostrzeżone. Ich eliminacja we 
wczesnej fazie badań czy też projektu znacznie ograniczy koszty końcowe całego 
przedsięwzięcia. 

 
Platformy sprzętowe  
Obecnie jedną z najbardziej popularnych platform sprzętowych jest szeroko 

rozwijany projekt marki „Arduino”. Jest to platforma oparta na procesorach AVR, 
zapoczątkowana w 2005 r.

2
 Początkowo miała ona zapewnić szerokiej grupie osób 

dostęp, z wejściami oraz wyjściami, do swego rodzaju gotowego urządzenia. Wielu 
entuzjastów elektroniki oraz oprogramowania zniechęcało się koniecznością 
przygotowania własnej płyty PCB wraz z procesorem oraz układami peryferyjnymi. 
Rodzina urządzeń Arduino w pewnym sensie pomijała ten problem, dostarczając 
gotowy układ użytkownikowi wystarczyło wyposażyć się w odpowiednie środowisko 
programistyczne, by rozpocząć pracę z płytą. Układ oferował bardzo duże 
możliwości rozbudowy za pomocą wejść oraz wyjść. Dodatkowym atutem było 
wyposażenie go w złącza listwowe. Jedną z pierwszych płyt rozwojowych był 
model Diecimilia (Rysunek nr 1).

3
 

 

Rysunek nr 1: Płyta Arduino Diecimilia  
 

 
Źródło: https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDiecimila  
 

Układ był wyposażony w czternaście portów cyfrowych oraz sześć wejść 
analogowych. Sześć z portów cyfrowych mogło pracować jako wyjścia PWM. 
Rozdzielczość wejść analogowych wynosiła 10 bitów. Jednostkę centralną stanowił 
procesor rodziny AVR był to ATmega168. Napięcie zasilania wynosiło od 6V DC do 

                                                           
2
 J. Hughes, Arduino: a technical reference: a handbook for technicians, engineers, and makers, 
Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc., 2016 

3
 https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDiecimila (pobrano 1.01.2017 r.) 
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20V DC. Ustalenie takich poziomów zasilania pozwalało na zastosowanie szerokiej 
gamy zasilaczy o różnych parametrach. Producent zaleca jednak stosowanie 
napięcia w przedziale od 7V DC do 12V DC. Związane jest to z pracą regulatora 

napięcia; przekraczanie wartości zalecanych napięć będzie powodowało znaczne 

nagrzewanie się układu. Przegrzanie w dalszej perspektywie czasu powodowało 
przedwczesne starzenie i awarię. Dodatkową zaletą płyty była podstawka pod 
układ sterujący; ułatwiało to znacznie wymianę w przypadku uszkodzenia IC. Układ 
ten był zalążkiem szerokiej gamy produktów oferowanych nie tylko pod marką 
Arduino, ale także przez innych producentów wzorujących się na sukcesie firmy. 

 

Tabela nr 1: Produkty marki Arduino od 2007 do 2013
4
 

 

NAZWA 
PŁYTY 

ROK MIKROKONTROLER 
NAZWA 
PŁYTY 

ROK MIKROKONTROLER 

Diecimila 2007 ATmega168V Mega 2560 2010 ATnnega2560 

LilyPad 2007 ATmega168V/ATmega328V Uno 2010 ATmega328P 

Nano 2008 ATmega328/ATmega168 Ethernet 2011 ATmega328 

Mini 2008 ATmega168 Mega ADK 2011 ATmega2560 

Mini Pro 2008 ATmega328 Leonardo 2012 ATmega32U4 

Duemilanove 2008 ATmega168/ATmega328 Esplora 2012 ATmega32U4 

Mega 2009 ATmega1280 Micro 2012 ATmega32U4 

Fio 2010 ATmega328P Ytin 2013 ATmega32U4 + Linino 

Źródło: J. Hughes, Arduino: a technical reference: a handbook for technicians, 
engineers, and makers, Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc., 2016 
 

Wraz ze wzrostem zainteresowania środowiska hobbistycznego oraz 
półprofesjonalnego, zmieniały się również układy produkowane przez firmę (Tabela 
nr 1). Montowano coraz bardziej wydajne procesory z większą liczbą portów, dzięki 
czemu zwiększał się wachlarz zastosowań płyty rozwojowej. Wprowadzono wersję 
z portem Ethernet, co umożliwiło natywną pracę sieciową, bez konieczności 
stosowania adapterów. Obecnie najbardziej wydajnym produktem firmy jest model 
„Due”, wyposażony w 32 bitowy procesor ARM, umożliwiający bardziej wydajną 
pracę w stosunku do poprzedników (Rysunek nr 2). Posiada on 54 wejścia/wyjścia 
cyfrowe, z których 12 może zostać wykorzystanych jako wyjścia PWM. Dodatkowo 
układ wyposażono w 12 wejść analogowych oraz 2 wyjścia analogowe. Wejścia 
oraz wyjścia analogowe posiadają rozdzielczość 12 bitów, co jest wystarczające  
do realizacji podstawowych projektów.

5
 

 
 
 
 

                                                           
4
 https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDiecimila (pobrano 1.01.2017 r.) 

5
 https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDue (pobrano 1.01.2017 r.) 
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Rysunek nr 2: Płyta Arduino z procesorem ARM 
 

 
Źródło: https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDue  
 

Budowa układu odbywa się poprzez dołączanie odpowiedniego rodzaju 
nakładek wpisujących się w złącze listwowe. Dobrym rozwiązaniem jest możliwość 
wykorzystania połączenia warstwowego, z racji niewykorzystywania przez niektóre 
układy wszystkich wyjść płyty. Dzięki temu zabiegowi możliwe jest konstruowanie 
zaawansowanych układów, bez konieczności wykorzystywania dodatkowych 
przewodów oraz złącz. Przyspiesza to również proces prototypowania. Dzięki 
gotowym modułom istnieje możliwość szybkiego skonstruowania urządzenia 
składającego się z jednostki centralnej Arduino oraz układów peryferyjnych. Jako 
pierwszą nakładkę można wykorzystać złącze obsługujące kartę SD, następnie 
płytę czujników (Rysunek nr 3). 

 

Rysunek nr 3: Nakładka na układ Arduino z złączem karty SD oraz modułem XBee 

 
Źródło: https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoWirelessShieldS2  
 

Rozwiązanie modułowej budowy urządzenia umożliwia szybką zmianę 
modułów komunikacyjnych, bez konieczność lutowania czy też skręcania połączeń 
śrubowych. Można powiedzieć, iż urządzenia komunikacji bezprzewodowej są  
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w pewnym zakresie „Plug&Play”, oczywiście z uwzględnieniem konieczności 
oprogramowania. Różnorodność modułów, zgodnych ze standardem złącz płyty, 
jest ogromna, począwszy od 433MHz, a skończywszy na komunikacji w systemie 
HSDPA czy LTE. 

 
Implementacja w systemach przemysłowych 
Płyty rozwojowe mogą być z powodzeniem stosowane w maszynach 

przemysłowych do wspomagania układów opartych na PLC. Oczywiście instalacje 
ochrony bezpośredniej należy opierać wyłącznie na urządzeniach certyfikowanych, 
gwarantujących bardzo małą awaryjność, z uwzględnieniem ich redundancji. 
Jednak stosowanie ich do wspomagania układu sterowania jest jak najbardziej 
celowe. Można stwierdzić, iż nie ma różnicy między układami Arduino,  
a konstruowanymi jednostkowo układami zastępczymi, opartymi o AVR. System 
sterowania, oparty o kompozytową płytę, umożliwiającą połączenie pięciu 
niezależnych układów Andino, zaimplementowano w przemysłowej maszynie 
drukarskiej „PicoColour” (Rysunek nr 4).

6
 

 

Rysunek nr 4: Układ sterowania oparty o pięć połączonych jednostek Arduino 
 

 
Źródło: https://www.paulfurley.com/arduino-isnt-just-for-hackers/  
 

Karta łączeniowa jest swoistego rodzaj adapterem złącz szynowych, 
wzbogaconym o układ zasilania wszystkich jednostek. Twórca rozwiązania nie 
zdradza modelu pojedynczych jednostek, jednak zdaniem autora, jest to linia 
Arduino r3 uno. Jednostka stworzona z pięciu układów Arduino miała za zadanie 
sterowanie układem silników pozycjonujących zbiorniki tuszu. Dodatkowo 
jednostka obsługiwała sygnały alarmowe. Operator mógł sterować różnorodnymi 
sekwencjami przełączeń między wejściami oraz wyjściami. Dzięki swojej 
elastyczności, możliwa była szybka dobudowa funkcji przez zmianę 
oprogramowania. Autor zakłada, iż zastosowano pięć płyt z nadmiarową liczbą 

                                                           
6
 https://www.paulfurley.com/arduino-isnt-just-for-hackers/ (pobrano 1.01.2017 r.) 



1333 
______________________________________________________________________________________________ 

wejść oraz wyjść, umożliwiając tym samym bezproblemowe dodanie czujnika czy 
też układu wykonawczego. Koszty całego rozwiązania są bardzo niskie  
w porównaniu do sterownika PLC, który wyniósłby ponad dziesięciokrotność  
ceny jednostki opartej o Arduino. Należy również uwzględnić koszty serwisowania, 
które, w razie awarii jednostki czy też oprogramowania, są również wysokie. 
Pracownik serwisujący sterowniki PLC musi być wyposażony w specjalistyczne 
oprogramowanie, często wraz z odpowiednim modułem komunikacyjnym. Wolne 
środowisko programistyczne Arduino znosi problem konieczności posiadania 
różnorakiego oprogramowania do różnego rodzaju wersji swojego urządzenia. 
Trwałość rozwiązań opartych na Arduino jest porównywalna z dowolnym systemem 
opartym na AVR. Oczywiście należy uwzględnić warunki użytkowania oraz sposób 
zasilania. Urządzenia nieprzeznaczone do wykorzystania przemysłowego 
posiadają mniejszą odporność na czynniki zewnętrzne, w szczególności na zmiany 
temperatury. Wraz ze wzrostem temperatury, przyspiesza się proces starzenia 
struktur elektronicznych oraz elementów biernych. Rezystory zmieniają swoje 
właściwości fizyczne, co może prowadzić do nieprawidłowej pracy układu.

7
 

Projektant, podczas tworzenia układu opartego o urządzenie, które nie było 
testowane w warunkach niestandardowych, musi rozważyć różne scenariusze 
pracy. Zgodnie z dobrą praktyką projektową, należy kierować się zasadą „worst 
case”. Jeżeli układ nie został przetestowany przez producenta, należy odpowiednie 
badanie przeprowadzić we własnym zakresie. Zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji 
powietrza w szafie sterowniczej zapewni odpowiednie warunki pracy dla układów 
rozwojowych. 

 
Implementacja w systemach pomiarowych 
Kluczową zaletą układów opartych na standardzie Arduino jest ich cena, 

będąca ułamkiem ceny gotowego rozwiązania pomiarowego. Jednostkowa cena 
produkcji pojedynczego egzemplarza, wykonana przez profesjonalną firmę, 
również jest bardzo wysoka. Wiąże się to z kosztami przygotowania dokumentacji 
technicznej pod produkcję, przygotowania klisz oraz samymi kosztami materiałów 
oraz robocizny. Dla pojedynczego egzemplarza, rachunek ekonomiczny nie 
zostanie spełniony. Bardziej opłacalnym jest zakupienie gotowej płyty prototypowej. 
Ilość systemów pomiarowych, działających w oparciu o standard Arduino, jest 
bardzo duża. Mimo zastosowania tanich oraz uniwersalnych komponentów, 
systemy te w swoim działaniu nie ustępują innym.  

Do systemu monitorowania środowiska wykorzystano Arduino „Nano”, jako 
pośrednika czujników w komunikacji z płytą Raspberry Pi, która pełniła rolę 
głównego sterownika (Rysunek nr 5). Dzięki zaimplementowanemu serwerowi 
webowemu w jednostkę główną, było możliwe odczytywanie wartości 
poszczególnych czujników w czasie rzeczywistym. Na standard komunikacji 
czujników bezprzewodowych z jednostką klasy PC wybrano technologie ZigBee. 
Moduł pomiarowy, wraz z system czujników, komunikował się bezpośrednio z GUI 
zainstalowanym na komputerze.

8
 

                                                           
7
 A. Dziedzic, A. Kłossowicz, P. Winiarski, K. Nitsch, T. Piasecki, W. Stęplewski, Wybrane właściwości 
elektryczne i stabilność elementów biernych wbudowanych w płytki obwodów drukowanych, „Przegląd 
Elektrotechniczny”, R.87, nr 10/2011, s. 39-44 

8
 A.D. Deshmukh, U.B. Shinde, A Low Cost Environment Monitoring System Using Raspberry Pi and 
Arduino with Zigbee” in Inventive Computation Technologies (ICICT), International Conference, 2016 
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Rysunek nr 5: Moduł Arduino „Nano” wraz z czujnikiem jakości powietrza 
 

 
Źródło: A.D. Deshmukh, U.B. Shinde, A Low Cost Environment Monitoring System 

Using Raspberry Pi and Arduino with Zigbee” in Inventive Computation Technologies 
(ICICT), International Conference, 2016 

 

Zastosowanie płyt Arduino z mikrokontrolerem AVR nie ogranicza się tylko do 
monitorowania czynników środowiskowych. Można na ich podstawie zbudować 
bioczujnik, mogący rozpoznać określone substancje na podstawie ich właściwości 
elektrycznych (Rysunek nr 6). Czujnik składa się z obwodu zegara (Timer 555), 
czujnika właściwego oraz płyty rozwojowej, połączonej z wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym. Twórca układu wykonał płytę czujnika właściwego we własnym 
zakresie, zbudowano go w oparciu o płytę laminowaną jednostronnie wraz  
z czterema parami elektrod. Rozstaw wypustek elektrod, między poszczególnymi 
parami, jest dobrany skokowo, w celu ustalenia różnic we właściwościach 
elektrycznych poszczególnych płynów. Pomiary wykonane na rzeczywistym 
urządzeniu nie odbiegają znacząco od wartości wyliczonych metodami 
matematycznymi.

9
 

 

Rysunek nr 6: Bocznik wykonany w oparciu o platformę Arduino wraz z tabelą 

porównawczą 
 

  
Źródło: N. Najwa, M. Za'bah, A. Mansor, Arduino-Based Biosensor Impedance 

Measurement, Computer and Communication Engineering (ICCCE), 2016 International 

Conference, 2017 

                                                           
9
 N. Najwa, M. Za'bah, A. Mansor, Arduino-Based Biosensor Impedance Measurement, Computer and 
Communication Engineering (ICCCE), 2016 International Conference, 2017 
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Badacz, po opracowaniu wysokiej jakości jednostki pomiarowej, może również 
starać się stworzyć konstrukcję opartą na elementach niskobudżetowych, w celu 
porównania wyniku końcowego pomiarów. Za kryterium jakości można postawić 
cenę oraz jakość pomiarów wykonywanych przez daną jednostkę. Wybierając 
kryterium finansowe należy założyć sobie granice tolerancji błędu pomiarowego,  
w jakich jednostka może pracować bez negatywnego wpływu na pomiar. Jeśli 
kryterium jakości jest jak najdokładniejszy pomiar, należy wyposażyć się w sprzęt 
wysokiej klasy o najwyższych dokładnościach pomiarowych. 

Układy wykonujące pomiar tensometryczny muszą charakteryzować się dużą 
dokładnością, jednak można również w tym przypadku zastosować jako jednostkę 
przetwarzania danych układy z rodziny Arduino. Dla systemów wykorzystujących 
pomiar tensometryczny, bardzo ważnym czynnikiem jest czułość układu 
pomiarowego. Zapewnienie stabilnych warunków pracy układu pomiarowego 
pozwoli na uniknięcie przekłamań związanych z wpływem temperatury na strukturę 
układu pomiarowego. Dodatkowym aspektem jest zasilanie. Wykorzystanie źródła 
bateryjnego zapewni bardzo stabilny pomiar, eliminując tym samym zakłócenia 
mogące pochodzić z sieci elektrycznej. 
 

Wnioski 
Autor ukazał na przykładach zasadność stosowania tanich układów 

pomiarowych, opartych o płyty bazowe z rodziny Arduino. Zabieg ten niebywale 
zmniejsza koszty przeprowadzonych badań. Należy jednak zastrzec, iż stosowanie 
powyższego zabiegu zależy od kryteriów poszczególnych badań. Nie zaleca się 
stosowania tanich układów, mając na celu pomiar danej wielkości z ogromną 
dokładnością. Układ nieprofesjonalny niestety tylko w szczególnych przypadkach 
dorównuje profesjonalnemu sprzętowi pomiarowemu; należy podkreślić, iż jest to 
rzadkość. 

Wielu badaczy podchodzi z ogromną rezerwą do wykorzystywania tego typu 
urządzeń w swoich pracach bojąc się, iż zarzuci się im brak profesjonalizmu. 
Badacz, podejmując się wyboru danego sprzętu pomiarowego, musi być świadomy 
jego ograniczeń, niezależnie od ceny urządzenia czy marki. Decydując się na 
wykorzystanie w swych pracach badawczych urządzenia z rodziny np. Arduino, 
należy dokonać wielu testów. Związane jest to z tym, iż niejednokrotnie producent 
nie przewidział, do jakich celów wykorzystamy dany układ. Dokładne 
przetestowanie danego elementu pod względem pracy w warunkach ostatecznego 
zastosowania pozwoli dokładnie ocenić zalety czy też wady tańszego rozwiązania. 

Popularyzacja tanich płyt rozwojowych, opartych o układy z rodzin AVR, STM 
czy też innych, jest motywacją do nowych badań w ośrodkach, w których do tej 
pory nie było to możliwe. Warunki finansowe niejednokrotnie niweczyły zapędy 
młodych naukowców, chcących spróbować rozwijać się w nowych dziedzinach. 
Przystępność obecnych platform znacznie ułatwiła konstrukcję układów, 
ograniczając je do połączenia oraz zaprogramowania gotowych modułów. Rzeczą 
naturalną jest fakt, iż prawdopodobnie nigdy nie można będzie się ograniczyć 
jedynie do gotowych modułów pomiarowych czy też wykonawczych. Związane jest 
to z potrzebami, których producent urządzeń seryjnych nie zaimplementuje  
z powodu jednostkowego zainteresowania oraz ceny pojedynczej sztuki 
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Streszczenie 
Autor podejmuje tematykę związaną z procesem badawczym oraz 

zagadnieniami metrologicznymi. Ukazane są priorytety ciągu prototypowania 
jednostki pomiarowej. Dodatkowo, przedstawiono obecne płyty rozwojowe  
z rodziny Arduino oraz ich odpowiedniki. Zwrócono uwagę na zasadność 
stosowania drogich układów pomiarowych w stosunku do pospolitych układów 
opartych o architekturę AVR. Ukazano zalety rozpoczęcia procesu pomiarowo 
badawczego od tanich układów, które można stosować z powodzeniem zamiennie 
do gotowych rozwiązań. Przedstawiono zalety budowy modułowych płyt 
prototypowych, wraz z przykładami zastosowań w procesach badawczych. 
Nawiązano do zmiany procesów badawczych, wraz z popularyzacją tanich 
układów mikroprocesorowych razem z peryferiami, umożliwiających szybki proces 
projektowania układu pomiarowego. 

Słowa klucze: Arduino, prototypowanie, jednostka pomiarowa, karta 
pomiarowa, sprzęt badawczy, pomiary, elektronika w metrologii 

 
Summary 
The author takes on the subject of research proces and metrological issues. 

The priorities in prototyping of the measuring units have been presented. 
Additionally the modern, electronic plates from the Arduino family and their 
counterparts have shown. The legicensy of appying of expensive measuring units 
and relatively using of more common, based on AVR architecture units have been 
taken into notice. The author describes the benefits of starting the measurement 
and research proces from applying cheap units, which can be also used in ready-
to-go and finished solutions. The benefits of modular architecture based prototype 
plates have been presented, along with examples of their usage in the 
measurement research. The realtion between changes in reasearch processes and 
the growing populatirty of cheap microprocessors enabling fast and stable planning 
procedures of an measurement unit have also been stated. 

Key words: Arduino, prototyping, measurement unit, measurement circuit, 
research equipment, measurements, electronics in metrology 
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WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI ŁUKU ELEKTRYCZNEGO NA POGARSZANIE SIĘ 

ZDOLNOŚCI ŁĄCZENIOWEJ ŁĄCZNIKÓW PRÓŻNIOWYCH 
 

 
1. Wprowadzenie 
Niezawodność i pewność zasilania energią elektryczną, a także wzrastające 

wartości napięć oraz prądów znamionowych i zakłóceniowych, związanych  
z przesyłem i rozdziałem tej energii, stawiały zawsze przed urządzeniami 
energetycznymi coraz wyższe wymagania eksploatacyjne. Jednak poza 
czynnikami czysto technicznymi, od wielu lat obserwowany jest również wzrost 
oczekiwań dotyczących kompatybilności środowiskowej tych urządzeń. Z punktu 
widzenia pewności działania, szczególnie trudna rola przypada aparaturze 
łączeniowej, odpowiedzialnej  za pomyślny przebieg procesów komutacyjnych. 
Głównym czynnikiem narażeniowym, decydującym o niezawodności łączników  
i poprawności ich funkcjonowania są w tym przypadku zjawiska łukowe, 
towarzyszące wyłączaniu (w pewnych przypadkach także załączaniu) prądu 
elektrycznego.  

Podstawowymi wymaganiami, które doprowadziły do powstania wielu  
praktycznych rozwiązań wyłączników są szybkość i efektywność gaszenia łuku 
oraz właściwości izolacyjne przerwy połukowej. Warunki te, w istotny sposób 
zależne od środowiska, w jakim łuk elektryczny egzystował wskazują, że jednym  
z najlepszych środowisk gaszeniowych, z powodzeniem stosowanym do 
wyłączania prądu elektrycznego, jest wysoka próżnia techniczna. Krótki czas 
palenia się łuku w próżni (nieprzekraczający zwykle jednego półokresu przepływu 
prądu),  powoduje w sposób naturalny ograniczenie wydzielanej w łączniku energii, 
co pośrednio przekłada się na jego dużą trwałość. Co więcej, po wyeksploatowaniu 
łącznik próżniowy można w sposób prosty, tani i bezpieczny zutylizować, ponieważ 
jego konstrukcja nie zawiera szkodliwych dla środowiska elementów. 

W instalacjach elektrycznych, czyli na poziomie niskich napięć, w komorach 
gaszeniowych aparatury łączeniowej, ugruntowaną pozycję ma (poza 
szczególnymi przypadkami – np.: bezpieczniki topikowe) powietrze o ciśnieniu 
atmosferycznym. Pełni ono funkcję zarówno izolacji międzystykowej, jak  
i środowiska gaszeniowego. Łączniki próżniowe stosowane są w specyficznych 
okolicznościach (np.: niektóre łączniki w zabudowie przeciwwybuchowej) i są to  
w zasadzie tylko styczniki oraz przekaźniki. W sieciach dystrybucyjnych średniego 
napięcia instalowane są nowoczesne wyłączniki próżniowe i z izolacją SF6, choć  
w eksploatacji spotyka się jeszcze wyłączniki małoolejowe, sukcesywnie 
wymieniane na te bardziej nowoczesne. Mimo, że z punktu widzenia zdolności 
łączeniowych (na tym poziomie napięcia), wdrażane od lat 60 ubiegłego wieku 
obydwie techniki gaszeniowe – SF6 i próżniową, uznaje się za równoważne,  
to względy ekologiczne,

1
 skutkujące także wzrostem kosztów eksploatacyjnych 

                                                           
1
 R.K. Smith, Vacuum Interrupters Have the Low Environmental Impact Required for Today’s  
Medium Voltage Switching Applications, Eaton Corporation Electrical Group, Publication No 
PU02200002E/TBG00192. Moon 2008 
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wyłączników  SF6 przemawiają na korzyść instalowania aparatury próżniowej. 
Czysty gaz SF6 jest praktycznie obojętny i nietoksyczny, jednak produkty jego 
rozkładu i tworzące się nowe związki chemiczne, powstające w wyniku 
oddziaływania na SF6 łuku elektrycznego, działają korozyjnie na elementy 
konstrukcyjne wnętrza komór gaszeniowych. Są też niebezpieczne (toksyczne, 
drażniące) dla osób mających z nimi styczność  w przypadku awarii urządzeń, ich 
remontów eksploatacyjnych lub recyklingu gazu.

2
 W środowisku produkty  

te ulegają szybkiemu zobojętnieniu i unieszkodliwieniu, ale czysty SF6 uznano za 
jeden z najniekorzystniejszych gazów cieplarnianych, m.in ze względu na,  
w zasadzie, jego trwałe zaleganie w atmosferze.

3
 Powyższe czynniki z jednej 

strony spowodowały położenie silnego nacisku na ograniczanie emisji SF6 do 
atmosfery (m.in także przez oddziaływania fiskalne

4
) oraz rygorystyczne warunki 

jego recyklingu, z drugiej natomiast przyczyniły się do wzmocnienia pozycji 
alternatywnych technik łączeniowych, bezpieczniejszych dla środowiska, choć 
niekoniecznie tańszych w zakresie realizacji inwestycji energetycznych. Wnioski te 
potwierdzają dane pokazane na rysunku 1, ilustrujące globalne tendencje 
wykorzystania (instalowania) wyłączników średniego napięcia, pracujących  
z różnymi środowiskami gaszeniowymi.  

 

Rysunek nr 1: Udział wykorzystania na świecie wyłączników średniego napięcia, 

pracujących z wykorzystaniem różnych środowisk gaszeniowych
5
 

 

 
Źródło: P.G. Slade, R.K. Smith, The application of the CUTLER-HAMMER vacuum 

interrupter to switch, control and protect the world’s distribution circuits, CUTLER-HAMMER/ 
EATON, “Technical Memo”, VI-TM-99-14 

 

Charakterystyczne jest, że po gwałtownym wzroście ilości zainstalowanych 
wyłączników SF6 w dekadzie lat 1980-1990, w następnych dekadach, m.in.  
w wyniku ustaleń szeregu konferencji klimatycznych i podpisaniu międzynarodo-
wych umów o ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, zainteresowanie tymi 
wyłącznikami sukcesywnie spadało. Czynnikiem sprawczym były niewątpliwie 

                                                           
2
 A. Piechocki, Aktualny stan formalny bhp i ochrony środowiska w eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych z SF6, strona Autora, http://www.apiechocki.republika.pl/index.html (pobrano 
30.05.2015 r.) 

3
 R.K. Smith, Vacuum..., op. cit. 

4
 Ibidem 

5
 P.G. Slade, R.K. Smith, The application of the CUTLER-HAMMER vacuum interrupter to switch, 
control and protect the world’s distribution circuits, CUTLER-HAMMER/ EATON, Technical Memo VI-
TM-99-14 
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dodatkowe koszty wynikające z restrykcyjnych wymagań dotyczących eksploatacji  
i utylizacji urządzeń zawierających SF6 oraz recyklingu tego gazu, przy istniejących 
rozwiązaniach alternatywnych, jakimi są wyłączniki próżniowe.  

Na świecie obszarem zdominowanym przez wyłączniki SF6 są aktualnie sieci 
przesyłowe wysokich i najwyższych napięć, choć nadal eksploatowanych jest wiele 
wyłączników pneumatycznych. Mimo, że już przed rokiem 1980 zbudowano 
pierwsze, wytwarzane na skalę przemysłową, wyłączniki próżniowe na napięcia 
znamionowe 84kV, 100kV i 168kV,

6
 to ze względów technologicznych przez wiele 

lat technika próżniowa nie była szeroko wdrażana w wyłącznikach 
wysokonapięciowych. Wynikało to głównie z nieproporcjonalnie małego wzrostu 
wytrzymałości międzyelektrodowej dla dużych odstępów międzystykowych.  
Nie uzyskiwano też znaczącego wzrostu tej wytrzymałości w układach 
dwuprzerwowych. Sytuacja zmieniła się istotnie od lat 90 ubiegłego wieku.

7
 

Aktualnie istnieją komercyjne konstrukcje dwuprzerwowych wyłączników 
próżniowych na napięcia znamionowe 204kV, a nawet  jednoprzerwowe dla napięć 
przesyłowych 145kV.

8
 Projektowane są też wyłączniki najwyższych napięć  

550kV.
9
 

Podsumowując, można stwierdzić, że od lat 60 ubiegłego wieku, w przesyle  
i rozdziale energii elektrycznej na poziomie średniego napięcia obserwuje się stałą 
tendencję wzrostową stosowania łączników próżniowych. Przemawiają za tym 
zarówno ich bardzo dobre parametry łączeniowe, jak i coraz wyższe wymagania 
ekologiczne, stawiane wszystkim urządzeniom elektroenergetycznym. Przesłanki 
powyższe powodują również wzrost zainteresowania konstruktorów  
i eksploatatorów aparatury łączeniowej możliwościami wykorzystania próżni, jako 
środowiska izolacyjnego i gaszeniowego dla łączników pracujących na poziomie 
niskiego i wysokiego napięcia. Stan taki dotyczy także warunków krajowych. 
Konsekwencją jest wzrastający udział aparatury i urządzeń próżniowych w bazie 
użytkowanego sprzętu elektroenergetycznego. Istotne więc stają się zagadnienia 
poznawcze, wskazujące elementy, które oddziałują na stan techniczny tych 
urządzeń, w tym w szczególności czynniki wpływające na możliwości ograniczania 
ich parametrów użytkowych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań 
oddziaływania  łuku łączeniowego na układy zestykowe łączników próżniowych.  

Łuk elektryczny jest podstawowym i wieloaspektowym czynnikiem 
destrukcyjnym Sutkiem jego oddziaływania jest pogorszenie się parametrów 
eksploatacyjnych komór gaszeniowych, w tym także możliwość ograniczenia  
ich zdolności łączeniowej. Badania przeprowadzono w rozbieralnej, wyposażonej 
w wzierniki, komorze próżniowej z montowanymi, wymiennymi elektrodami  
o prostych formach walcowych oraz o formach wytwarzających w przestrzeni 
międzystykowej radialne lub osiowe pole magnetyczne. Formy geometryczne 
wszystkich badanych zestyków odpowiadały elektrodom stosowanym  
w przemysłowo wytwarzanych stycznikach, rozłacznikach i wyłącznikach 

                                                           
6
 M. Homma, M. Sakaki, E. Kaneko, S. Yanabu, History of vacuum circuit breaker and recent 
development in Japan, IEEE Transactions on  Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 13, 2006 

7
 H. Saito, M. Honma, M. Sakaki, Recent technikal trends of vacuum circuit-breakers (VCBs), MEIDEN 
REVIEW Series, No. 163, 2015, No.1 

8
 Meidensha Corporation; Vacuum circuit breakers, strona firmowa, http://www.meidensha.com/ 
products/energy/prod_01/prod_01_01/index.html, (pobrano 30.05.2015 r.) 

9
 M. Homma, M. Sakaki, E. Kaneko, S. Yanabu, History..., op. cit. 
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próżniowych. Obraz łukowych wyładowań elektrycznych, zasilanych z syntety-
cznego źródła prądowego o wydajności do 30kA, rejestrowano z wykorzystaniem 
szybkiej kamery o prędkości zapisu 10000 klatek na sekundę i czasie ekspozycji 
40µs. Dla celów identyfikacyjnych rejestrowano również przebiegi prądu i napięcia 
łuku. 

 
2. Elektryczny łuk łączeniowy jako podstawowy czynnik destrukcyjny 

próżniowych komór gaszeniowych 
O ile w łuku ciśnieniowym, palącym się w zjonizowanym medium gaszącym,  

zjawiska zdominowane są głównie procesami zachodzącymi w kanale 
wyładowczym (chłodzenie, rekombinacja), to właściwości łuku próżniowego (ściślej 
łuku palącego się w parach metalu elektrod w otaczającym środowisku 
próżniowym) zależą w głównej mierze od procesów elektrodowych. Zaznaczyć 
trzeba, że nawet dla tak podstawowych cech łuku jak postać wyładowania, 
parametry plazmy łukowej oraz stan termiczny i erozja zestyku, opis i analiza 
teoretyczna  są bardzo złożone, między innymi z powodu silnego oddziaływania 
zwrotnego formy i zachowania się łuku na stan elektrod. 

W  łącznikach próżniowych podstawowym źródłem cząstek obojętnych, 
jonizowanych strumieniem elektronów emitowanych z katody, mogą być wyłącznie  
pary metalu i gazy emitowane z powierzchni elektrod lub wewnętrznych elementów 
konstrukcyjnych komory gaszeniowej. Jeżeli powierzchnia elektrod jest 
dostatecznie czysta, to w momencie ich rozdzielania (w wyniku nagrzewania 
ciepłem Joule'a)  ostatnie  miejsca styczności eksplodują i wytwarzana jest lokalna 
atmosfera, zawierająca pary metalu oraz makrocząstki. Generowane w wyniku 
emisji termopolowej elektrony jonizują atomy, a powstające jony dodatnie  
bombardują powierzchnię katody, tworząc i podtrzymując egzystencję  tzw. plamek 
katodowych oraz neutralizują ładunek przestrzenny elektronów w obszarze 
międzyelektrodowym. Ilość plamek katodowych jest dla danego materiału 
stykowego charakterystyczna i proporcjonalna do aktualnej wartości prądu

10
,  

natomiast gęstość cząstek w przestrzeni wyładowczej zależy od temperatury 
plamki, ciśnienia par oraz gęstości prądu  w plamce.

11
 W miarę  zmniejszania  

się wartości prądu łuku, liczba plamek katodowych maleje, a ostatnia z nich  
gaśnie wówczas, gdy ilość dostarczanej do jej powierzchni energii staje  
się niewystarczająca do podtrzymania procesów emisji i parowania. W takich 
warunkach następuje prawie natychmiastowe przerwanie przepływu prądu,  
występujące (dla prądu przemiennego) zwykle tuż przed jego naturalną wartością 
zerową. 

Wyłączenie prądu  jest  skuteczne, jeżeli  w  dostatecznie krótkim czasie 
przestrzeń międzyelektrodowa uzyska właściwości izolacyjne  takie,  przy których 
jej wytrzymałość połukowa będzie stale większa od narastającego napięcia 
powrotnego. Wynika stąd, że zdolność wyłącznika próżniowego do wyłączania 
prądu zależna jest od: 

 prędkości zaniku  cząstek  zjonizowanych  i neutralnych w przerwie 
połukowej, 

                                                           
10

 R.B. Djakov. R. Holmes, Cathode spot division in vacuum arcs with solid metal cathodes, “J. Phys.  
D: Appl. Phys.”, 1971, vol. 4, p. 504 

11
 T.H. Lee, A.N. Greenwood, Theory for the cathode mechanism in metal vapor arcs, “J. Appl. Phys.” 
1961, Vol. 32, p. 916 
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 ograniczenia emisji i parowania z elementów  nagrzanych w czasie 
łukowym, 

 zapobiegania formowaniu się  plamek katodowych po zerze prądu.  
Czynnikami decydującymi o zdolności łączeniowej będą więc: wartość prądu 

łuku, postać wyładowania wielkoprądowego (w szczególności w okresie 
poprzedzającym przejście prądu przez wartość zerową) oraz jego umiejscowienie  
i zachowanie się w przestrzeni międzystykowej, czas istnienia określonej formy 
wyładowania, a także całkowity czas palenia się łuku. 

Przerywanie obwodów łącznikami próżniowymi, dla prądu o wartościach do 
10kA, nie stwarza obecnie większych trudności technicznych. Przy dostatecznie 
dużych wymiarach elektrod, towarzyszący procesom łączeniowym łuk elektryczny 
posiada postać rozproszoną (jest to tzw. łuk dyfuzyjny), charakteryzującą się 
istnieniem katodowych źródeł plazmy i makrocząstek (w postaci plamek 
katodowych) oraz brakiem aktywności termicznej i emisyjnej anody. Obraz łuku 
dyfuzyjnego i stopień jego oddziaływania na stan powierzchni elektrod 
przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rysunek nr 2: Obraz łuku dyfuzyjnego palącego się między płaskimi stykami 

walcowymi i stan powierzchni elektrod po  jego zgaśnięciu (prąd łuku 12kA, elektrody  
o średnicy 80 mm) 

 

 
Źródło: Materiały własne autora 
 

Gaszeniu łuku dyfuzyjnego w łączniku próżniowym odpowiada minimalne  
i równomierne nagrzewanie się elektrod w okresie trwania wyładowania, szybki 
zanik cząstek w objętości komory próżniowej przy przejściu prądu przez wartość 
zerową, wysoka wytrzymałość połukowa przestrzeni międzystykowej oraz 
największa trwałość układu zestykowego, ograniczona wyłącznie erozyjnym 
działaniem plamek katodowych. Łuk dyfuzyjny towarzyszy wyłączaniu obwodów  
o względnie małych wartościach prądu, wobec czego płaskie elektrody walcowe 
znajdują zastosowania tylko w stycznikach i sieciowych rozłącznikach 
próżniowych, które przed skutkami prądów zwarciowych wymagają dodatkowego 
dobezpieczenia. Z eksploatacyjnego punktu widzenia, dobezpieczenie to powinno 
charakteryzować się możliwie krótkim czasem zadziałania i taką koordynacją  
z obwodami sterowniczymi, aby nie nastąpiło synchroniczne otwierania łącznika 
próżniowego z przerywaniem prądu przez łącznik dobezpieczający.  

Gdy prąd wyłączanego łącznikiem próżniowym obwodu przekracza wartość, 
przy której możliwe jest istnienie dyfuzyjnej formy wyładowania, wzrastająca ilość 
energii doprowadzonej do anody zestyku powoduje jej uaktywnianie i pojawienie 
się plamki anodowej. Plamka ta pojawia się nad obszarami lokalnie 
skoncentrowanych plamek katodowych i staje się w wyładowaniu dodatkowym 
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źródłem plazmy. Dla prądu sinusoidalnie zmiennego plamka anodowa zanika 
zawsze, co najmniej w końcowej fazie półfali wyłączanego prądu, a wyładowanie 
przyjmuje wtedy postać dyfuzyjną. Faza tworzenia się plamki anodowej jest 
etapem przejściowym do powstawania skoncentrowanych form wyładowań 
wielkoprądowych, uznawanych za mogące powodować utratę zdolności 
łączeniowej. Na stykach płaskich słabo rozwinięta plamka anodowa jest obiektem 
niestabilnym. Powoduje ona lokalne, powierzchniowe uszkodzenia anody, ale przy 
dostatecznie długim okresie istnienia łuku dyfuzyjnego po jej zgaśnięciu łącznik 
próżniowy skutecznie przerywa przepływ prądu. Na rysunku 3 przedstawiono 
obraz wyładowania wielkoprądowego z nieznaczną aktywnością anody oraz widok 
powierzchni elektrody po próbie łączeniowej z wyładowaniami o takiej formie. 

 

Rysunek nr 3: Przykładowy obraz łuku wielkoprądowego z niskoerozyjną plamką 

anodową oraz widok anody po zgaszeniu łuku o takiej postaci (prąd łuku 8 kA, elektrody  
o średnicy 55 mm) 

 

 
Źródło: Materiały własne autora 
 

Erozja anody powodowana oddziaływaniem plamki anodowej jest tym 
większa, im większa jest wartość prądu wyładowania i im dłuższy jest czas 
istnienia plamki. Na stykach płaskich głębokość nadtopień powierzchni elektrody 
osiąga wartość  do 0,1mm dla  plamek niskoerozyjnych oraz do ok. 0,5 mm  
dla plamek rozwiniętych. Charakterystyczne jest jednak, że powierzchnia katody 
nie wykazuje praktycznie innych zniszczeń, niż wynikające z erozji wywołanej 
plamkami katodowymi.  

Źródło plazmy anodowej pojawia się, kiedy prąd przekracza pewną wartość 
graniczną, zależną m.in. od kształtu, wymiaru i materiału elektrod, odległości 
międzystykowej, kształtu prądu oraz oddziałującego pola magnetycznego. 
Powstająca wtedy plamka anodowa wraz ze strumieniem plazmy wywiera znaczny 
wpływ na rodzaj i właściwości łuku wielkoprądowego. Wyładowania z plamką 
anodową są już na tyle skoncentrowane, że skutecznie podlegają oddziaływaniom 
elektrodynamicznym, a ich cechy nie są zdeterminowane wyłącznie przez 
właściwości plamek katodowych. Skutkiem tego jest skłonność łuku do 
przemieszczania się w pobliże krawędzi elektrod. Przemieszczaniu się plamki 
anodowej towarzyszy intensywny przepływ płynnego metalu anody, stopionego  
w obrębie plamki.  Część materiału spływa na boczną powierzchnię elektrody i tam 
krzepnie, część natomiast, w postaci dużych i wrzących kropli, wydostaje się  
z przestrzeni międzystykowej i przemieszcza w stronę otaczającego elektrody 
ekranu kondensacyjnego. Intensywnie parujące krople i stopiony materiał anody 
obniżają efektywny poziom próżni w komorze gaszeniowej. Może to powodować 
obniżenie napięciowej wytrzymałości połukowej, a w konsekwencji nieskuteczne 
gaszenie łuku elektrycznego. Obraz łuku wielkoprądowego z wytworzonymi 
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strumieniami dużych makrocząstek (kropli) pochodzenia anodowego przedstawia 
rysunek 4. 

 

Rysunek nr 4: Łuk wielkoprądowy w fazie emisji kropli materiału anody i widok anody 

po próbie łączeniowej  (prąd łuku 10 kA, elektrody o średnicy 55 mm) 
 

 
Źródło: Materiały własne autora 
 

Przedstawiony stan pogłębia się z dalszym wzrostem wartości prądu lub 
zastosowaniem elektrod o mniejszej średnicy i przejściem łuku do kolumnowej  
formy ściśniętej (nazywanej często przewężoną). Takie oddziaływanie łuku 
skoncentrowanego na elektrody przedstawia rysunek 5.  

 

Rysunek nr 5: Wyładowanie wielkoprądowe o formie skoncentrowanej i skutki jego 

oddziaływania na stan elektrod łącznika próżniowego 
 

 
Źródło: Materiały własne autora 
 

Cechą charakterystyczną pojawienia się wyładowania skoncentrowanego  
jest silna erozja obydwu elektrod oraz silne elektrodynamiczne wypieranie łuku  
i stopionego materiału elektrod na krawędzie zestyku – rys. 6. 

 

Rysunek nr 6: Stacjonarne wyładowanie wielkoprądowe skoncentrowane przy 

krawędzi elektrod i stan anody po wyłączeniu prądu 
 

 
Źródło: Materiały własne autora 
 

Przedstawiony stan może prowadzić do przerzutu łuku do ekranu 
kondensacyjnego, uwalniając związane tam materiały osadowe (w tym także 
zaadsorbowane cząstki gazowe), a nawet spowodować przetopienie ekranu 



1345 
______________________________________________________________________________________________ 

powodujące uszkodzenie całej komory próżniowej. Na ekranach kondensacyjnych 
komór próżniowych, poza materiałem osadowym z metali elektrod, znajdują  
się znaczne ilości związanych cząstek gazowych. Są one pozostałością 
zanieczyszczeń z okresu wytwarzania komór oraz skutkiem naturalnie 
przebiegających procesów wiązania gazów (na czystych powierzchniach 
metalicznych), uwalnianych przez łuk elektryczny z materiału elektrod. Desorpcja 
gazów z ekranu kondensacyjnego powoduje obniżenie efektywnego poziomu 
próżni w komorze gaszeniowej i może prowadzić do spadku jej wytrzymałości 
napięciowej (podobnie, jak występowanie nacieku gazów do jej wnętrza).  

Z uwagi na skutki wyładowań wielkoprądowych, proste układy elektrodowe 
mogą być stosowane tylko w zakresach pracy łączników próżniowych, dla których 
w zasadzie zagwarantowane jest istnienie dyfuzyjnej formy łuku. Istnieją 
rozwiązania łączników próżniowych o znacznych prądach znamionowych,  
w których wykorzystuje się równoległe połączenie kilku komór gaszeniowych  
w każdym biegunie łącznika

12
. Takie rozwiązanie można byłoby uznać za 

uzasadnione ponieważ, z uwagi na dodatnią charakterystykę napięciowo-prądową 
łuku próżniowego, można zakładać, że przejęcie prądu przez jedną komorę 
gaszeniową danego bieguna jest mało prawdopodobne. Ponieważ jednak 
chwilowe napięcie łuku zależy od aktualnej postaci wyładowania i oddziałujących, 
zewnętrznych pól magnetycznych, nie ma pełnej gwarancji, że rozdział prądu na 
poszczególne komory gaszeniowe będzie jednakowy. 

Jak wykazują badania, występowanie w systemie przesyłu i rozdziału energii 
elektrycznej dużych prądów zakłóceniowych nie pozwala na stosowanie  
w wyłącznikach próżniowych prostych układów zestykowych. W praktyce 
wykorzystywane są zestyki samoczynnie generujące w przestrzeni 
międzyelektrodowej osiowe lub radialne pole magnetyczne. Pierwsze z nich 
podnoszą granicę tworzenia się w łuku łączeniowym plamki anodowej, natomiast 
drugie stosowane są do wymuszania ruchu wyładowań skoncentrowanych. 

W obecności osiowego pola magnetycznego, w tych samych warunkach 
probierczych, rozprzestrzenienie plazmy wyładowania, a tym samym rozkład  
gęstości prądu dopływającego do anody, są zdecydowanie bardziej równomierne. 
Tym samym skutki erozyjne na anodzie w łukach w osiowym polu magnetycznym 
są zdecydowanie ograniczane. Obraz porównawczy dla wyładowań bez obecności 
i z oddziaływaniem osiowego pola magnetycznego przedstawia rysunek 7. 

Równomierne obciążenie cieplne elektrod, przy łuku palącym się w obecności 
osiowego pola magnetycznego, pozwala na podwyższenie zdolności łączeniowej, 
przy tych samych wymiarach geometrycznych zestyku, w porównaniu z prostymi 
stykami płaskimi. Dodatkowo, zmniejszona erozja styków, prowadzi do wzrostu 
trwałości łączeniowej. Niestety, ograniczeniem osiąganych korzyści może być 
trudność uzyskania dyfuzyjnej formy wyładowania w łuku łączeniowym, 
powstającym podczas rozdzielania elektrod przy dużej wartości chwilowej prądu. 
Co więcej, w  aktualnych przepisach dotyczących badań łączników próżniowych, 
ten aspekt jest pominięty, co powinno skłaniać np. ośrodki naukowe do podjęcia 
badań w powyższej kwestii. W zakresie badań eksploatacyjnych uzyskanie 
wyjaśnień dotyczących wpływu fazy wyłączania na zdolność łączeniową zestyków 
z osiowym polem magnetycznym jest raczej niemożliwe.  

                                                           
12

 P.G. Slade, The Vacuum Interrupter: Theory, Design, and Application. Boca Raton 2007 
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Rysunek nr 7: Łuk wielkoprądowy bez i w obecności osiowego pola magnetycznego 
 

 

Źródło: Materiały własne autora 
 

Konstrukcje elektrod w wyłącznikach próżniowych, działające  
z wykorzystaniem radialnego pola magnetycznego, mają za zadanie 
niedopuszczenie do powstania stacjonarnej plamki anodowej oraz nieruchomej 
kolumny plazmy wyładowania wielkoprądowego. Wymuszają zatem ruch łuku po 
powierzchni stykowej. W praktyce istnieją dwie formy takich elektrod – spiralne  
i koronowe. Na stykach spiralnych łuk przemiesza się po segmentach naciętych 
(spiralnie) elektrod zbliżonych do formy styków płaskich. W zestykach koronowych 
o formie cylindrycznej, ze skośnymi nacięciami w części walcowej, łuk porusza się 
obwodowo po nakładkach stykowych „zamykających”  nacięte cylindry. Na rysunku 
8 pokazano fragment rejestracji fotograficznej ruchu łuku wielkoprądowego  
w układzie elektrod koronowych oraz erozję anody wytworzoną takim 
wyładowaniem. Degradacja łukowa materiału anody zachodzi tylko na powierzchni 
roboczej elektrody, a jej część centralna jest praktycznie nienaruszona. Podobne 
cechy obserwowane są podczas wyłączania dużych prądów przez styki spiralne. 
Tu również centralna część styku nie jest niszczona przez oddziaływanie 
wyładowania wielkoprądowego, co porównawczo zilustrowano także na rysunku 8. 

 

Rysunek nr 8: Fragment rejestracji fotograficznej ruchu łuku wielkoprądowego na 

elektrodach typu koronowego oraz obraz anody po próbie łączeniowej, a także widok 
porównawczy anody zestyku spiralnego po równoważnym cyklu badawczym (rejestracja  
w chwilach 0,7 ms, 1,9 ms, 3,1 ms i 4,3 ms od chwili otwarcia się styków łącznika) 

 

 
Źródło: Materiały własne autora 
 

Warunki, w których pojawiają się ograniczenia zdolności łączeniowej  
i trwałości łączników z poprzecznym polem magnetycznym, są odwrotne  
w stosunku do występujących dla łączników z polem osiowym. Na rysunku  



1347 
______________________________________________________________________________________________ 

9 przedstawiono zachowanie się łuku wielkoprądowego na elektrodach 
koronowych, w przypadku gdy inicjowanie wyładowania nastąpiło przy względnie 
małej chwilowej wartości prądu. Takie same efekty stwierdzono dla wyładowań 
wielkoprądowych, powstających z łuku małoprądowego (np. podczas wyłączania 
zwarć rozwijających się) lub po przebiciu przerwy miądzystykowej przy ponownym 
zapłonie łuku.  

 

Rysunek nr 9: Fragment wyładowania wielkoprądowego na stykach koronowych, 

zainicjowanego przy małej chwilowej wartości prądu oraz widok stanu elektrod po próbie 
łączeniowej 

 

 
Źródło: Materiały własne autora 
 

Brak istnienia skoncentrowanej formy łuku w fazie rozdzielania się elektrod 
łącznika (zbyt mała wartość prądu) powoduje, że czynnikiem dominującym  
w rozwoju wyładowania jest wzrastająca liczba plamek katodowych i ich 
rozprzestrzenianie się na całą powierzchnię katody. W konsekwencji, ograniczona 
zostaje efektywność generowania poprzecznego pola magnetycznego przez 
elementy układu zestykowego. Ponadto, elektrodynamiczne siły działające  
na plazmę wyładowania, powodują jej ściśnięcie i unieruchomienie w części 
centralnej zestyku, a zdolność łączeniowa drastyczne maleje. 

 
3. Podsumowanie 
Należy dążyć do minimalizowania zniszczeń łukowych styków, ponieważ stan 

powierzchni elektrod wpływa na parametry elektryczne, mechaniczne, łączeniowe  
i izolacyjne próżniowych komór gaszeniowych. Uzyskane wyniki badań 
potwierdzają ograniczone możliwości wyłączania prądu przez komory gaszeniowe 
z elektrodami płaskimi. Ich przydatność dotyczy zatem wykorzystania  
w stycznikach próżniowych.  Ograniczenie skutków erozyjnych łuku pozwala na 
podwyższenie zdolności łączeniowej elektrod, jest to możliwe przez zastosowanie 
radialnego lub osiowego pola magnetycznego.  

Najtrudniejsze warunki pracy dla zestyków z poprzecznym polem 
magnetycznym występują wówczas, gdy w fazie gaszenia łuku wielkoprądowego 
styki rozdzielają się na początku półfali prądu lub gdy wyładowanie powstaje  
na skutek przebicia przerwy międzyelektrodowej albo też, gdy rozwija się  
z wcześniejszego wyładowania małoprądowego. W przypadku elektrod 
koronowych, w okresie narastania wartości prądu, dochodzi do skoncentrowania  
i unieruchomienia łuku we wnękach elektrod, co przyczynia się do ich głębokiego 
wytapiania.  
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Wskazane jest wprowadzenie do przepisów dotyczących badań wyłączników 
próżniowych wymagania na badanie zdolności łączeniowej dla wyłączania,  
przy najniekorzystniejszej wartości chwilowej prądu (małej dla wyłączników  
z poprzecznym polem magnetycznym i dużej dla wyłączników z polem osiowym). 

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki badań oddziaływania łuku łączeniowego  

na zestyki łączników próżniowych. Ich celem było określenie wpływu postaci  
i zachowania się  łuku elektrycznego na umiejscowienie i stopień destrukcji 
elektrod. Erozyjne skutki działania łuku mają decydujący wpływ na pogarszanie się 
parametrów eksploatacyjnych łączników, a nawet utratę znamionowej zdolności 
łączeniowej. Wykazano słabe oddziaływania erozyjne łuku dyfuzyjnego oraz 
niekorzystne oddziaływania łuku skoncentrowanego. Dla elektrod z poprzecznymi 
polami magnetycznymi, skuteczność ich działania uzależniona jest od fazy 
wyłączania prądów zwarciowych. Destrukcja elektrod z osiowym polem 
magnetycznym jest mniejsza niż innych typów elektrod dla równoważnych wartości 
prądu, co daje potencjalne możliwości zwiększenia ich trwałości. 

Słowa klucze: łączniki próżniowe, elektryczny łuk łączeniowy, zdolność 
łączeniowa, trwałość łączeniowa 

 
Summary 
In the article the results of switching arc impact studies on vacuum switches’ 

contacts are presented. Their aim was to determine the influence of form and 
behaviour of the arc on location and extent of destruction of electrodes. Erosive 
effects of the arc have a decisive impact on the deterioration of the operating 
parameters of switches and even the loss of their nominal switching capacity. 
Weak erosive interactions of the diffusive arc and unfavourable effects of the 
constricted arc has been demonstrated. The effectiveness of the electrodes  
with transverse magnetic fields depends on off phase of short-circuit currents.  
The destruction of the electrodes with axial magnetic field is smaller than for other 
types of electrodes for equivalent current values and that gives the potential  
to increase their durability. (“Influence of properties of electrical switching arc on 
the deterioration of vacuum switches’  breaking capacity”) 

Key words: vacuum switches, electrical switching arc, switching capacity, 
switching durability 
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WPŁYW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA BEZPIECZEŃSTWO 
ENERGETYCZNE ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO 

 
 
1. Wprowadzenie  
W ciągu ostatniego stulecia energia elektryczna zyskała status 

najpopularniejszej i najchętniej wykorzystywanej energii. Proces wytwarzania, 
przesyłania oraz użytkowania energii elektrycznej jest bardzo dobrze poznany. 
Energia, z której korzystamy, stała się przedmiotem kupna i sprzedaży. Ilość 
zużytej, przez użytkownika, energii jest głównym czynnikiem decydującym o cenie 
jaką odbiorca musi zapłacić. Jednakże cechą, która określa jej użyteczność dla 
odbiorników elektrycznych, jest jej jakość.

1
  

Na termin jakość energii elektrycznej składa się szereg parametrów, które 
charakteryzują właściwości procesu dostarczania energii dla odbiorcy w normal-
nych warunkach pracy układu, jak również określających ciągłość zasilania, oraz 
te, które opisują napięcie zasilające.

2
 

Najlepsza jakość energii elektrycznej to taka, w której krzywa napięcia jest 
nieprzerwana i idealnie sinusoidalna, a jej częstotliwość ma wartość znamionową. 
Wartość skuteczna napięcia jest równa napięciu znamionowemu. Niestety, stan 
idealny jest niemożliwy do osiągnięcia, więc parametry jakości energii elektrycznej 
określa się indywidualnie dla każdego odbiorcy. 

Wszystkie odchylenia od ideału poddawane są badaniom oraz ocenie. Tak 
przeprowadzona analiza służy do określenia kryteriów oceny jakości energii 
elektrycznej. Wszystkie tak określone cechy są możliwe do zmierzenia w sposób 
pośredni lub bezpośredni. 

Jakość zasilania to obecnie oddzielna dziedzina nauki i techniki,  
która obejmuje zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne. Na rysunku  
nr 1 przedstawiono dziedziny jakości energii elektrycznej. 

Dla zakładów przemysłowych, dobra jakość energii elektrycznej jest 
szczególnie istotna, ponieważ wpływa bezpośrednio na efektywność pracy 
urządzeń produkcyjnych. Każde urządzenie lub maszyna zainstalowana w danym 
zakładzie przemysłowym ma swoje wymagania co do parametrów jakości energii 
elektrycznej. Kiedy wymagania jakościowe nie zostaną spełnione, może dojść  
do obniżenia trwałości i niezawodności urządzeń lub maszyn pracujących  
w zakładzie, co w konsekwencji może doprowadzić do awarii, np. wystąpienia 
przerwy w zasilaniu, która dla zakładu jest bardzo niekorzystna (przerwanie 
procesu produkcyjnego, np. na maszynie odlewającej części, wiąże się  
z zatrzymaniem całej produkcji na kilka-kilkadziesiąt godzin i oczyszczeniem 
całego urządzenia). Wystąpienie jakiegokolwiek niekorzystnego zjawiska może 
stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub narazić zakład przemysłowy  
na koszty związane z przerwaniem ciągu produkcyjnego lub jego zniszczeniem.  

                                                           
1
 Z. Teresiak, Elektroenergetyka zakładów przemysłowych. Wrocław 1981 

2
 Z. Hanzelka, Rozważania o jakości energii elektrycznej I, „Elektroinstalator”, 9/2001 

 



1351 
______________________________________________________________________________________________ 

Rysunek nr 1: Dziedziny jakości energii elektrycznej 
 
 

 
Źródło: Z. Hanzelka, Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości 

skutecznej napięcia. Kraków 2013 
 

Niestabilność napięcia, pochodząca z sieci zasilającej, jest główną przyczyną 
złej jakości energii elektrycznej. 

 
2. Parametry jakości energii elektrycznej 
Jakość energii elektrycznej można opisywać za pomocą wielu parametrów. 

Decydującymi wskaźnikami, które odpowiadają za niedostateczną jakość energii 
elektrycznej, są złe parametry napięcia zasilającego. Parametry, jakie powinno 
spełnić napięcie zasilające określone są w normie PN-EN 50160

.3
 Podstawowymi 

parametrami opisującymi napięcie zasilające są: 

 częstotliwość, 

 wartość napięcia, 

 zmiany napięcia, 

 szybkie zmiany napięcia, 

 zapady napięcia, 

 krótkie i długie przerwy w zasilaniu, 

 przepięcia przejściowe, 

 przepięcia dorywcze o częstotliwości sieciowej, 

 niesymetria napięcia, 

 harmoniczne napięcia. 
Wszystkie w/w parametry są zdefiniowane oraz określone są ich wartości 

minimalne i maksymalne, tj. odchyły od nominalnych wartości. 
Zmiany napięcia są integralną częścią systemu, co w konsekwencji prowadzi 

do braku możliwości ich wyeliminowania. Odchyłki parametrów jakości energii 
elektrycznej są tak zdefiniowane, żeby zaburzenia, nieodbiegające znacznie  
od poziomów znamionowych, nie powodowały uszkodzenia systemu. Przeważnie 
wszystkie odchyłki od wartości granicznych powstają na skutek losowych zdarzeń, 
np. zwarcia, z przyczyn zewnętrznych lub warunków pogodowych. 

Parametry jakości energii elektrycznej są inaczej interpretowane przez 
odbiorcę i dostawcę energii. Dostawca, zalecenia normy traktuje przeważnie jako 

                                                           
3
 PN-EN 50160:2010, Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych 
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informacje niemające charakteru wiążącego, natomiast odbiorca oczekuje 
zapewniania (przez dostawcę) parametrów zgodnych z obowiązującą normą. 
Niezachowanie wymogów często nie zależy od dostawcy. Przyczyną takiej sytuacji 
mogą być wyjątkowe okoliczności lub nieświadome działanie samych odbiorców. 
Stosowane przez odbiorców urządzenia często wprowadzają do systemu 
różnorodne zakłócenia, takie jak:

4
 

 odkształcenia sinusoidalnego kształtu napięcia, które jest skutkiem poboru 
prądu zawierającego wyższe harmoniczne,  

 dodatkowe obciążenie przewodu neutralnego, 

 większe straty i pobór mocy czynnej, 

 nadmierne spadki napięcia. 
W artykule omówione odchyłki od wartości granicznych występują na skutek 

zdarzeń losowych.  Można wyróżnić również zdarzenia o charakterze typowym dla 
danego obiektu. Zdarzenia takie występują w trakcie normalnego funkcjonowania 
obiektu ale są z góry zaplanowane np. są to wszelkiego rodzaju czynności 
łączeniowe.  

 
3. Analiza jakości energii elektrycznej 
Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej zakładu przemysłowego 

zostały przeprowadzone przez okres jednego tygodnia, zgodnie z normą PN-EN 
50160. Do pomiaru został użyty trójfazowy analizator jakości energii elektrycznej 
firmy Fluke typ 1760. Wykorzystany trójfazowy rejestrator jakości energii Fluke 
1760 jest całkowicie zgodny z klasą A, co umożliwia przeprowadzanie 
zaawansowanych analiz jakości energii i całościowych pomiarów zgodności.  

Badany obiekt przemysłowy znajduje się na terenie aglomeracji miejskiej.  
W związku z charakterem obiektu, praca w zakładzie odbywa się w systemie 
trójzmianowym. Ciąg technologiczny w omawianym zakładzie, ze względu na 
wytwarzane elementy (odlewnictwo aluminium), nie może ulec przerwaniu.  

Pierwszym z omawianych parametrów napięcia zasilającego jest 
częstotliwość. Przebieg częstotliwości zademonstrowano na rysunku nr 2, na 
którym możemy zaobserwować maksymalne i minimalne wartości częstotliwości 
uzyskane w trakcie pomiaru.  

Analizując uzyskane wyniki można stwierdzić, że, podczas pomiaru 
częstotliwości w 10-sekundowych zakresach czasu, wszystkie wartości pomiarów 
mieszczą się w zakresie tolerancji zarówno dla przedziału 50 Hz ± 1% w 99,5% 
zmierzonych wartości oraz nie przekraczają przedziału 50 Hz +4% / -6% w 100% 
liczby wykonanych pomiarów.  

Wyżej wymienione wnioski przedstawiono w tabeli nr 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 H. Markiewicz, Urządzenia elektroenergetyczne. Warszawa 2008 
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Rysunek nr 2: Przebieg częstotliwości dla całego okresu pomiarowego 
 

 
Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
 

Tabela nr 1: Tabelaryczne przedstawienie w procentach wartości zgodnych z zakre-

sem tolerancji 
 

Nazwa Zakres tolerancji Wartości w zakresie tolerancji 

 [Hz] [%] 

Tolerancja 95% 49.500 - 50.500 100.00 

Tolerancja 100% 47.000 - 52.000 100.00 

Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
 

W poniższej tabeli nr 2 zostały przedstawione minimalne i maksymalne 
wartości częstotliwości dla 99,5% i 100% wykonanych pomiarów. W 99,5% 
wykonanych pomiarów, wartość maksymalna częstotliwości sieci zasilającej 
osiągnęła wartość 50,052 Hz, a minimalna w tym przedziale była równa 49,948 Hz. 
Natomiast dla 100% liczby wykonanych pomiarów, wartości maksymalne i mini-
malne wynosiły odpowiednio 50,099 Hz i 49,900 Hz.  

Reasumując, uzyskane wyniki pozwalają jednoznacznie stwierdzić spełnienie 
wymagań normy PN-EN 50160, dotyczącej częstotliwości sieci zasilającej.  

 

Tabela nr 2: Tabelaryczne przedstawienie maksymalnych i minimalnych wartości  

w dopuszczalnym zakresie tolerancji częstotliwości 
 

Nazwa Zakres tolerancji Wartości 

 [Hz] [Hz] 

Maksimum 100% 52.000 50.099 

Maksimum 95% 50.500 50.052 

Minimum 95% 49.500 49.948 

Minimum 100% 47.000 49.900 

Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
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Następnym parametrem, opisującym napięcie zasilające, jest wartość 
napięcia. Przebieg wartości napięcia zasilania podczas siedmiodniowych 
pomiarów przedstawiono na rysunku nr 3. 

 

Rysunek nr 3: Przebieg wartości skutecznej napięcia 
 

 
Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
 

Z danych pomiarowych można określić zgodność uzyskanych wyników  
z wytycznymi normy PN-EN 501600, dotyczącej wartości napięcia zasilającego.  
W tabeli nr 4 zostały wyznaczone minimalne i maksymalne wartości napięcia 
zasilania dla poszczególnych faz. Najwyższe napięciem w 95,5% liczby wyników 
pomiarów wyniosło 238,55 V w fazie pierwszej, natomiast dla 100% liczby wyników 
pomiarów 239,10 V również dla fazy pierwszej. Najniższe napięciem w 95,5% 
liczby wyników pomiarów wyniosło 233,68 V w fazie drugiej, również w tej samej 
fazie dla 100% liczby wyników pomiarów uzyskano wartość 231,19 V. Wszystkie 
napięcia w poszczególnych fazach mieszczą się w zakresie tolerancji normy  
PN-EN 50160 dla wartości napięcia zasilania (Tabela nr 3). 

 

Tabela nr 3: Tabelaryczne przedstawienie w procentach wartości zgodnych  

z zakresem 
 

Nazwa Zakres tolerancji L1 L2 L3 

 [V] [%] [%] [%] 

Napięcia fazowe 95% 207.00-253.00 100.00 100.00 100.00 

Napięcia fazowe 100% 195.50-253.00 100.00 100.00 100.00 

Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
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Tabela nr 4: Tabelaryczne przedstawienie maksymalnych i minimalnych wartości  

w dopuszczalnym zakresie tolerancji napięcia zasilania 
 

Nazwa Zakres tolerancji L1 L2 L3 

 [V] [V] [V] [V] 

Wzrost napięcia 100% 253.00 239.10 238.83 238.69 

Wzrost napięcia 95% 253.00 238.55 238.19 238.17 

Zapad napięcia 95% 207.00 234.16 233.68 233.96 

Zapad napięcia 100% 195.50 231.60 231.19 231.79 

Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
 

Poddając kolejnej analizie rysunek nr 3 oraz tabele nr 3 i 4 można stwierdzić, 
że w badanym okresie pomiarowym nie wystąpiły zapady napięcia oraz krótkie  
i długie przerwy w zasilaniu. 

Kolejnym omawianym parametrem dla napięcia zasilającego są zmiany 
napięcia. Jeżeli omawiamy zmiany napięcia należy przeanalizować szybkie zmiany 
napięcia. Szybkie zmiany napięcia określa się jako pojedyncza, szybka zmiana 
wartości skutecznej napięcia między dwoma kolejnymi poziomami w pewnym 
skończonym okresie czasu lecz nieokreślonym przedziale czasu. Przebieg 
wyników pomiaru parametru szybkich zmian napięcia tzw. flickera przedstawiono 
na rysunku nr 4. Z zaprezentowanego przebiegu wahań napięcia (Rysunek  
nr 4) można wnioskować, że w całym okresie pomiarowym maksymalna wartość 
długookresowego wskaźnika migotania światła nie została przekroczona. 
Gwałtowny wzrosty współczynnika nastąpił ostatniego dnia pomiarowego. 
Maksymalne wartości dla poszczególnych faz zaprezentowano w tabeli  
nr 6 i wynosiły one odpowiednio 0,62; 0,64: 0,21 (dla L1; L2; L3), a wystąpiły tuż 
przed zakończeniem okresu pomiarowego. 

 

Rysunek nr 4: Przebieg długookresowego wskaźnika migotania światła 
 

 
Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
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Tabela nr 5: Tabelaryczne przedstawienie w procentach wartości zgodnych  

z zakresem 
 

Nazwa Zakres tolerancji L1 L2 L3 

Plt 0.00-1.00 100.00 100.00 100.00 

Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
 

Tabela nr 6: Tabelaryczne przedstawienie wartości zgodnych z zakresem tolerancji 

dla Plt 

 

Nazwa Zakres tolerancji Wartości dla 95% Maksymalne wartości 

  L1 L2 L3 L1 L2 L3 

Plt 0.00-1.00 0.17 0.19 0.19 0.62 0.64 0.21 

Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
 

Przedostatnim parametrem napięcia zasilającego jest niesymetria napięcia.  
W analizie asymetrii napięcia zasilającego określa się stan, w którym wartość 
skuteczna napięcia międzyfazowego w sieci lub kąt między tymi napięciami nie  
są sobie równe. W sieci trójfazowej napięcie międzyfazowe powinno wynosić  
400 V, a kąt między tymi napięciami wynosi 120 stopni. Przebieg wskaźnika 
asymetrii w stosunku do czasu został przedstawiony na rysunku nr 5.  

 

Rysunek nr 5: Asymetria napięcia zasilającego  
 

 
Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
 

Stopień niesymetrii układu jest niewielki, co oznacza, że fazy obciążone są 
równomiernie. Tabele nr 7 i 8 dowodzą, że współczynniki asymetrii nie wykraczają 
poza dopuszczalne granice normy. 
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Tabela nr 7: Tabelaryczne przedstawienie w procentach wartości zgodnych  

z zakresem tolerancji dla asymetrii 
 

Nazwa Zakres tolerancji Wartości tolerancji 

 [%] [%] 

Asymetria  0.00-2.00 100.00 

Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
 

Tabela nr 8: Tabelaryczne przedstawienie wartości zgodnych z zakresem tolerancji 

dla asymetrii 
 

Nazwa Zakres tolerancji Wartość dla 95% Wartość maksymalna 

 [%] [%] [%] 

Asymetria 0.00-2.00 0.22 0.27 

Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
 

Ostatnim parametrem opisującym napięcie zasilające są harmoniczne 
napięcia. Harmoniczna napięcia jest definiowana jako składowa przebiegu 
sinusoidalnego o częstotliwości będącej całkowitą krotnością częstotliwości 
składowej podstawowej. W określeniu wyższych harmonicznych sieci stosuje się 
współczynnik zawartości harmonicznych THD. Na rysunku nr 6 przedstawiono 
procentową zawartość harmonicznych w napięciu, mierzoną w 10-minutowych 
przedziałach czasu przez cały okres pomiarowy. 

 

Rysunek nr 6: Zawartość wyższych harmonicznych dla całego tygodnia 
 

 
Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 

 

Z uzyskanych danych możemy stwierdzić przekroczenie zakresu tolerancji  
dla wyższych harmonicznych napięcia dla rzędu numer 21 i 23 (Tabela  
nr 9). Przekroczenie dopuszczalnych wartości (Tabela nr 10) nastąpiło w fazach 
pierwszej i drugiej, i wynosiło odpowiednio 0,69% i 0,72% dla rzędu 21, natomiast 
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dla rzędu 23 wystąpiło przekroczenie we wszystkich trzech fazach i wartości  
te wynosiły 2,24%, 1,68% oraz 2,03%. 

 

Tabela nr 9: Tabelaryczne przedstawienie w procentach wartości zgodnych  

z zakresem tolerancji dla poszczególnych rzędów harmonicznych 
 

Nazwa Zakres tolerancji L1 L2 L3 

 [%] [%] [%] [%] 

THD 0.00-8.00 100.00 100.00 100.00 

Harmoniczne 

Rząd Zakres tolerancji L1 L2 L3 

Nr. [%] [%] [%] [%] 

2 0.00-2.00 100.00 100.00 100.00 

3 0.00-5.00 100.00 100.00 100.00 

4 0.00-1.00 100.00 100.00 100.00 

5 0.00-6.00 100.00 100.00 100.00 

6 0.00-0.50 100.00 100.00 100.00 

7 0.00-5.00 100.00 100.00 100.00 

8 0.00-0.50 100.00 100.00 100.00 

9 0.00-1.50 100.00 100.00 100.00 

10 0.00-0.50 100.00 100.00 100.00 

11 0.00-3.50 100.00 100.00 100.00 

12 0.00-0.50 100.00 100.00 100.00 

13 0.00-3.00 100.00 100.00 100.00 

14 0.00-0.50 100.00 100.00 100.00 

15 0.00-0.50 100.00 100.00 100.00 

16 0.00-0.50 100.00 100.00 100.00 

17 0.00-2.00 100.00 100.00 100.00 

18 0.00-0.50 100.00 100.00 100.00 

19 0.00-1.50 100.00 100.00 100.00 

20 0.00-0.50 100.00 100.00 100.00 

21 0.00-0.50 53.01 76.90 99.61 

22 0.00-0.50 100.00 100.00 100.00 

23 0.00-1.50 58.34 91.81 83.42 

24 0.00-0.50 100.00 100.00 100.00 

25 0.00-1.50 100.00 100.00 100.00 

Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
 

Tabela nr 10: Tabelaryczne przedstawienie maksymalnych wartości w dopuszczalnym 

zakresie tolerancji harmonicznych 
 

  Wartości dla 95%  Maksymalne wartości 

Nazwa Zakres tolerancji L1 L2 L3 L1 L2 L3 

 [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

THD 0.00-8.00 3.24 2.94 3.07 3.47 3.08 3.30 

Harmoniczne w procentach napięcia znamionowego Un 

  Wartości dla 95% Maksymalne wartości 

Rząd Zakres tolerancji L1 L2 L3 L1 L2 L3 

Nr. [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

2 0.00-2.00 0.07 0.05 0.06 0.10 0.14 0.11 

3 0.00-5.00 0.18 0.24 0.44 0.26 0.41 0.49 

4 0.00-1.00 0.03 0.03 0.04 0.17 0.23 0.13 
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5 0.00-6.00 1.27 1.10 0.96 1.53 1.39 1.16 

6 0.00-0.50 0.02 0.04 0.02 0.26 0.30 0.22 

7 0.00-5.00 0.83 1.02 0.94 0.92 1.12 1.05 

8 0.00-0.50 0.02 0.03 0.02 0.14 0.17 0.13 

9 0.00-1.50 0.15 0.40 0.13 0.22 0.50 0.20 

10 0.00-0.50 0.04 0.03 0.03 0.06 0.08 0.04 

11 0.00-3.50 1.34 1.43 1.45 1.60 1.71 1.69 

12 0.00-0.50 0.06 0.05 0.08 0.08 0.07 0.10 

13 0.00-3.00 1.68 1.79 1.75 1.85 1.90 1.83 

14 0.00-0.50 0.08 0.04 0.06 0.09 0.07 0.07 

15 0.00-0.50 0.18 0.17 0.25 0.23 0.20 0.32 

16 0.00-0.50 0.08 0.04 0.09 0.10 0.07 0.11 

17 0.00-2.00 0.41 0.44 0.53 0.50 0.50 0.68 

18 0.00-0.50 0.06 0.09 0.09 0.07 0.10 0.12 

19 0.00-1.50 0.35 0.26 0.34 0.41 0.42 0.43 

20 0.00-0.50 0.09 0.10 0.09 0.14 0.12 0.10 

21 0.00-0.50 0.69 0.72 0.34 0.82 0.90 0.51 

22 0.00-0.50 0.15 0.09 0.12 0.18 0.10 0.14 

23 0.00-1.50 2.24 1.68 2.03 2.50 1.92 2.31 

24 0.00-0.50 0.10 0.09 0.06 0.15 0.12 0.07 

25 0.00-1.50 1.04 0.65 0.83 1.19 0.81 0.94 

Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
 

Analizując przedstawione powyżej tabele zaobserwowano przekroczenie 
zawartości 21 i 23 harmonicznej (przekroczenie zaznaczone przez podkreślenie 
wartości). W takiej sytuacji należało zbadać przebieg czasowy zawartości 
harmonicznej 21 i 23, w odniesieniu do harmonicznej podstawowej. 

Na przebiegu czasowym zawartości harmonicznej 21, w odniesieniu do 
podstawowej (Rysunek nr 7) można zaobserwować przekroczenie dopuszczalnej 
wartość 0,5%, która jest określona normą PN-EN 50160 (Tabela nr 9). Przekro-
czenie występuje codziennie przynajmniej w jednej z faz. Maksymalna wartość 
wystąpiła ostatniego dnia pomiarowego dla fazy L2. Dopuszczalna zawartość 
harmonicznej 21 nie została przekroczona dla fazy L3. Maksymalne wartości dla 
dni od poniedziałku do piątku można zaobserwować w nocy. Podczas weekendu 
przebieg czasowy zawartości harmonicznej 21 utrzymywał się na wysokim 
poziomie przez całą dobę. 

Analogiczna sytuacja ma miejsce dla przebiegu czasowego zawartości 
harmonicznej 23 w odniesieniu do podstawowej (Rysunek nr 8). Następuje 
codzienne przekroczenie wartość 1,5%, która jest określona zgodnie z normą  
PN-EN 50160 (Tabela nr 9). Maksymalna wartość wystąpiła dnia 10 (weekend) dla 
fazy L1, kiedy występowały najintensywniejsze zakłócenia. Dopuszczalna 
zawartość harmonicznej 23, w ciągu całego tygodnia badań, została przekroczona 
we wszystkich fazach. Maksymalne wartości dla dni od poniedziałku do piątku 
można zaobserwować w nocy. Podczas weekendu przebieg czasowy zawartości 
harmonicznej 23 utrzymywał się na wysokim poziomie przez całą dobę. 
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Rysunek nr 7: Zawartość harmonicznej 21 w odniesieniu do podstawowej 
 

 
Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
 

Rysunek nr 8 Zawartość harmonicznej 23 w odniesieniu do podstawowej 
 

 
Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
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Na rysunkach nr 7 i 8, przedstawiających przebiegi współczynnika THDU 
napięcia zasilającego, można zauważyć zależność, która może wynikać z pracy 
analizowanego obiektu. W dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, współczynnik 
osiąga mniejsze wartości aniżeli w weekend, tj. w sobotę i w niedzielę 
(analizowany zakład pracuje w systemie trzyzmianowym, siedem dni w tygodniu). 
Dalszej analizie i monitoringowi jakości energii elektrycznej powinno się poddać 
analizowany obiekt. Niepokojące zmiany współczynnika THDU występują  
w niedzielę, kiedy obiekt pracuje normalnie, ale sąsiadujące z zakładem 
przemysłowym fabryki są wyłączone z normalnego użytkowania. Zaistniała 
sytuacja może świadczyć o zakłóceniach pochodzących z wewnątrz 
analizowanego zakładu przemysłowego. 

 
4. Wnioski 
Na podstawie przeprowadzonych analizy można wywnioskować, że w danym 

zakładzie przemysłowym jakość energii elektrycznej nie spełnia wymagań normy 
PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 
rozdzielczych. Większość parametrów napięcia zasilającego nie przekracza 
dopuszczalnych wartości. Stwierdzono przekroczenie zawartości harmonicznych 
21 i 23. Wartości harmonicznych 21 oraz 23 przekraczają dopuszczalny poziom 
zarówno w czasie tygodnia pracy oraz w weekendy. Prawdopodobnie przyczyną 
ich występowania są znajdujące się na terenie zakładu odbiorniki nieliniowe, 
pracujące w trybie ciągłym. 

Zjawisko przekroczenia wyższych harmonicznych jest bardzo niepożądane, 
ponieważ może stać się przyczyną odczuwalnych start materialnych.  

Poddając dalszej analizie badany obiekt należałoby zwrócić szczególną 
uwagę na odbiory załączane każdego dnia. Uzyskane wyniki mogą posłużyć 
zakładowi do wytypowania źródła tych zakłóceń, dzięki czemu możliwe będzie 
rozpoczęcie działań mających na celu wyeliminowanie tych zjawisk.  

Niestety nie istnieją żadne wytyczne co do częstotliwości, a co najważniejsze, 
obowiązku przeprowadzania pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej. 
Należałoby zwrócić uwagę, że w przypadku użytkowników (czy to zakład 
przemysłowy czy gospodarstwo domowe), oszczędność energii oraz 
bezpieczeństwo zasilania urządzeń powinny być istotnymi czynnikami 
wpływającymi na poprawę właściwości użytkowych. Koszty analizy jakości energii 
elektrycznej często są niewspółmierne z kosztami naprawy bądź dłuższego postoju 
maszyny (urządzenia – instalacji technologicznej/produkcyjnej) w trakcie 
wystąpienia awarii. 

Pomiary i ocena jakości energii elektrycznej są coraz powszechniejsze. 
Badania takie mają na celu zwiększenie niezawodności oraz bezpieczeństwa 
pracy obiektów zasilanych w energię elektryczną, w zakresie szeroko rozumianych 
instalacji elektrycznych. 

 
Streszczenie 
W artykule zaprezentowano ocenę jakości energii elektrycznej rzeczywistego 

zakładu przemysłowego. Analizę parametrów jakości energii elektrycznej 
dokonano pod względem bezpieczeństwa energetycznego zakładu. Ocena oparta 
została na Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego  
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i normie PN-EN 50160:2010 -- Parametry napięcia zasilającego w publicznych 
sieciach elektroenergetycznych. Analizę przeprowadzono w oparciu o rzeczywiste 
pomiary wykonane rejestratorem jakości energii elektrycznej Fluke 1760. 

Słowa klucze: jakość energii elektrycznej, bezpieczeństwo, zakład 
przemysłowy 

 
Summary 
The paper presents an assessment of the quality of electricity of the actual 

industrial plant.  The analysis of power quality parameters has been made in terms 
of energy safety of the of that industrial plant. The assessment was based on the 
Decree of the Minister of Economy dated. 4 May 2007. On detailed conditions for 
the operation of the power system and the norm PN-EN 50160: 2010 – Supply 
voltage characteristics in the by public electricity networks. The analysis was based 
on actual measurements made by power quality recorder Fluke 1760. 

Key words: the quality of electric power, energy safety, industrial plant 
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ZAPADY NAPIĘCIA I PRZERWY W ZASILANIU ORAZ ICH WPŁYW NA PRACĘ 

WYBRANYCH ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 
 
Wstęp 
Zapewnienie ciągłości zasilania oraz dostarczania energii elektrycznej 

o odpowiednich parametrach jakościowych do jej odbiorców stanowi jeden 
z podstawowych obowiązków operatorów sieci dystrybucyjnej oraz przesyłowej. 
Zgodnie z art. 9c. ust. 2 pkt. 1) i 2) oraz art. 9c ust. 3 pkt. 1) i 2), operatorzy 
systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do prowadzenia ruchu sieciowego 
w sposób efektywny, przy zachowaniu wymaganej niezawodności dostarczania 
energii elektrycznej i jakości jej dostarczania.

1
 Zbiór parametrów określających 

jakość energii elektrycznej oraz ich dopuszczalne wartości dla odbiorców 
zakwalifikowanych do poszczególnych grup przyłączeniowych został określony 
w rozporządzeniu systemowym.

2
 Istotną rolę w katalogu tych parametrów 

odgrywają przerwy w zasilaniu, które zostały sklasyfikowane w zależności od 
czasu ich trwania. Jednakże, obowiązujące przepisy

3
 nie uwzględniają okoliczności 

występowania zapadów oraz wzrostów napięcia, jak również nie definiują 
wskaźników charakteryzujących częstość ich występowania oraz częstość 
występowania przerw przemijających. Zaburzenia te mają jednak bezpośredni 
i wyjątkowo istotny wpływ na prawidłową pracę odbiorników energii elektrycznej, 
szczególnie wszelkiego rodzaju urządzeń energoelektronicznych, komputerowych 
oraz układów sterowania i regulacji oraz na bezpieczeństwo związane 
z użytkowaniem tych urządzeń (np. w ochronie zdrowia, transporcie, etc.) 
i zapewnienie ciągłości procesów technologicznych. Ich występowanie jest 
w niewielkim stopniu przewidywalne i najczęściej związane ze zjawiskami 
występującymi poza instalacją samego odbiorcy. 

 
Zmiany wartości skutecznej napięcia 
Wśród możliwych zmian wartości skutecznej napięcia zasilającego wymienić 

należy: odchylenia napięcia, wzrosty napięcia, zapady, wahania napięcia, 
pojedyncze zmiany napięcia oraz przerwy w zasilaniu kategoryzowane 
szczegółowo w zależności od czasu ich trwania – rysunek nr 1. 

 
 
 

                                                           
1
 Art. 9c ust. 2 pkt. 1) oraz art. 9c ust. 3 pkt. 1) i 2) ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 1997 r., nr 54, poz. 348 z późn. zm.) 

2
 §38-§40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 z późn. zm.) 

3
 §38-§40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r…, op. cit. 
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Rysunek nr 1: Rodzaje zaburzeń wartości skutecznej napięcia 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Zapady napięcia stanowią nagłe zmniejszenie napięcia w sieci 
elektroenergetycznej poniżej określonej wartości progowej, zakończone powrotem 
napięcia do wartości bliskiej lub równej wartości początkowej, przy czym czas 
trwania zapadu wynosi od ponad 10 ms do 1 minuty. W przypadku zmniejszenia 
napięcia trwającego dłużej niż 1 minutę, zdarzenie klasyfikowane jest jako 
odchylenie napięcia w dół. Zgodnie z normą PN-EN 50160, przyjmuje się wartość 
progową wynoszącą 90% wartości skutecznej napięcia deklarowanego, natomiast 
zmniejszenie napięcia poniżej 5% wartości skutecznej napięcia deklarowanego 
traktowane jest jako przerwa w zasilaniu. Zapady napięcia charakteryzowane są 
czasem ich trwania oraz napięciem resztkowym lub amplitudą zapadu. Czas 
trwania zapadu liczony jest od chwili, w której napięcie zasilające zmaleje poniżej 
wartości progowej (początek zapadu), aż do chwili, kiedy wzrastając przekroczy 
ono wartość progową (koniec zapadu). Napięcie resztkowe zapadu stanowi 
minimalną wartość skuteczną napięcia określoną podczas zapadu, natomiast 
amplituda zapadu definiowana jest jako różnica pomiędzy napięciem odniesienia 
(najczęściej znamionowym lub deklarowanym), a napięciem resztkowym. 

Na rysunku nr 2 przedstawiona została przykładowa charakterystyka zmian  
wartości skutecznej napięć międzyfazowych podczas zapadu o czasie trwania  
tz = 0,078 s i napięciu resztkowym Uresz = 8,98 kV (59,87% UN) oraz przerwy 
przemijającej o czasie trwania tp = 0,863 s zarejestrowana w sieci średniego 
napięcia o napięciu znamionowym 15 kV. 

Obowiązujące rozporządzenie systemowe
4
 określa m.in. rodzaje przerw 

w dostarczaniu energii elektrycznej wraz ze wskazaniem dopuszczalnych czasów 
ich trwania dla poszczególnych grup odbiorców oraz nakłada na operatorów 
systemu dystrybucyjnego obowiązek wyznaczania i przekazywania do publicznej 
wiadomości wskaźników określających czas trwania przerw w dostarczaniu energii 
elektrycznej. 

                                                           
4
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r..., op. cit. 
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Rysunek nr 2: Zmiana wartości skutecznej napięć międzyfazowych podczas zapadu 

oraz przerwy przemijającej w sieci SN o napięciu znamionowym 15 kV 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

W rozporządzeniu systemowym wprowadzony został podział wszystkich 
przerw na dwa rodzaje:

5
 

- przerwy planowane – wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci 
elektroenergetycznej, czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu 
otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii 
elektrycznej; 

- przerwy nieplanowane – spowodowane wystąpieniem awarii w sieci 
elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony  
od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące 
się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej 
wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej. 

Jednocześnie każda przerwa planowana, o której odbiorca nie został 
powiadomiony we właściwej formie

6
 jest traktowana jako przerwa nieplanowana. 

Ze względu na czas trwania wyróżnia się następujące rodzaje przerwy: 
- przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę, 
- krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty, 
- długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin, 
- bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny, 
- katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny. 
Poszczególne rodzaje przerw zostały oznaczone na rysunku nr 1. 
Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I-III i VI, dopuszczalny 

czas trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu 

                                                           
5
 § 41 ust. 1 rozporządzenia systemowego 

6
 Właściwy sposób powiadamiania odbiorców został określony w § 42 pkt. 4 rozporządzenia 
systemowego. 

 
  

U
 [
kV

] 
UN = 15 kV 

 

Czas [s] 

0,9 UN 

 

przerwa przemijająca 

 

tp = 0,863 s 

za
p
a
d
, 
t z

 =
 0

,0
7
8
 s

 

Uresz = 8,98 kV 

0,05 UN 



1366 
______________________________________________________________________________________________ 

energii elektrycznej oraz dopuszczalny łączny czas trwania w ciągu roku 
kalendarzowego wyłączeń planowanych i nieplanowanych, określa umowa 
o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowa kompleksowa.

7
 

Ponadto, dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych  
IV i V dopuszczalny czas trwania: 

- jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może 
przekroczyć w przypadku: 

- przerwy planowanej – 16 godzin, 
- przerwy nieplanowanej – 24 godzin; 
- przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw 

jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć  
w przypadku: 

- przerw planowanych – 35 godzin, 
- przerw nieplanowanych – 48 godzin.

8
 

Zgodnie z § 41. 3. ww. rozporządzenia, operator systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, podaje  
do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej 
następujące wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii 
elektrycznej wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego: 

- wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej  
i bardzo długiej (SAIDI, ang. System Average Interruption Duration Index), 
wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów 
czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy  
w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców; 

- wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich 
(SAIFI, ang. System Average Interruption Frequency Index), stanowiący 
liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu 
roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców; 

- wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI, ang. Momentary 
Average Interruption Frequency Index), stanowiący liczbę odbiorców 
narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku, podzieloną 
przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców. 

Operator systemu dystrybucyjnego zobowiązany jest również do podania 
liczby obsługiwanych odbiorców (na koniec roku kalendarzowego), przyjętej  
do wyznaczenia wartości ww. wskaźników. Nie ma również znaczenia, czy brak 
zasilania określonej grupy odbiorców spowodowany jest działaniem podmiotów 
trzecich, czy też jest zależny lub niezależny od OSD. 

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznacza się oddzielnie dla przerw planowanych 
i nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez 
uwzględnienia tych przerw. 

Należy zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję, bowiem określone 
w rozporządzeniu definicje wskaźników SAIDI i SAIFI jednoznacznie wskazują,  
iż wartości tych wskaźników wyznaczane są dla przerw długich i bardzo długich, 
natomiast jednocześnie nakazuje się podawania wartości tychże wskaźników 

                                                           
7
 § 41 ust. 4 rozporządzenia systemowego 

8
 § 41 ust. 5 rozporządzenia systemowego 
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również z uwzględnieniem przerw katastrofalnych, które ze względu na czas ich 
trwania nie stanowią ani przerw długich, ani też przerw bardzo długich. 

W przypadku wystąpienia odchyleń napięcia przekraczających wartości 
dopuszczalne, odbiorcy przysługuje odpowiednia bonifikata, której wysokość 
zależna jest od wartości odchylenia napięcia od dopuszczalnych wartości 
granicznych.

9
 Również w przypadku niedostarczenia energii elektrycznej do jej 

odbiorcy, przedsiębiorstwo sieciowe zobowiązane jest do wypłacenia odbiorcy  
(na jego wniosek) bonifikaty zależnej od wartości napięcia znamionowego sieci, do 
której jest on przyłączony.

10
 

Należy podkreślić, iż ww. wskaźniki, charakteryzujące czas trwania przerw 
w dostarczaniu energii elektrycznej do jej odbiorców, nie uwzględniają 
występowania zapadów napięcia oraz przerw przemijających. Występowanie tych 
zdarzeń nie jest zatem w żaden sposób ograniczone obowiązującymi regulacjami, 
a mają one jednak szczególnie niekorzystny i bezpośredni wpływ na prawidłową 
pracę odbiorników energii elektrycznej, w szczególności wszelkiego rodzaju 
urządzeń energoelektronicznych, komputerowych oraz układów sterowania 
i regulacji. Ma to istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa związany 
z użytkowaniem tych urządzeń (np. w ochronie zdrowia, transporcie, etc.) 
i zapewnieniem ciągłości realizacji procesów technologicznych, bowiem nawet 
pojedynczy, trwający ułamek sekundy zapad napięcia może spowodować 
nieprawidłowy stan pracy układu sterowania lub systemu komputerowego, 
prowadzący do jego zrestartowania. Dlatego też badanie jakości energii 
elektrycznej dostarczanej do odbiorców użytkujących wrażliwe odbiorniki energii 
elektrycznej wymaga skrupulatnej analizy występowania opisywanych zaburzeń 
napięcia. Służą temu m.in. sporządzane tabelaryczne zestawienia statystyki 
ilościowej zapadów napięcia, sporządzane w zależności od głębokości zapadu 
(wartości napięcia resztkowego) oraz czasu ich trwania, zgodnie ze standardami 
opracowywanymi przez jednostki lub stowarzyszenia badawcze, np. amerykańskie 
EPRI (Electrical Power Research Institue) lub EFI, będący jego norweskim 
odpowiednikiem, występujący obecnie pod nazwą SINTEF Energy Research.

11
 

Charakterystyki zaburzeń wartości skutecznej napięcia opracowywane są również 
w postaci graficznej, prezentującej zaznaczony zbiór poszczególnych zdarzeń, 
w zależności od cechujących je napięcia resztkowego oraz czasu trwania 
zaburzenia, co jednoznacznie daje pogląd o charakterze zidentyfikowanych 
zdarzeń oraz ewentualnych ich skutkach w postaci nieprawidłowej pracy urządzeń, 
bądź nawet możliwości ich uszkodzenia. Przykładem są m.in. charakterystyka 
CBEMA (ang. Computer Business Manufacturers Association) lub charakterystyka 
ITIC (ang. Information Technology Industry Council). Charakterystyka ITIC została 
pierwotnie opracowana do badania jednofazowego sprzętu informatycznego 
o napięciu znamionowym 120 V, 60 Hz, obecnie znajduje także szerokie 

                                                           
9
 §40 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz §40 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 sierpnia 2011 roku 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną (Dz. U. z 2011, nr 189, poz. 1126 z późn. zm.) 

10
 §41 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz §41 ust. 2 rozporządzenia taryfowego 

11
 M. Stephens, PQ in Continuous Manufacturing, Copper Development Association. Belgium 2007, 
s. 2-3; Z. Hanzelka, Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia. 
Kraków 2013, s. 279-278 
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zastosowanie do oceny zaburzeń napięcia w innych systemach zasilania.
12

  
Na rysunku nr 3 przedstawiona została przykładowa charakterystyka ITIC 
wyznaczona na podstawie zmian wartości skutecznej napięcia zasilającego  
w tygodniowym okresie badania. Zobrazowanie wszystkich zidentyfikowanych 
zaburzeń wartości skutecznej napięcia na jednej charakterystyce pozwala na 
szybkie stwierdzenie ich rodzaju i ewentualnych skutków w postaci możliwej 
nieprawidłowej pracy urządzeń elektronicznych. 

 

Rysunek nr 3: Przykładowa charakterystyka ITIC wyznaczona na podstawie zmian 

napięcia zasilającego w tygodniowym okresie pomiaru 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Prawny obowiązek wyznaczania i okresowego publikowania wartości 
wskaźników SAIFI, SAIDI i MAIFI stanowi bodziec motywujący przedsiębiorstwa 
sieciowe do podejmowania działań mających na celu poprawę ciągłości 
dostarczania energii elektrycznej do jej odbiorców. Szacuje się, iż tylko z powodu 
przerw w dostawie energii elektrycznej, polska gospodarka traci rocznie  
ok. 1,3 mld. złotych.

13
 Dlatego też, dalszemu ograniczeniu przerw zasilania 

odbiorców i poprawie jakości ich obsługi ma służyć mechanizm regulacji 
jakościowej. Polega on na kreowaniu pozytywnego wpływu na jakość usług 
świadczonych przez operatorów systemów elektroenergetycznych, poprzez 
zastosowanie systemu kar i nagród, będących konsekwencją osiągnięcia lub jej 
brakiem określonych przez regulatora celów w postaci wskaźników, istotnych 

                                                           
12

 Z. Hanzelka, Jakość…, op. cit., s. 292 
13

 M. Tomecki, B. Zagórowicz, J. Rycerz, M. Brancewicz, Nowy model opłat jakościowych sposobem  
na niezawodne dostawy energii elektrycznej, Think Paga! Akademia Analiz i Mediów. Warszawa 
24.02.2014 r., s. 14, http://www.paga.org.pl/files/597592077/file/Raport_Nowy_model_op%C5%82at_ 
jako%C5%9Bciowych_Fundacja_Pagi.pdf (pobrano 27.08.2015 r.) 
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społecznie i mającego bezpośredni wpływ na wynik finansowy operatorów sieci  
elektroenergetycznych. Przewiduje się, iż wprowadzenie regulacji „jakościowej” 
zostanie rozpoczęte w 2016 r., podstawowymi wskaźnikami służącymi do oceny 
poprawy jakości świadczonych usług dystrybucyjnych będą wskaźniki SAIDI  
i SAIFI, początkowo wyznaczane dla odbiorców przyłączonych do sieci na średnim 
i wysokim napięciu.

14
 Wdrożenie tego systemu, mającego swój pierwowzór  

w rozwiązaniach stosowanych w innych krajach, np. w Niemczech i Wielkiej 
Brytanii, służyć ma osiągnięciu poziomu ciągłości dostaw energii elektrycznej, 
będącego akceptowalnym zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu 
widzenia.

15
 

 
Analiza czasu trwania oraz częstości występowania przerw  

w dostarczaniu energii elektrycznej przez OSD w Polsce 
Dokonując analizy czasu trwania oraz częstości występowania przerw 

w dostarczaniu energii elektrycznej do jej odbiorców przez OSD w Polsce, 
zestawiono wartości wskaźników charakteryzujących czas trwania przerw 
w dostarczaniu energii elektrycznej oraz częstotliwość ich występowania dla 
największych OSD w latach 2012-2014, przyjęte na podstawie danych liczbowych 
opublikowanych na swoich stronach internetowych przez poszczególnych OSD, 
obsługujących co najmniej 100 000 odbiorców przyłączonych do swojej sieci.

16
 

Sporządzone zestawienia wartości wskaźników charakteryzujących czas trwania 
oraz częstotliwość występowania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla 
poszczególnych OSD przedstawiono w tabelach 1-4. 

Z punktu widzenia odbiorcy, zasadnicze znaczenie stanowi czas trwania oraz 
ilość przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, natomiast powód ich wystąpienia 
(a zatem rodzaj przerwy: planowana lub nieplanowana) ma znaczenie 
drugorzędne. Dlatego też, dokonując oceny niezawodności dostaw energii 
elektrycznej realizowanej przez poszczególnych operatorów, należy zwrócić uwagę 
również na całkowity czas trwania wszystkich przerw. W tym celu na rysunku nr  
4 i rysunku nr 6 zobrazowano łącznie wartości wskaźników SAIDI i SAIFI, 
określone dla przerw planowanych oraz przerw nieplanowanych z uwzględnieniem 
przerw katastrofalnych dla wszystkich największych OSD. Natomiast na rysunku  
nr 5 i rysunku nr 7 przedstawione zostały procentowe udział poszczególnych 
rodzajów przerw w składające się na całkowite wartości wskaźników SAIDI i SAIFI. 

                                                           
14

 Wywiad z prezesem PTPiREE, Prezes PTPiREE: mechanizm nagradzania i karania OSD ma być 
transparentny, wnp.pl, http://energetyka.wnp.pl/prezes-ptpiree-mechanizm-nagradzania-i-karania-osd-
ma-byc-tansparentny,236832_1_0_0.html (pobrano 28.08.2015 r.) 

15
 M. Tomecki, B. Zagórowicz, J. Rycerz, M. Brancewicz, Nowy model…, op. cit., s. 17 

16
 ENEA Operator S.A., Wskaźniki przerw, http://www.operator.enea.pl/22/info-o-sieci/wskazniki-przerw-
888.html (pobrano 25.08.2015 r.); ENERGA Operator S.A., Wskaźniki czasu trwania przerw  
w dostarczaniu energii elektrycznej, http://www.energa-operator.pl/wskazniki_czasu_/trwania_przerw. 
xml?media=prints (pobrano 25.08.2015 r.); PGE Dystrybucja S.A., Wskaźniki przerw w dostawie 
energii, http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/wskazniki-przerw-w-dostawie-energii 
(pobrano 25.08.2015 r.); RWE Stoen Sp. z o.o., Wskaźniki przerw, http://www.rwestoeno 
perator.pl/web/cms/pl/1787492/o-rwe-stoen-operator/informacje-o-sieci/wskazniki-przerw/s (pobrano 
25.08.2015 r.); TAURON Dystrybucja S.A., Wskaźniki jakościowe, http://www.tauron-dystrybucja.pl/o-
spolce/wskazniki-jakosciowe/Strony/wskazniki-jakosciowe.aspx (pobrano 25.08.2015 r.) 
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Tabela nr 1: Zestawienie wskaźników charakteryzujących czas trwania oraz  

częstość występowania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla poszczególnych 
OSD w 2012 r. 

 

OSD 

SAIDI [min] SAIFI 

MAIFI 
Liczba 

odbiorców Przerwy 
planowane 

Przerwy 
plano-wane 

+ 
katastrofalne 

Przerwy 
nieplano

wane 

Przerwy 
Niepla-
nowane 

+ 
katastrofalne 

Przerwy 
planowan

e 

Przerwy 
plano-
wane 

+ 
katastrof

alne 

Przerwy 
nieplano

wane 

Przerwy 
nieplano

wane 
+ 

katastrofa
lne 

TAURON  
Dystrybucja  
S.A. 

164,63 b.d. 197,51 199,78 0,88 b.d. 3,07 3,08 3,60 5 301 511 

PGE  
Dystrybucja  
S.A. 

196,02 196,02 318,09 334,50 0,84 0,84 3,70 3,72 3,97 5 164 746 

Energa  
Operator  
S.A. 

83,70 b.d. 221,10 225,10 0,43 b.d. 3,39 3,39 4,78 2 916 767 

ENEA 
 Operator  
S.A. 

133,09 b.d. 356,25 374,68 0,57 b.d. 4,49 4,50 2,11 2 421 074 

RWE  
Stoen  
Sp. z o.o. 

16,04 16,50 58,92 59,73 0,1494 0,1499 1,268 1,2691 0,3657 938 508 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ENEA Operator S.A., Wskaźniki przerw, 
http://www.operator.enea.pl/22/info-o-sieci/wskazniki-przerw-888.html (pobrano 25.08. 
2015 r.); ENERGA Operator S.A., Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii 
elektrycznej, http://www.energa-operator.pl/wskazniki_czasu_trwania_przerw.xml?media=pr 
ints (pobrano 25.08.2015 r.); PGE Dystrybucja S.A., Wskaźniki przerw w dostawie energii, 
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/wskazniki-przerw-w-dostawie-energii 
(pobrano 25.08.2015 r.); RWE Stoen Sp. z o.o., Wskaźniki przerw, http://www.rwestoenoper 
ator.pl/web/cms/pl/1787492/o-rwe-stoen-operator/informacje-o-sieci/wskazniki-przerw/s 
(pobrano 25.08.2015 r.); TAURON Dystrybucja S.A., Wskaźniki jakościowe, http://www.taur 
on-dystrybucja.pl/o-spolce/wskazniki-jakosciowe/Strony/wskazniki-jakosciowe.aspx 
(pobrano 25.08.2015 r.) 

 

Tabela nr 2: Zestawienie wskaźników charakteryzujących czas trwania oraz częstość 

występowania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla poszczególnych OSD 
w 2013 r. 

 

OSD 

SAIDI [min] SAIFI 

MAIFI 
Liczba 

odbiorców 
Przerwy 
plano-
wane 

Przerwy 
plano-
wane 

+ 
katastrof

alne 

Przerwy 
nieplan-
owane 

Przerwy 
nieplanowa

ne 
+ 

katastrofaln
e 

Przerwy 
planowan

e 

Przerwy 
planowan

e 
+ 

katastrof
alne 

Przerwy 
nieplanowa

ne 

Przerwy 
nieplanowa-

ne 
+ 

katastrofalne 

TAURON 
Dystrybucja 
S.A. 

159,69 b.d. 192,90 196,16 0,76 b.d. 2,98 2,99 2,62 5 334 408 

PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

184,14 184,14 315,93 343,37 0,72 0,72 3,77 3,80 3,82 5 193 721 

Energa 
Operator  
S.A. 

71,10 b.d. 235,70 283,90 0,42 b.d. 2,92 2,95 5,01 2 946 008 

ENEA  
Operator  
S.A. 

127,39 b.d. 353,50 415,33 0,51 b.d. 4,18 4,21 2,31 2 438 037 

RWE  
Stoen  
Sp. z o.o. 

18,30 19,17 74,60 76,89 0,1285 0,1285 1,4681 1,4737 
0,548

2 
948 317 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ENEA Operator S.A., Wskaźniki przerw, 
http://www.operator.enea.pl/22/info-o-sieci/wskazniki-przerw-888.html (pobrano 25.08. 
2015 r.); ENERGA Operator S.A., Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii 
elektrycznej, http://www.energa-operator.pl/wskazniki_czasu_trwania_przerw.xml?media=pr 
ints (pobrano 25.08.2015 r.); PGE Dystrybucja S.A., Wskaźniki przerw w dostawie energii, 
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/wskazniki-przerw-w-dostawie-energii 
(pobrano 25.08.2015 r.); RWE Stoen Sp. z o.o., Wskaźniki przerw, http://www.rwestoenoper 
ator.pl/web/cms/pl/1787492/o-rwe-stoen-operator/informacje-o-sieci/wskazniki-przerw/s 
(pobrano 25.08.2015 r.); TAURON Dystrybucja S.A., Wskaźniki jakościowe, http://www.taur 
on-dystrybucja.pl/o-spolce/wskazniki-jakosciowe/Strony/wskazniki-jakosciowe.aspx 
(pobrano 25.08.2015 r.) 

 

Tabela nr 3: Zestawienie wskaźników charakteryzujących czas trwania oraz częstość 

występowania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla poszczególnych OSD  
w 2014 r. 

 

OSD 

SAIDI [min] SAIFI 

MAIFI 
Liczba 

odbiorc
ów 

Przerwy 
planowane 

Przerwy 
planowane 

+ 
katastrofalne 

Przerwy 
nieplanow

ane 

Przerwy 
nieplan
owane 

+ 
katastro

falne 

Przerwy 
planow

ane 

Przerwy 
planow

ane 
+ 

katastro
falne 

Przerwy 
nieplan
owane 

Przerwy 
nieplano

wane 
+ 

katastrof
alne 

TAURON  
Dystrybucja  
S.A. 

104,73 b.d. 150,18 151,06 0,62 b.d. 2,74 2,74 3,18 5 334 408 

PGE  
Dystrybucja  
S.A. 

194,62 194,62 241,58 279,46 0,70 0,70 3,25 3,27 3,51 5 225 653 

Energa  
Operator  
S.A. 

58,40 b.d. 198,30 203,70 0,39 b.d. 3,14 3,15 7,53 3 036 404 

ENEA  
Operator  
S.A. 

106,09 b.d. 219,43 223,49 0,47 b.d. 3,21 3,21   

RWE  
Stoen  
Sp. z o.o. 

19,05 19,05 60,78 64,03 0,1588 0,1588 1,2945 1,2978 0,4362 964 802 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ENEA Operator S.A., Wskaźniki przerw, 

http://www.operator.enea.pl/22/info-o-sieci/wskazniki-przerw-888.html (pobrano 25.08. 
2015 r.); ENERGA Operator S.A., Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii 
elektrycznej, http://www.energa-operator.pl/wskazniki_czasu_trwania_przerw.xml?media=pr 
ints (pobrano 25.08.2015 r.); PGE Dystrybucja S.A., Wskaźniki przerw w dostawie energii, 
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/wskazniki-przerw-w-dostawie-energii 
(pobrano 25.08.2015 r.); RWE Stoen Sp. z o.o., Wskaźniki przerw, http://www.rwestoenoper 
ator.pl/web/cms/pl/1787492/o-rwe-stoen-operator/informacje-o-sieci/wskazniki-przerw/s 
(pobrano 25.08.2015 r.); TAURON Dystrybucja S.A., Wskaźniki jakościowe, http://www.taur 
on-dystrybucja.pl/o-spolce/wskazniki-jakosciowe/Strony/wskazniki-jakosciowe.aspx 
(pobrano 25.08.2015 r.) 
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Rysunek nr 4: Wartości wskaźnika SAIDI określone dla przerw planowanych  

oraz przerw nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych dlanajwiększych 
OSD w roku 2014 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek nr 5: Procentowy udział poszczególnych rodzajów przerw w całkowitej 

wartości wskaźnika SAIDI określonej dla przerw planowanych oraz przerw nieplanowanych, 
z uwzględnieniem przerw katastrofalnych dla największych OSD w roku 2014 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek nr 6: Wartości wskaźnika SAIDI określone dla przerw planowanych oraz 

przerw nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych dla największych OSD  
w roku 2014 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Rysunek nr 7: Procentowy udział poszczególnych rodzajów przerw w całkowitej 

częstości występowania przerw długich i bardzo długich, z uwzględnieniem przerw 
katastrofalnych (SAIFI) w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców dla największych 
OSD w roku 2014 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Najmniejszymi wartościami wskaźnika SAIDI określonymi na podstawie 
przerw planowanych i nieplanowanych, uwzględniających przerwy katastrofalne, 
może pochwalić się RWE Stoen Sp. z o.o. Operator ten jednak, w sposób 
diametralny odbiega od charakterystyki pozostałych OSD, bowiem zasadniczym 
obszarem jego funkcjonowania jest wyłącznie aglomeracja warszawska i ponad 
95% jego sieci dystrybucyjnej SN stanowią sieci kablowe. Łączny czas trwania 
przerwy w przeliczeniu na odbiorcę w roku 2015 wyniósł dla RWE Stoen Sp. z o.o. 
83,08 minuty, przy średniej ważonej dla wszystkich OSD wynoszącej 324,81 
minuty, z czego 119,40 minuty stanowiły przerwy spowodowane planowanymi 
wyłączeniami, natomiast 205,41 minuty wyniósł średni łączny czas trwania przerw 
nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych. 

Najdłuższy łączny czas trwania przerw zobrazowanych na rysunku  
nr 4 uzyskał PGE Dystrybucja S.A.: 474,08 minuty, natomiast pozostałych trzech 
OSD cechują następujące wartości ww. wskaźnika SAIDI: ENEA Operator S.A.: 
329,58 minuty, ENERGA Operator S.A. – 262,10 minuty oraz TAURON 
Dystrybucja S.A. 255,79 minuty. Nie jest możliwe wskazanie jednoznacznej 
tendencji zmian wartości wskaźnika SAIDI, określonej na podstawie przerw 
planowanych i nieplanowanych,z uwzględnieniem przerw katastrofalnych  
na przestrzeni lat 2012-2013, bowiemw przypadku TAURON Dystrybucja  
S.A. obserwuje się sukcesywne zmniejszanie jego wartości (364,41 min.,  
355,85 min. I 255,79 min), podobnie jak i w przypadku PGE Dystrybucja S.A. 
(530,52 min., 527,51 min. i 474,08 min.). Natomiast pozostali trzej OSD wykazali 
wzrost ww. wskaźnika w 2013 r. w porównaniu do 2012 r. – tabele 1-3. 

Oceniając względne relacje poszczególnych rodzajów przerw długich i bardzo 
długich, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych w całkowitych wartościach 
wskaźnika SAIDI, należy stwierdzić, iż najmniejszy względny udział przerw 
nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych w całkowitej wartości 
wskaźnika SAIDI odnotowały TAURON Dystrybucja S.A. i PGE Dystrybucja S.A. – 
poniżej 60%, rysunek nr 5. Świadczyć to może o stosunkowo dużym zakresie 
realizowanych działań modernizacyjnych sieci dystrybucyjnej, które w przyszłych 
latach zaowocują dalszą poprawą ciągłości dostaw energii elektrycznej do 
odbiorców. 

Z punktu widzenia częstości występowania przerw długich i bardzo długich, 
z uwzględnieniem przerw katastrofalnych, wyrażanej miarą wskaźnika SAIFI, 
również bezkonkurencyjnym okazał się RWE Stoen Sp. z o. o., uzyskując wartość 
1,457. Pozostali czterej OSD odnotowali wartości wskaźnika SAIFI na zbliżonym 
poziomie: PGE Dystrybucja S.A. – 3,97, ENEA Operator S.A. – 3,68, ENERGA 
Operator S.A. – 3,54 oraz TAURON Dystrybucja S.A. – 3,36 – tabela nr 3, rysunek 
nr 6. Natomiast z punktu widzenia oceny dokonanej za lata 2012-2014, należy 
stwierdzić, iż sukcesywną, coroczną poprawę uzyskały przedsiębiorstwa: TAURON 
Dystrybucja S.A. (3,96, 3,75, 3,36), PGE Dystrybucja S.A. (4,56, 4,52, 3,97) oraz 
ENEA Operator S.A. (5,07, 4,72, 3,68). Natomiast RWE Stoen Sp. z o.o. 
odnotował wzrost wskaźnika SAIDI określonej dla przerw planowanych oraz przerw 
nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych w 2013 r. w porównaniu 
z 2012 r. (1,4185, 1,6022, 1,457), natomiast ENERGA Operator S.A. uzyskał 
analogiczny wzrost w 2014 r. w odniesieniu do 2013 r. (3,82, 3,37, 3,54). 
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Analizując procentowy udział poszczególnych rodzajów przerw w całkowitej 
wartości wskaźników SAIFI dla największych OSD w roku 2014, należy stwierdzić, 
iż w zdecydowanej mierze (ponad 80%) na ostateczną wartość tak wyznaczonej 
wartości wskaźnika SAIFI mają wpływ przerwy nieplanowane: długie, bardzo długie 
i katastrofalne – rysunek nr 7. 

 
Wpływ zapadów napięcia na zjawisko migotania światła 
Zapady napięcia, oprócz wymiernego wpływu na prawidłową i ciągłą pracę 

wielu rodzajów urządzeń elektrycznych, elektronicznych i energoelektronicznych, 
przyczyniają się do bezpośredniego wpływu na poziom innych parametrów 
charakteryzujących jakość energii elektrycznej, np. na stopień asymetrii napięć. 
Jednak największy wpływ wywierają na intensywność zjawiska migotania światła, 
które postrzegane jest w sposobie pracy źródeł światła i objawia się w postaci 
zmian strumienia świetlnego, którego luminancja lub rozkład spektralny zmienia się 
w funkcji czasu – tzw. zjawisko migotania światła (ang. flicker). Migotanie światła 
negatywnie wpływa na komfort pracy, prowadzi do wzrostu irytacji wśród 
pracowników, a w skrajnych przypadkach może mieć istotny wpływ na wzrost 
częstości występowania wypadków przy pracy. 

Bezpośredni wpływ wahań napięcia na poziom migotania światła wynika ze 
zjawiska percepcji wzrokowej człowieka na zmiany strumienia świetlnego. Znajo-
mość tego zjawiska posłużyła do opracowania adekwatnego modelu miernika mi-
gotania światła, którego schemat blokowy został przedstawiony na rysunek nr 8.

17
 

 

Rysunek nr 8: Schemat blokowy miernika migotania światła
18

 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN-EN 61000-4-15:2011: Kompatybilność 

elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Miernik migotania światła – 
Specyfikacja funkcjonalna i projektowa 

 

Miernik migotania światła składa się z pięciu głównych bloków. W bloku  
1 znajduje się generator sygnału wykorzystywanego do kalibracji przyrządu oraz 
układ dopasowujący zakres mierzonego napięcia, który dokonuje przeskalowania 
mierzonego sygnału i odnosi jego wartość do średniej wartości skutecznej napięcia 
wejściowego. Blok 2 pełni rolę demodulatora o charakterystyce kwadratowej. 
Natomiast w blokach 3 zostały zaimplementowane dwa filtry oraz selektor zakresu. 
Pierwszy z filtrów zapewnia eliminowanie składowej stałej, natomiast drugi filtr 
został zaprojektowany jako filtr ważący, którego zadaniem jest symulowanie 
odpowiedzi w dziedzinie częstotliwości, wypełnionej gazem lampy o mocy  
60 W dla napięcia znamionowego 230 V, posiadającej spiralny żarnik w połączeniu 
z układem wzrokowym człowieka na sinusoidalne wahania napięcia. Blok ten 

                                                           
17

 PN-EN 61000-4-15:2011: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – 
Miernik migotania światła - Specyfikacja funkcjonalna i projektowa 

18
 PN-EN 61000-4-15:2011:…, op. cit. 
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realizuje ważenie wahań napięcia zgodnie z wrażliwością układu: lampa-oko-
mózg. Blok 4 realizuje zadanie podnoszenia do kwadratu ważonego sygnału 
w celu symulacji nieliniowej percepcji wzrokowej układu oko-mózg oraz symuluje 
zjawisko pamiętania przez mózg docierającego sygnału poprzez wyznaczanie 
wartości średniej ruchomej sygnału. W bloku 5 przeprowadzana jest analiza 
statystyczna sygnału migotania światła oraz zobrazowanie uzyskanych wyników 
w postaci prezentacji wskaźników migotania światła: 

- wskaźnika krótkookresowego migotania światła (ang. short term flicker 
severity), 

- wskaźnika długookresowego migotania światła (ang. long term flicker 
severity). 

Charakterystyki i parametry poszczególnych filtrów zostały szczegółowo 
opisane w normie PN-EN 61000-4-15. 

Wartości wskaźnika Pst określane są na podstawie skumulowanej 
charakterystyki s(t) wyznaczonej w ściśle zadanym czasie obserwacji Tst 
(najczęściej Tst = 10 min.) według zależności: 

 
 

s50s10s3s11,0st P08,0P28,0P0657,0P0525,0P0314,0P  ,          (1) 

gdzie 
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.                                                                    (2) 

Przez P0,1, P0,7,…,P80 oznaczono percentyle stanowiące wartość sygnału s(t), 
jaka została przekroczona w czasie odpowiednio: 0,1%, 0,7%, …, 80% 
całkowitego czasu obserwacji Tst. Znajomość wartości kolejnych dwunastu (tj. dla 
N = 12) wskaźników Pst pozwala na określenie wartości wskaźnika Plt zgodnie 
z zależnością: 

 

3

N

1i

3
i st

lt
N

P

P

 .                                                                                           (3) 

 

Wskaźnik długookresowego migotania światła Plt stanowi miarę intensywności 
zjawiska migotania światła w dwugodzinnych cyklach pomiarowych. 

Bezpośredni wpływ zapadów napięcia na wartości wskaźników Pst i Plt, 
wyrażające intensywność zjawiska migotania światła wynika z budowy  
bloku 1, w którym chwilowy sygnał wejściowy napięcia odnoszony jest do jego 
średniej wartości skutecznej napięcia. Dlatego też ostateczna intensywność 
zjawiska migotania światła zależy nie tylko od amplitudy i częstotliwości wahań 
napięcia, lecz również w istotnym stopniu determinowana jest częstością oraz 
amplitudą występujących zapadów napięcia. 
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Na rysunku nr 9 i rysunku nr 10 przedstawione zostały tygodniowe 
charakterystyki zmian wartości wskaźników Pst i Plt zarejestrowane w sieci nN 
zakładu zasilanegoz przemysłowej sieci SN o napięciu znamionowym 6 kV. 

 

Rysunek nr 9: Wartości wskaźników krótkookresowego migotania światła  

Pst, wyznaczone dla napięć fazowych zarejestrowanych w badanej sieci niskiego napięcia 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Rysunek nr 10: Wartości wskaźników długookresowego migotania światła  

Plt, wyznaczone dla napięć fazowych zarejestrowanych w badanej sieci niskiego napięcia 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Analiza zarejestrowanych zmian napięć fazowych pozwala na jednoznaczne 
wskazanie przyczyny skokowych zmian wartości wskaźników migotania światła, 
które wystąpiły w ostatnich trzech dniach pomiaru (Rysunek nr 9, Rysunek nr 10. 
Na rysunku nr 11 przedstawiony został wykres zmiany wartości skutecznej napięć, 
która wystąpiła po godz. 21:40 w ostatnim dniu realizacji pomiarów. 
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Rys. 30. Wartości wskaźników krótkookresowego migotania światła P st L1 , P st L2 , P st L3  dla napięć fazowych zarejestrowanych

w rozdzielni RNN Warsztat - odpływ nr 2, TSP2
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Rys. 31. Wartości wskaźników długookresowego migotania światła P lt L1 , P lt L2 , P lt L3  dla napięć fazowych zarejestrowanych

w rozdzielni RNN Warsztat - odpływ nr 2, TSP2
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Rysunek nr 11: Wartości skuteczne napięć fazowych zarejestrowane w badanej sieci 

niskiego napięcia 17.03.2014 r. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Zobrazowanie pierwszego z zapadów napięcia widocznych na rysunku  
nr 11 pozwala na jednoznaczne wskazanie przyczyny skokowego wzrostu 
intensywności zjawiska migotania światła (Rysunek nr 12, Rysunek nr 13). 

 

Rysunek nr 12: Wartości skuteczne napięć fazowych zarejestrowane w badanej sieci 

niskiego napięcia podczas zapadu napięcia 17.03.2014 r. począwszy od godz. 21:44:06 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek nr 13: Wartości chwilowe napięcia fazowego oraz prądu zarejestrowane 

w badanej sieci niskiego napięcia podczas zapadu napięcia 17.03.2014 r. począwszy 
od godz. 21:44:06 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Na uwagę zasługuje również fakt, iż bezpośrednio w chwili zakończenia 
zapadu napięcia, następuje ponowny rozruch urządzeń elektrycznych, m.in. 
układów napędowych, co spowodowało przepływ prądu rozruchowego widoczny 
na rysunku nr 13, powodując tym samym opóźnienie powrotu napięcia do wartości 
sprzed zapadu. Z wykresu przedstawionego na rysunku nr 14 wynika, iż wartość 
skuteczna prądu mierzonego w polu odpływowym rozdzielni zakładu przekroczyła 
ośmiokrotnie wartość prądu roboczego, który płynął w okresie poprzedzającym 
zapad napięcia. 

 

Rysunek nr 14: Wartości skuteczne prądów zarejestrowane w badanej sieci niskiego 

napięcia podczas zapadu napięcia 17.03.2014 r. począwszy od godz. 21:44:06 
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Występowanie zapadów napięcia, cechujących się napięciem resztkowym 
Uresz < 60 V, spowodowało liczne negatywne konsekwencje z punktu widzenia 
ciągłości realizacji procesu technologicznego. W przypadku tak głębokich zapadów 
nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowania wrażliwych urządzeń elektrycznych 
sterowanych mikroprocesorowo i wymaga zastosowania odpowiednich środków 
technicznych, mających na celu ograniczenie skutków zmiany napięcia 
zasilającego.  

W przedstawionym przypadku źródłem zaburzeń napięcia w sieci było 
cykliczne uruchamianie napędów dużej mocy w sąsiednim zakładzie, 
przyłączonych do tej samej sieci dystrybucyjnej o napięciu 6 kV, z której za 
pośrednictwem wnętrzowej stacji 6/0,4 kV zasilany był zakład produkcyjny. 

 
Konsekwencje zapadów napięcia i przerw w zasilaniu oraz metody 

ograniczenia ich skutków 
W przypadku wystąpienia zapadów napięcia i przerw w zasilaniu, odbiorniki 

energii elektrycznej, które ich doświadczyły przestają prawidłowo funkcjonować lub 
też w przypadku przerw w zasilaniu, nie pracują w ogóle. Generuje to wymierny 
koszt ekonomiczny bezpośrednio związany z niewłaściwą pracą urządzeń, stratami 
w materiałach i kosztami przerw w produkcji. Ponadto, potrzeba ograniczenia 
negatywnych skutków zapadów napięcia i przerw w zasilaniu, powoduje 
konieczność poniesienia kosztów związanych z podjęciem niezbędnych działań 
i zastosowania właściwych środków technicznych, które ograniczą ich skutki  
do akceptowalnego z punktu widzenia ekonomicznego poziomu. 

Najczęstszymi przyczynami zapadów napięcia są wszelkiego rodzaju procesy 
związane z załączaniem urządzeń o dużej mocy przyłączonych do sieci. Płynące 
wówczas prądy rozruchowe są kilkukrotnie większe od prądów roboczych,  
co wywołuje dodatkowy spadek napięcia, którego wartość uzależniona jest od 
impedancji zastępczej w punkcie wspólnego przyłączenia. Do głównych przyczyn 
występowania zapadów napięcia i przerw w zasilaniu należą również zwarcia 
w sieci elektroenergetycznej. W przypadku zwarć o charakterze przemijającym, 
stosowane w systemie układy samoczynnego ponownego załączania (SPZ), 
podejmują próby przywrócenia zasilania z minimalnym czasem opóźnienia. 
Operacja taka może być ponawiana kilkukrotnie, w zależności od zastosowanej 
strategii funkcjonowania układów automatyki restytucyjnej, jednakże każda 
operacja łączenia układu SPZ na zwarty obwód skutkuje wystąpieniem kolejnego 
zapadu napięcia. 

Przerwy w zasilaniu trwale uniemożliwiają prace jakichkolwiek odbiorników 
energii elektrycznej, a ich konsekwencje, w tym również i koszty ich występowania, 
są różne w zależności od kategorii urządzeń doświadczonych przerwami, ich 
przeznaczeniu oraz rodzajowi sektora gospodarki, w którym znajdują 
zastosowanie. 

Zapady napięcia, oprócz ich oczywistego negatywnego wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie wszelkich urządzeń mikroprocesorowych, układów sterowania 
i regulacji, mogą stanowić przyczynę niewłaściwego działania również innych 
urządzeń elektrycznych. 

W przypadku styczników i przekaźników możliwe jest wystąpienie 
niekontrolowanych ich stanów prowadzących do otwarcia obwodów elektrycznych, 
co objawia się w następstwie zapadów o napięciu resztkowym, począwszy od 
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70%UN i czasie trwania rzędu kilkudziesięciu milisekund. Reakcja styczników na 
zapady napięcia zależy dodatkowo od kąta fazowego napięcia w chwili wystąpienia 
zapadu. 

Wrażliwymi odbiornikami energii elektrycznej na zapady napięcia i przerwy 
przemijające są wysokoprężne lampy sodowe, które gasną w przypadku 
wystąpienia przerwy trwającej dwa okresu lub zapadu o napięciu resztkowym 
45%UN. Ponowny zapłon lamp może nastąpić dopiero po ich nawet 
kilkuminutowym ostygnięciu. 

W przypadku silników asynchronicznych, zapadom napięcia o napięciu 
resztkowym ≤70%UN towarzyszyć może redukcja prędkości silnika, jeżeli jego 
moment krytyczny jest mniejszy od momentu obciążenia. Stopień redukcji 
prędkości silnika zależy od głębokości zapadu oraz czasu jego trwania. Podobnie 
reagują silniki synchroniczne, lecz są one bardziej odporne na zapady napięcia 
i są w stanie prawidłowo pracować w przypadku zapadów o napięciu resztkowym 
ok. 60%UN, a ich reakcję na zapady można dodatkowo ograniczyć dzięki 
właściwemu doborowi prądu wzbudzenia, utrzymującego maszynę w stanie 
synchronizmu, przy jednoczesnej korekcie nastaw zabezpieczeń nadprądowych 
tolerującej większe przeciążenia. 

Szczególnie wrażliwym na zapady napięcia rodzajem odbiorników energii 
elektrycznej są napędy regulowane, których zachowanie determinowane jest nie 
tylko głębokością i czasem trwania zapadu, lecz również asymetrią napięć 
i przesunięciem ich kątów fazowych. Zapady napięcia negatywnie oddziałują 
zarówno na układy sterowania tych napędów, prowadząc do ich niewłaściwej pracy 
lub wyłączenia, jak również na obwody wysokoprądowe, co może skutkować 
stanami awaryjnymi, np. wystąpieniem przerzutu falownikowego w napędzie prądu 
stałego. 

Zarówno zapady napięcia, jak i przerwy w zasilaniu, mogą prowadzić do utraty 
danych w urządzeniach i systemach teleinformatycznych oraz ich nieprawidłowego 
funkcjonowania spowodowanego m.in. brakiem transmisji wymaganych sygnałów. 

Ograniczając wpływ zapadów napięcia na prawidłowe funkcjonowanie 
odbiorników energii elektrycznej, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest 
przeprowadzenie właściwych pomiarów jakości energii elektrycznej w sposób 
zgodny z obowiązującą normą PN-EN 61000-4-30

19
 w miejscu, w którym 

planowane jest zainstalowanie nowych odbiorników energii elektrycznej oraz 
dokonanie wyboru takich urządzeń, które charakteryzują się odpowiednim 
poziomem odporności, adekwatnym do środowiska, w którym mają pracować. 

W zakresie redukcji liczby i intensywności zwarć, podejmuje się działania 
mające na celu zapewnienie indywidualnego, w miejscu systemu o odpowiednio 
dużej mocy, zwarcia, zasilania odbiorników o dużych mocach jednostkowych, które 
nie pracują w sposób ciągły, co ogranicza wpływ ich rozruchów na zmiany napięcia 
w sieci zasilającej. Istotnym sposobem redukcji liczby zwarć oraz przerw 
w zasilaniu jest podejmowanie wysiłków modernizacyjnych oraz prowadzenie 
właściwej eksploatacji sieci elektroenergetycznej i stacji transformatorowych, 
stosowanie skutecznych układów automatyki zabezpieczeniowej i restytucyjnej 

                                                           
19

 PN-EN 61000-4-30:2015-05: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-30: Metody 
badań i pomiarów – Metody pomiaru jakości energii 
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przez OSD, skutkujące ograniczeniem wpływu zdarzeń atmosferycznych, 
ingerencji zwierząt oraz awarii.

20
 

Skutki zapadów napięcia oraz częściowo i/lub w pełni także i przerw  
w zasilaniu skutecznie ograniczają liczne środki techniczne najczęściej 
instalowane po stronie odbiorców energii elektrycznej. Najprostszym sposobem 
ograniczenia skutków zapadów napięcia objawiających się w nieprawidłowej pracy 
urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych jest stosowanie filtrów 
pojemnościowych oraz stabilizatorów napięcia. Natomiast szeroki katalog środków 
technicznych służących ww. celom, stanowią wszelkiego rodzaju urządzenia  
i układy zasilania rezerwowego. Należą do nich m.in. dodatkowe linie zasilające 
zwiększające pewność zasilania odbiorców, energoelektroniczne układy szybkiego 
przełączania źródeł zasilania, tzw. wirujące układy zasilające (np. silnik Diesla  
lub turbina gazowa pracująca na wspólnym wale z silnikiem elektrycznym  
i generatorem AC), agregaty prądotwórcze oraz bezprzerwowe układy zasilające 
UPS (ang. Uninterruptible Power Supply), wśród których najskuteczniejszą 
ochronę przed zmianą napięcia zasilającego zapewniają układy typu online, zwane 
również układami o podwójnej konwersji VFI (ang. Voltage and Frequency 
Independent), pozwalające na regulację wartości i częstotliwości napięcia 
wyjściowego. 

 
Podsumowanie 
Jednym z podstawowych obowiązków operatorów sieci dystrybucyjnej oraz 

przesyłowej jest zapewnienie ciągłości zasilania oraz dostarczania energii 
elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych, wśród których zasadnicze 
znaczenie mają przerwy w zasilaniu, klasyfikowane w zależności od czasu ich 
trwania. Obowiązujące przepisy rozporządzenia systemowego nie uwzględniają 
okoliczności występowania zapadów oraz wzrostów napięcia i nie definiują 
wskaźników charakteryzujących częstość ich występowania oraz częstość 
występowania przerw przemijających. Zaburzenia te mają jednak bezpośredni 
i wyjątkowo istotny wpływ na prawidłową pracę odbiorników energii elektrycznej, 
szczególnie wszelkiego rodzaju urządzeń energoelektronicznych, komputerowych 
oraz układów sterowania i regulacji oraz na bezpieczeństwo związane 
z użytkowaniem tych urządzeń (np. w ochronie zdrowia, transporcie, etc.) 
i zapewnienie ciągłości procesów technologicznych. Występowanie zapadów 
napięcia oraz przerw przemijających powoduje m.in. radykalny wzrost 
intensywności zjawiska migotania światła. 

Obowiązek wyznaczania i corocznego publikowania przez przedsiębiorstwa 
sieciowe wartości wskaźników SAIFI, SAIDI i MAIFI stanowi bodziec motywujący te 
przedsiębiorstwa do podejmowania działań, mających na celu poprawę ciągłości 
dostarczania energii elektrycznej do jej odbiorców. Dalszemu ograniczeniu przerw 
zasilania odbiorców i poprawie jakości ich obsługi ma służyć opracowywany 
mechanizm regulacji jakościowej, której celem jest osiągnięcie poziomu ciągłości 
dostaw energii elektrycznej, będącego akceptowalnym zarówno z ekonomicznego, 
jak i społecznego punktu widzenia. 

                                                           
20

 K. Jagieła, M. Gała, J. Rak, M. Kępiński: Wybrane zagadnienia eksploatacji słupowych stacji 
transformatorowych średniego napięcia. Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie 
Eksploatacją Transformatorów” Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki „ENERGOPOMIAR-
ELEKTRYKA”, Wisła-Jawornik 7-9.05.2014 
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Wybór właściwych środków technicznych oraz podejmowanych sposobów 
służących ograniczeniu skutków zmiany wartości skutecznej napięcia zasilającego, 
powinien każdorazowo zostać poprzedzony przeprowadzeniem pomiarów jakości 
energii elektrycznej w miejscu planowanego użytkowania urządzeń elektrycznych 
i dokonaniem wyboru urządzeń posiadających wymagany poziom odporności, 
bądź też wyborem rozwiązań technicznych, właściwych do charakteru 
stwierdzonych zaburzeń napięcia zasilającego oraz przeznaczenia użytkowanych 
odbiorników energii elektrycznej. 

 
Streszczenie 
W artykule scharakteryzowano zjawisko zapadów napięcia oraz 

sklasyfikowano rodzaje przerw w zasilaniu. Wskazano przyczyny powstawania 
analizowanych zaburzeń, ich wpływ na pracę wybranych odbiorników energii 
elektrycznej oraz na intensywność zjawiska migotania światła. Przedstawiono 
zasady klasyfikacji zapadów napięcia i przerw w zasilaniu z jednoczesnym 
wskazaniem obowiązujących wymagań prawnych. Przedstawiono wskaźniki czasu 
trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w poszczególnych 
elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych w Polsce. Zaprezentowano wyniki 
badań zapadów napięcia oraz ich wpływ na wahania napięcia. Scharakteryzowano 
wpływ zapadów napięcia na funkcjonowanie wrażliwych odbiorników energii 
elektrycznej oraz sposoby eliminacji zapadów napięcia i krótkich przerw w zasilaniu 
wraz z wybranymi środkami technicznymi służącymi do indywidualnej ochrony 
wrażliwych odbiorników energii elektrycznej. 

Słowa klucze: zapady napięcia, wahania napięcia, ciągłość dostaw energii 
elektrycznej 

 
Summary 
The article describes the phenomenon of voltage dips and classifies types  

of power interruptions. Causes of analyzed interruptions, their influence on the 
operation of selected electrical devices and the intensity of light flicker were 
indicated.  

The principles of classification of voltage dips and interruptions in the power 
supply as well as current legal requirements were presented in the paper. 
Indicators of interruption duration in the supply of energy in particular power 
distribution networks in Poland were described. The results of the tests of voltage 
dips and their impact on voltage fluctuations were presented. The article describes 
the effect of voltage dips on the functioning of vulnerable electric power loads as 
well as the methods of avoiding voltage dips and short interruptions in the power 
supply together with selected technical means serving to protect vulnerable 
individual electric power consumers. 

Key words: voltage dips, voltage fluctuations, continuity of electricity supply 
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