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SYSTEM KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANYCH ENERGIĄ 
PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH 
 
 
1. Wstęp 
W bliskiej przyszłości przewiduje się, że odnawialne źródła energii będą 

podstawą systemu elektroenergetycznego. Badania nad efektywnością wykorzy-
stania promieniowania słonecznego do produkcji energii trwają już bowiem ponad 
70 lat. Wykorzystanie potencjału energetycznego słońca stwarza dużo nowych 
możliwości rozwoju technologicznego i działań na rzecz świadomego regulo-
wania i różnicowania źródeł energii. Rynek fotowoltaiczny to jedna z najdyna-
miczniej rozwijających się w obecnym czasie gałęzi przemysłu. Słońce dostarcza 
bowiem do Ziemi ogromne ilości energii. W ciągu 4 minut, Słońce zaspokaja 
zapotrzebowanie na taką ilość energii, jaka jest zużywana w ciągu roku. Aby 
uzyskać darmowy prąd oraz ciepło z przetwarzania energii słonecznej, niezbędne 
są baterie słoneczne. Na powierzchnię poziomą Polski przypada rocznie od 950 
do 1200 kWh/m

2
. Ogniwa solarne przetwarzają z tego na energię elektryczną 

ponad 14%, przy czym 
2
/3 energii pozyskiwane jest latem a 

1
/3 zimą.1 Ciągły 

rozwój technologii wykorzystujących promieniowanie słoneczne prowadzi do 
powstawania coraz to nowszych innowacyjnych konstrukcji, jakimi są hybrydowe 
panele fotowoltaiczne. Ogniwo to jest połączeniem panelu fotowoltaicznego  
z kolektorem słonecznym. Takie połączenie umożliwia zwiększenie efektywności 
wykorzystania energii słonecznej, w tym ciepła odpadowego z ogniw PV.  
Za pomocą jednej instalacji, możliwe jest dostarczenie do budynku zarówno 
ciepła jak i elektryczności, możliwa jest również oszczędność miejsca i minimali-
zacja kosztów. Ponadto, ciepło wyprodukowane w panelach fotowoltaicznych 
hybrydowych może być wykorzystane jako ciepło napędowe ziębiarki 
absorpcyjnej, współpracującej z systemem klimatyzacji w budynku.

2
 

 
2. Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne  
Kolektory słoneczne pozwalają na ogrzewanie energią słoneczną zbiornika 

ciepłej wody użytkowej za pomocą glikolu lub innej substancji użytkowej, 
stosowanej jako nośnik ciepła. Cechują się one wysoką sprawnością  
i możliwością akumulacji wytworzonej energii w zbiorniku buforowym, dzięki 
czemu można ją zmagazynować i wykorzystać efektywnie jako źródło ciepła dla 
ziębiarki absorpcyjnej, współpracującej z systemem klimatyzacji budynku. Panele 
fotowoltaiczne pozwalają na wygenerowanie energii elektrycznej przy użyciu 
efektu fotowoltaicznego, zachodzącego na powierzchni paneli fotowoltaicznych, 
wystawionych na działanie promieniowania słonecznego. Najbardziej popularne 
są panele mono i polikrystaliczne, oparte na krzemie. Sprawność wytwarzania 

                                                           
1
 M. Sekret, R. Turski, Systemy klimatyzacji budynków zasilane energią promieniowania słonecznego, 
„Civil and Environment Engineering”, 2010 

2
 Europejski Instytut Miedzi, Energia odnawialna, Ogniwa fotowoltaiczne – nowe technologie, 2015 
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energii elektrycznej w panelach fotowoltaicznych sięga 25%.
3
 Pomimo tego, 

prognozuje się, że w niedalekiej przyszłości staną się one głównym źródłem 
energii elektrycznej na Ziemi. Przyczyną tego jest nie tylko wyczerpywanie się 
paliw kopalnych, ale również ciągły spadek cen instalacji fotowoltaicznych, który 
wynosi około 20% rocznie. Ogniwa fotowoltaiczne znajdują swoje zastosowanie 
w rolnictwie, np. do zasilania różnego rodzaju suszarni, wentylacji pomieszczeń, 
klimatyzacji. Ogniwa fotowoltaiczne montuje się jako instalacje PV naziemne, 
instalacje na budynkach oraz dodatkowo, jako farmy fotowoltaiczne, które  
są bardzo rozbudowaną formą instalacji PV.

4
 Kolejna ważna decyzja, przy 

wyborze instalacji, to określenie sposobu przetworzenia prądu. Mamy tu dwa 
warianty: przyłącze sieciowe, współpracujące z krajowym dystrybutorem energii 
elektrycznej oraz autonomiczne samodzielne, w przypadku braku opłacalności 
budowania linii energetycznej. Do przemian fotowoltaicznych wykorzystuje się 
baterie, czyli ogniwa słoneczne, składające się na panele fotowoltaiczne. Ogniwo 
jest półprzewodnikiem zbudowanym zazwyczaj z cienkiej płytki krzemowej, 
generującej wewnętrzne zjawisko fotowoltaiczne, prowadzące do powstania 
napięcia elektrycznego, a w konsekwencji prądu. Instalacja fotowoltaiczna jest 
systemem całorocznym. Jej wydajność uzależniona jest w dużej mierze  
od stopnia nasłonecznienia. Inną wydajność będzie miała latem a inną zimą. 
Generator fotowoltaiczny nie produkuje energii w nocy, przy silnym zachmurzeniu 
i mgle, przy całkowicie pokrytych śniegiem panelach fotowoltaicznych, przy braku 
napięcia w sieci zasilającej budynek. Najwyższa sprawność paneli fotowolta-
icznych jest osiągalna tylko w sprzyjających warunkach, w tym także przy niskiej 
temperaturze paneli, nieprzekraczającej 50

°
C.

5
 Podwyższona temperatura paneli 

fotowoltaicznych prowadzi do zmniejszonej produkcji energii elektrycznej.  
Ta niekorzystna dla produkcji energii elektrycznej cecha jest łatwa do usunięcia, 
dzięki zastosowaniu hybrydowych paneli fotowoltaicznych. 

 
3. Hybrydowe panele fotowoltaiczne  
Jest to połączenie paneli fotowoltaicznych z kolektorami słonecznymi, które 

odprowadzają nadmiar ciepła do instalacji c.w.u. Urządzenie to produkuje 
zarówno ciepło, jak i prąd. Za pomocą jednej instalacji możemy dostarczyć  
do budynku ciepło oraz elektryczność. Zamiast dwóch osobnych instalacji, 
fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej oraz kolektorów słonecznych  
do ogrzewania ciepłej wody, na dachu instalowana jest jedna, co jest dużą zaletą 
w przypadku ograniczonego miejsca na montaż instalacji słonecznej. Chłodzenie 
ogniw cieczą pozwala także zwiększyć wydajność ich pracy w upalne dni. 
Konstrukcja takich urządzeń nazywanych PVT (Photovoltaic Thermal) opiera się 
zazwyczaj na klasycznych panelach fotowoltaicznych oraz specjalnej wężownicy 
zainstalowanej poniżej, podłączonej do typowego kolektora słonecznego.  
W upalne dni, gdy moduły w instalacji będą nagrzewać się do temperatury ponad 
50°C, zastosowanie chłodzenia w modułach PVT pozwala utrzymać temperaturę 

                                                           
3
 M. Alobaid, B. Hughes, J.K. Calautit, D. O’Connor, A. Heyes, A review of solar driven absorption 
cooling with photovoltaic thermal systems, “Renewable and Sustainable Energy Reviews”, 2017,  
p. 728-742 

4
 I. Góralczyk, R. Tytko, Fotowoltaika, Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne. Kraków 
2016, s. 214-217 

5
 Europejski Instytut Miedzi, Energia odnawialna…, op. cit. 
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na niższym poziomie. Aby kolektor PVT pracował wydajnie, musi utrzymywać 
temperaturę ogniw na poziomie 35-45°C.6 Jest to rozwiązanie o tyle skuteczne, 
że nie tylko powoduje chłodzenie ogniwa, ale także daje możliwość pełniejszego 
wykorzystania energii pochodzącej ze słońca. Hybryda taka ma sprawność 
produkcji prądu elektrycznego 15% a ciepła 60%.

7
 Na rynku można też spotkać 

panele fotowoltaiczne połączone z kolektorami powietrznymi, które odbierają 
ciepło z wykorzystaniem nagrzanego powietrza przechodzącego przez wenty-
lację. Jest to rzadko stosowane rozwiązanie. Ze względu na niską temperaturę 
wody chłodzącej z kolektora PVT, wykorzystać można ją do ogrzewania wody 
basenowej, jako dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła, wspomagania 
ogrzewania budynków. Ciepło z chłodzenia kolektorów można też wykorzystać  
w szklarniach, do ogrzewania gleby i powietrza.  

 
4. Skoncentrowana fotowoltaika  
Skoncentrowana fotowoltaika (CPV) wykorzystuje soczewki i lustra  

do skoncentrowania promieniowania słonecznego. To z kolei ma pozwolić  
na olbrzymi wzrost efektywności systemu pozyskiwania energii słonecznej, 
obniżenie kosztów oraz zmniejszenie powierzchni urządzeń. W technice opartej  
o skoncentrowane promieniowanie słoneczne wykorzystuje się wielowarstwowe 
ogniwa fotowoltaiczne, które powodują, że wydajność przetwarzania energii 
słonecznej na elektryczną jest większa około 2,5 raza niż ma to miejsce  
w klasycznych jednozłączowych ogniwach fotowoltaicznych.

8
 Ogniwa wielo-

warstwowe zbudowane są z kilku warstw różnych półprzewodników. 
Wykorzystują one znacznie szerszy zakres promieniowania słonecznego niż 
ogniwa jednowarstwowe. Powoduje to zwiększenie wydajności pojedynczych 
ogniw z 15% do nawet 46%, w przypadku ogniw wielozłączowych. Koszt układu 
skupiającego promieniowanie słoneczne w formie zwierciadła lub soczewki  
o dużej powierzchni jest znacznie niższy niż koszt wytworzenia ogniwa fotowolta-
icznego o dużej powierzchni. Zasada działania CPV opiera się na skupieniu 
promieniowania słonecznego na małej powierzchni wielowarstwowego ogniwa 
fotowoltaicznego, z wykorzystaniem soczewek tradycyjnych, soczewek Fresnela 
lub zwierciadeł parabolicznych. W systemach fotowoltaicznych typu CPV, 
koncentracja promieniowania słonecznego C jest wielokrotnością natężenia 
naturalnego promieniowania słonecznego.9 W systemach o wysokiej i bardzo 
wysokiej koncentracji promieniowania słonecznego, wykorzystuje się wielozłą-
czowe ogniwa fotowoltaiczne, które pierwotnie zostały opracowane do zasto-
sowań kosmicznych. Koszty wykonania tych ogniw wielozłączowych są wysokie, 
ale wykorzystanie tych ogniw w systemach CPV o wysokiej koncentracji pozwala 
uzyskać niższe koszty produkcji energii elektrycznej, w przeliczeniu na kWh niż  
w klasycznych ogniwach. W kolektorach CPVT istnieje możliwość równoczes-
nego wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej o wysokiej tempe-

                                                           
6
 G. Vokas, B. Christandonis, F. Skittides, Hybrid photovoltaic – thermal systems for domestic heating 
and cooling – a theoretical approach, “Solar Energy“, 2006 p. 607-615 

7
 Ibidem 

8
 E. Bożek, A. Swat, K. Sornek, M. Filipowicz, Analiza wydajności energetycznej modułu fotowolta-
icznego w skoncentrowanym promieniowaniu słonecznym, „Instal”, 10,2014 

9
 J. Fieducik, Fotovoltaika skoncentrowana, osiągnięcia i perspektywy rozwoju, „Czasopismo Inżynierii 
Lądowej Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture”,  
t. XXXIII, z. 63(2/l/16), kwiecień-czerwiec 2016, s. 431-444 
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raturze, która może być wykorzystywana do różnych procesów termodyna-
micznych, w tym do chłodzenia absorpcyjnego, odsalania wody, produkcji pary 
lub innych przemysłowych zastosowań. W systemach CPVT, energia cieplna  
jest produktem odpadowym o niskich kosztach i może służyć efektywnie  
do chłodzenia. Zużycie ciepła odpadowego z systemów CPVT do chłodzenia 
może prowadzić do większej ogólnej wydajności systemu niż próba generowania 
dodatkowej energii elektrycznej. Jest to uzasadnione, gdyż zapotrzebowanie  
na chłód w budynkach pokrywa się z największymi zyskami ciepła od promienio-
wania słonecznego.  

 
5. Koncentracja promieniowania słonecznego  
Systemy wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego 

wykorzystują promieniowanie padające bezpośrednio, promieniowanie skoncen-
trowane lub przetworzone, tak, jak ma to miejsce w przypadku koncentratorów 
luminescencyjnych lub termofotowoltaicznych. Ogniwa fotowoltaiczne, wykorzy-
stujące promieniowanie słoneczne, mogą być: umieszczone równolegle  
do powierzchni Ziemi, umieszczone pod pewnym kątem lub podążające  
za ruchem Słońca i ustawione zawsze prostopadle do kierunku promieniowania 
słonecznego. Wymienione powyżej ustawienia powierzchni ogniw fotowolta-
icznych są stosowane dla ogniw o powierzchniach zbliżonych do areału,  
na którym zostały zainstalowane. Inną metodą jest skupienie tego promienio-
wania z całej powierzchni padania na niewielkiej powierzchni przetwornika 
promieniowania słonecznego. Może to być element fotowoltaiczny lub odpowie-
dni system termodynamiczny, wytwarzający prąd elektryczny. W tym przypadku 
mamy do czynienia ze skoncentrowaną fotowoltaiką. W budowanych systemach 
fotowoltaicznych, koncentracja promieniowania słonecznego dochodzi do warto-
ści będącej wielokrotnością natężenia naturalnego promieniowania słonecznego. 
Natężenie promieniowania słonecznego, w miejscu położenia ogniwa fotowolta-
icznego po tak silnym skupieniu, dochodzi do olbrzymiej wartości wynoszącej  
2 x 10

6
 W/m

2
.
10

 Aby systemy koncentrujące energię słoneczną mogły właściwie 
funkcjonować, konieczne jest, aby precyzyjnie nadążały za ruchem Słońca.  
W systemach tych używa się najczęściej wielozłączowych ogniw fotowolta-
icznych.  

Systemy, wykorzystujące soczewki skupiające promieniowanie słoneczne  
w kierunku ogniw PV, zaczęły być używane po raz pierwszy w latach 70.  
w Sandia National Laboratories, Albuquerque w Nowym Meksyku. Klasyfikację 
systemów fotowoltaicznych, wykorzystujących koncentratory (CPV), przepro-
wadza się ze względu na stopień skupiania promieniowania mierzonego  
w krotnościach „słońc”, czyli inaczej w W/cm

2
 ogniwa. Podział ten przedstawiono 

w tabeli nr 1.
11

 
 

  

                                                           
10

 Ibidem 
11

 Ibidem 



913 
______________________________________________________________________________________________

 

 

Tabela nr 1: Klasyfikacja koncentrycznych ogniw fotowoltaicznych ze względu  

na stopień skupiania promieniowania słonecznego 
 

 
Źródło: J. Fieducik, Fotovoltaika skoncentrowana, osiągnięcia i perspektywy 

rozwoju, „Czasopismo Inżynierii Lądowej Środowiska i Architektury, Journal of Civil 

Engineering, Environment and Architecture”, t. XXXIII, z. 63(2/l/16), kwiecień-czerwiec 
2016 

 

Rysunek nr 1: Koncentrator paraboliczny talerzowy 
 

 
Źródło: E. Bożek, A. Swat, K. Sornek, M. Filipowicz, Analiza wydajności 

energetycznej modułu fotowoltaicznego w skoncentrowanym promieniowaniu słonecznym, 
„Instal”, 10/2014 

 

Rysunek nr 2: Koncentrator punktowy 
 

 
Źródło: E. Bożek, A. Swat, K. Sornek, M. Filipowicz, Analiza wydajności 

energetycznej modułu fotowoltaicznego w skoncentrowanym promieniowaniu słonecznym, 
„Instal”, 10/2014  
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6. Ziębiarki absorpcyjne bromolitowe 
Czynnikiem ziębniczym w tym układzie sorpcyjnym jest woda, a rozpu-

szczalnikiem bromek litu. Ze względu na zastosowanie wody jako czynnika 
ziębniczego, niemożliwe jest zastosowanie tego typu urządzeń do otrzymywania 
temperatur poniżej 0

°
C. Wodny roztwór bromku litu jest prawie nietoksyczny, 

niepalny i bezzapachowy. Dzięki temu nadaje się jako czynnik w układach 
klimatyzacyjnych. Woda, jako czynnik naturalny, zupełnie nieszkodliwy, nie ma 
żadnych praktycznie ograniczeń ze względów ekologicznych i bezpieczeństwa. 
Dlatego ziębiarki na bromek litu przeżywają dziś prawdziwy renesans, znajdując 
coraz większe zastosowanie do chłodzenia wody technologicznej, wody  
na potrzeby klimatyzacji, szczególnie zamkniętych pomieszczeń, hal fabrycznych, 
kopalń, gdzie są wymagane podwyższone warunki bezpieczeństwa. W przypad-
ku zastosowania ziębiarek bromolitowych do otrzymywania wody lodowej  
dla potrzeb klimatyzacji, możliwe jest uzyskanie wody o temperaturze około  
5°C. Skraplacz i parowacz ziębiarek absorpcyjnych bromolitowych muszą 
pracować w głębokiej próżni. Możliwa jest produkcja dużych stosunkowo tanich 
urządzeń zwartych. Ziębiarki bromolitowe mają też dobre właściwości regula-
cyjne, co powoduje, że wartość współczynnika efektywności ziębniczej nie ulega 
prawie zmianie w szerokim zakresie zmian obciążenia cieplnego. Praktycznie 
brak elementów ruchowych powoduje ich bezgłośną pracę, wpływa na zwartość 
konstrukcji, prostotę obsługi i konserwację. Znaczną wadą tych systemów jest 
silne oddziaływanie korozyjne bromku litu na większość materiałów konstruk-
cyjnych.

12
 Główne elementy ziębiarki bromolitowej są analogiczne jak w ziębiarce 

wodno-amoniakalnej. W desorberze następuje desorpcja wody z roztworu, 
poprzez odparowanie roztworu, kosztem doprowadzonego ciepła. Ciepło do 
odparowania wody w tym przypadku może być dostarczone z kolektora CPVT.

13
 

W tych ziębiarkach nie stosuje się procesu rektyfikacji, gdyż para tworząca się  
w warniku jest praktycznie czystą parą wodną. Para zostaje skroplona  
w skraplaczu, ciepło skraplania jest odprowadzane na zewnątrz, a uzyskane 
skropliny spływają do parowacza. Woda do klimatyzacji powietrza jest oziębiana 
pośrednio podczas przepływu przez wiązkę parowacza. W ten sposób unika się 
wprowadzenia zanieczyszczeń do obiegu wewnętrznego ziębiarki absorpcyjnej. 
W celu uzyskania dobrych warunków przekazywania ciepła, wiązka rur parowa-
cza jest w nadmiarze zraszana ziębnikiem przez pompę obiegu ziębnika. Cieplny 
współczynnik efektywności ziębniczej urządzeń bromolitowych jest większy  
od wartości tego współczynnika dla ziębiarek amoniakalnych, pracujących w tych 
samych warunkach. 

 
  

                                                           
12

 Z. Królicki, Termodynamiczne podstawy obniżania temperatury. Wrocław 2006 
13

 M. Alobaid, B.Hughes, J.K Calautit., D. O’Connor, A. Heyes, A review of solar…, op. cit. 
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Rysunek nr 3: Ziębiarka absorpcyjna bromolitowa 
 

 
Źródło: Z. Królicki, Termodynamiczne podstawy obniżania temperatury. Wrocław 

2006 
 

7. Analiza działania kolektora CPVT 
System CPVT produkuje energię elektryczną oraz ciepło. Każdy z tych 

składników jest opisywany przez oddzielne równania. W przypadku danej mocy 
promieniowania słonecznego z kolektora, określonej jako Qpr, produkcja energii 
elektrycznej z kolektora jest określona zależnością: 

 

Qel = (Qpr ηoptηfv – Qdod) ηfal      (1) 
gdzie 
ηopt – sprawność części optycznej; 
ηfv – sprawność modułu fotowoltaicznego; 
ηfal – sprawność falownika. 

 

Sprawność optyczna dla typowych skoncentrowanych paneli fotowolta-
icznych wynosi ηopt = 0.85.

14
 

Sprawność modułu fotowoltaicznego zależy od koncentracji materiału 
polikrystalicznego C i jego temperatury Tc zgodnie z zależnością: 

ηc= 0.298 +0.0142 lnC +(- 0.000715 + 0.0000697 lnC) (Tc – 25) (2) 
Sprawność modułu fotowoltaicznego jest o 10% niższa niż sprawność 

pojedynczego ogniwa.
15

  
ηmod = 0.9 

Sprawność falownika obliczamy z zależności: 
 

ηfv = ηc ηmod       (3) 

 

Qdod – moc silnika sterującego obrotem ogniwa i pompy chłodziwa [kW] 
Moc cieplna absorbowana przez ogniwo opisana jest zależnością: 
 

Qog = Qpr ηopt (1 – ηfv)       (4) 
 
Część tego ciepła zostaje utracona z przedniej i tylnej powierzchni 

odbiornika przez konwekcję i promieniowanie, a pozostała zostaje przenoszona 
do chłodziwa.  
qc – przenoszenie ciepła do chłodziwa [kw]; 

                                                           
14

 G. Mittelman, A. Kribus, A. Dayan, Solar cooling with concentrating photovoltaic/thermal (CPVT) 
systems, “Energy Conversion and Management 48”, 2007, p. 2481-2490 

15
 Ibidem 
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qogt – straty ciepła przez konwekcję i promieniowanie [kw]. 

 
Qc = Qog – Qogt        (5) 

 
Zarówno przenoszenie ciepła do chłodziwa, jak i strata ciepła do otoczenia, 

zależą od temperatury wylotowej chłodziwa, która nie jest znana. Dlatego trzeba 
stworzyć model wymiany ciepła wewnątrz ogniwa. Przekazywanie ciepła do chło-
dziwa może być modelowane za pomocą typowych równań wymiany ciepła.  

 
Qc = kcAc ΔTc       (6) 

ΔTc – logarytmiczna różnica temperatur miedzy powierzchnią fotoogniwa a czynnikiem 
chłodzącym [K]; 
Ac – powierzchnia wymiany ciepła [m

2
]; 

kc – współczynnik przewodzenia ciepła [W/m
2
K]. 

 
Efektywność cieplna odbiornika ciepła jest opisana równaniem: 
 

  !" =#
$"

$%&

#(7) 

 

Rysunek nr 4: Schemat termiczny ogniwa PVT, uwzględniający wymianę ciepła 
 

 
Źródło: G. Vokas, B. Christandonis, F. Skittides, Hybrid photovoltaic – thermal 

systems for domestic heating and cooling – a theoretical approach, “Solar Energy“, 2006,  
p. 607-615 
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8. Analiza ziębiarki absorpcyjnej bromolitowej, współpracującej z ogni-
wem CPVT 

Poniżej przedstawiono możliwość zastosowania ziębiarki absorpcyjnej 
bromolitowej napędzanej ciepłem odpadowym z instalacji CPVT. W analizo-
wanym rozwiązaniu zastosowano układ biwalentny z dodatkowym źródłem ciepła 
w postaci kotła gazowego, który eksploatowany będzie w okresach, gdy światło 
słoneczne jest niedostępne, lub jego ilość jest niewystarczająca. Instalacja 
słoneczna znajduje się w pobliżu agregatu, w związku z tym temperatura wlotowa 
i wylotowa chłodziwa CPVT przyjmowana jest odpowiednio jako temperatura 
wlotu i wylotu do desorbera ziębiarki.

16
 

Bilans masowy i cieplny dla poszczególnych wymienników ziębiarki 
absorpcyjnej bromolitowej został przedstawiony poniżej.  

Bilans masowy dla desorbera: 
m3 = m4 +m7      (8) 
m3x3 =m4 x4      (9) 
Bilans cieplny dla desorbera: 
Qd = m11cp (T11 - T12)     (10) 
Qd = m7h7 +m4h4 – m3h3     (11) 
Qd = kd ΔTśr log des Fdes     (12) 

'*+ ,%&-!. =#
/001/21#(/034/5)

,6
800482
803485

#     (13) 

Bilans masowy dla absorbera: 
m1 = m6 +m10      (14) 
Bilans cieplny dla absorbera: 
Qa = m13cp (T14 - T13)     (15) 
Qa = m10h10 +m6h6 – m1h1     (16) 
Qa = ka ΔTśr logabs Fabs     (17) 
 

'*+ ,%&9:. =#
/;1/021#(/04/0<)

,6
8;4802
80480<

#     (18) 

Bilans cieplny dla parowacza: 
Qp = m17cp (T17 - T18)     (19) 
Qp = m10 (h10 –h9)      (20) 
Qp = kp ΔTśr logp Fp      (21) 

 

'*+ ,%&> =#
/?1/0@1#(/054/0A)

,6
8?480@
805480A

#     (22) 

 
Bilans cieplny dla skraplacza: 
Qs = m15cp (T16 - T15)     (23) 
Qs = m7 (h7 –h8)      (24) 
Qs = ks ΔTśr logs Fs      (25) 
 

 !"#$%&' =(
)*+,)-,(.)*/0)12

$3
4*+04-
4*/041

(     (26) 
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 G. Mittelman, A. Kribus, A. Dayan, Solar cooling…, op. cit. 
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Bilans cieplny dla wymiennika ciepła roztworów: 
Qwymrozt = m4 h4 - m5h5 = m3 h3 -m2h2   (27) 

Qwymrozt = fwymroztw m4cp (T4 –T2)    (28) 

5678#%9:6 =(
);,)+

);,)<
(      (29) 

Bilans cieplny dla zaworów dławiących czynnika ziębniczego i roztworu 
ubogiego: 

h9 =h8       (30) 

h5 =h6       (31) 
Praca pompy roztworu bogatego: 
W = m2h2 –m1h1      (32) 
Wskaźnik COP dla ziębiarki absorpcyjnej bromolitowej jest określony 

zależnością: 

>?@ = (
AB

ACDE
      (33) 

 

Rysunek nr 5: Schemat ziębiarki absorpcyjnej bromolitowej współpracującej  

z skoncentrowanymi ogniwami fotowoltaicznymi (CPVT) i dodatkowym źródłem ciepła 
 

 
Źródło: Schemat własny na podstawie G. Mittelman, A. Kribus, A. Dayan, Solar 

cooling with concentrating photo-voltaic/thermal (CPVT) systems, “Energy Conversion and 

Management 48”, 2007 
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9. Koszt systemu ziębiarki absorpcyjnej bromolitowej i układu CPVT 
Roczny koszt systemu CPVT jest określony równaniem:

17
 

Kr = (Ksolar +Kzieb)ZWK(r,t)+Ke+Km –Penel   (34) 
gdzie:  
Ksolar – koszt inwestycyjny instalacji solarnej [zł] 
Kzieb – koszt inwestycyjny ziębiarki absorpcyjnej bromolitowej [zł] 
ZWK – współczynnik zwrotu włożonego kapitału [zł] 
ZWK(r,t) = r [r-(1+r)

-t
]
-1       

(35)
 

R – stopa dyskontowa 
t – czas życia systemu [lata] 
Kek – roczne koszty energii konwencjonalnej dostarczonej do elektrowni [zł] 
Km – roczny koszt utrzymania instalacji [zł] 
Penel –roczny przychód ze sprzedaży energii elektrycznej do sieci [zł] 

 

Wskaźnik kosztów chłodzenia dla ziębiarki absorpcyjnej bromolitowej 
zasilanej z modułu CPVT przedstawia zależność: 

 !" =
#$

%#$

       (36) 

Kr – roczny koszt użytkowania systemu CPVT [zł] 
EKr – roczne koszty chłodzenia [zł] 

 
Wnioski  
W artykule przedstawiono możliwość łączonej produkcji ciepła i energii 

elektrycznej, za pomocą wysokoefektywnej technologii CPVT. Połączenie tego 
systemu z ziębiarką absorpcyjną bromolitową jednostopniową o działaniu ciągłym 
powoduje, że poniższe rozwiązanie staje się konkurencyjne w porównaniu  
z ziębiarką sprężarkową wykorzystywaną w tym samym celu. W pewnych sprzy-
jających warunkach, w klimacie o bardzo dużym nasłonecznieniu, jest ono bo-
wiem tańsze od tradycyjnych rozwiązań. Chłodzenie CPVT może być konkuren-
cyjne gdy koszty energii produkowanej w konwencjonalny sposób są bardzo 
wysokie.  

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono tematykę dotyczącą systemów klimatyzacji budyn-

ków zasilanych energią promieniowania słonecznego, przetworzoną do postaci 
użytkowej poprzez konwersję fototermiczną i fotowoltaiczną. Konwersja foto-
woltaiczna polega na bezpośredniej przemianie promieniowania słonecznego  
w elektryczność za pośrednictwem ogniw fotowoltaicznych. Może być ona 
następnie wykorzystana do napędu urządzeń elektrycznych w centrali klimaty-
zacyjnej. Przedstawiono również możliwość zastosowania ogniw hybrydowych 
PVT i CPVT, dzięki którym wytwarzany jest prąd elektryczny oraz ciepła woda 
mogąca zasilać desorber ziębiarki absorpcyjnej służącej do celów ziębienia  
w klimatyzacji.  

Słowa kluczowe: ogniwa fotowoltaiczne, energia promieniowania słonecz-
nego, ziębiarka absorpcyjna bromolitowa, ogniwo fotowoltaiczne hybrydowe, 
skoncentrowana fotowoltaika 
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 Ibidem 
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Summary 
This article presents the topics related to air conditioning systems  

of buildings powered by solar radiation, processed into use by photothermal  
and photovoltaic conversion. Photovoltaic conversion involves the direct 
conversion of solar radiation into electricity through photovoltaic panels. It can 
then be used to drive electrical appliances in the air-conditioning unit. It is also 
possible to use PVT and CPVT hybrids to generate electricity and hot water that 
can supply the desorber of lithium bromide chiller for cooling purposes. 

Key words: photovoltaic panels, solar energy, lithium bromide chiller, hybrid 
photovoltaic panels, concentrated photovoltaic 
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ANALIZA WPŁYWU JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA EFEKTYWNOŚĆ 

ENERGETYCZNĄ W PRZYKŁADOWYM BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ 

 
 
1. Wprowadzenie  
Jakość energii elektrycznej stała się szczególnie ważnym punktem obserwacji 

i analiz. Energia elektryczna jest przedmiotem transakcji, która, jak każdy inny 
towar, powinna spełniać określone wymagania co do swojej jakości. Dla popraw-
nego funkcjonowania urządzeń elektrycznych, napięcie zasilające powinno mieścić 
się w zadanych granicach dla napięcia znamionowego. 

Obecnie stosowane urządzenia elektryczne cechują się bardzo dokładnie 
zdefiniowanymi wymaganiami dotyczącymi jakości zasilania. Niespełnienie zada-
nych wymagań często wiąże się z nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia. 
Nieprawidłowy poziom napięcia zasilającego może wpłynąć na znaczne obniżenie 
sprawności urządzeń, a także na ich degradację w czasie. 

Obecnie, produkowane urządzenia posiadają elementy nieliniowe, które wpro-
wadzają zniekształcenia i generują wyższe harmoniczne po podłączeniu do źródła 
napięcia sinusoidalnego. W budynkach użyteczności publicznej zainstalowane  
są przeważnie UPSy, zasilacze impulsowe oraz oświetlenie wyładowcze. 
Urządzenia takie najczęściej zasilane są napięciem jednofazowym, które powoduje 
asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. 

Odpowiedzialność za utrzymywanie odpowiedniego poziomu jakości energii 
spoczywa zarówno po stronie dostawcy jak i odbiorcy. Odpowiedni poziom jakości 
energii zależy od wewnętrznych ustaleń między obydwiema stronami i ustalenia 
odpowiedniego kompromisu. Za złą jakość energii elektrycznej, w większości 
przypadków, odpowiada odbiorca a dokładniej zainstalowane u niego urządzenia 
odbiorcze. W przyszłości odbiorcy, którzy będą chcieli włączyć do systemu 
elektroenergetycznego odbiory, zagrażające prawidłowemu poziomowi jakości 
energii elektrycznej, będą musieli ponieść koszty takiego procesu. Należą do nich 
między innymi koszty środków technicznych ograniczających skalę degradacji  
i zanieczyszczenia sieci do akceptowalnego stanu.

1
 

 
2. Parametry jakości energii elektrycznej 
Dynamiczny rozwój urządzeń, zawierających elementy półprzewodnikowe 

dużych mocy, rozpoczął nowy i najprężniej rozwijający się rozdział w dziedzinie 
jakości energii elektrycznej. Zaczęto skupiać się na usuwaniu potencjalnych źródeł 
degradacji jakości zasilania, poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań techni-
cznych.  

                                                           
1
 H. Markiewicz, Niezawodność dostawy i jakość energii elektrycznej jako kryteria wyznaczające 
sposoby zasilania odbiorców u wykonania instalacji elektrycznych. Wrocław 2002; Z. Hanzelka, 
Jakość Energii Elektrycznej, cz. 1, http://twelvee.com.pl/pdf/Hanzelka/cz_1_pelna.pdf; E. Musiał, 
Ocena jakości energii elektrycznej w sieciach przemysłowych. Gdańsk 2004 
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Jakość energii elektrycznej jest dziedziną interdyscyplinarną, którą trudno 
jednoznacznie zinterpretować. Dla dostawcy i odbiorcy energii znaczy coś innego, 
a jeszcze inaczej rozumieją pojęcie jakości energii elektrycznej producenci 
urządzeń elektrycznych. Najbardziej właściwa definicja jakości energii elektrycznej 
brzmi następująco: „Jakość energii elektrycznej to zbiór parametrów opisujących 
właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych warun-
kach pracy, określających ciągłość zasilania (długie i krótkie przerwy w zasilaniu) 
oraz charakteryzujących napięcie zasilające (wartość, niesymetrię, częstotliwość, 
kształt przebiegu czasowego)”.

2
 

Opisywane w definicji normalne warunki pracy oznaczają, że: 

- moc wytwarzana jest równa jej zapotrzebowaniu; 

- prace łączeniowe w sieciach postępują bez zakłóceń; 

- zwarcia są usuwane przez aparaturę automatyki zabezpieczeniowej; 

- nie wystąpiły czynniki, takie jak:  

· tymczasowe umowy na dostawę energii elektrycznej; 

· nieprzestrzeganie norm lub wymagań technicznych przez użytkowników 
instalacji i urządzeń elektrycznych (przyłączenia i eksploatacja); 

· wyjątkowe zdarzenia: 
§ wywołane przez naturę (trudne warunki atmosferyczne, klęski 

żywiołowe); 
§ niedobór mocy, który jest następstwem zdarzeń zewnętrznych; 
§ niepożądane działania osób trzecich; 
§ działania władz publicznych; 
§ strajki; 
§ siły wyższe. 

Sformułowanie jakości energii elektrycznej często zastępowane jest przez 
kompatybilność elektromagnetyczną, co nie do końca jest postępowaniem prawi-
dłowym. Najprawdopodobniej wynika to z wzajemnego nakładania się dziedzin 
chociażby w kontekście emisyjności przewodzonych zaburzeń i ich wpływu na 
parametry napięcia.  

Norma PN-EN 50160
3
 odnosi się głównie do dostawców energii i określa 

parametry napięcia zasilającego pod względem wartości, częstotliwości, prawidło-
wego kształtu oraz asymetrii napięć fazowych. W normie określone są również 
dopuszczalne poziomy odchyleń parametrów jakości energii elektrycznej od 
wartości znamionowej napięcia.  

W normie dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektry-
cznych PN-EN 61000

4
 opisane są poziomy emisji zakłóceń dla odbiorników. 

Kompatybilność elektromagnetyczna tyczy się nie tylko zaburzeń i oddziaływania 
sprzętu elektrycznego na jakość energii elektrycznej, ale także stanu systemu 
elektroenergetycznego.  

 
 
 
 

                                                           
2
 Z. Hanzelka, Jakość Energii Elektrycznej, cz.1, http://twelvee.com.pl/pdf/Hanzelka/cz_1_pelna.pdf 

3
 PN-EN 50160:2010, Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych 

4
 PN-EN 61000, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
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Parametry jakości energii elektrycznej, zgodnie z normą PN-EN 50160,
5
 

zdefiniowane są w następujący sposób: 

- częstotliwość napięcia zasilającego powinna wynosić 50 Hz; 

- wartość napięcia zasilającego to skuteczne napięcie sieci zasilającej; 

- zmiany napięcia zasilającego, czyli zmniejszenie lub zwiększenie wartości 
napięcia, które mogło zostać spowodowane zmianą obciążenia sieci 
rozdzielczej; 

- szybkie zmiany napięcia zasilającego, potocznie nazywane wahaniem 
napięcia, gdzie wartość skuteczna napięcia zmienia się szybciej niż 1% 
wartości znamionowego napięcia w ciągu sekundy; 

- zapady napięcia zasilającego występują wtedy, gdy wartość napięcia 
zmniejszy się do 1 – 90% napięcia znamionowego sieci i po krótkim czasie 
jego wartość zostanie przywrócona do nominalnej (zapad napięcia trwa  
od 10 ms do 1 minuty); 

- przerwy w zasilaniu występują, gdy napięcie w złączu zasilającym wynosi 
mniej niż 1% napięcia znamionowego i można je podzielić na: 

· planowe, kiedy odbiorcy zostali wcześniej poinformowani, zazwyczaj 
przerwy takie występują podczas prac w sieci elektroenergetycznej; 

· przypadkowe, które są skutkiem uszkodzeń lub zwarć i dzielą się  
na krótkie (< 3 minuty) i długie (>= 3 minuty); 

- dorywcze przepięcia o częstotliwości sieciowej trwają w dość długim czasie 
i występują w danym obszarze sieci; 

- przepięcia przejściowe trwają kilka milisekund i charakteryzują się krótko-
trwałymi, silnie tłumionymi oscylacyjnymi bądź nieoscylacyjnymi przepię-
ciami; 

- niesymetria napięcia zasilającego jest to stan, kiedy wartości skuteczne 
odpowiednich faz lub kąty fazowe nie są równe; 

- uciążliwość migotania światła, określona jest jako dyskomfort wzrokowy, 
który odczuwa człowiek na skutek migającego światła, jest spowodowana 
wahaniami napięcia i określona jest przez wskaźniki: 

· krótkookresowego migotania światła (Pst), które mierzy się przez 
10 minut; 

· długookresowego migotania światła (Plt), wyznaczonego z 12 wartości 
Pst występujących w przeciągu 2 godzin; 

- harmoniczne napięcia to napięcie sinusoidalne o częstotliwości będącej 
krotnością częstotliwości napięcia znamionowego i są określane: 

· indywidualnie, przez amplitudę danej harmonicznej, porównaną do 
amplitudy napięcia składowej podstawowej; 

· łącznie jako całkowity współczynnik odkształcenia harmonicznymi 
THDu (ang. Total Harmonic Distortion). 

 
 
 
 
 

                                                           
5
 PN-EN 50160:2010, Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych 
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3. Analiza jakości energii elektrycznej 
Na rysunku nr 1 przedstawiono ogólny ideowy schemat układu pomiarowego. 

Głównym elementem systemu pomiarowego był rejestrator typu Fluke 1760. 
Wymienione urządzenie rejestruje parametry jakości energii elektrycznej w sposób 
ciągły w oknie pomiarowym 10 min. Rejestracjom podlegają wartości skuteczne 
napięć i prądów, ich współczynniki odkształcenia THD oraz harmoniczne.  
W każdym oknie pomiarowym obliczane są wartości skuteczne za okres 20 ms,  
co daje w ciągu 10 min łącznie 30 000 próbek. Z tego zbioru danych wyznaczane 
są wartości: maksymalna, minimalna oraz średnia. Rejestrowane są także moce: 
czynna, bierna i pozorna, częstotliwość, współczynniki asymetrii. Dodatkowo, reje-
strator umożliwia wykonanie rejestracji wartości skutecznych 20 ms i chwilowych  
w trakcie zdarzeń. 

 

Rysunek nr 1: Ogólny ideowy schemat układu pomiarowego 

1 obiór / grupa odbiorów

2 obiór / grupa odbiorów

3 obiór / grupa odbiorów

4 obiór / grupa odbiorów

5 obiór / grupa odbiorów

6 obiór / grupa odbiorów

Rejestrator

parametrów 

jakościowych

i

u

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Dla celów dalszej analizy zaprezentowano przykładowe charakterystyki, dla 
wybranej grupy odbiorników. Scharakteryzowano obwód komputerowy zasilany  
z obwodów niskiego napięcia 230 V.  

Na rysunku nr 2 przedstawiono zarejestrowane wartości skuteczne napięcia 
na przykładzie fazy L1, otrzymane podczas pomiarów. Pełny czas obserwacji 
rejestrowanych parametrów wynosił dwa dni. Prezentowane przebiegi dotyczą 
minimalnych i maksymalnych (10-milisekundowych) oraz średnich (10-minutowych) 
wartości skutecznych napięcia w fazie L1. 
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Rysunek nr 2: Wartości skuteczne napięć fazy L1: wartość maksymalna napięcia (linia 

górna); wartość minimalna napięcia (linia dolna); wartość średnia napięcia (linia środkowa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
 

W tabeli nr 1 zamieszczono zestawienie wartości charakterystycznych para-
metrów napięcia w przypadku wszystkich trzech faz (L1, L2, L3). 

 

Tabela nr 1: Zestawienie wartości skutecznych napięć 
 

WIELKOŚĆ FAZA L1 FAZA L2 FAZA L3 

Umin min (10ms) V 220,98 222,16 217,83 

Uśr 

min V 223,72 224,98 220,93 

CP05 V 224,93 226,01 223,11 

średnia V 229,81 230,81 228,23 

CP95 V 234,21 235,15 233,14 

max V 234,80 235,65 233,84 

Umax max (10ms) V 235,45 236,26 234,55 

Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
 

Przedstawione powyżej w tabeli nr 1 wartości charakterystycznych para-
metrów napięcia, wyznaczone na podstawie zarejestrowanych napięć faz L1, L2 
oraz L3, nie przekraczają dopuszczalnych wartości granicznych. Uwzględniając 
wytyczne dotyczące oceny warunków zasilania, zawarte w rozporządzeniu,

6
  

10-minutowe średnie wartości skuteczne napięcia zasilającego są poprawne. 
Ze względu na cel artykułu, zostaną również omówione wartości skuteczne 

prądów, mimo, iż zgodnie z rozporządzeniem,
7
 nie powinny one podlegać analizie. 

Na rysunku nr 3 przedstawiono zarejestrowane wartości skuteczne prądu  
na przykładzie fazy L1, otrzymane podczas pomiarów. Pełny czas obserwacji 
rejestrowanych parametrów wynosił dwa dni. Prezentowane przebiegi dotyczą 
minimalnych i maksymalnych (10-milisekundowych) oraz średnich (10-minutowych) 
wartości skutecznych prądu w fazie L1. 
  

                                                           
6
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 29 maja 2007 r., poz. 623) 

7
 Ibidem 
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Rysunek nr 3: Wartości skuteczne prądów fazy L1: wartość maksymalna prądów (linia 

górna); wartość minimalna prądów (linia dolna); wartość średnia prądów (linia środkowa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
 

W zaprezentowanym przebiegu wartości skutecznych prądów można zaob-
serwować dwa dłuższe okresy w pracy urządzenia bez obciążenia oraz kilka krót-
szych przerw. W analizowanym przypadku badany był obwód komputerowy z UPS. 

W tabeli nr 2 zamieszczono zestawienie wartości charakterystycznych para-
metrów prądu w przypadku wszystkich trzech faz (L1, L2, L3).  

 

Tabela nr 2: Zestawienie wartości skutecznych prądów 
 

WIELKOŚĆ FAZA L1 FAZA L2 FAZA L3 

Imin min (10ms) A 10,92 6,76 12,74 

Iśr 

min A 13,72 7,93 14,14 

CP05 A 13,77 8,10 14,22 

średnia A 37,07 32,76 36,72 

CP95 A 67,58 64,48 67,39 

max A 84,92 81,31 83,94 

Imax max (10ms) A 284,86 283,61 285,71 

Źródło: Opracowanie własne wg wskazań analizatora jakości energii elektrycznej 
 

Przedstawione, w tabeli nr 2 wartości charakterystycznych parametrów prądu, 
wyznaczone na podstawie zarejestrowanych prądów faz L1, L2 oraz L3, chara-
kteryzują się dużą rozpiętością wartości średnich 10-minutowych. 

 
Wnioski 
Zła jakość energii elektrycznej, czyli między innymi zaburzenia, takie jak zapa-

dy napięcia, bardzo często powodują przerwę w pracy kluczowych dla bezpie-
czeństwa obiektu użyteczności publicznej odbiorników energii elektrycznej,  
co generuje koszty wynikłe z postoju, awarii wrażliwych na warunki zasilania 
urządzeń. Kluczowymi odbiornikami w budynku użyteczności publicznej są odbiory 
związane z funkcjonowaniem urządzeń i sieci komputerowej, np. takiej jak przea-
nalizowane w niniejszym opracowaniu. 

Celem obiektów przemysłowych jest produkcja, która wiąże się z zyskiem  
ze sprzedaży „produktów”, a celem budynków użyteczności publicznej jest 
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„produkcja” usług. Celem dostarczania większości usług jest zysk. Względem 
produktów i usług następuje podobna analogia. Brak lub zła jakość podstawowego 
medium, jakim jest energia elektryczna, powoduje zmniejszenie „zysków”. Tak 
samo zwiększenie efektywności energetycznej powoduje zwiększenie zysków. 
Większa efektywność energetyczna równa się mniejsze koszty, a co za tym idzie, 
większy zysk. Dlatego tak często pomijana efektywność energetyczna  
w budynkach użyteczności publicznej ma podobnie duże znacznie jak efektywność 
energetyczna w zakładach przemysłowych. Wpływa ona pozytywnie na koszty oraz 
na bezpieczeństwo funkcjonalne obiektu. 

 
Streszczenie 
W artykule zaprezentowano ocenę jakości energii elektrycznej rzeczywistego 

budynku użyteczności publicznej. Analizę parametrów jakości energii elektrycznej 
dokonano pod względem efektywności energetycznej budynku. Ocena oparta 
została na Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego  
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 kluczowe: jakość energii elektrycznej, efektywność energetyczna, 
budynek użyteczności publicznej 

 
Summary 
The paper presents an assessment of the quality of electricity of the actual 

public utility building The analysis of power quality parameters has been made  
in terms of energy efficiency of the building. 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 efficiency, public utility 
building 
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ZASTOSOWANIE REGULACJI PREDYKCYJNEJ W KOTŁACH  
FLUIDALNYCH MAŁEJ MOCY 

 
 
1. Wprowadzenie 
W małych, autonomicznych systemach grzewczych (osiedlowych, zakłado-

wych, itp.) kotły fluidalne stanowią obecnie coraz częściej rozważaną alternatywę 
wobec wycofywanych z użytkowania kotłów rusztowych. Jako główną przyczynę 
można wskazać możliwość efektywnego spalania paliw o niskiej jakości (a więc 
tanich), przy jednoczesnym ograniczeniu emisji do atmosfery substancji takich jak 
SO2 czy NOx. W obliczu wysokich cen paliw wysokogatunkowych oraz coraz 
ostrzejszych wymagań odnośnie do standardów emisyjnych, wspomniane zalety 
mogą przyczynić się do upowszechnienia tej technologii. 

Wysoką jakość procesu spalania w złożu fluidalnym, rozumianą jako maksy-
malizację sprawności przy możliwie niskich wskaźnikach emisyjnych, powinien 
zapewniać poprawnie zaprojektowany system automatycznej regulacji. W zastoso-
waniach energetycznych, kluczowe znaczenie ma wyposażenie kotła w efektywnie 
działający układ automatycznej regulacji temperatury czynnika grzewczego. Jest  
to szczególnie istotne w systemach charakteryzujących się dużą zmiennością 
zapotrzebowania ciepła. Problem syntezy regulatorów jest w tym przypadku szcze-
gólnie złożony. W szczególności: interakcje pomiędzy zmiennymi, nieliniowość czy 
potencjalna niestacjonarność procesu powodują, że zastosowanie klasycznych 
algorytmów regulacji (np. PID) nie daje dobrych rezultatów. Zagadnienie sterowa-
nia kotłów fluidalnych było często dyskutowane w literaturze naukowej, szcze-
gółowy przegląd można znaleźć m.in. w monografii.

1
 Obecnie najszerzej opisane 

zostały zastosowania metod bazujących na logice rozmytej. Spotyka się również 
analizy możliwości zastosowania innych zaawansowanych algorytmów regulacji,  
w tym: neuronowych, adaptacyjnych czy H-infinity. W grupie zaawansowanych 
algorytmów regulacji (rozumianych jako bardziej złożone niż klasyczna regulacja 
PID), znajdują się też algorytmy regulacji predykcyjnej. Do podstawowych 
właściwości regulacji predykcyjnej, wskazujących na szczególną przydatność tej 
metody w rozważanej aplikacji, można zaliczyć:2 

- możliwość bezpośredniego uwzględnienia ograniczeń dopuszczalnych 
wartości i szybkości narastania sygnałów sterujących oraz wielkości 
regulowanych; 

 
 
 

                                                           
1
 J. Porzuczek, Optymalizacja pracy paleniska fluidalnego w warunkach niestacjonarnych. Kraków 2012 

2
 K.S. Holkar, L.M. Waghmare, An Overview of Model Predictive Control, “International Journal  
of Control and Automation” 2010, Vol. 3, No. 4; A. Królikowski, Sterowanie adaptacyjne z ograni-
czeniami sygnału sterującego. Poznań 2004; P. Tatjewski, Sterowanie zaawansowane obiektów 
przemysłowych. Warszawa 2002; S. Tarbouriech, G. Garcia, A.H. Glattfelder, Advanced Strategies  
in Control Systems with Input and Output Constraints. Berlin 2007 
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- działanie w oparciu o wielowymiarowy model procesu, pozwalające  
na uwzględnienie jego dynamiki oraz interakcji pomiędzy sygnałami; 

- możliwość kompensacji mierzalnych zakłóceń poprzez sprzężenie typu 
feedforward. 

W ostatnich latach ilość prac poświęconych zastosowaniu algorytmów predy-
kcyjnych w energetyce znacząco wzrosła.3 Jest to spowodowane zarówno 
koniecznością poprawy efektywności działających instalacji, jak również szybkim 
rozwojem systemów mikroprocesorowych, pozwalających na praktyczne zastoso-
wanie złożonych algorytmów sterowania. Wskazane prace przedstawiają jednak 
zastosowanie regulacji predykcyjnej w warstwie regulacji bezpośredniej – tzn. 
mającej bezpośrednie oddziaływanie na obiekt sterowany. Ze względu na zapo-
trzebowanie znacznej mocy obliczeniowej do realizacji algorytmów predykcyjnych, 
ich praktyczna implementacja w warstwie regulacji bezpośredniej wymaga 
zastosowania bardzo szybkich, swobodnie programowalnych sterowników  
(np. PACSystems RX3i

4
) lub specjalizowanych komputerów przemysłowych. 

Rozwiązanie takie jest jednak bardzo drogie i, w przypadku małych kotłów, 
nieuzasadnione. Znacznie lepszą perspektywę aplikacyjną będzie miało 
przeniesienie regulatora predykcyjnego do warstwy regulacji nadrzędnej.  
W konsekwencji zadaniem regulatora predykcyjnego będzie wyznaczenie wartości 
zadanych dla regulatorów warstwy bezpośredniej (zazwyczaj będą to proste 
regulatory PID realizowane na stosunkowo niedrogich sterownikach programo-
walnych PLC). W takim systemie, algorytm regulacji predykcyjnej może być 
realizowany na prostym komputerze typu PC z odpowiednim oprogramowaniem. 
Warto zwrócić uwagę, że taka dekompozycja układu sterowania pozwala  
na poprawę niezawodności systemu. Awaria sprzętowa w warstwie nadrzędnej lub 
błąd obliczeniowy algorytmu predykcyjnego (np. uzyskanie pustego zbioru 
dopuszczalnych rozwiązań zadania optymalizacyjnego), nie powodują zazwyczaj 
przerwy w pracy kotła, ponieważ regulatory warstwy bezpośredniej będą w takiej 
sytuacji sterować jego pracą przyjmując domyślne nastawy. Idea zastosowania 
algorytmów regulacji predykcyjnej w warstwie regulacji nadrzędnej nie jest nowa, 
jednak prace poświęcone temu zagadnieniu w energetyce należą do rzadkości.5 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Q. Guo, D. Wang, P. Han, B. Lin, Multi-Model Adaptive Predictive Control for Steam Temperature 
System of Circulating Fluidized Bed Boiler, “Proceedings of the Second International Conference  
of Machine Learning and Cybernetics”, 2003; Q. Guo, D. Wang, P. Han, B. Lin, Multi-Model GPC  
for Steam Temperature System of Circulating Fluidized Bed Boiler, “Proceedings of the Second 
International Conference of Machine Learning and Cybernetics”, 2003; G. Ji, J. Huang, K. Zhang,  
Y. Zhu, Lin, T. Ji, S. Zhou, B. Yao, Identification and predictive control for a circulation fluidized  
bed boiler, “Knowledge-Based Systems” 2013, 45; A.A. Voutetakis, P. Seferlis, S. Papadopoulou,  
Y. Kyriakos, Model-based control of temperature and energy requirements in a fluidised furnace 
reactor, “Energy” 2006, 31 

4
 www.geautomation.com/download/pacsystems-rx3i-controller/10759 (pobrano 20.07.2017 r.) 

5
 I. Benyo, Cascade Generalized Predictive Control – Applications in Power Plant Control, Oulu 2006;  
P. Tatjewski, Supervisory predictive control and on-line setpoint optimization, “Int. J. Appl. Math. 
Comput. Sci.”, 2010, Vol. 20, No. 3 
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2. Kocioł fluidalny jako obiekt regulacji 
Przemysłowe kotły fluidalne muszą być wyposażone w niezawodnie działający 

system monitorowania i automatycznej regulacji.
6
 Jest to związane z koniecznością 

utrzymania wartości parametrów procesu w stosunkowo wąskich granicach. 
Główną trudnością przy projektowaniu układu automatyki są wzajemne sprzężenia 
zmiennych procesowych, w szczególności zjawisko wpływu pojedynczego stero-
wania na więcej niż jedno wyjście. Poważnych problemów mogą dostarczyć też 
niekontrolowane zmiany właściwości paliwa (wartość opałowa, wilgotność). Bardzo 
dużą zmiennością parametrów charakteryzują się szczególnie paliwa pochodzenia 
odpadowego, osady ściekowe i biomasa. Można sądzić, że te odnawialne źródła 
energii nabiorą w niedługim czasie szczególnego znaczenia, dlatego ważne jest 
dopracowanie technologii pozwalających na ich efektywne wykorzystanie. Uzasa-
dnia to konieczność poszukiwania zaawansowanych, bazujących na modelu 
procesu, algorytmów sterowania pracą kotła. 

Na rysunku nr 1. przedstawiono schemat typowej instalacji z kotłem fluidalnym 
małej mocy. Paliwo jest dozowane do złoża przez dwa niezależnie działające 
dozowniki (1). Powietrze, podawane przez wentylator podmuchowy (2), przepływa 
przez przepływomierz zwężkowy (3) i dystrybutor powierza. Nadmiar materiału 
złoża jest odprowadzany odpopielaczem (4). Czynnik grzewczy jest podgrzewany 
zarówno w płaszczu wodnym otaczającym złoże, jak i w wymienniku ciepła  
(5). Gazy odlotowe odprowadzane są przez wentylator wyciągowy (6) do komina 
(na schemacie pominięto układ oczyszczania spalin). 

Temperatura czynnika roboczego (zazwyczaj wody) stanowi kluczowy 
parametr przy zastosowaniu kotłów fluidalnych dla potrzeb CO+CWU. W zależ-
ności od reżimu pracy układu automatycznej regulacji (stałowartościowa, 
programowa, pogodowa), temperatura powinna być utrzymywana na stałej 
wartości lub nadążać za zmianą wartości zadanej, określonej przez system 
nadrzędny. Niezależnie od przyjętego reżimu, zależność temperatury wody od kilku 
wielkości (temperatury i wysokości złoża, strumienia powietrza pierwotnego), przy 
jednoczesnej zmienności zapotrzebowania na moc cieplną dostarczaną przez 
kocioł powoduje, że automatyczna regulacja tej wielkości jest szczególnie 
problematyczna. Ze względu na trudności praktycznej realizacji regulatora 
temperatury wody w małych instalacjach, często spotyka się ręczną regulację tego 
parametru jednak zazwyczaj skutkuje to bardzo niską jakością regulacji. Warto 
tutaj zauważyć, że uzyskanie dobrej kontroli temperatury wody, może pozwolić  
na obniżenie kosztów inwestycyjnych podczas budowy kotłowni dzięki ograni-
czeniu niezbędnej pojemności zbiorników akumulacyjnych. 

Najważniejszymi parametrami eksploatacyjnymi, wpływającymi na moc 
cieplną kotła fluidalnego są: 

- temperatura złoża; 
- przepływ powietrza pierwotnego; 

- wysokość złoża. 
 
 

                                                           
6
 P. Basu, Combustion and gasification in fluidized bed, Boca Raton 2006; I. Benyo, Cascade…, op. cit.; 
G. Ji, J. Huang, K. Zhang, Y. Zhu, Lin., T. Ji, S. Zhou, B. Yao, Identification…, op. cit. 
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Dolna granica temperatury złoża (700-750
o
C) jest determinowana zwiększoną 

emisją CO oraz węglowodorów (CxHy), a co za tym idzie spadkiem sprawności 
konwersji energii. Możliwe jest również przerwanie procesu spalania. Górna grani-
ca temperatury złoża (950-1000

o
C) jest granicą mięknięcia popiołu. Przekroczenie 

tej wartości grozi możliwością pojawienia się fazy ciekłej, co prowadzi do powsta-
wania spieków, a nawet przerwania fluidyzacji. W zależności od rodzaju spalanego 
paliwa oraz dodatkowych warunków prowadzenia procesu (np. stosowanie 
addytywów odsiarczających), przedział ten może zostać dodatkowo ograniczony. 
Dla przykładu, przy zastosowaniu kamienia wapiennego do odsiarczania spalin, 
temperaturę złoża należy utrzymywać na poziomie 850

o
C, ponieważ przy tej 

temperaturze efektywność wiązania siarki jest największa7
 Jak wykazano w pracy,

8
 

możliwa jest regulacja temperatury złoża przy wykorzystaniu prostego algorytmu 
PID – należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zmienność właściwości spalanego 
paliwa może znacząco obniżyć jakość regulacji. W takim przypadku postuluje się 
stosowanie regulatorów adaptacyjnych. 

Regulacja strumienia powietrza pierwotnego jest związana z koniecznością 
utrzymania prędkości fluidyzacji w granicach określonych przez prędkość krytyczną 
(początku fluidyzacji) oraz graniczną prędkość transportu pneumatycznego 
materiału złoża.9 Zadanie regulacji strumienia powietrza jest stosunkowo proste, 
jednak należy zwrócić uwagę, aby regulator był dostrojony w sposób gwarantujący 
nieprzekroczenie wyżej wspomnianych ograniczeń, ponieważ grozi to przerwaniem 
fluidyzacji. 

Pomiar spadku ciśnienia na złożu dostarcza informacji o ilości materiału złoża 
i, przy ustalonym strumieniu powietrza, może być wykorzystany jako miara 
wysokości złoża. Prowadzi to do możliwości zastosowania tego sygnału do 
sterowania odprowadzaniem nadmiaru materiału złoża. W rozważanym układzie 
wysokość złoża była utrzymywana na stałym poziomie i tym samym nie była 
wykorzystywana jako zmienna sterująca, pozwalająca na regulację temperatury 
wody. W literaturze

10
 można spotkać przykłady konstrukcji kotłów fluidalnych, 

wyposażonych w wymiennik ciepła zanurzony w złożu, gdzie regulacja temperatury 
czynnika grzewczego odbywa się głównie przez zmianę wysokości złoża.  
W przypadku takich rozwiązań konieczna jest modyfikacja modelu kotła jednak 
sama metoda regulacji predykcyjnej wydaje się możliwa do zastosowania.  

W rozważanym procesie regulację predykcyjną temperatury czynnika 
grzewczego można zatem prowadzić w oparciu o generowanie trajektorii wartości 
zadanych dla regulatorów: temperatury złoża oraz strumienia powietrza 
pierwotnego. Schemat blokowy takiego układu regulacji przedstawiono na rysunku 
(Rysunek nr 1). 

  
 
 
 

                                                           
7
 P. Basu, Combustion…, op. cit.; S. Kandefer, Spalanie fluidalne odpadów i paliw niskogatunkowych. 
Kraków 1989 

8
 J. Porzuczek, Optymalizacja…, op. cit. 

9
 S. Kandefer, Spalanie fluidalne…, op. cit. 

10
 P. Basu, Combustion…, op. cit. 
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Rysunek nr 1: Schemat blokowy instalacji kotła fluidalnego z proponowaną strukturą 

regulatora MPC do regulacji temperatury czynnika grzewczego (MV – wartość mierzona, 
SP – wartość zadana, DIST – zakłócenie mierzalne) 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

3. Model procesu i jego identyfikacja 
Model procesu, wykorzystywany do predykcji trajektorii wielkości regulowa-

nych może być w ogólnym przypadku nieliniowy, jednak jak podaje np. Tatjewski,
11

 
w praktyce wykorzystywane są prawie wyłącznie modele liniowe. Oczywiście 
rozważany proces spalania w kotle fluidalnym jest procesem nieliniowym; 
zastosowanie w tym wypadku modelu liniowego będzie zawsze znacznym 
uproszczeniem rzeczywistości. Szereg prac,

12
 pokazuje jednak, że model liniowy 

kotła, w bezpośrednim otoczeniu punktu pracy dla którego został wyznaczony, 
pozwala na zadawalającą (dla celów sterowania) predykcję wielkości wyjściowych. 

Jak stwierdzono w poprzednim rozdziale, regulację predykcyjną temperatury 
czynnika grzewczego można prowadzić w oparciu o generowanie trajektorii 

                                                           
11

 P. Tatjewski, Sterowanie zaawansowane…, op. cit. 
12

 Q.Guo, D. Wang, P. Han, B. Lin, Multi-Model Adaptive…, op. cit.; G. Ji, J. Huang, K. Zhang, Y. Zhu, 
Lin., T. Ji, S. Zhou, B. Yao, Identification…, op. cit.; J. Porzuczek, Identyfikacja modelu dynamiki 
paleniska fluidalnego małej mocy, „Czasopismo Techniczne”, 2012, Z. 4-Ś; J. Porzuczek, Transfer 
matrix model of the bubbling fluidized bed boiler, “Archives of Thermodynamics”, 2011, vol. 32, 
No. 3; A.A. Voutetakis, P. Seferlis, S. Papadopoulou, Y. Kyriakos, Model-based control…, op. cit. 
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wartości zadanych dla regulatorów: temperatury złoża oraz strumienia powietrza 
pierwotnego. Model procesu musi zatem obrazować wpływ tych wielkości na prze-
bieg temperatury wody. Z punktu widzenia automatycznej regulacji temperatury 
wody na wyjściu z kotła, temperatura wody w kolektorze powrotnym stanowi 
wejście niesterowalne, tzn. zakłócenie. Jest to jednak zakłócenie mierzalne, 
którego wpływ na wielkość regulowaną może być kompensowany w strukturze 
otwartej sterowania typu feedforward. Takie działanie pozwala na szybsze 
tłumienie tego rodzaju zakłóceń niż struktura zamknięta ze sprzężeniem zwrotnym 
feedback. Aby możliwa była kompensacja mierzalnego zakłócenia poprzez 
regulator predykcyjny, niezbędne jest uwzględnienie wpływu tego wyjścia na 
wielkość regulowaną w strukturze modelu. 

Wektor wejść (sterowalnych i niesterowalnych) modelu rozważanego procesu 
można zatem zapisać równaniem (1): 

[ ]Twiab ssVssU )()()()( qq &=  (1) 

gdzie 

bq
– temperatura złoża; 

aV
&

– strumień powietrz pierwotnego; 

wiq
– temperatura wody dopływającej do kotła.  

Temperatura wody na wyjściu z kotła woq
 jest modelowanym sygnałem 

wyjściowym (2): 

)()( ssY woq=  (2) 

Dla tak zdefiniowanych sygnałów wejściowych i wyjściowych model w postaci 
transmitancji macierzowej

13
 będzie miał postać (3): 

[ ])()()(
)(

)(
)( 321 sGsGsG

sU

sY
sG ==  (3) 

Składowe transmitancje G1 ¸ G3 przyjęto w postaci inercji pierwszego rzędu 
(4) co, jak pokazały dalsze wyniki identyfikacji, okazało się wystarczająco dobrym 
przybliżeniem; ki oznacza współczynnik wzmocnienia modelu, Ti jego stałą 
czasową. 

1
)(

+
=
sT

k
sG

i

i
i

 (4) 

Estymacja parametrów modelu może być przeprowadzona jedną z wielu 
metod. Najczęściej stosowanym algorytmem, mającym szereg aplikacji  
w identyfikacji systemów dla potrzeb automatyki przemysłowej, jest algorytm błędu 
predykcji (PEM – Prediction Error Method

14
). Implementację tego algorytmu można 

znaleźć m.in. w oprogramowaniu Matlab System Identification Toolbox. Program 
ten stanowi wszechstronne środowisko obliczeniowe, zawierające m.in. narzędzia  
i biblioteki przeznaczone do identyfikacji dynamiki systemów. 

                                                           
13

 A. Niederliński, Układy wielowymiarowe Automatyki. Warszawa 1974 
14

 L. Ljung, System Identification Toolbox For Use with MATLAB, 2004 
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W celu przedstawienia możliwych do osiągnięcia rezultatów, poniżej przedsta-
wiono wyniki identyfikacji modelu istniejącego kotła o mocy 2 MW. Jest to nisko-
temperaturowy kocioł, eksploatowany od 2007 w miejscowości Gołdap. 
Wyznaczone eksperymentalnie parametry transmitancji macierzowej (3) zesta-
wiono w tabeli nr 1. Strumień powietrza pierwotnego w analizowanej instalacji był 
mierzony za pomocą niekalibrowanej zwężki pomiarowej, dlatego wskazania tego 
przyrządu były rejestrowane w procentach pełnego zakresu pomiarowego. 

 

Tabela nr 1: Wyznaczone wartości współczynników transmitancji macierzowej kotła 
 

 G1(s) G2(s) G3(s) 

ki 0.1 [K/K] -0.2 [K/%] 1.1 [K/K] 

Ti 150 [s] 1500 [s] 100 [s] 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Na wykresie nr 2 przedstawiono porównanie przebiegów odchylenia tempe-
ratury wody od pożądanego stanu ustalonego (90°C): symulowanego w oparciu  
o przedstawiony model oraz zmierzonego. 

Dokładność wyznaczonego modelu można ocenić przy zastosowaniu wybra-
nych wskaźników jakości dopasowania modelu do danych eksperymentalnych. 

 

Rysunek nr 2: Porównanie symulowanego i zmierzonego odchylenia temperatury 

wody od wartości 90
o
C 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

W pracy
15

 zaproponowany został parametr FIT będący bardzo użyteczną 
miarą dopasowania modelu. Wartość tego wskaźnika wyrażona jest w procentach 
co umożliwia łatwą interpretację uzyskanych wyników. Wielkość tą definiuje 
równanie (5): 

                                                           
15

 Ibidem 

Źród
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gdzie 

ŷ  – predykcja wyjścia; 

y  – wartość średnia z serii danych. 

Dla rozważanego przypadku wskaźnik FIT wyniósł 53,8% co świadczy o prze-
ciętnym, lecz satysfakcjonującym dopasowaniu utworzonego modelu do danych 
pomiarowych. Poprawę jakości dopasowania można uzyskać poprzez zwiększenie 
rzędu transmitancji składowych (4), jednak spowoduje to zwiększenie złożoności 
obliczeń przy optymalizacji trajektorii sterowania. 

 
4. Nadrzędna regulacja predykcyjna temperatury czynnika grzewczego 
Zasada regulacji predykcyjnej opiera się na cyklicznym (z okresem próbko-

wania Ts) wyznaczaniu trajektorii przyszłych sterowań, minimalizujących odchyłkę 
pomiędzy prognozowanymi wartościami wielkości regulowanej a wartością zadaną 
dla pewnego horyzontu predykcji N. Obliczenia te wykonywane są w oparciu  
o wybraną postać funkcji kryterialnej. Uwzględniając dodatkowo wprowadzenie  
kar za zmienność wyznaczonych sterowań, dla rozważanego przypadku można 
zaproponować wykorzystanie funkcji kryterialnej o postaci danej równaniem (6). 
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 (6) 

W równaniu (6), zapis ‘k+p|k’ dotyczący danej wielkości należy rozumieć jako 
wyznaczenie w chwili k wartości przewidywanej na chwilę k+p. Parametry wagowe 

l1 i l2 określają wagi tłumienia zmienności sterowań odpowiednio: temperatury 
złoża i strumienia powietrza pierwotnego. 

W przypadku rozważanego regulatora MPC pracującego w warstwie regulacji 
nadrzędnej wyznaczone w ten sposób sterowania będą stanowiły faktycznie 
trajektorię wartości zadanych dla regulatorów temperatury złoża oraz strumienia 
powietrza (por. Rysunek nr 1). Rozwiązanie zadania minimalizacji funkcji kryte-
rialnej (6) bez uwzględnienia, opisanych w punkcie 2 ograniczeń dopuszczalnych 
wartości parametrów procesu, może powodować wygenerowanie sterowań 
niedopuszczalnych dla poprawnego przebiegu procesu. Konieczne jest zatem 
nałożenie ograniczeń na dopuszczalne wartości sterowań (7): 

ïî

ï
í
ì

££

££

maxmin

maxmin

a

SP

aa

b

SP

bb

VVV &&&

qqq
 (7) 

Wprowadzenie ograniczenia dopuszczalnej szybkości przyrostu sygnałów 
sterujących (8) pozwala na łagodne kształtowanie przebiegów przejściowych  
co jest szczególnie ważne w przypadku znacznych, skokowych zmian wartości 
zadanej temperatury wody lub zakłóceń (tzw. bumpless control). 
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Obecność ograniczeń (7) i (8) powoduje, że analityczne rozwiązanie zadania 
optymalizacji nie jest możliwe

16
 – konieczne jest wykorzystanie algorytmu 

numerycznego. 
 
5. Badania symulacyjne 
Przeprowadzone badania symulacyjne miały na celu określenie wpływu 

wybranych parametrów pracy regulatora predykcyjnego na zdolność śledzenia 
wartości zadanej oraz tłumienie zakłóceń. W każdej symulacji przyjęto jednakowe 
warunki początkowe. Założono, że początkowe, generowane wartości zadane  
dla regulatorów warstwy bezpośredniej wynoszą odpowiednio: temperatura  
złoża 850°C, strumień powietrza pierwotnego 50%. Ponadto, temperatura wody  
na kolektorze powrotnym wynosiła 70°C a na wyjściu z kotła 90°C. Warunki  
te wynikają z punktu pracy, dla którego zostały wyznaczone parametry modelu 
procesu. Analizy symulacyjne obejmują dwa przypadki: śledzenie wartości zadanej 
przy zmianie wartości zadanej temperatury wody z 90°C do 95°C oraz tłumienie 
wpływu zakłócenia (temperatury wody na wejściu do kotła) przy skokowej zmianie 
tej wartości z 70°C do 65°C. We wszystkich symulacjach przyjęto również takie 
same wartości pozostałych parametrów symulacji: okres próbkowania wynosił  
60 sekund natomiast horyzont sterowania (wyrażony krotnością okresów 
próbkowania) równy był horyzontowi predykcji i wynosił 10. Wprowadzono również 
ograniczenie maksymalnej temperatury czynnika grzewczego na poziomie 100°C. 

Wartości współczynników wagowych l1 i l2 we wszystkich grupach symulacji,  
z wyjątkiem ostatniej, ustalone zostały na 0,1. 

Do rozwiązania zadania optymalizacji sterowania wykorzystano bibliotekę 
programu Matlab – jMPC Toolbox.

17
 Oprogramowanie jMPC Toolbox jest darmo-

wym (do zastosowań niekomercyjnych) narzędziem programistycznym rozsze-
rzającym możliwości programu Matlab o możliwość symulacji systemów stero-
wania z regulatorami predykcyjnymi. Jakkolwiek istnieje szereg algorytmów pozwa-
lających na minimalizację wskaźnika (6), opisanych szczegółowo w wielu 
pracach,

18
 w bibliotece jMPC Toolbox wykorzystuje się algorytm bazujący  

na reprezentacji modelu obiektu w postaci równań stanu. Konwersja modelu  
z transmitancji macierzowej o postaci (3) do równań stanu została przeprowadzona 
przy wykorzystaniu oprogramowania Matlab. 

 
5.1 Analiza wpływu uwzględnienia ograniczeń w sygnałach sterują-

cych na pracę układu 
W tej sekcji artykułu przedstawiono analizę wpływu ograniczeń dopuszczal-

nych wartości zadanych dla regulatorów temperatury złoża i strumienia powietrza 
pierwotnego. W analizie badano również wpływ ograniczenia tempa przyrostu 
wymienionych wartości. Pierwsza symulacja uwzględnia zarówno ograniczenia 

                                                           
16

 P. Tatjewski, Sterowanie zaawansowane…, op. cit.; S. Tarbouriech, G. Garcia, A.H. Glattfelder, 
Advanced Strategies…, op. cit. 

17
 www.i2c2.aut.ac.nz/Resources/Software/jMPCToolbox.html (pobrano 1.08.2017 r.) 

18
 K.S. Holkar, L.M. Waghmare, An Overview…, op. cit.; P. Tatjewski, Sterowanie zaawansowane…, 
op. cit. 
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wartości jak i ograniczenia przyrostowe, druga symulacja – tylko ograniczenia 
wartości, natomiast w trzeciej symulacji, przedstawiono pracę układu bez 
nałożonych ograniczeń. Parametry symulacji zestawiono w tabeli nr 2. 

Na wykresie nr 3 przedstawiono porównanie przebiegów wielkości sterujących 
oraz temperatury wody uzyskanych w wyniku przeprowadzonych symulacji.  
W przypadku nieuwzględniającym ograniczeń zauważalne jest generowanie 
sterowań, które są niedopuszczalne z uwagi na przebieg procesu. Występujące  
w symulacji #3 znaczne przekroczenia dopuszczalnej wartości strumienia 
powietrza pierwotnego w rzeczywistym procesie spowodowałyby zanik fluidyzacji 
co mogłoby doprowadzić do stopienia złoża. Warto zauważyć, że uwzględnienie 
ograniczeń wartości sterowań (symulacja #2) pozwoliło na optymalizację trajektorii 
sterowania w sposób zapewniający nieprzekraczanie wartości dopuszczalnych 
jednocześnie, jak pokazuje przebieg temperatury wody, bez pogorszenia jakości 
regulacji. Dla zapewnienia sterowania „bezuderzeniowego” (ang. bumpless 
control), w rzeczywistym układzie regulacji konieczne jest również uwzględnienie 
ograniczeń przyrostowych. Jak pokazuje wynik symulacji #3 może to powodować 
pogorszenie zarówno właściwości śledzenia wartości zadanej jak i tłumienia 
zakłóceń, jednak w bardziej miarodajny sposób odzwierciedla zachowanie 
rzeczywistego układu. 

 

Tabela nr 2: Zestawienie ograniczeń sygnałów w poszczególnych symulacjach 
 

SIM 
SP

bq  D SP

bq  
SP

aV
&  D SP

aV
&  

#1 750
o
C£ 

SP

bq £950
o
C £ 5 K/min 40% £ 

SP

aV
&  £ 60% £ 1%/min 

#2 750
o
C£ 

SP

bq £950
o
C brak 40% £ 

SP

aV
&

 £ 60% brak 

#3 brak brak brak brak 

Źródło: Opracowanie własne 
 

5.2 Analiza wpływu ograniczeń przyrostowych D aV
&  na pracę układu 

W tej sekcji artykułu analizowano wpływ wartości przyjętego ograniczenia 
przyrostowego dla strumienia powietrza pierwotnego na przebieg trajektorii 
wyznaczonych sterowań oraz jakość regulacji temperatury. Przyjęte parametry 
symulacji zestawiono w tabeli nr 3. 

Na wykresie nr 4 przedstawiono porównanie przebiegów wielkości sterujących 
oraz temperatury wody uzyskanych w wyniku przeprowadzonych symulacji. 

Zauważalny jest brak istotnego wpływu przyjętej wartości D
SP

aV
&  na przebieg 

temperatury wody (jest to spowodowane znaczną wartością stałej czasowej T2 – 
por. tabela nr 1). Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na trajektorię 
generowanych sterowań – w przypadku dopuszczenia większego przyrostu, 
sterowanie na charakter bardziej ‘agresywny’. Jak widać na wykresie, jest  
to zjawisko niekorzystne, ponieważ zwiększa się czas generowania sterowania 
równego dolnemu ograniczeniu dopuszczalnej wartości. Praca układu w tych 
warunkach jest oczywiście możliwa, jednak pojawienie się zakłócenia może łatwo 
doprowadzić do przerwania procesu. Z tego powodu konieczne jest dobieranie 
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parametrów pracy w sposób umożliwiający ograniczenie czasu pracy w pobliżu 
ograniczeń dopuszczalnych wartości. 

 

Tabela nr 3: Zestawienie ograniczeń sygnałów w poszczególnych symulacjach  
 

SIM 
SP

bq  D SP

bq  
SP

aV
&  D SP

aV
&  

#1 
750

o
C£ 

SP

bq £ 

950
o
C 

£ 5 K/min 40% £ 
SP

aV
&

 £ 60% £ 1%/min 

#2 
750

o
C£ 

SP

bq £ 

950
o
C 

£ 5 K/min 40% £ 
SP

aV
&

 £ 60% £ 2%/min 

#3 
750

o
C£ 

SP

bq £ 

950
o
C 

£ 5 K/min 40% £ 
SP

aV
&

 £ 60% £ 5%/min 

Źródło: Opracowanie własne 
 

5.3  Analiza wpływu ograniczeń przyrostowych D bq  na pracę układu 

W tej sekcji artykułu analizowano wpływ wartości przyjętego ograniczenia 
przyrostowego dla temperatury złoża fluidalnego na przebieg trajektorii 
wyznaczonych sterowań oraz jakość regulacji temperatury. Przyjęte parametry 
symulacji zestawiono w tabeli nr 4. 

Na wykresie nr 5 przedstawiono porównanie przebiegów wielkości sterujących 
oraz temperatury wody uzyskanych w wyniku przeprowadzonych symulacji.  
W odróżnieniu od wyników uzyskanych w poprzedniej sekcji, wartość ograni-
czająca tempo przyrostu temperatury złoża ma wyraźny wpływ na przebieg 
temperatury wody – zarówno na czas stabilizacji przebiegu przejściowego po 
zmianie wartości zadanej, jak i na tłumienie zakłócenia. Dla właściwości 
eksploatacyjnych kotła stwierdzone różnice nie mają jednak decydującego 
znaczenia. Czas stabilizacji dla skrajnych wartości analizowanego ograniczenia 
różni się o około 200 sekund, natomiast osiągana wartość spadku temperatury 
przy zakłóceniu o około 1 K. Również w tym przypadku ważniejsza okazuje się 
analiza wygenerowanej trajektorii sterowania. Przy przyjęciu stosunkowo małej 
dopuszczalnej szybkości zmian temperatury złoża (symulacja #1) generowany 
sygnał sterowania strumieniem powietrza przez stosunkowo długi czas (ok. 500 s) 
utrzymuje się na dolnej granicy. Z kolei, przyjęcie dużej wartości tego ograniczenia 
przyrostowego (symulacja #3) powoduje, że generowana wartość zadana dla 
regulatora temperatury złoża przez ok. 350 s utrzymuje się w pobliżu górnego 
ograniczenia. W tej sytuacji można poszukiwać rozwiązania, które ogranicza 
utrzymywanie się wartości granicznych przez dłuższy czas (symulacja #2). 
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Tabela nr 4: Zestawienie ograniczeń sygnałów w poszczególnych symulacjach  
 

SIM 
SP

bq  D SP

bq  
SP

aV
&  D SP

aV
&  

#1 750
o
C£ 

SP

bq £ 950
o
C £ 5 K/min 40% £ 

SP

aV
&

 £ 60% £ 1%/min 

#2 750
o
C£ 

SP

bq £ 950
o
C £ 10 K/min 40% £ 

SP

aV
&

 £ 60% £ 1%/min 

#3 750
o
C£ 

SP

bq £ 950
o
C £ 20 K/min 40% £ 

SP

aV
&

 £ 60% £ 1%/min 

Źródło: Opracowanie własne 
 

5.4 Analiza wpływu wartości współczynników wagowych na pracę 
układu 

Kształtowanie właściwości dynamicznych układu jest możliwe również 

poprzez dobór współczynników wagowych l1, l2 określających kary za zmienność 
sterowania. W tej sekcji artykułu analizowano wpływ wartości tych współczynników 
na przebieg trajektorii wyznaczonych sterowań oraz jakość regulacji temperatury. 

Przyjęte wartości l1 i l2 zestawiono w tabeli nr 5. W każdej symulacji przyjmowano 

l1 = l2 jednak zachowanie tej równości nie jest konieczne. 
Na wykresie nr 6 przedstawiono porównanie przebiegów wielkości sterujących 

oraz temperatury wody uzyskanych w wyniku przeprowadzonych symulacji. Jak 
pokazuje przebieg temperatury wody, przyjęcie zbyt dużej wartości współczyn-
ników wagowych (symulacja #3) może prowadzić do znacznego zwiększenia czasu 
stabilizacji przebiegów przejściowych. Podobnie, jak w przypadku ograniczeń 

przyrostowych, wartości współczynników l1 i l2 powinny być tak dobrane, aby 
ograniczyć utrzymywanie się wartości granicznych przez dłuższy czas. 

 

Tabela nr 5: Zestawienie przyjętych współczynników wagowych  
 

SIM l1 l2 

#1 0,025 0,025 

#2 0,100 0,100 

#3 0,400 0,400 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Podsumowanie 
Badania eksperymentalne na przemysłowych instalacjach kotłów fluidalnych 

są zadaniem kosztownym i czasochłonnym, ich realizacja powinna być zatem 
poprzedzona miarodajną analizą symulacyjną. Rezultaty uzyskane w niniejszej 
pracy uzasadniają podjęcie dalszych badań w kierunku aplikacji rozwiązania  
na rzeczywistych instalacjach. Na aspekt aplikacyjny zwrócono już uwagę planując 
działanie regulatora MPC w warstwie nadrzędnej systemu sterowania. Wskazano, 
że działanie takie ma wpływ zarówno na obniżenie kosztu zastosowania regulatora 
predykcyjnego jak i na zwiększenie niezawodności pracy kotła. 

Jak pokazują wyniki identyfikacji zaproponowanego modelu kotła, zastosowa-
nie prostego modelu w postaci transmitancji macierzowej pozwala na zadawala-
jącą predykcję temperatury wody. Model taki, o stosunkowo prostej strukturze, 
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może zatem być wykorzystany w regulatorze MPC. W analizie symulacyjnej 
zwrócono szczególną uwagę na wpływ ograniczeń sygnałów sterujących oraz 
parametrów wagowych na zdolność śledzenia wartości zadanej jak i tłumienia 
zakłóceń. Jak zauważono, pomimo szerokiego zakresu analizowanych parame-
trów, w każdym przypadku regulator predykcyjny zapewniał dobrą jakość regulacji 
temperatury. Stwierdzone różnice pomiędzy kolejnymi symulacjami nie mają 
większego praktycznego znaczenia. Bardziej istotne okazują się różnice w genero-
wanych trajektoriach sterowania. Ze względu na nadrzędne znaczenie nieza-
wodności działania kotła pożądany jest dobór parametrów regulatora gwarantujący 
ograniczenie czasu gdy generowane sterowania osiągają wartości graniczne. 

 

Rysunek nr 3: Wpływ uwzględnienia ograniczeń sterowania na trajektorie sygnałów 
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Źródło: Opracowanie własne 
 

Rysunek nr 4: Wpływ wartości D
SP

aV
&  na trajektorie sygnałów 
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Źródło: Opracowanie własne 
 

Rysunek nr 5: Wpływ wartości D
SP

bq  na trajektorie sygnałów 
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Źródło: Opracowanie własne 
 

Rysunek nr 6: Wpływ wartości parametrów wagowych l1 i l2 na trajektorie sygnałów 
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Źródło: Opracowanie własne 
 

Streszczenie 
W zastosowaniach energetycznych konieczne jest wyposażenie kotła w efek-

tywnie działający układ automatycznej regulacji mocy. Jest to szczególnie istotne  
w systemach charakteryzujących się dużą zmiennością zapotrzebowania ciepła. 
Ponieważ zazwyczaj nie jest znana trajektoria wartości zadanej mocy dla chwil 
przyszłych, regulacja musi mieć charakter nadążny. W artykule zaproponowano 
metodę, pozwalającą na efektywną regulację mocy małych kotłów fluidalnych. 
Przedstawione rozwiązanie bazuje na technice zaawansowanej regulacji 
predykcyjnej obiektu wielowymiarowego. W porównaniu do najczęściej spotykanej 
regulacji PID, algorytmy predykcyjne pozwalają na uwzględnienie, istniejących  
w każdym procesie przemysłowym, ograniczeń zarówno sygnałów sterujących jak  
i wielkości wyjściowych. Idea ich działania opiera się na przewidywaniu reakcji 
obiektu w oparciu o jego model. Efekty działania zaproponowanego rozwiązania 
zilustrowano wynikami symulacji komputerowych przeprowadzonych w oparciu  
o zgromadzone dane pomiarowe. Badania eksperymentalne przeprowadzone 
zostały na wodnym kotle z pęcherzowym złożem fluidalnym o mocy nominalnej  
2 MW. Podczas prac badawczych uzyskano modulację mocy kotła w zakresie 
75-110% mocy nominalnej, jednak wyniki symulacji komputerowych wskazują na 
możliwość rozszerzenia tego zakresu. 

Słowa kluczowe: kocioł fluidalny, regulacja mocy, regulacja predykcyjna 
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Summary 
This paper presents a method that allows for effective control of the water 

temperature in small-scale fluidized bed boilers. The solution is based  
on advanced, model-based predictive control (MPC – Model Predictive Control) 
that takes advantage of linear, multidimensional model of the process. The model 
was derived in the form of transfer function matrix. The idea of the MPC algorithms  
is based on optimization of control signals upon prediction the reaction of the 
controlled object based on its model. Main advantage of model predictive control  
in comparison to the most commonly applied PID control, is its ability to taking  
into accounts signal constraints that are exist in every industrial process. Contrary 
to the conventional applications of predictive control in this study the MPC 
controller was placed in the supervisory layer of the control structure. It has been 
shown that it enables practical application of predictive control in the small fluidized 
bed boilers. Furthermore, in comparison with the conventional solution, the propo-
sed method provides the reliability improvement of boiler operation. The effects  
of the proposed solution was illustrated by the results of computer simulations 
carried out on the basis of the model developed for 2MW bubbled fluidized bed 
boiler. 

Key words: fluidized bed boiler, Model Predictive Control 
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Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza 
 

UDERZENIA HYDRAULICZNE W INSTALACJACH CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 

 
 
1. Wstęp. Uderzenia hydrauliczne 
Zjawisko uderzenia hydraulicznego

1
 powstaje, gdy parametry przepływu 

czynnika w przewodach gwałtowne się zmieniają.2 Przyczyną występowania tego 
zjawiska jest zmiana energii kinetycznej, która jest skumulowana w płynącym 
strumieniu cieczy, na energię potencjalną. Zmiana strumienia masy płynu oraz 
skokowa zmiana prędkości przepływu skutkuje miejscowym zmienianiem się udzia-
łów energii potencjalnej oraz energii kinetycznej w energii całkowitej. Zmiana  
ta obrazowana jest wzrostem bądź spadkiem ciśnienia.  

Wartość uderzenia hydraulicznego zależy od parametrów: 
- prędkości przepływającej cieczy; 

- materiału ścianki rury; 

- różnicy ciśnienia; 

- czasu przepływu fali powrotnej; 

- właściwości termodynamicznych przepływającej cieczy. 
Na parametr prędkości rozprzestrzeniania się fali zaburzeń mają wpływ 

właściwości cieczy oraz przewodu. Uderzenie hydrauliczne spowodowane jest 
nagłym zamknięciem bądź otwarciem zaworu, urządzenia regulującego przepływ, 
wyłączeniem bądź włączeniem pompy itp. Wyróżniamy uderzenia hydrauliczne:  

- dodatnie – zachodzą przy zmniejszeniu prędkości przepływającego płynu, 
na przykład wskutek zamknięcia zaworu, co skutkuje nagłym przyrostem 
ciśnienia w przewodzie; 

- ujemne – zachodzą np. przy nagłym otwarciu zaworu w przewodzie. 
Prędkość przepływającej cieczy szybko się zwiększa, powoduje to wyraźny 
spadek ciśnienia. 

Maksymalny przyrost ciśnienia przy uderzeniu hydraulicznym prostym:
3
 

 

  =  !  " = # $ % $ &"' = ( $ % $ &" (
1) 

gdzie 

g � przyspieszenie ziemskie, g = 9,81[m/s
2
];   – ciśnienie całkowite w trakcie uderzenia hydraulicznego, [Pa];  " ! ciśnienie w przewodzie w warunkach statycznych, [Pa]; % !)prędkość rozprzestrzeniania się fali uderzeniowej,[m/s]; ( !)gęstość cieczy (wody), [kg/m

3
]; &" !)prędkość cieczy (wody) w przewodzie, [m/s]. 

                                                           
1
 A.J. Osiadacz, M. Chaczykowski, Komputerowa symulacja zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci 
ciepłowniczej, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” 2012, nr 10, s. 408-414 

2
 http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/164/wah_7_63.pdf (pobrano 31.08.2017 r.) 

3
 Uderzenie proste – formuła (5) z opisem 
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Prędkość rozprzestrzeniania się fali uderzeniowej w danym odcinku przewodu 
określa wzór Żukowskiego:4 

% = * +, $ '# $ -1 . +, $ /+ $ 0 2 

 
(

2) 

gdzie / ! średnica wewnętrzna przewodu, [m]; +, !moduł sprężystości cieczy, [N/m
2
]; + !moduł sprężystości materiału, z którego sporządzono przewód, [N/m

2
]; 

g � przyspieszenie ziemskie, g = 9,81[m/s
2
]; 0 !grubość ścianek przewodu, [m]; # !ciężar właściwy cieczy, [N/m

3
]. 

 

Po uwzględnieniu parametrów wody w 80 [
o
C] otrzymuje się wzór na prędkość 

rozprzestrzeniania się fali uderzeniowej w ośrodku wodnym (3): % = 144531 . +, $ /+ $ 0  

 

(
3) 

Wartość modułu sprężystości + w ośrodku wodnym jest równa +, = 6789 $18:)[;<>?], natomiast iloraz +,<+ przyjmuje się w zależności od materiału rury  
(np. wg tabeli nr 1.). 

 

Tabela nr 1: Wartości modułu sprężystości E oraz iloraz 
@A@  dla wybranych materiałów 

 

MATERIAŁ PRZEWODU E [  !"# ] $%
$#  

woda 2,03 ∙ 10
9
 1 

stal 2,06 ∙ 10
11

 0,01 

żeliwo 9,81 ∙ 10
10

 0,02 

beton 1,96 ∙ 10
10

 0,01 

drewno 9,81 ∙ 10
9
 0,21 

ołów 4,0 ∙ 10
9
÷1,96 ∙ 10

8
 0,4÷10 

miedź 1,25 ∙10
11

 0,016 

tworzywo PP 1,2 ∙10
9
 1,692 

Źródło: A.J. Osiadacz, M. Chaczykowski, Komputerowa…, op.cit., http://www.ikem. 

pwr.wroc.pl/pkmit/pliki/strony/pod%20strony/download/tworzywa/tsz2_wyklad_234.pdf 
(pobrano 31.08.2017 r.) 

 

Uderzenie hydrauliczne proste
5
  

Fala podwyższonego ciśnienia dociera do końca (a w zasadzie początku) 
przewodu o długości L po upływie czasu T. Na wlocie do przewodu powstaje fala 
odbita, która rozprzestrzenia się wzdłuż przewodu z prędkością   w przeciwnym 
kierunku. Fala ta zmniejsza podwyższone ciśnienie, które zostało wywołane 
dodatnią falą. Jeżeli założymy przepływ bez tarcia, odbita fala przebiega w takim 
samym czasie, co dodatnia fala do zamknięcia przewodu, np. do zaworu. 

                                                           
4
 A.J. Osiadacz, M. Chaczykowski, Komputerowa…, op. cit. 

5
 Ibidem 
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Można zatem wyznaczyć czas trwania okresu uderzenia (4). Odpowiada  
on czasowi przebiegu fali, począwszy od miejsca zamknięcia przewodu do 
drugiego końca i z powrotem. 

! =
2 " #

 
 

gdzie 
# $ długość przewodu, [m]; 

! $ okres fali ciśnienia (uderzenia), [s]; 

 $prędkość rozprzestrzeniania się fali uderzeniowej, [m/s]. 

 

(
4) 

Jeżeli oznaczymy czas całkowitego zamknięcia zaworu jako tz, to mogą 
pojawić się dwie ewentualności: 

 
1) %& < ! 
W tym przypadku czas zamknięcia zaworu jest mniejszy od okresu uderzenia 

!. Po uwzględnieniu równania (4) otrzymujemy postać (5): 
 

%& <
2 " #

 
 

(
5) 

Taki przypadek nazywamy uderzeniem hydraulicznym prostym. Podczas 
uderzenia hydraulicznego prostego, największy możliwy przyrost ciśnienia będzie 
się utrzymywał przy zaworze. Z powyższej nierówności wynika, iż uderzenie 
hydrauliczne proste występuje przy: 

- odpowiednio szybkim (natychmiastowym) zamknięciu zaworu; 

- odpowiednio długim przewodzie. 

-  
2) %& > ! 
W tym przypadku czas zamknięcia zaworu jest większy od okresu uderzenia 

!. Po uwzględnieniu równania (4) otrzymujemy postać (6): 
 

%& >
2 " #

 
 

(
6) 

Taki przypadek nazywamy uderzeniem hydraulicznym nieprostym. Podczas 
uderzenia hydraulicznego nieprostego, zamknięcie zaworu następuje później  
niż powrót fali odbitej. Oznacza to, że maksymalny przyrost ciśnienia na przewo-
dzie będzie mniejszy w porównaniu do uderzenia hydraulicznego prostego.  
Z powyższej nierówności wynika, iż uderzenie hydrauliczne nieproste występuje 
przy: 

- odpowiednio powolnym zamknięciu zaworu; 

- krótkich długościach przewodu. 
Gdy zachodzi proces zjawiska uderzenia hydraulicznego nieprostego przy po-

wolnym zamykaniu zaworu, określenie wielkości wzrostu ciśnienia jest utrudnione. 
Jest to proces złożony, dlatego stosujemy przybliżone wzory eksperymentalne. 

Do obliczenia przyrostu ciśnienia, przy uderzeniu hydraulicznym nieprostym, 
stosowana jest zależność (7) Michauda,

6
 którą wyznaczono na podstawie badań: 

                                                           
6
 Ibidem  
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'()

'(*

=
!

%&
 

(
7) 

gdzie 
'() $ przyrost ciśnienia przy uderzeniu hydraulicznym nieprostym +%& > !,; 

'(* $ przyrost ciśnienia przy uderzeniu hydraulicznym prostym +%& < !,. 

 
Skutkami uderzeń hydraulicznych w instalacjach centralnego ogrzewania 

może być: 
- zniszczenie rur w przypadku przekroczenia maksymalnego ciśnienia 

roboczego, wskazanego przez producenta; 
- zmęczenie materiału oraz skrócenie żywotności rur, poprzez częste 

wahania ciśnienia; 
- awarie pomp spowodowane podciśnieniem prowadzącym do powstania 

zjawiska kawitacji; 
- rozsunięcie się złączy rur prowadzące do ich rozszczelnienia na skutek 

nagłego wzrostu ciśnienia.  
Jak widać, uderzenia hydrauliczne mają negatywny wpływ na instalację, 

dlatego warto im zapobiegać. Do sposobów zapobiegających wystąpieniu temu 
zjawisku, należą między innymi: 

a) powolne zamykanie i otwieranie zaworów.  
Podstawowym sposobem przeciwdziałania uderzeniom hydraulicznym jest 

zadbanie o to, aby ewentualne uderzenie hydrauliczne było uderzeniem niepro-
stym. Zgodnie ze wzorem (6), uderzenie nieproste występuje, gdy czas zamknięcia 
zaworu jest większy niż okres fali ciśnienia (T). Stąd wniosek, że im większy czas 
zamknięcia zaworu, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia uderzenia 
prostego. Szczegółowe obliczenia, odnośnie wpływu czasu zamknięcia zaworu  
na występowanie uderzeń, przedstawiono w punkcie 4.4.  

b) zmniejszenie długości działki. 
Na podstawie wzoru (6) można stwierdzić, że im krótsza działka, tym mniejsza 

szansa na wystąpienie uderzenie prostego. Dlatego nie warto projektować długich 
działek. 

c) wybór zaworu odcinającego.  
Warto zwrócić uwagę na rodzaj dobranego zaworu odcinającego. Najbardziej 

bezpieczne wydają się zawory grzybkowe, gdyż czas zamknięcia takich zaworów 
jest najdłuższy. Najgorzej prezentują się zawory elektromagnetyczne. Obliczenia 
dla każdego przypadku zaworów przedstawiono w punkcie 4.2. 

d) zbiorniki wodno-powietrzne. 
Zasada działania zbiorników wodno-powietrznych polega na tym, że w mo-

mencie zamknięcia zaworu, ciecz nie zostaje natychmiastowo zahamowana, lecz 
wpływa do zbiornika i przenosi wzrost ciśnienia do powietrza znajdującego się  
w zbiorniku. Następnie ta nadwyżka ciśnienia powoduje ruch wsteczny i osłabienie 
efektu uderzenia hydraulicznego. Warstwy wodna i powietrzna są zazwyczaj 
oddzielone od siebie membraną. 

e) zawory regulacyjne. 
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W momencie zatrzymania wirnika pompy, po stronie ssawnej można 
zaobserwować uderzenie hydrauliczne dodatnie (początkowy przyrost ciśnienia), 
natomiast po stronie tłocznej ujemne (początkowy spadek ciśnienia). W momencie 
uruchomienia pompy sytuacja jest odwrotna. W efekcie występuje dużo większa 
różnica ciśnień po obu stronach (w momencie uruchomienia/zatrzymania) niż  
w czasie normalnej pracy. Proponowana metoda ma na celu obejście pompy.  
Na obejściu pompy będzie znajdował się zawór regulacyjny. W momencie zatrzy-
mania pompy, zawór regulacyjny jest otwarty. W momencie włączenia pompy, 
zawór jest zamykany, aby nie obniżać sprawności energetycznej pompy w normal-
nych warunkach pracy. Układ taki posiada jedną istotną wadę. Zawór regulacyjny 
powinien uruchamiać się bardzo szybko, dlatego występuje konieczność zastoso-
wania zaworu elektromagnetycznego. W przypadku awarii i braku energii elektry-
cznej, układ nie działa poprawnie.  

f) zawory bezpieczeństwa. 
Rozwiązanie takie umożliwia przepływ wody przez by-pass, w dwóch kierun-

kach. W obu przypadkach rozpoczyna się on dopiero, gdy różnica ciśnień po obu 
stronach pompy przekroczy nastawę ustawioną na zaworach. To rozwiązanie 
wydaje się lepsze od zaworu regulacyjnego, gdyż nie potrzeba do niego układu 
automatyki oraz dostaw energii elektrycznej.  

g) powietrzne otwory wlotowe. 
Uderzenie hydrauliczne może być spowodowane miejscowym obniżeniem 

ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego (przez przerwanie ciągłości strumienia 
w przewodzie zamkniętym). Aby wyrównać to ciśnienie, stosuje się zawory napo-
wietrzająco-odpowietrzające. W momencie wystąpienia ciśnienia granicznego, 
zawory zostają otwarte, a ciśnienie w instalacji stabilizuje się. Należy pamiętać,  
że zaworów napowietrzających nie można stosować w instalacjach wody pitnej 
(powstają wtedy dogodne warunki do rozwoju bakterii legionelli), lecz są dopusz-
czalne w instalacjach centralnego ogrzewania.  

 
2. Cel i zakres pracy 
Celem opracowania jest badanie wpływu szybkości zamykania zaworów odci-

nających na nagły wzrost ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
wielorodzinnym. Istotny jest zakres możliwego w tych warunkach wzrostu ciśnienia. 
W następnej części opracowania znajduje się opis omawianej instalacji c.o. oraz 
opis działania zaworów, dla których zostały przeprowadzone obliczenia, czyli 
ręcznych zaworów kulowych odcinających, ręcznych zaworów grzybkowych 
odcinających oraz elektrozaworów typu NO. Obliczenia przeprowadzono dla trzech 
różnych zaworów, wymienionych powyżej, oraz dla trzech rodzajów rur (stalowych, 
miedzianych oraz z polipropylenu). Dla każdego z przypadków policzono prędkość 
rozprzestrzeniania się fali uderzeniowej, okres fali ciśnienia oraz przyrosty ciśnie-
nia. Sprawdzone zostało również, jak czas zamknięcia zaworu wpływa na przyrost 
ciśnienia w instalacji. 

 
3. Opis rozważanej instalacji i zaworów branych pod uwagę 
Instalacja centralnego ogrzewania zlokalizowana jest w budynku wieloro-

dzinnym na terenie Krakowa. Instalacja prowadzona jest podsufitowo. W garażu 
podziemnym znajduje się zawór. Oszacowano wpływ zamykania tego zaworu  
na przyrosty ciśnienia w instalacji. Długość rozpatrywanego przewodu, w którym 



952 
______________________________________________________________________________________________

 

 

analizowano wzrost ciśnienia L = 15,07 [m]. Moc potrzebna do zasilania grzejników 
danej działki Q = 48150 [W]. Źródłem ciepła dla budynku jest wymiennikownia 
MPEC, która sytuowana jest na poziomie -1.  

Analizę przeprowadzono dla trzech rodzajów zaworów odcinających. Dla 
zaworów ręcznych kulowych, ręcznych grzybkowych oraz elektrozaworów.  

 
3.1. Ręczny zawór kulowy odcinający 

Zawór działa w następujący sposób: gdy otwieramy zawór, kula z otworem  
w środku przepuszcza wodę, natomiast wraz z zamknięciem zaworu, kula się 
obraca o 90°, zakrywa gniazda i blokuje przepływ. Do obliczeń przyjęto zawór 
odcinający JIP – WW DN32 firmy Danfoss. 

 
3.2. Grzybkowy zawór odcinający 

Zawór grzybkowy składa się z korpusu, w którym znajduje się gniazdo 
przylgowe dla elementu uszczelniającego. Zamknięcie zaworu następuje poprzez 
grzybek z gumową uszczelką lub metalowy (mosiężny) grzybek, zamocowany  
na trzpieniu (wrzecionie). To, co uszczelnia trzpień względem korpusu, nazywa  
się dławnicą. Uszczelkę gumową stosuje się tylko do wody zimnej, natomiast 
grzybki mosiężne, z uszczelnieniem teflonowym (uszczelka PTFE), stosowane  
są do instalacji c.o. lub instalacji z cieczą agresywną. 

 
3.3. Elektrozawór 

Do obliczeń przyjęto elektrozawory z firmy Danfoss typu EV220B, zawór typu 
NO (normalnie, beznapięciowo otwarty). Gdy nie ma napięcia na cewce, zawór  
jest otwarty. Gdy napięcie jest podane na cewkę, zawór jest zamknięty – płytka 
zaworu zamyka przepływ. Zawór będzie zamknięty, póki do cewki będzie 
podłączone napięcie. 

 
4. Obliczenia 
Analizę przeprowadzono dla trzech rodzajów zaworów odcinających: zaworów 

ręcznych kulowych, ręcznych grzybkowych oraz elektrozaworów. Obliczenia prze-
prowadzono w trzech wariantach, w których mogą być wykonane rury dopro-
wadzające czynnik grzewczy (wodę) do grzejników oraz dla powyżej wymienionych 
zaworów. W pierwszym wariancie założono, iż przewody są stalowe, w drugim – 
miedziane, natomiast w trzecim z tworzywa sztucznego PP. 

 
4.1. Tok obliczeń dla pojedynczego wariantu. 

Przykładowy tok obliczeń wzrostu ciśnienia, przy zamknięciu zaworu 
odcinającego na przewodach stalowych. Zakładamy uderzenie proste, ze względu 
na dużą długość działki instalacji, na której, będzie umieszczony zawór odcinający. 
W badanej działce dobrano rurę o średnicy 43 x 1,5 [mm].

7
 W dalszej części 

obliczamy strumień masowy 
 
 
 
 

                                                           
7
 http://multiservice.com.pl/pl/dane_techniczne/387.html (pobrano 31.08.2017 r.) 
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 ! =
"#$%&

'()*+&,+-.
 (8) 

gdzie 

 ! /0strumień wody [kg/s]; 

12345 / moc potrzebna do zasilania grzejników na danej działce: 48150 [W]; 

67 0/ ciepło właściwe wody: 4200 [J/(kgK)]; 

85 0/ temperatura zasilania równa 80 [°C]; 
89 0/ temperatura powrotu równa 60[°C]. 

 

 ! =
:;<>?

:@?? ) *;? / A?.
= ?B>C0[

DE

F
] 

 
Prędkość wody w przewodzie wo 
 

G20 =
H)I

J)K(
L )M

     (9) 

 
gdzie 
G2 / prędkość wody w przewodzie [m/s]; 

dw / średnica wewnętrzna przewodu [m], dw = 43 - 2x1,5 = 40 [mm]; 

N0 /gęstość wody; N = 971,83 [kg/m
3
].  

 

G2 =
: ) ?B>C

O ) ?B?:?^@ ) PC<B;Q
= ?B:C0[

R

F
] 

 
Prędkość rozprzestrzeniania się fali uderzeniowej w ośrodku wodnym, wg (3): 
 

6 =

δE

dE
1

1445

0

×
×

+

=
 !!"

# $%,% & ','('','')*
= 1284+[-/.] 

 
Maksymalny przyrost ciśnienia przy uderzeniu hydraulicznym prostym, wg (1): 
 

035 = 6 & 7 & 9: = ;<1,8> & 1284 & ?,4< = @8@,;@@+[ABC] 
D = 2 & E

7 = 2 & 1@,?<
1284 = ?,?2>+[.] 

 
Na podstawie badania (10 prób), czas zamknięcia zaworu przyjmuje 0,4 [s] 

(średnia arytmetyczna). Zgodnie z (6): 
 

FG H 2 & E
7  

Wniosek: 
Mamy do czynienia z uderzeniem nieprostym – w porównaniu do założenie 

uderzenia prostego, przyrost ciśnienia będzie mniejszy. Z zależności Michauda (7) 
wyznaczamy maksymalny przyrost ciśnienia przy uderzeniu nieprostym. 
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03I = D
FG J 035 =

?,?2>
?,4 J +@8@,;@@ = >4,>;+[ABC] 

 
4.2. Zestawienie wyników dla różnych zaworów 

Analogicznie obliczenia przeprowadzono dla rurociągów miedzianych i z two-
rzywa sztucznego PP. Oprócz zaworów kulowych, obliczenia przeprowadzono 
również dla zaworów grzybkowych oraz zaworów elektromagnetycznych. W poniż-
szych tabelach (Tabele nr 2-4) zestawiono wyniki dla poszczególnych przypadków. 

 

Tabela nr 2: Zestawienie wyników obliczeń (zawory kulowe) dla przewodów z różnych 

materiałów 
 

ZAWORY KULOWE  STAL MIEDŹ TW. SZT. PP 

moduł sprężystości E [N/m
2
] 2,06E+11 1,25E+11 1,2E+09 

iloraz modułów E0/E [-] 0,01 0,016 1,692 

grubość ścianki przewodu δ [m] 0,0015 0,0015 0,0069 

średnica wewnętrzna rury d [m] 0,04 0,036 0,036 

prędkość rozprzestrzeniania 
fali uderzeniowej 

c [m/s] 
1284 1228 461 

prędkość w0 [m/s] 0,47 0,58 0,58 

gęstość wody ρ [kg/m
3
] 971,83 971,83 971,83 

maksymalny przyrost ciśnienia 
przy uderzeniu prostym 

Δpp [Pa] 
585955 692057,45 259728,67 

długość przewodu L [m] 15,07 15,07 15,07 

okres fali ciśnienia T [s] 0,023 0,025 0,065 

czas zamknięcia zaworu tz [s] 0,4 0,4 0,4 

maksymalny przyrost ciśnienia 
przy uderzeniu nieprostym 

Δpn [Pa] 
34388 42455 42455 

Źródło: Obliczenia własne 
 

Tabela nr 3: Zestawienie wyników obliczeń (zawory grzybkowe) dla przewodów  

z różnych materiałów 
 

ZAWORY GRZYBKOWE 
RĘCZNE 

 STAL MIEDŹ TWORZYWO 
PP 

moduł sprężystości E [N/m
2
] 2,06E+11 1,25E+11 1,2E+09 

iloraz modułów E0/E [-] 0,01 0,016 1,692 

grubość ścianki przewodu δ [m] 0,0015 0,0015 0,0069 

średnica wewnętrzna rury d [m] 0,04 0,036 0,036 

prędkość rozprzestrzeniania 
fali uderzeniowej 

c [m/s] 
1284 1228 461 

prędkość w0 [m/s] 0,47 0,58 0,58 

gęstość wody ρ [kg/m
3
] 971,83 971,83 971,83 

maksymalny przyrost ciśnienia 
przy uderzeniu prostym 

Δpp [Pa] 
585955 692057,45 259728,67 

długość przewodu L [m] 15,07 15,07 15,07 

okres fali ciśnienia T [s] 0,023 0,025 0,0654 

czas zamknięcia zaworu tz [s] 1 1 1 

maksymalny przyrost ciśnienia 
przy uderzeniu nieprostym 

Δpn [Pa] 
13755 16982 16982 

Źródło: Obliczenia własne 
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Tabela nr 4: Zestawienie wyników obliczeń (zawory elektromagnetyczne) dla 

przewodów z różnych materiałów 
 

ZAWORY 
ELEKTROMAGNETYCZNE 

 STAL MIEDŹ TWORZYWO 
PP 

moduł sprężystości E [N/m
2
] 2,06E+11 1,25E+11 1200000000 

iloraz modułów E0/E [-] 0,01 0,016 1,692 

grubość ścianki przewodu δ [m] 0,0015 0,0015 0,0069 

średnica wewnętrzna 
przewodu 

d [m] 
0,04 0,036 0,036 

prędkość rozprzestrzeniania 
fali uderzeniowej 

c [m/s] 
1284 1228 461 

prędkość w0 [m/s] 0,47 0,58 0,58 

gęstość wody ρ [kg/m
3
] 971,83 971,83 971,83 

maksymalny przyrost ciśnienia 
przy uderzeniu prostym 

Δpp [Pa] 
585955 692057 259729 

długość przewodu L [m] 15,07 15,07 15,07 

okres fali ciśnienia T [s] 0,023 0,025 0,065 

czas zamknięcia zaworu tz [s] 0,04 0,04 0,04 

maksymalny przyrost ciśnienia 
przy uderzeniu nieprostym 

Δpn [Pa] 
343883 424547 

uderzenie 
proste 

Źródło: Obliczenia własne 
 

4.3. Ciśnienie bezwzględne w instalacji 
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze rur miedzianych, dobranych na 

działce, obliczeniowe wynosi 5,1 [MPa] (katalog rur miedzianych firmy Hutmen).
8
 

Dla rur stalowych 20 [MPa] (katalog rur stalowych Investa),
9
 natomiast dla rur z PP 

(rury KanTherm PP Stabi)
10

 1,6 [MPa]. Ciśnienie panujące w instalacji wynosi  
0,43 [MPa]. Największe przyrosty ciśnienia, powstają przy elektrozaworach. 

Maksymalne rzeczywiste ciśnienie robocze, po zamknięciu elektrozaworów  
w instalacji, wynosi:  

 
- dla rur stalowych:  

3KLM = ?,4>+ N +?,>4+ = ?,<<+[OBC] P 2?[OBC] 
 
- dla rur miedzianych  

3KLM = ?,4>+ N +?,42+ = ?,8@+[OBC] P @,1+[OBC] 
 
- dla rur z tworzywa PP 

3KLM = ?,4>+ N +?,2Q+ = ?,Q;+[OBC] P 1,Q+[OBC] 
 
Jak widać w żadnym przypadku maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia 

robocze nie przekraczają tych, wskazanych przez producentów rur. Warto jednak 
dbać, o to by były jak najmniejsze, ponieważ, mogą spowodować nieszczelności  
w instalacji np. na łączeniach.  

                                                           
8
 http://www.hutmen.pl/pl/oferta/rury/miedziane_rury_instalacyjne/ (pobrano 31.08.2017 r.) 

9
 http://www.investa.pl/oferta/armatura_poradnik_odpornosc_rur_bezszw_na_ciśnienie.html (pobrano 
31.08.2017 r.) 

10
 http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm/systems/system_kan_therm_pp.html (pobrano 31.08. 
2017 r.) 
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4.4. Wpływ czasu zamknięcia zaworu na przyrost ciśnienia 
W przypadku elektrozaworu (zamknij/otwórz) nie mamy wpływu na czas 

zamknięcia, który jest zadeklarowany przez producenta (w tym przypadku 0,04 [s]). 
Przy zaworach ręcznych, wpływamy na czas otwarcia zaworu. Przeliczono,  
jak zmieniają się przyrosty ciśnienia, w zależności od czasu zamknięcia zaworu  
na przykładzie zaworów kulowych.  

 

Tabela nr 5: Przyrosty ciśnień dla rur PP w zależności od czasu otwarcia zaworu 
 

czas zamknięcia zaworu [s] 0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 4 

maksymalny przyrost ciśnienia przy 
uderzeniu nieprostym [kPa] 56,6 34 24,3 17 11,3 8,5 4,2 

Źródło: Obliczenia własne 
 

Tabela nr 6: Przyrosty ciśnień dla rur stalowych w zależności od czasu otwarcia 

zaworu 

 
czas zamknięcia zaworu [s] 

0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 4 

maksymalny przyrost ciśnienia przy 
uderzeniu nieprostym [kPa] 48,2 29 20,7 14,5 9,6 7,2 3,6 

Źródło: Obliczenia własne 
 

Podsumowanie 
Największe przyrosty ciśnienia wstępują w przewodach z polipropylenu oraz 

miedzi. Z obliczeń wynika, że przyrosty ciśnienia są spore, ale nie na tyle, aby 
przekroczyć ciśnienie maksymalne zalecane przez producentów rur. Wydaje się 
więc, że przy wyborze rur dla tej przykładowej instalacji, wytrzymałość na ciśnienie 
nie powinna być głównym kryterium wyboru. Ważniejsze wydają się inne kryteria, 
jak np. odporność na korozję, średnica rur, cena, odporność na temperaturę (garaż 
jest nieogrzewany) itd. Warto jednak zwracać uwagę, aby przyrosty ciśnienia  
w instalacji były jak najmniejsze, gdyż duże ciśnienie może spowodować na 
początku małe nieszczelności, ale z czasem coraz bardziej istotne. 

Należy zwrócić uwagę, że dla przewodów z polipropylenu ciśnienie w czasie 
uderzenia hydraulicznego osiągnęło ponad 43% wartości dopuszczalnej (dla rur  
z innych materiałów wartości są dużo mniejsze). Ważne jest, że przy częstych 
zamknięciach zaworów występują wahania ciśnienia, które mogą wspomagać 
tworzenie nieszczelności 

Najlepiej, według obliczeń, działają zawory grzybkowe. Czas „zakręcenia” 
takiego zaworu jest najdłuższy, co powoduje, że przyrosty ciśnienia są najmniej-
sze. Dobrze też wypadają zawory kulowe. W przypadku zaworów ręcznych, mamy 
wpływ na czas zamknięcia zaworu, możemy go zamykać w czasie zależnym  
od nas. W elektrozaworach czas zamknięcia zaworu jest zdefiniowany przez 
producenta. Lepszym rozwiązaniem dla ograniczenia wzrostu ciśnienia wydają  
się zawory ręczne.  

Czas zamknięcia zaworu ma bardzo duży wpływ na przyrost ciśnienia  
w instalacji wskutek zamknięcia zaworu. Warto wolniej zamykać, gdyż wtedy mamy 
mniejsze przyrosty ciśnień niż przy gwałtownym zamykaniu zaworu. Różnice są 
spore, gdy zamykamy zawór np. 0,3 sekundy, to przyrost ciśnienia (dla rur PP) 
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wynosi 56 [kPa], natomiast gdy go zamykamy 2 sekundy, to tylko 8,5 [kPa] – 
prawie 8 razy mniej! 

W omawianej instalacji, w większości występują uderzenia hydrauliczne 
nieproste. Aby wystąpiły proste, potrzeba długich odcinków – dla instalacji z PP 
brany pod uwagę odcinek piętnastometrowy wystarcza – uderzenie jest proste. 
Podczas uderzenia hydraulicznego nieprostego, zamknięcie zaworu następuje 
później niż powrót fali odbitej. Oznacza to, że maksymalny przyrost ciśnienia  
w przewodzie będzie mniejszy w porównaniu do uderzenia hydraulicznego proste-
go. Spowodowane jest to tym, że fala powrotna zmniejsza ciśnienie w przewodzie. 
Dlatego nie warto projektować długich działek w instalacjach wewnętrznych.  

 
Streszczenie  
Praca zawiera próbę zastosowania wiedzy o uderzeniach hydraulicznych  

do obliczenia wzrostu ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania w przypadku 
nagłego zamknięcia zaworu na końcu kilkunastometrowego przewodu. Wzięto pod 
uwagę kilka wariantów materiału rur i kilka rodzajów zaworów. Przeanalizowano 
wpływ średnicy przewodu w rozpatrywanej działce instalacji na wielkość wzrostu 
ciśnienia. Wybór mniejszej średnicy powoduje znaczny przyrost ciśnienia, co nie 
jest nieobojętne dla instalacji. Z obliczeń wynika, że przyrosty ciśnień są spore,  
ale nie na tyle, aby przekroczyć ciśnienia maksymalne zalecane przez producen-
tów rur. Warto zwracać uwagę, aby przyrosty ciśnień w instalacji były jak najmniej-
sze, gdyż duże ciśnienia mogą spowodować na początku małe nieszczelności,  
ale z czasem coraz bardziej istotne. 

Słowa kluczowe: uderzenia hydrauliczne, wzrost ciśnienia, instalacja 
centralnego ogrzewania, nagłe zamknięcie zaworu, nieszczelności 

 
Summary 
The work includes an attempt to apply the knowledge of hydraulic shock  

to calculate the pressure increase in the central heating system in the event  
of a sudden closing of the valve at the end of a several meter pipe. Several 
variants of pipe material and several types of valves were considered. The 
influence of the diameter of the pipe in the part of the plant on the pressure 
increase was analyzed. Choosing a smaller diameter results in an increase  
in pressure, which is not indifferent to the installation. The calculations show that 
the pressure increases are high but not enough to exceed the maximum pressure 
recommended by pipe manufacturers. It is important to ensure that the pressure 
increase in the installation is as small as possible because a large pressure can 
cause leaks. They are initially small, but over time more and more important. 

Key words: hydraulic impacts, pressure rise, central heating system (plant, 
installation), sudden valve closure, leaks 
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WPŁYW ODLEGŁOŚCI GRZEJNIKA OD ŚCIANY NA POLA TEMPERATURY  

I PRĘDKOŚCI POWIETRZA ORAZ WYDAJNOŚĆ –  
ANALIZA NUMERYCZNA ZAGADNIENIA 

 
 
Wstęp 
Grzejniki w dzisiejszych czasach nie muszą spełniać roli tylko grzewczej, choć 

ta jest najważniejsza. Stanowić mogą również dekoracyjne wyposażenie 
mieszkania. Dostępne są nie tylko o różnych kolorach ale i kształtach. Bardzo 
popularne okazują się być grzejniki płytowe i to na nich skupiać się będzie artykuł.  

W zależności od sposobu przekazywania ciepła grzejniki dzielimy na konwek-
cyjne i promieniujące. W konwekcyjnych przeważająca ilość ciepła oddawana jest 
na drodze konwekcji, a więc unoszenia się ciepła w wyniku ruchu powietrza.

1
 

Grzejniki płytowe charakteryzują się niską wagą, przez to łatwym transportem 
i montażem oraz małą pojemnością cieplną. Szybko się nagrzewają i szybko 
oddają ciepło do pomieszczenia. Szybko też niestety tracą ciepło i stają się 
chłodne. Obecnie na rynku istnieje cała gama grzejników stalowych o różnych 
wielkościach, z zupełnie gładką lub pofalowaną płytą czołową. Płyty te wykonane 
są ze stali i mają grubość około 1,25 mm. Dla zwiększenia powierzchni wymiany 
ciepła spotyka się 2 lub nawet 3 rzędy takich płyt, dodatkowo można je ożebrować. 
Grzejniki płytowe stosuje się w nowoczesnych instalacjach grzewczych, wodnych, 
zamkniętych, pompowych. Łączy się je z rurami stalowymi lub PCV.

2
 

Dominujący sposób wymiany ciepła w grzejnikach ściennych, płytowych 
stanowi konwekcja. Jest to niezwykle złożona wymiana ciepła. Mają na nią wpływ 
pola temperatury i prędkości powietrza. Ważną kwestią jest więc odpowiednia 
lokalizacja grzejnika tak by przepływ powietrza okazał się być optymalny.  
Co to znaczy optymalny? To znaczy, że nie jest blokowany innymi osłonami 
ozdobnymi, firanami, meblami a więc swobodny. Najczęstszym miejscem montażu 
jest ściana podokienna. Podobno montaż na ścianie przeciwległej do podokiennej 
pogarsza wydajność grzejnika. Czy to prawda? Jeśli tak to w jakich granicach?  
Nie bez znaczenia pozostaje także odległość grzejnika od parapetu, podłogi czy 
ściany.

3
 

 

                                                           
1
 J. Guzik, Instalacje Centralnego Ogrzewania. Krosno 2015, s. 37 

2
 A. Kosiarska, Aluminiowy, płytowy, drabinkowy czy dekoracyjny. Jaki grzejnik wybrać?, murato-
rdom.pl, http://muratordom.pl/instalacje/grzejniki/jaki-grzejnik-stalowy-aluminiowy-plytowy-drabinkowy, 
33_11546.html (pobrano18.05.2017). 

3
 M. Orłowska, Numerical analysis at a plate heat exchanger with covers -selected variations (w:) A.A. 
Stachel, D. Mikielewicz (red.), Proceedings of the XVIth International Conference on Heat Transfer 
and Renewable Sources of Energy. Szczecin 2016, s. 225-228; M.Orłowska, Numerical analysis 
research the impact of boundary conditions on the convective heat transfer at a radiator,  
(w:) A.A. Stachel, D. Mikielewicz (red.), XVth International Symposium on Heat Transfer and 
Renewable Sources of Energy. Szczecin 2014, s. 171-176; M. Orłowska, M. Czapp, Analiza 
numeryczna wydajności cieplnej konwekcyjnego wymiennika ciepła obudowanego poziomymi płytami 
(w:) T. Piecuch (red.), Rocznik Ochrona Środowiska. Koszalin 2012, s. 582-586 
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Cel i metodyka badań 
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia wpływu odległości ściany od grzejnika 

płytowego, umieszczonego na ścianie bez okna, rys.1.  
 

Rysunek nr 1: Schemat rozpatrywanego układu 
 

 
 

W ten sposób stworzono kanały przepływowe o różnych szerokościach 
x1=1cm x2=2cm x3=3cm dla powietrza. Do analizy numerycznej wybrano grzejnik 
płytowy, płaski o wymiarach 10 cm grubości i 50 cm wysokości. Analiza ma dwu-
wymiarowy charakter. Obliczenia wykonano w programie CFD-Flotran (Compu-
tional Fluid Dynamic) Ansys.

4
 Wymiary pomieszczenia poddanego analizie to 2x2 

m. Temperatura grzejnika 70°C, temperatura ścianek pokoju 20°C. Rozmiar oczek 
siatki 0,0035. Po wprowadzeniu warunków brzegowych i żądanego algorytmu 
obliczeń program dokonuje przeliczeń wg zadanej ilości iteracji.  

 
Wyniki obliczeń  
Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano wyniki, które pozwoliły 

skonstruować następujące wykresy, rys. 2,3,4,5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Ansys CFD-Flotran, User Instruction 
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Rysunek nr 2: Współczynnik przejmowania ciepła α po stronie kanału w funkcji 
wysokości grzejnika 

 

 
 

Rysunek nr 3: Współczynnik przejmowania ciepła α po stronie pokoju w funkcji 
wysokości grzejnika 
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Rysunek nr 4: Temperatura powietrza na wylocie z kanału przy różnych 

szerokościach kanałów 
 

 
 

Rysunek nr 5: Prędkość powietrza na wylocie z kanału przy różnych szerokościach 

kanałów 
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Podsumowanie 
Najwyższe wartości współczynnika przejmowania ciepła α po stronie kanału 

otrzymano w układzie z grzejnikiem o dystansie x=1 cm α=4,84 W/m
2
K, następnie 

x=2 cm α=3,97 W/m
2
K oraz x=3cm α=3,92 W/m

2
K 

Najwyższe wartości współczynnika współczynnika przejmowania ciepła α po 
stronie pomieszczenia otrzymano w układzie z grzejnikiem o dystansie x=1 cm 
α=4,98 W/m

2
K, następnie x=3cm α=3,95 W/m

2
K oraz x=2 cm α=3,89 W/m

2
K 

Najwyższe wartości temperatury powietrza na wylocie z kanału T uzyskano  
w wariancie z grzejnikiem o dystancie x=1cm T=317,24 K, następnie x=2cm 
T=306,5 K oraz x=3cm t=302,56 K. Jest to bardzo duża różnica 14°C. 

Najwyższe wartości prędkości powietrza w na wylocie z kanału w uzyskano  
w wariancie z grzejnikiem o dystansie x=1 cm, w=2,5 m/s, następnie x=2 cm 
w=2,32 m/s oraz x=3 cm, gdzie w=2,01 m/s 

Grzejnik o dystansie x=1cm okazał się być optymalnym z rozpatrywanych 
odległości między ścianą a grzejnikiem. Jest to najbliższa z rozpatrywanych 
odległości i właściwie nierealna do montażu gdyż wsporniki i uchwyty montażowe 
dołączane do grzejników przy ich zakupie narzucają z góry odległość w jakiej ma 
być grzejnik umieszczany. Z reguły jest to ok. 2,5 cm od ściany. Jednakże warto 
wiedzieć, która opcja jest najkorzystniejsza z uwagi na wydajność urządzenia. 
Badania analizy numerycznej zostaną wkrótce zweryfikowane badaniami ekspery-
mentalnymi i staną się kolejnymi publikacjami. 

 
Streszczenie 
Artykuł jest kontynuacją serii artykułów autorki dot. analiz numerycznych 

grzejnika płytowego pracującego przy różnych warunkach brzegowych. Analizy  
te obejmują przepływy powietrza, pola temperatury oraz prędkości i na ich 
podstawie określenie wydajności pracy urządzenia. Analizy pozwalają wysnuć 
wnioski na temat najbardziej odpowiedniego pod względem wydajności cieplnej 
układu geometrycznego dot. montażu wymiennika ciepła. 

Słowa kluczowe: grzejnik, temperatura, prędkość, wydajność, konwekcja 
 
Summary 
This article is a continuation of the author's series of articles on numerical 

analysis of plate heaters operating under different boundary conditions.These 
analyzes include airflow speeds, temperatures, and determine the performance  
of the machine. This analyzes allow us to draw conclusions about the most suitable 
geometric heat output for the heat exchanger assembly. 

Key words: heat exchanger, temperature, velocity, efficiency, convection 
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OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH  
WN OGRANICZAJĄCA WPŁYW GENEROWANEGO POLA 

ELEKTROMAGNETYCZNEGO NA ŚRODOWISKO 
 
 
1. Wprowadzenie 
Stale rosnąca konsumpcja energii powoduje konieczność rozbudowy 

przesyłowych linii elektroenergetycznych pozwalających dostarczać energię elek-
tryczną od źródeł jej wytwarzania do odbiorców końcowych. 

Coraz częściej ze względu na niezawodność przesyłu oraz wielkość 
przekazywanej mocy wykorzystuje się do tego celu linie w układach wielotorowych, 
również wielonapięciowych. 

Budowa kolejnego równoległego toru do już istniejącej linii elektroenerge-
tycznej wydaje się być intuicyjnym rozwiązaniem podczas inwestycji związanej  
z modernizacją układu przesyłowego. W tym przypadku istotne znaczenie  
ma dobór wzajemnych odległości pomiędzy skrajnymi przewodami sąsiadujących  
linii. Odległości te mają wpływ na rozkład wypadkowego pola elektrycznego 
generowanego przez obie linie co w konsekwencji bezpośrednio przekłada się  
na szerokość pasa technologicznego. Jest to pas terenu wyłączony z użytkowania 
na inne cele niż związane z przesyłem energii elektrycznej z wykorzystaniem 
wspomnianych linii napowietrznych lub prowadzeniem upraw rolnych. Podczas 
eksploatacji linii przesyłowych wykonanych w formie dwóch równoległych do siebie 
jednotorowych układów, wzajemne odległości pomiędzy torami mogą być podsta-
wą decyzji co do sposobu wykonywania pewnych prac serwisowych. Ze względu 
na bezpieczeństwo ludzi oraz sprzętu konieczne jest zachowanie określonych 
odległości od elementów linii znajdujących się pod napięciem.1 Według obowiązu-
jących przepisów dotyczących prowadzenia prac budowlanych niedopuszczalne 
jest lokalizowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów oraz materiałów lub ma-
szyn a także urządzeń budowlanych bezpośrednio pod przewodami napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych lub w odległościach poziomych liczonych od skraj-
nego przewodu mniejszych niż: 

- 3 m – dla linii o napięciach znamionowych do 1 kV, 

- 5 m – dla linii o napięciach znamionowych z przedziału: 1 kV – 15 kV, 

- 10 m – dla linii o napięciach znamionowych z przedziału: 15 kV – 30 kV, 

- 15 m – dla linii o napięciach znamionowych z przedziału: 30 kV – 110 kV, 

- 30 m – dla linii o napięciach znamionowych powyżej 110 kV. 
 
 
 

                                                           
1
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401, 2003 
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Powszechna obecność linii i urządzeń elektroenergetycznych w środowisku 
człowieka wymusiła opracowanie aktów prawnych określających dopuszczalne 
natężenia pól elektromagnetycznych. W przypadku wolnozmiennych pól elektro-
magnetycznych występujących w otoczeniu obiektów elektroenergetyki komunalnej 
oraz przemysłowej wartościami granicznymi są odpowiednio: 1 kV/m dla składowej 
elektrycznej lub 60 A/m dla składowej magnetycznej.

2
 Podczas procesu 

projektowania nowych obiektów elektroenergetycznych należy sprawdzić czy 
występujące w miejscu lokalizacji sąsiadujących budynków mieszkalnych oraz 
użyteczności publicznej natężenie poszczególnych składowych pola nie przekracza 
dopuszczalnych wartości.3 Aby określić rozkład pola elektromagnetycznego  
w przestrzeni wokół linii elektroenergetycznej należy posłużyć się jedną z wielu 
dostępnych metod obliczeniowych. 

Spośród najważniejszych sposobów cyfrowej symulacji rozkładu pól elektro-
magnetycznych na szczególną uwagę zasługują metody analityczne oraz metody 
numeryczne.

4
 

Istota metod numerycznych polega na podziale badanego obszaru zagadnie-
nia na mniejsze elementarne podobszary w sposób umożliwiający opisanie 
każdego z nich tzw. funkcjami kształtu, które opisują wielkości charakteryzujące 
rozkład pola za pomocą zależności różnicowych pochodzących wprost od równań 
różniczkowych.5

 
 
2. Rozbudowa linii 400 kV na terenie Legnicko-Glogowskiego Zagłębia 

Miedziowego 
Układ sieci elektroenergetycznych zapewniających odpowiednią niezawodność 

dostaw energii elektrycznej do największych odbiorców grupy taryfowej A musi być 
projektowany w sposób umożliwiający zasilanie stacji elektroenergetycznych z kilku 
niezależnych źródeł za pośrednictwem niezależnych linii WN. Obecnie operator linii 
przesyłowych prowadzi równolegle kilka projektów na terenie całego kraju ujętych  
w formie planu działań na lata 2015-2020. Jedną z inwestycji realizowanych w regionie 
Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego jest połączenie dwutorową napowiet- 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. W sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, 
Dziennik Ustaw nr 192, poz. 1883, 2003 

3
 M. Zeńczak, Analiza technicznych problemów związanych z dozymetrią pól elektromagnetycznych  
o częstotliwości przemysłowej. Szczecin 1998; M. Szuba [I inni], Linie i stacje elektroenergetyczne  
w środowisku człowieka (Wydanie 4). Warszawa 2008 

4
 S. Bolkowski [i inni], Komputerowe metody analizy pola elektromagnetycznego (Wydanie 2 częściowo 
zmienione). Warszawa 1993; A. Demenko, Obwodowe modele układów z pole elektromagnetycznym. 
Poznań 2004; M. Sadiku, NO, Numerical techniques in electromagnetics, Second Edition, CRC Press. 
New York, Washington 2001; R. Sikora, Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień brzegowych. 
Lublin 2011; M. Zeńczak, Analiza pola elektrycznego i magnetycznego wokół linii elektroenergetycz-
nych i wybranych urządzeń elektroenergetycznych, „Napędy i Sterowanie”, nr 9 2001; M. Zeńczak, 
Estimation of electric and magnetic field intensities under power transmission lines in real country 
conditions, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 7 2008 

5
 M. Sadiku, NO, Numerical techniques…, op. cit.; R. Sikora, Numeryczne metody…, op. cit. 
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rzną linią 400 kV stacji elektroenergetycznych CRN Czarna (400 kV/110 kV) oraz POL 
Polkowice (220 kV / 110 kV). Jednocześnie z budową wspomnianego odcinka 
łączącego oba punkty systemu elektroenergetycznego realizowana jest modernizacja 
stacji elektroenergetycznej w Polkowicach polegająca na uzupełnieniu istniejącego 
układu rozdzielczego o system pracujący na napięciu 400 kV (Rys. 1). Docelowo 
stacja Polkowice ma obsługiwać trzy napięcia (400 kV / 220 kV oraz 110 kV) i tym 
samym będzie stanowiła dodatkowy punkt połączenia w krajowym systemie 
elektroenergetycznym pomiędzy układami linii najwyższych napięć.6 Ze względu  
na lokalizację wielkich odbiorców przemysłowych w tej części Dolnego Śląska takich 
jak kopalnie rud miedzi oraz współpracujące z nimi zakłady przetwórcze i huty  
ta inwestycja znacząco poprawi warunki zasilania w regionie. Podobne układy 
sieciowe zasilające m.in. Zakłady Chemiczne Rokita w Brzegu Dolnym zbudowane  
w przeszłości w formie oddzielnych jednotorowych linii zajmują znacznie większą 
powierzchnię gruntów, których przeznaczenie i zagospodarowanie musiało zostać 
podporządkowane zlokalizowanym tam liniom przesyłowym 400 kV. Znacznymi 
ograniczeniami w sposobie użytkowania gruntów jest konieczność wyznaczenia  
tzw. pasów technologicznych pod każdą napowietrzną linią elektroenergetyczną.  
Im wyższe jest napięcie linii przesyłowej tym więcej powierzchni zabiera pas 
technologiczny. Dla linii o napięciu 400 kV typowo jest to pas o szerokości 70 m, po 35 
m w obie strony licząc od osi linii napowietrznej. Biorąc pod uwagę długości linii 
systemu elektroenergetycznego wynoszące po kilkaset kilometrów budowa układów 
wielotorowych i/lub wielonapięciowych jest jak najbardziej uzasadniona. Po pierwsze 
dzięki odpowiedniej konfiguracji torów prądowych t.j. zaplanowanej lokalizacji każdego 
z przewodów względem siebie oraz względem powierzchni ziemi można w efekcie 
uzyskać pozytywny efekt wzajemnego kompensowania się składowych pola elektro-
magnetycznego wytwarzanego indywidualnie przez każdy przewód roboczy tak, że 
wartości wypadkowego pola elektrycznego oraz pola magnetycznego nie przekraczają 
tych generowanych przez linię jednotorową 400 kV. Ogranicza się tym samym 
obciążenie środowiska wolnozmiennymi polami elektromagnetycznymi o częstotliwości 
sieciowej 50 Hz. 

Po drugie powierzchnia terenu zabudowana konstrukcjami wsporczymi oraz pas 
technologiczny jest porównywalny jak w przypadku linii jednotorowych  

Przerywaną linią wewnątrz okręgu zaznaczono projektowany odcinek linii  
2x400 kV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Prospekt informacyjny, Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna-Polkowice inwestycja 
liniowa, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin Jeziorna 2014 
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Rysunek nr 1: Plan rozbudowy sieci przesyłowych w regionie Legnicko-Głogowskiego 

Zagłębia Miedziowego 

Źródło: Prospekt informacyjny, Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna-

Polkowice inwestycja liniowa, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin Jeziorna 
2014 

 

3. Wyniki numerycznych analiz rozkładu pól elektrycznych w otoczeniu 
elektroenergetycznych linii napowietrznych 

W celu zaprezentowania metod oraz praktycznych możliwości kształtowania 
rozkładu pola elektrycznego w pobliżu linii elektroenergetycznych poprzez 
wykonania wielotorowe posłużono się dwoma przykładami konstrukcyjnymi 
napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV zbudowanych w oparciu 
o przelotowe słupy kratowe typu Z52 oraz E33P. 

Natężenie pola elektrycznego w obu przypadkach obliczone zostało dla 
wysokości h=2 m nad poziomem terenu. 

Dokładność wyznaczenia natężenia pola elektrycznego przy pomocy metody 
różnicowej jest na poziomie 5%. 

Na siatkę elementów różnicowych nałożono przekrój poprzeczny przęsła linii 
napowietrznej dla której w punktach odpowiadających lokalizacji przewodów 
przyjęto ich potencjały względem ziemi. Całej powierzchni gruntu znajdującego  
się pod przewodami przypisano potencjał zerowy, równy potencjałowi ziemi.  
W kolejnych iteracjach dokonano wyliczenia nowego rozkładu potencjału aż do mo-
mentu osiągnięcia założonej dokładności według modelu matematycznego 
bazującego na metodzie elementów różnicowych.7

 
 

 

                                                           
7
 M. Sadiku, NO, Numerical techniques…, op. cit. 
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Rysunek nr 2: Sylwetki słupów linii napowietrznych 400 kV. a) typu Y 52, b) typu E33P  
 

a) 
b) 

Źródło: Prospekt informacyjny, Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna-

Polkowice inwestycja liniowa, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin Jeziorna 
2014 

 

Układ przewodów linii dwutorowej można wykonać m.in. w sposób 
przedstawiony na rysunku (Rys. 3). Przewody poszczególnych faz w obu torach 
mogą być umieszczone symetrycznie względem osi słupa tak aby pola wirujące 
wytworzone przez każdy z torów trójfazowych były skierowane zgodnie (układ 
nieoptymalny) lub też mogą być umieszczone przeciwsobnie tak aby pola wirujące 
wytworzone przez każdy z torów trójfazowych były skierowane przeciwnie (układ 
optymalny). 

 

Rysunek nr 3: Konfiguracje przewodów roboczych dwutorowych linii napowietrznych 
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Na rysunku (Rys. 4) przedstawiono wyniki cyfrowych symulacji rozkładu pola 
dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV zbudowanej  
na konstrukcjach wsporczych typu E33P przedstawionych na rysunku (Rys. 2 b). 

 

Rysunek nr 4: Rozkład natężenia pola elektrycznego wytwarzanego w przęśle 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV zbudowanej z zastosowaniem słupa typu 
E33P (układ optymalny – kolor czerwony, układ nieoptymalny – kolor niebieski) 

 

Analizie poddano oba układy przewodów fazowych dla układu pionowego 
dwutorowego. Jak wynika z rysunku (Rys. 4) rozkład pola elektrycznego 
generowanego przez linię o nieoptymalnym układzie przewodów fazowych 
charakteryzuje się jednym maksimum o znacznej wartości Emax=7,02 kV/m 
zlokalizowanym dokładnie w osi linii napowietrznej dla x=0,0 m. Natężenie pola 
elektrycznego o wartościach przekraczających dopuszczalną wartość 1 kV/m 
rejestrowane na wysokości h=2 m ponad ziemią występuje w pasie terenu  
o szerokości blisko 80 m. W drugim przypadku ta sama linia elektroenergetyczna, 
której przewody robocze rozmieszczono w sposób optymalny jest źródłem  
pola elektrycznego o dwóch lokalnych maksimach Emax=2,90 kV/m rozmieszczo-
nych symetrycznie po obu stronach osi linii napowietrznej w odległości  
x=12,5 m. Ponadto w tym przypadku natężenie pola elektrycznego o wartościach 
przekraczających dopuszczalną wartość 1 kV/m rejestrowane na wysokości  
h=2 m ponad ziemią występuje w pasie terenu o szerokości niespełna  
70 m. Można zatem zauważyć, że właściwy dobór konfiguracji geometrycznej 
przewodów fazowych poprzedzony analizami numerycznymi pozwala na ograni-
czenie maksymalnych wartości natężenia pola elektrycznego generowanego 
podczas pracy linii jak również wielkości terenu przeznaczanego na tzw. pas 
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technologiczny. Zastosowanie opisanego powyżej środka technicznego umożliwia 
prowadzenie racjonalnego gospodarowania gruntami oraz ograniczenie tzw. 
smogu elektromagnetycznego w środowisku. 

W kolejnym etapie dokonano porównania rozkładu pola elektrycznego, 
którego źródłem są dwie biegnące równolegle do siebie linie napowietrzne 
zbudowane z wykorzystaniem słupów o konstrukcji kratowej typu Y52. Z wcześniej 
już opisanych względów bezpieczeństwa eksploatacji takich podwójnych układów 
przesyłowych przyjęto odległość pomiędzy osiami sąsiadujących linii d=50 m. 
Rozkład pola elektrycznego wyznaczonego dla wysokości h=2 m nad ziemią 
przedstawiono na rysunku (Rys. 5). W porównaniu do linii dwutorowej zbudowanej 
na słupach typu E33P z nieoptymalnym układem przewodów wyraźnie daje się 
zauważyć, że w obu tych wykonaniach maksima natężenia pola elektrycznego 
wynoszą około Emax=7,00 kV/m przy czym w przypadku dwóch linii 400 kV 
zbudowanych w oparciu o słupy typu Y52 są to aż 4 takie maksima, natomiast  
w układzie nieoptymalnym E33P występuje jedno maksimum. Ponadto w przypad-
ku podwójnej linii 400 kV zbudowanej na słupach typu Y52 przy odległości osi linii 
50 m natężenie pola elektrycznego o wartościach przekraczających dopuszczalną 
wartość 1 kV/m rejestrowane na wysokości h=2 m ponad ziemią występuje w pasie 
terenu o szerokości przekraczającej 200 m.  

 

Rysunek nr 5: Rozkład natężenia pola elektrycznego wytwarzanego w przęśle 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV zbudowanych z zastosowaniem jednego 
słupa typu E33P (kolor niebieski) lub dwóch słupów Y52 (kolor czerwony) 
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Można zatem zauważyć, że budowa linii dwutorowych np. na słupach typu 
E33P pozwala zmniejszyć obciążenie środowiska występującymi polami elektro-
magnetycznymi w stosunku do odpowiadających im układów podwójnych linii 400 
kV zbudowanych na dwukrotnie większej liczbie słupów np. typu Y52. Pomimo 
większej trudności związanej z budową bądź modernizacją linii przesyłowych 
uzyskuje się korzyści w postaci mniejszego zużycia materiałów na konstrukcje 
wsporcze oraz późniejsze korzyści w postaci mniejszej zajętości gruntów i większej 
elastyczności w sposobach ich zagospodarowania oraz możliwość prowadzenia 
eksploatacji linii w sposób bezpieczny i niepowodujący nadmiernych trudności 
związanych z koniecznością zapewnienia zasilania odbiorcom podczas prowa-
dzenia prac konserwacyjnych. 

Rysunek (Rys. 6) przedstawia rozkład pola elektrycznego dla wszystkich 
wariantów poddanych analizie. Na jego podstawie można stwierdzić, że wykorzy-
stanie środka technicznego jakim jest stosowanie przemyślanego i zaplanowanego 
układu przewodów fazowych pozwala na kształtowanie w szerokim zakresie 
rozkładu wypadkowego pola elektrycznego generowanego podczas pracy 
wielotorowych, a często również wielonapięciowych układów przesyłowych. 
Zastosowanie efektu wzajemnej kompensacji składowych pól elektrycznych 
pochodzących od poszczególnych przewodów linii jest stosunkowo prostym 
zabiegiem nie pociągającym za sobą zbyt dużych kosztów jeśli jest wprowadzany 
na etapie projektowania odcinka linii przesyłowej. 

W praktyce obok opisanej metody ograniczenia natężenia oraz zasięgu 
oddziaływania pola elektrycznego w środowisku stosuje się jeszcze inne rozwią-
zania, które niestety pociągają za sobą konieczność budowy dedykowanych 
konstrukcji podnoszących znacznie koszty inwestycji. Na przykładzie aktualnie 
prowadzonych prac związanych z rozbudową systemu elektroenergetycznego  
na terenie województwa dolnośląskiego wskazano na olbrzymie możliwości 
kształtowania pól elektromagnetycznych w celu ochrony środowiska naturalnego 
oraz zmniejszenia oporu wynikającego z nieuzasadnionych obaw lokalnych 
społeczności w sytuacjach prowadzenia inwestycji elektroenergetycznych 
prowadzonych w pobliżu obszarów zamieszkania. 

 

Rysunek nr 6: Rozkład natężenia pola elektrycznego wytwarzanego w przęśle 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV zbudowanych z zastosowaniem jednego 
słupa typu E33P ((układ optymalny – kolor czerwony, układ nieoptymalny – kolor niebieski)) 
lub dwóch słupów Y52 (kolor zielony) 
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Podsumowanie 
Zwiększenie liczby torów prądowych na jednym słupie pozwala ograniczyć 

zużycie materiału oraz liczbę konstrukcji w terenie przy zachowaniu identycznych 
możliwości przesyłowych linii napowietrznej w stosunku do jednotorowej linii 
elektroenergetycznej. 

Przy zastosowaniu zaplanowanej konfiguracji geometrycznej rozmieszczenia 
poszczególnych torów prądowych oraz przewodów fazowych można uzyskać efekt 
wzajemnego kompensowania się pól składowych pochodzących od każdego  
z przewodów. 

Numeryczne symulacje rozkładu pola elektrycznego oraz pola magnetycz-
nego pozwalają na szybkie przeprowadzanie obliczeniowej identyfikacji rozkładu 
natężenia pól w środowisku i tym samym wybór optymalnego spośród wielu 
możliwych wariantów technicznych już na etapie projektu budowy lub modernizacji 
linii. 

 
Streszczenie 
Na podstawie wybranych przypadków jedno- oraz dwutorowych napowietrz-

nych linii 400 kV dokonano obliczeniowej analizy rozkładu pola elektrycznego jakie 
jest generowane podczas pracy linii. Ze względu na konieczność dotrzymania 
określonych standardów środowiskowych zbadano możliwość ograniczenia wielko-
ści terenu przeznaczanego na pas technologiczny oraz skoncentrowano się  
na sposobach redukcji oddziaływania pola elektrycznego na środowisko. 

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, linie napowietrzne, symulacje 
cyfrowe, ochrona środowiska 

 
Summary 
Based on selected cases of one- and two-track overhead 400 kV lines  

the computational analysis of the electric field distribution that is generated during 
the operation of the line was made. Due to the need to comply with certain 
environmental standards, the possibility of limiting the size of place allocated  
to the technological strip was tested and the methods of reducing the impact of the 
electric field under high voltage power lines on the environment were focused. 

Key words: Electromagnetic fields, overhead power lines, numerical 
simulations, environmental safety. 
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WPŁYW ZEOLITYZACJI POPIOŁÓW Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA ICH 
ZASTOSOWANIE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA 

 
 
Wstęp 
Obowiązujące akty prawne zaliczają do biomasy komunalne osady ściekowe, 

które są nieuniknionym produktem oczyszczania ścieków.1
 Właściwości osadów 

ściekowych oraz ograniczenie deponowania ich na składowiskach, powodują 
wzrost zainteresowania metodami termicznymi, szczególnie spalaniem z odzys-
kiem energii.

2
 Z kolei spalanie osadów ściekowych generuje między innymi stałe 

odpady poprocesowe, tj. popioły i żużle.3 Powstające odpady poprocesowe,  
w wyniku procesu spalenia osadów ściekowych, stanowią około 10% masy osadów 
kierowanych do procesu.

4
 Literatura przedmiotu wskazuje przykłady postępowania 

z popiołem ze spalenia osadów ściekowych, należą do nich: produkcja kruszyw,
5
 

cegieł,6 cementu,
7
 dachówek8

 oraz odzysk fosforu,
9
 budowa nasypów10

 i stabili-
zacja gruntów.11

 

                                                           
1
 Ustawa o odnawialnych źródłach energii, Dz. U., poz. 478, 2015 

2
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do składowania  
na składowiskach, Dz. U., nr 0, poz. 1277, 2015; Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022, Monitor 
Polski, nr 0, poz. 784, 2016; Ochrona Środowiska, Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 
2016; J. Latosińska, M. Żygadło, The application of sewage sludge as an expanding agent in the 
production of lightweight expanded clay aggregate mass, “ Environmental Technology”, 2011, nr 32, 
s. 1471-1478 

3
 J. Werther, T. Ogada, Sewage sludge combustion, “Progress in Energy and Combustion Science”, 
1999, nr 25, s. 55-116 

4
 S. Donatello, C. Cheeseman, Recykling and recovery routes for incinerated sewage sludge ash, 
“Waste Management”, 2013, nr 11, t. 33, s. 2328-2340 

5
 G. Borkowski, M. Gajewska, E. Haustein, Możliwości zagospodarowania popiołów z termicznego 
przekształcania osadów ściekowych w kotłach fluidalnych, „Inżynieria i Ochrona Środowiska”, 2014, 
nr 3, t. 17, s. 393-402; C.R. Cheeseman, G.S. Virdi, Properties and microstructure of lightweight 
aggreate produced from sintered sewage sludge ash, “Resources, Conservation and Recycling”, 
2005, nr 45, s. 18-30 

6
 M. Anderson, Encouraging prospects for recycling incinerated sewage sludge ash (ISSA) into  
clay-based building products, “Journal of Chemical Technology and Biotechnology”, 2002, nr 77,  
s. 352-360; D.F. Lin, C.H. Weng, Use of sewage sludge ash as brick material, „Journal of 
Environmental Engineering”, 2001, nr 10, t. 127, s. 922-927 

7
 M. Perez-Carrion, F. Beaza-Brotons, J. Paya, J.M. Saval, E. Zornoza, M.V. Borracrete, P. Graces, 
Potential use of sewage sludge ash as cement replacement in precast concentrate blocks, „Materiales 
de Construction”, 2014, nr 313, t. 64, s. 15-23 

8
 L. Chen, D.F. Lin, Applications of sewage sludge ash and nano-SiO2 to manufacture tile  
as construction material, “Costruction and Building Materials”, 2009, nr 23, s. 3312-3320 

9
 C. Adam, B. Peplinski, M. Michaelis, G. Kley, F.G. Simon, Termochemical treatment of sewage sludge 
ashes for phosphorus recovery, “Waste Management”, 2009, nr 29, s. 1122-1128; G. Hudziak,  

 



976 
______________________________________________________________________________________________

 

 

Nowym kierunkiem wykorzystania popiołów ze spalenia komunalnych osadów 
ściekowych jest ich zeolityzacja,

12
 która jest popularnym sposobem otrzymywania 

zeolitów syntetycznych, szczególnie z surowców odpadowych, takich jak popiół 
lotny z węgli,13

 popiół z łusek ryżowych,14
 popiół lotny z odpadów komunalnych.

15
 

Zeolity wyróżniają się krystaliczną strukturą zawierającą system kanałów i komór. 
Dzięki temu mają pożądane właściwości jonowymienne, adsorpcyjne, molekularno-
sitowe oraz katalityczne.

16
 Właściwości sorpcyjne i porowata struktura predy-

sponują zeolity do wykorzystania jako adsorbenty zanieczyszczeń wód lub 
ścieków.17

 Zeolity, poza selektywnością związaną z wielkością cząstek, wykazują 
selektywność zależącą od polarności cząstek. Zeolity selektywnie adsorbują wodę  
i inne polarne cząstki, adsorpcji łatwiej ulegają związki bardziej polarne.

18
 Zeolity 

znajdują zastosowanie między innymi w przemyśle chemicznym, medycynie, 
rolnictwie oraz inżynierii środowiska. 

Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania w inżynierii środowiska 
popiołu z osadów ściekowych po procesie zeolityzacji, tj. jako sorbentu metali 
ciężkich z wód.  

 
Materiał i metody  
Osady ściekowe pochodziły z komunalnej oczyszczalni ścieków w Sitkówce-

Nowiny, do której dopływają ścieki z aglomeracji Kielce. Pobrane osady ściekowe 
wysuszono w suszarce laboratoryjnej w temperaturze 105

o
C, następnie osady 

ściekowe rozdrobniono do frakcji <125µm oraz spalono w elektrycznym piecu 
laboratoryjnym w temperaturze 980

o
C. Całkowity czas przebywania próby w piecu 

był sumą czasu nagrzewania się pieca, czasu przebywania w temperaturze 980
o
C 

(tj. 11 minut) i ostygnięcia pieca do 20
o
C. Otrzymany popiół z osadów ściekowych 

poddano zeolityzacji metodą fuzji, zgodnie z metodyką przedstawioną w pracach.
19

 
 

                                                                                                                                                    
K. Gorozda, Z. Wzorek, Główne kierunki w zastosowaniu popiołów po termicznej obróbce osadów 
ściekowych, „Czasopismo Techniczne. Chemia”, 2012, t. 16, s. 45-50 

10
 P. Falaciński, Możliwości zastosowania popiołów fluidalnych przy realizacji przesłon przeciwfiltra-
cyjnych w obiektach ochrony środowiska, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo 
I Inżynieria Środowiska”, 2011, nr 3/III, t. 58, s. 33-40 

11
 M. Munjed, AI-Sharif, F. Mousa Attom, A geoenvironmental application of burned wastewater sludge 
ash in soil stabilization, “Environmental Earth Sciences”, 2014, nr 5, t. 71, s. 2453-2463 

12
 J. Latosińska, Zeolitization of sewage sludge ash with a fusion method, “Journal of Ecological 
Engineering”, 2016, nr 17, s. 138-146; J. Latosińska, Limitation of environmental impact of ashes  
from combustion sewage sludge by synthesis of zeolites, E3S Web of Conferences 14, Energy and 
Fuels 2016, nr 14, 2017 

13
 A. Molina, C. Poole, A comparative study using two method to produce zeolites from fly ash, “Minerals 
Engineering”, 2004, nr 17, s. 167-173 

14
 P. Thuadaij, A. Nuntiya, Preparation and characterization of faujasite using fly ash and amorphous 
silica from rice husk ash, “Procedia Enginneering”, 2012, nr 32, s. 1026-1032 

15
 L. Deng, Q. Xu., H. Wu., Synthesis of zeolite-like material by hydrothermal and fusion methods using 
municipal solid waste fly ash, “Procedia Environmental Sciences”, 2016, nr 31, s. 662-667 

16
 L. Badura, W. Franus, Usuwanie substancji ropopochodnych przez sorbenty zeolitowe, T. Bajeda,  
E. Hycnar (red.), ”Sorbenty mineralne”, Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne 
Technologie. Kraków 2015 

17
 M. Woźniak, A. Seweryn, Właściwości sorpcyjne modyfikowanych popiołów w węgla kamiennego, 
”Gospodarka Surowcami Mineralnymi”, 2008, nr 24, s. 339-346 

18
 L. Badura, W. Franus, Usuwanie…, op. cit. 

19
 J. Latosińska, Zeolitization…, op. cit., s. 138-146; J. Latosińska, Limitation..., op. cit. 
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Ustalono skład fazowy materiałów badawczych, wykorzystując metodę dyfra-
ktometrii rentgenowskiej (XRD). Identyfikację faz mineralnych przeprowadzono  
na podstawie porównania zarejestrowanych dyfraktogramów z wartościami odnie-
sienia w bazie danych ICDD PD-2 i PDF-4 + 2014. 

Ponadto, badania obejmowały określenie składu ziarnowego prób. Analizę 
granulometryczną wykonano metodą dyfrakcji laserowej, za pomocą urządzenia 
Mastersizer 3000. Badania prowadzono na mokro. Zastosowano przystawkę 
dyspergującą Hydro EV. Elementem składowym przystawki jest zbiornik, w którym 
umieszczano badaną próbę i dyspergant (woda destylowana). Mieszadło, 
znajdujące się w zbiorniku, recyrkulowało badaną próbę do celi pomiarowej, w celu 
przeprowadzenia pomiaru przez jednostkę optyczną. Zadaniem jednostki optycznej 
było oświetlenie próby czerwonym światłem laserowym i światłem niebieskim,  
a następnie zebranie danych w postaci wzoru rozproszenia światła wygenero-
wanego na skutek obecności cząstek próby w układzie przy użyciu detektorów  
i przetworzenie uzyskanych danych przez oprogramowanie Mastersizera, w celu 
uzyskania dokładnej informacji o wielkościach cząstek badanych prób.

20
 

Pomiary potencjału elektrokinetycznego wykonano wykorzystując technikę 
laserową (Laser Doppler Velocimetry), połączoną z analizą fazową światła rozpra-
szanego na cząstkach fazy stałej zawiesiny do pomiaru ruchliwości elektro-
foretycznej. Badania wykonano za pomocą urządzenia Zetasizer Nano firmy 
Malvern. Pomiar prowadzony był w jednorazowych poliwęglanowych celkach 
pomiarowych, z wbudowanymi na stałe elektrodami. Badany materiał, zawieszony 
w wodzie zdejnizowanej, poddawany był działaniu pola elektromagnetycznego. 
Pod wpływem przyłożonego pola, cząstki poruszały się z charakterystyczną 
prędkością, tzw. ruchliwością elektroforetyczną automatycznie przeliczaną  
na potencjał elektrokinetyczny.

21
 

Badanie sorpcji metali ciężkich prowadzono metodą statyczną. Polegało  
ono na odważeniu do kolbki Erlenmayera o pojemności 100 ml – próby w ilości 
0,03 g s.m., a następnie wymieszaniu z przygotowanym roztworem metalu 
ciężkiego o stężeniu 5 mg/dm

3
. Stężenie jonów metali dobrano tak, aby było 

większe od dopuszczalnych ilości w ściekach odprowadzanych do wód lub  
do ziemi

22
 oraz w wodach powierzchniowych, wykorzystywanych do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.23
 Następnie próby umieszczono  

na wytrząsarce laboratoryjnej typu EIMI Sky Line. Przyjęto czasy wytrząsania  
10, 20, 30, 60, 120 i 240 minut. Zastosowano szybkość wytrząsania 150 obrotów 
na minutę w temperaturze pokojowej oraz pod ciśnieniem atmosferycznym.  
Po upływie zadanego czasu, próby poddano przesączaniu na sączkach średnich. 
 
 
 
 

                                                           
20

 Instrukcja obsługi urządzenia Mastersizer 3000 
21

 Instrukcja obsługi urządzenia Zetasizer Nano 
22

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego, Dz. U., poz. 1800, 2014 

23
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia, Dz. U., nr 204, poz. 1728. 2002 
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Zawartość metali ciężkich w uzyskanych ekstraktach oznaczono na spektro-
fotometrze emisyjnym ze wzbudzoną plazmą ICP-OES Perkin-Elmer Optima 
8000.

24
 Procentowy stopień usunięcia metalu z roztworu obliczono korzystając  

ze wzoru:
25

 
 

  =
!"#!$

!"
% 100, 

gdzie 
co – wyjściowe stężenie metalu w roztworze (mg/dm

3
), 

ck – końcowe stężenie metalu w roztworze po sorpcji (mg/dm
3
).  

  
Wyniki badań i dyskusja  
Wyniki analizy granulometrycznej surowego popiołu z osadów ściekowych 

oraz po procesie zeolityzacji przedstawiono w postaci krzywej sumowej i krzywej 
rozkładu ziarnowego na rysunkach nr 1 i 2. Rozkład uziarnienia popiołu z osadów 
ściekowych, poddany zeolityzacji, jest jednorodny z wyraźnym maksimum piku 
przy wartości około 110 μm, w przeciwieństwie do próby surowego popiołu  
z osadów ściekowych (Rysunek nr 1). Rozkład uziarnienia surowego popiołu jest 
bimodalny, z dominującymi ziarnami o rozmiarach 50 i 450 μm (Rysunek nr 2.).  

Udział procentowy największych cząstek z przedziału (1000-2000)μm obu 
badanych prób równał się 0, natomiast udział procentowy cząstek z przedziału 
(500-1000)μm wynosił 6% dla popiołu z osadów przed zeolityzacją oraz 5% po 
procesie zeolityzacji. Udział procentowy cząstek z przedziału (250-500)μm wynosił 
7% – popiół surowy oraz 21% – popiół po zeolityzacji (Rysunek nr 3). Udział 
cząstek od 100 do 250μm wynosił 14% dla próby popiołu z osadów oraz 37% dla 
próby po zeolityzacji. W przypadku przedziału (50-100)μm, udział ten kształtował 
się na poziomie 23% (popiół po zeolityzacji) oraz 29% (popiół z osadów przed 
zeolityzcją). Cząstki o wymiarach od 2 do 50μm stanowiły 13% (popiół z osadów 
przed zeolityzcją) oraz 44% (popiół po zeolityzacji). Cząstki o najmniejszych 
średnicach, tj. poniżej 2 μm, stanowiły udział 73% dla popiołu z osadów 
ściekowych przed zeolityzacją, a 36% po zeolityzacji.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24

 PN-EN ISO 15587:2002. Water quality. Digestion for the determination of selected elements in water. 
Part 1: Aqua regia digestion; PN-EN ISO 11885:2009. Jakość wody – Oznaczanie wybranych 
pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną 

25
 Z. Adamczyk, E. Gruchciak, K. Loska, K. Nowińska, Sorpcja metali ciężkich na syntetycznym zeolicie 
typu NaP1, „Górnictwo i Geologia”, 2011, nr 6, s. 5-12 
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Rysunek nr 1: Krzywa sumowa składu ziarnowego badanych prób 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Rysunek nr 2: Krzywa rozkładu ziarnowego badanych prób 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek nr 3: Udział procentowy frakcji badanych prób 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

W próbie popiołu surowego zidentyfikowano fazę dolomitu, hematytu, tlenku 
krzemu, kalcytu oraz fosforanu wapnia i magnezu, natomiast w próbie popiołu 
poddanego zeolityzacji zidentyfikowane fazy to hydroxysodalit oraz apatyt. Hydro-
ksysodalit wykazuje podobną strukturę do sodalitu.

26
 Rozmiar porów hydoksy-

sodalitu jest mniejszy niż na przykład zeolitu NaA. Cecha ta czyni go interesującym 
materiałem do rozdzielania małych cząsteczek, takich jak H2 z płynnych mie-
szanin.

27
 

Badany popiół z osadów ściekowych charakteryzował się ujemnym 
potencjałem elektrokinetycznym na poziomie -25,3±0,3mV. Zeolityzacja popiołu  
z osadów ściekowych spowodowała spadek potencjału elektrokinetycznego  
do wartości -40,1±0,6mV. Zdecydowany wpływ na ładunek powierzchniowy mają 
jony potencjałotwórcze, takie jak H+ i OH-. Podczas procesu zeolityzacji, z matrycy 
popiołu z osadów ściekowych migrowały jony elektroujemne, natomiast wzrost 
odczynu podczas sorpcji metali na próbie zmodyfikowanego popiołu spowodował 
zmianę kompleksów elektrododatnich na elektroujemne, które zwiększają stopień 
usunięcia jonów z roztworu.

28
 

 

                                                           
26

 D. Kundu, B. Dey, M.K. Naskar, M. Chatterjee, Emulsion-Derived Urchin-Shaped Hydroxy Sodalite 
Particles, “Materials Letter”, 2010, nr 64, s. 1630-1633 

27
 B. Behroz, B.A. Akbar, A.N. Pejman, Synthesis and Seeding Time Effect on the Inter-Crystalline 
Structure of Hydroxy-Sodalite Zeolite Membranes by Single Gas (H2 and N2) Permeation, “Iran 
Journal Chemistry and Chemical Engineering”, 2009, nr 28, s. 1-12 

28
 R. Świderska-Dąbrowska, R. Schmidt, Wpływ modyfikacji zeolitów na ich właściwości fizyko-
chemiczne, „Rocznik Ochrony Środowiska”, 2012, nr 14, s. 460-470 
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Rysunek nr 4: Procent redukcji stężenia metali ciężkich z roztworów na surowym 

popiele z osadów ściekowych 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Rysunek nr 5: Procent redukcji stężenia metali ciężkich z roztworów na popiele  

z osadów po procesie zeolityzacji 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela nr 1: Wartości graniczne metali ciężkich w wodzie do zaopatrzenia ludności 

przeznaczonej do spożycia29
 

 

Wartości graniczne Ni Cd Cu Pb 

Zalecane, mg/l - 0,001 0,02 - 

Dopuszczalne, mg/l 0,05 0,005 0,05 0,05 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Początkowe stężenie niklu było stukrotnie większe od dopuszczalnego  
w wodach do zaopatrzenia ludności i przeznaczonej do spożycia (Tabela nr 1). 
Procent redukcji stężenia niklu dla próby surowego popiołu z osadów ściekowych 
nie przekroczył 32%. Redukcja stężenia niklu, w wyniku sorpcji na popiele 
modyfikowanym, była od 68,96 do 89,47%. Najmniejsze stężenie niklu uzyskano  
w roztworze w wyniku sorpcji prowadzonej przez 120 i 240 minut na popiele  
po zeolityzacji. Zmiany stężenia niklu w roztworze, wraz z upływem czasu, 
świadczą o tym, że wydłużenie czasu sorpcji nie przyczyniło się do istotnego 
spadku stężenia niklu. Wydłużeniu czasu sorpcji z 60 minut do 240 minut 
towarzyszył wzrost procentu redukcji stężenia niklu z 82,6% do 89,5%.  

Stężenie kadmu w roztworze przed procesem było 5000 razy większe  
od zalecanego oraz 1000 razy większe od dopuszczalnego stężenia tego metalu  
w wodach przeznaczonych do spożycia (Tabela nr 1). Po sorpcji prowadzonej  
na surowym popiele, najmniejsze stężenie kadmu uzyskano po 30. minutach. 
Wydłużenie trwania procesu do 60 minut spowodowało spadek wartości stopnia 
redukcji do 44,95%. Dalszy upływ czasu procesu sorpcji spowodował wzrost 
stopnia redukcji kadmu w roztworze do poziomu 50%. Po 10 minutach sorpcji 
prowadzonej na popiele po zeolityzacji, procent redukcji stężenia kadmu był 
powyżej 96%. Wydłużenie czasu procesu sorpcji do 20 minut spowodowało spadek 
wartości procentu redukcji stężenia kadmu do 55%. Z kolei wydłużenie czasu 
procesu do 60 minut przyczyniło się do wzrostu wartości procentu redukcji stężenia 
do ponad 97%. Dalsze trwanie procesu nie wpłynęło na zwiększenie redukcji 
stężenia kadmu do wartości ponad 99,4%. Można założyć, że zmiany stężeń 
kadmu, wraz z upływem czasu sorpcji, spowodowane były ustalaniem się 
równowagi tego procesu. 

Stężenie miedzi w roztworze przed sorpcją było 250 razy większe od 
zalecanego i 100 razy większe od dopuszczalnego stężenia miedzi w wodach 
przeznaczonych do spożycia (Tabela nr 1). Najmniejszą redukcję stężenia miedzi, 
w wyniku sorpcji na surowym popiele, otrzymano po 20. minutach – 35,2%. Wraz  
z upływem czasu procesu sorpcji, stężenie miedzi w roztworze zmieniało się  
od 61,9 do 68,1%. Powodem mogły być reakcje oddawania jonów metalu przez 
sorbent z powrotem do roztworu. 100% redukcję stężenia miedzi, w wyniku sorpcji 
na popiele po zeolityzacji, otrzymano dla czasu procesu sorpcji 10 minut. 
Wydłużenie czasu procesu do 20 minut spowodowało 99,9% redukcję miedzi. 
Czas sorpcji na zmodyfikowanym popiele od 30 do 240 minut ponownie 
spowodował 100% redukcję miedzi z roztworu.  

Początkowe stężenie ołowiu w roztworze było 100 razy większe od dopusz-
czalnego w wodach przeznaczonych do spożycia (Tabela nr 1). Sorpcja ołowiu na 
surowym popiele z osadów zależała od czasu procesu. Dla dziesięciominutowego 

                                                           
29

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań…, op. cit.  
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czasu sorpcji, redukcja stężenia ołowiu w roztworze wynosiła 75,5%, a dla 30 
minut – 88,8%. Wydłużenie procesu do 60 minut spowodowało spadek redukcji 
stężenia niklu do 87,1%. Dalsze wydłużenie czasu trwania procesu sorpcji 
spowodowało wzrost redukcji stężenia niklu dla 120 minut – do 91,8%, a dla 240 
minut – do 93,5%. Redukcja stężenia ołowiu na popiele po zeolityzacji była 
powyżej 99,8%. Wydłużenie czasu procesu sorpcji nie wpłynęło istotnie na zmianę 
wartości stężenia tego metalu w roztworze.  

 
Podsumowanie i wnioski 
Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie następujących 

wniosków: 
- zeolityzacja popiołu z osadów ściekowych spowodowała korzystny spadek 

wartość potencjału elektrokinetycznego, tj. w porównaniu do wartości 
potencjału elektrokinetycznego surowego popiołu z osadów była mniejsza 
o ponad 50%; 

- zeolityzacja popiołu z osadów ściekowych była efektywnym sposobem 
powodującym wzrost redukcji stężenia metali ciężkich z roztworów,  
w porównaniu do procesu realizowanego na surowym popiele z osadów; 

- redukcja stężenia metali w roztworach po procesie sorpcji na surowym 
popiele była w następującej kolejności rosnącej Ni<Cd<Cu<Pb, a na 
popiele z osadów po procesie zeolityzacji kolejność przedstawiała się 
następująco: Ni<Cd<Cu=Pb; 

- zeolityzacja popiołu z osadów ściekowych korzystnie wpływa na zmianę 
właściwości sorpcyjnych tego odpadu. W wyniku zeolityzacji, popiół z osa-
dów ściekowych może być wykorzystywany do usuwania metali ciężkich  
z wód.  

 
Streszczenie  
Do biomasy zalicza się komunalne osady ściekowe, które są nieuniknionym 

produktem ubocznym oczyszczania ścieków. Właściwości tego odpadu oraz 
ograniczenia deponowania go na składowiskach powodują wzrost zainteresowania 
metodami termicznymi, szczególnie spalaniem z odzyskiem energii. W pracy 
przedstawiono wyniki badań sorpcji wybranych metali ciężkich na popiele  
z osadów ściekowych, po zeolityzacji metodą fuzji. Redukcja stężenia metali 
ciężkich w roztworach wynosiła 89% dla Ni, 99% dla Pb i Cd oraz 100% dla Cu.  
W wyniku zeolityzacji, popioły z osadów ściekowych mogą być wykorzystywane  
do usuwania metali ciężkich z wód.  

Słowa kluczowe: popiół z osadów ściekowych, zeolityzacja, sorpcja, metale 
ciężkie  

 
Summary 
Biomass includes municipal sewage sludge which is an inevitable by-product 

of wastewater treatment. The properties of this waste and the restrictions on its 
depositing in landfills lead to the increased interest in thermal methods, particularly 
combustion with energy recovery. The paper presents results of sorption of heavy 
metals on sewage sludge ash after zeolitization by fusion method. The reduction 
 
  



984 
______________________________________________________________________________________________

 

 

of heavy metal concentrations in solutions was 89% for Ni, 99% for Pb and Cd, and 
100% for Cu. As a result of zeolitization, sewage sludge ash can be used  
to remove heavy metals from water.  

Key words: sewage sludge ash, zeolitization, sorption, heavy metals 
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DIAGNOSTYKA WIZYJNA PRZEWODÓW LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA 
 
 
Wprowadzenie 
W ostatnich latach, co roku notowany jest wzrost zapotrzebowania na energię 

elektryczną. Rośnie także jej znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa. Wymaga 
to ciągłych inwestycji ze strony państwa, zarówno w nowe źródła energii 
konwencjonalnej jak i pozyskanej z OZE. Inwestycje te powinny być realizowane  
w perspektywie długofalowej z jednoczesnym uwzględnieniem trendów lokalnych  
i światowych. Istotnym elementem systemu energetycznego są napowietrzne sieci 
energetyczne, które są łącznikiem pomiędzy wytwórcą a odbiorcą końcowym. 
Ponieważ większość energii elektrycznej produkowana jest w znacznym oddaleniu 
od konsumentów końcowych, konieczne jest wykorzystanie linii przesyłowych  
w procesie jej dystrybucji. Kluczową rolę pełnią tutaj przesyłowe linie wysokiego 
napięcia.  

Tak samo ważnym zadaniem jakim jest budowa nowych elementów systemu 
elektroenergetycznego, 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. Ze względu  
na to, że przesył energii elektrycznej jest kluczowy dla przemysłu, ekonomii oraz 
obronności państwa, przerwy w dostawie energii, spowodowane awariami linii 
napowietrznych, mogą mieć katastrofalne następstwa w skali całego kraju. 
Bezpieczeństwo oraz stabilność pracy linii wysokiego napięcia może mieć także 
znaczący wpływ na warunki oraz komfort życia obywateli. Aby zapobiegać 
przerwom w dostawie energii elektrycznej oraz skracać ich czas do absolutnego 
minimum, firmy dystrybuujące energię elektryczną, powinny prowadzić regularne, 
szczegółowe oraz rutynowe inspekcje linii napowietrznych.

1
 

Ze względu na specyfikę infrastruktury elektroenergetycznej (rozległy obszar, 
złożona budowa, ekspozycja na różnego typu oddziaływania, itp.), jest to skompli-
kowane i czasochłonne zadanie, wymagające wiedzy eksperckiej oraz zastoso-
wania odpowiednich środków technicznych. Część prac diagnostycznych i monito-
rujących, realizowana jest na liniach będących pod napięciem, dlatego są to prace 
z narażeniem życia ludzkiego. Z tego powoduwszelkie prace pozwalające  
na automatyzację procesów diagnostyki i monitoringu linii są problemem bardzo 

                                                           
1
 S. Anjum, A Study of the Detection of Defects in Ceramic Insulators Based on Radio Frequency, 2014; 
J. Lee, J. Park, B. Cho, K. Oh, Development of Inspection Tool for Live-line Insulator Strings in 154kV 
Power Transmission Lines Keywords, Power, 2007, vol. 7, no. 1; M. Oberweger, A. Wendel,  
H. Bischof, Visual Recognition and Fault Detection for Power Line Insulators, Computer Vision Winter 
Workshop, 2014; X. Wang, Y, Zhang, Insulator Identification from Aerial Images Using Support Vector 
Machine with Background Suppression, International Conference on Unmanned Aircraft Systems, 
2016 
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aktualnym.
2
 Rozwój różnego typu systemów wizyjnych służących do obserwacji 

przestrzeni publicznej i ochrony różnych obiektów oraz gwałtowny rozwój syste-
mów komunikacyjnych, stwarzają przesłanki do ich szerokiego zastosowania  
w elektroenergetyce,

3
 w połączeniu z technikami komputerowej analizy obrazu. 

Kompleksowe rozpoznawanie stanu obiektów infrastruktury elektroenergetycznej 
na obrazach cyfrowych, umożliwia szeroką gamę potencjalnych zastosowań,  
np. precyzyjne pomiary położenia elementów konstrukcyjnych linii, monitoring 
wspomagający systemy wczesnego ostrzegania, czy też kontrola stanu technicz-
nego i lokalizacja uszkodzeń w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych. Kontrola 
stanu określonych obiektów z wykorzystaniem zaawansowanych metod przetwa-
rzania, wymaga opracowania dedykowanych rozwiązań dla poszczególnych 
elementów konstrukcyjnych linii elektroenergetycznych. 

 
Budowa przewodów i linii wysokiego napięcia 
Transmisja energii elektrycznej może odbywać się za pomocą linii 

napowietrznych lub podziemnymi kablami. Ze względu na koszty w większości  
w transporcie energii elektrycznej wykorzystuje się linie napowietrzne. Istnieją 
jednak tendencje do wykorzystywania kabli podziemnych w miastach, gdzie  
z uwagi na gęstość zabudowy i rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną brakuje 
możliwości wygospodarowania miejsca na poprowadzenie napowietrznej linii 
elektro-energetycznej. Napowietrzne linie elektroenergetyczne są elementem 
transportującym oraz dystrybuującym energię elektryczną od wytwórcy (elektrowni) 
do odbiorcy. Całościowo układ łączący wytwórcę z odbiorcą tworzy system 
elektroenergetyczny. Linia napowietrzna składa się z trzech głównych kompo-
nentów: przewodów przewodzących i odgromowych, wieży przesyłowych oraz 
izolatorów. Na rysunku nr 1 zaznaczono elementy, które składają się na linię 
napowietrzną wysokiego napięcia. 

Konstrukcją wsporczą linii jest słup, posiadający jeden lub kilka poprzecz-
ników do których przymocowane są izolatory podtrzymujące przewody robocze. 
Wyróżnia się kilka rodzajów słupów w zależności od celu ich przeznaczenia  
i są to: słupy przelotowe, odporowe, odporowo-narożne, krańcowe i rozgałęźne. 
Dodatkowo każdy słup wyposażony jest w ochronę odgromową w postaci 
uziemienia.  

 
 
 
 

                                                           
2
 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 

3
 S. Zator, P. Michalski, M. Lasar, Linking chromatic images with spatial data. PAK, vol. 11, s. 962-964, 
2012; S. Zator, P. Michalski, Pomiar zmian topologii obiektów na podstawie wyznaczania parametrów 
położenia markerów. PAK, vol. 12, s. 1480-1482. 2011; M. Tomaszewski, M. Krawiec, Detection  
of linear objects based on computer vision and Hough transform, “Przegląd Elektrotechniczny” 
(Electrical Review), vol. 88 10b, 2012; J. Osuchowski, Insulator detection based on hog features 
descriptor, “Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa”, vol. 34, s. 1176-1186, 
2017; S. Zator, R. Gasz, A analysis of the geometry HV power line uploaded with used high resolution 
images. PPM 2014, s. 127-130 
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Rysunek nr 1: Słup dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV zawieszonej  

na słupach Z52 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Przewody robocze, czyli te, które odpowiedzialne są za przesył energii 
elektrycznej to inaczej przewody fazowe. Są one dobrze izolowane przez 
otaczające je powietrze. Wystarczy zatem podwiesić je na odpowiednio dużej 
wysokości, aby zapobiec porażeniu ludzi i zwierząt. Im wyższe napięcie linii 
przesyłowej, tym większa wysokość zawieszenia przewodów. Jednocześnie słupy 
wsporcze, na których jest zawieszona linia przesyłowa, muszą być wyższe. Innym 
rodzajem przewodów są przewody odgromowe. Przewody te, montowane są  
w górnej części konstrukcji wsporczej (słupa) i są z nią bezpośrednio połączone. 
Jako że słupy są uziemione, przewody odgromowe pełnią rolę ochronną dla 
przewodu fazowego przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi, będąc 
swoistego rodzaju piorunochronem. Przewody odgromowe zastępowane są często 
przewodami światłowodowymi typu OPGW (z ang. Optical Ground Wire).

4
 

Najważniejszym elementem napowietrznej linii wysokiego napięcia są 
przewody fazowe, gdyż to one są wykorzystywane do dostarczania energii 
elektrycznej do odbiorców końcowych. W zależności od miejsca oraz warunków  
w jakich przebiega linia, stosuje się odpowiednie konstrukcje przewodów oraz 
materiały, z których są one wykonane. Przewody robocze linii napowietrznych 
wykonuje się z materiałów charakteryzujących się nie tylko dużą konduktywnością, 

                                                           
4
 K. Korzeń, Badania niskotemperaturowego pełzania przewodowych stopów AlMgSi w warunkach 
zmiennego naprężenia i temperatury. Kraków 2015; PSE Operator S.A.: Linie i stacje 
elektroenergetyczne w środowisku człowieka – informator, wyd. 4. Warszawa 2008; T. Knych, 
Elektroenergetyczne przewody napowietrzne. Teoria – Materiały – Aplikacje. Kraków 2010 
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ale również odpornością na działania atmosferyczne i chemiczne, odpornością  
na drgania oraz dużą wytrzymałością mechaniczną. Materiałami przewodzącymi 
prąd elektryczny są przede wszystkim srebro, miedź i aluminium. Spośród 
wymienionych najwyższą przewodnością charakteryzuje się srebro. Surowiec ten 
ze względu na słabe własności mechaniczne oraz wysoką cenę nie jest stosowany 
w analizowanym typie aplikacji elektrycznych. Miedź pomimo dużo lepszych 
własności mechanicznych i bardzo dobrej przewodności elektrycznej w porównaniu 
do aluminium posiada pewne wady. Są to wysoka cena i niekorzystny stosunek 
przewodności elektrycznej i wytrzymałości mechanicznej do masy przewodu. 
Przewody do elektroenergetyki napowietrznej ze względu na stosowane materiały 
można podzielić na przewody jednorodne i złożone. Obecnie, do przesyłu energii 
elektrycznej w liniach napowietrznych, wykorzystuje się głównie gołe przewody 
stalowo-aluminiowe. Są to linki, czyli przewody wielodrutowe, składające się ze 
stalowego rdzenia i oplotu aluminiowego. Stalowy rdzeń przejmuje obciążenia 
mechaniczne, a prąd przewodzony jest głównie przez część aluminiową przewodu. 
Przewody jednorodne w swej budowie posiadają druty wykonane z tego samego 
materiału, które pełnią zarówno funkcję nośną przewodu jak i przewodzącą prąd 
elektryczny. Najczęściej wykonuje się je ze stopów aluminium. Przykładami 
przewodów jednorodnych są przewody AAC lub AAAC.

5
 Procentowy udział 

rożnych rodzajów przewodów w liniach powyżej 100 kV przedstawiono na rysunku 
nr 2. 

 

Rysunek nr 2: Przewody wykorzystywane w istniejących instalacjach powyżej 100kV 
 

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

2, 1998, TF 12-1 
 

Jak przedstawiono na Rysunku nr 2. największy udział w rynku mają 
przewody ACSR (z ang. Aluminium conductor steel-reinforced cable), są to właśnie 
wspomniane wcześniej przewody aluminiowe z rdzeniem stalowym. W celu 
zwiększenia obciążalności prądowej przewodu stosuje się często zamianę 
tradycyjnych drutów okrągłych na druty profilowe (np.: trapezowe). W rezultacie 
można uzyskać o ok. 20-25% więcej materiału przewodzącego dla tej samej 
średnicy przewodu.

6
 

 

                                                           
5
 K. Korzeń, Badania…, op. cit. 

6
 Materiały firmowe – Zircon Poland Sp. z o.o: Porównanie przewodów ACSS/TW i ZTACSR/TW”. 
Warszawa 2013 
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Uszkodzenia przewodów i klasyczne metody ich diagnostyki  
Linie napowietrzne, podczas swojej pracy, narażone są na różnego rodzaju 

uszkodzenia, uniemożliwiające ich dalszą eksploatację. Mogą to być uszkodzenia 
mechaniczne słupów i izolatorów, zerwanie albo splątanie się przewodów 
spowodowane wiatrem lub szadzią. Uszkodzenia te są przyczyną niebezpiecznych 
w skutkach zwarć międzyfazowych i doziemnych, ale są zwykle stosunkowe łatwe 
do zlokalizowania, wystarczy poruszać się wzdłuż trasy określonego odcinka linii. 
Aby odpowiedzieć na pytanie jakie uszkodzenia występują w przewodach linii 
napowietrznych, należy wpierw określić czynniki, które mają wpływ na przewód. 
Czynniki te przedstawiono na rysunku nr 3. 

 

Rysunek nr 3: Czynniki degradacyjne wpływające na przewody linii napowietrznych 

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

Kluczem diagnostyka PSE Inwestycje 
 

Wpływ wymienionych na rysunku nr 3. czynników degradacji przewodów 
został przedstawiony na rysunku nr 4. 

 

Rysunek nr 4: Wpływ czynników degradacji przewodów 

 
Źródło: Na podstawie: B. Dudek Efektywność pracy urządzań elektroenergetycznych. 

Kluczem diagnostyka PSE Inwestycje 
 

Praca przewodu, w stale zmieniających się warunkach temperatury  
i naprężenia, może powodować trwałe przyrosty jego długości i w konsekwencji 
ryzyko awarii. Przewód zawieszony w przęśle, pracuje w stale zmieniających  
się warunkach atmosferycznych oraz prądowych, może to znacząco wpływać  
na temperaturę oraz naprężenie przewodu. Nie bez znaczenia jest tutaj czynnik 
czasu. Bowiem długotrwałe okresy eksploatacji przewodu, powodują trwałe 
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wydłużanie jego długości w wyniku zachodzącego zjawiska pełzania. W efekcie 
może dojść do niebezpiecznego przybliżania się przewodu do ziemi lub obiektów 
znajdujących się w najbliższym otoczeniu, co grozi elektrycznym przebiciem  
lub zerwaniem linii.

7
 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na pojawianie się zmian naprężenia 
przewodu w przęśle linii napowietrznej jest występujące okresowo jego oblodzenie. 
Oblodzenie (sadź) definiuje się jako osad szronowy bądź lodowy gromadzący się 
na obwodzie przewodu. Rozróżnia się kilka typów sadzi takich jak: mokry śnieg, 
miękki szron, szklisty lód i twardy szron. Każdy z typów oblodzenia wpływa  
na powiększanie ciężaru przewodu oraz jego średnicy, zwiększając tym samym 
powierzchnię wystawioną na działanie wiatru. Warunki atmosferyczne, w których 
występuje sadź, to zakres temperatur od 0°C do -15°C, z czego temperatura -5°C, 
uznawana jest za temperaturę, w której najczęściej i w największej ilości występuje 
oblodzenie przewodów.

8
 

Następnym czynnikiem mającym wpływ na degradację przewodów jest 
agresja chemiczna, która objawia się korozją rdzenia przewodu, degradacją 
powłoki przewodzącej oraz pokrycia przewodu szkodliwymi tlenkami. Diagnostyka 
w tym zakresie bazuje na sporządzaniu map zabrudzenia oraz określeniu 
sąsiedztwa obiektów przemysłowych, które będą miały wpływ degradacyjny  
na przewód.

9
 

Innym ważnym czynnikiem wpływający na pracę przewodu jest wiatr. Jego 
działanie może prowadzić w ekstremalnych sytuacjach nawet do zerwania 
przewodu. Struga wiatru działająca na przewód, wywołuje różnego rodzaju 
drgania, między innymi: podskok przewodu, wibracja przewodu (drgania eolskie)  
i galopowanie (taniec przewodu). Podskok przewodu występuje podczas nagłego 
odciążenia linii elektroenergetycznej, np.: w skutek nagłego oderwania sadzi od 
powierzchni przewodu. Pojedynczy impuls wywołuje krótkotrwałe drgania o dużej 
amplitudzie. Z kolei taniec przewodów charakteryzują drgania o dużej amplitudzie, 
dużej długości fali i małej częstotliwości. Ten typ drgań powstaje w warunkach 
marznącego deszczu, który pod wpływem działającej siły wiatru gromadzi  
się niesymetrycznie w postaci lodu na przewodzie. W efekcie zmienia się 
aerodynamika sił działającego wiatru na przewód, wychylając go prostopadle do 
kierunku wiatru. Głównym i podstawowym zagrożeniem wiatrowym dla przewodów 
elektroenergetycznych są drgania eolskie. Ten typ drgań wywołuje wiatr wiejący  
w kierunku prostopadłym do linii przewodu, charakteryzujący się drganiami o małej 
amplitudzie, małej długości fali i dużej częstotliwości. Bezpośrednim czynnikiem 
powodującym drgania eolskie przewodu są odrywające się wiry powietrza 
opływające przewód. Powstają one po zawietrznej stronie przewodu i noszą nazwę 
wirów Karmana. Pojawienie się drgań eolskich w przewodach linii napowietrznej 
wywołuje zmienne naprężenia, a te w konsekwencji przyczyniają się do zmęczenia 
materiału oraz występowania tzw. zjawiska frettingu (korozja cierna) tj, powierzch-

                                                           
7
 K. Korzeń, Badania…, op. cit. 

8
 PN-EN 50341-3-22:2010 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV 
-- Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych; PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne 
linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45kV. Część 1: Wymagania ogólne – Specyfikacje 
wspólne, PKN. Warszawa 

9
 B. Dudek, Efektywność pracy urządzeń elektroenergetycznych. Kluczem diagnostyka PSE Inwestycje. 
Warszawa 2013 
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niowego zacierania się stykających drutów w przewodzie. Fretting obniża 
wytrzymałość zmęczeniową przewodu i skraca jego żywotność.

10
 

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 mechanicznychwpływających  
na degradację przewodów wyróżniamy: rozmietlenie, zerwanie, przestrzelenie  
oraz pełzanie przewodów. Sposobem diagnozowania narażeń mechanicznych  
są pomiary oraz monitoring zwisu oraz badanie korozji przewodu. 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.

11
 

 
Diagnostyka wizyjna przewodów linii wysokiego napięcia 
Do głównych celów stawianych nowoczesnej diagnostyce należą:  

- skracanie czasu obsługi diagnostycznej, w kontekście prac nie 
wymagających, jak i wymagających wyłączeń;  

- rozwijania systemów samo-diagnozujących;  

- optymalizacja czasu eksploatacji, w której analiza diagnostyczna współgra 
z możliwościami zaawansowanej techniki, np. prac pod napięciem;  

- zmniejszanie kosztów obsługi i wyprzedzające przeciwdziałanie szko-
dom.

12
 

W te kryteria doskonale wpisuje się diagnostyka wizyjna. Zastosowanie metod 
przetwarzania i rozpoznawania obrazów, rekonstrukcji 3D oraz bezzałogowych 
statków powietrznych UAV (z ang. unmanned aerial vehicle) pozwala na skrócenie 
czasu diagnostyki, zmniejszenie jej kosztów, a także może pozwolić w przyszłości 
na stworzenie automatycznego systemu diagnostyki. Doskonałym momentem  
na zastosowanie systemów diagnostyki wizyjnej jest inwentaryzacja linii. Przepro-
wadzenie szczegółowej inwentaryzacji naziemnej części linii elektroenergetycznej 
jest konieczne wówczas, gdy operator sieci energetycznej nie posiada aktualnej 
paszportyzacji linii sporządzonej z dokładnością wystarczającą do zaprojektowania 
nowych elementów sieci lub modernizacji sieci już istniejącej. W praktyce 
większość linii będzie wymagała dodatkowej, szczegółowej inwentaryzacji. Inwen-
taryzacja linii powinna obejmować:  

- aktualizację numeracji słupów;  

- ocenę stanu technicznego wszystkich słupów z uwzględnieniem ich okresu 
użytkowania;  

                                                           
10

 Z. Mendera, Szojda, G. Wandzik, Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektro-
energetycznych wysokiego napięcia. Warszawa 2012; A. Tarasek, Analiza obciążalności 
mechanicznej i prądowej napowietrznych przewodów elektroenergetycznych ze stopów AlMgSi. 
Kraków 2006; D. Bryant, Engineering Transmission Lines with High Capacity Low Sag ACCC 
Conductors, CTC GGlobal Corporation, 2011; T. Knych, A. Mamala, A. Nowak, Badania korozji 
ciernej drutów ze stopów AlMgSi jako czynnika limitującego żywotność mechaniczną przewodów 
napowietrznych, Rudy i Metale R55, 2010 

11
 B. Dudek, Efektywność…, op. cit. 
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 Ibidem 
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- ustalenie rodzajów słupów ze względu na ich konstrukcję (drewniany, 
stalowy, strunobetonowy etc.) oraz funkcję w linii (przelotowy, krańcowy, 
rozgałęźny, narożny); 

- ustalenie ilości, rodzajów i układu istniejących przewodów roboczych; 

- zlokalizowanie dodatkowych istniejących obciążeń słupów;  

- pomiar wysokości słupów;  

- pomiar długości przęseł;  

- pomiar zwisów przewodów fazowych.
13

 
Tak precyzyjne określenie parametrów przęsła na podstawie mapy 

poglądowej oraz zarysu linii elektroenergetycznej jest bardzo problematyczne. 
Często na mapach znajduje się informacja nt. odległości budynku od przęsła  
i przewodów, jednak brak tam informacji o pochyleniu jego dachu, co z punktu 
widzenia wymagań normatywnych również jest istotne. Ten problem nie występuje 
w przypadku skaningowych danych lotniczych. Ponieważ z łatwością można 
podejrzeć, jakim typem dachu dysponuje budynek oraz wyznaczyć odległość  
od przewodu linii.

14
 

Lotniczy skaning laserowy (z ang. ALS – Airborne Laser Scanning)  
to fotogrametryczna metoda pomiarowa, oparta na skaningu laserowym, pozwala-
jąca na zapis powierzchni terenu oraz innych obiektów w postaci chmury punktów 
stanowiącej ich reprezentację. W wyniku pomiaru, otrzymujemy bardzo dokładny 
model powierzchni. Idea działania lotniczego skaningu laserowego, opiera się  
na pomiarze odległości pomiędzy aparaturą pomiarową znajdującą się na pokła-
dzie samolotu, bądź też helikoptera, a punktami terenowymi. Skanery lotnicze 
można podzielić pod kątem danych jakie pozyskują. Pierwsze z nich pozyskują 
informacje z powierzchni lądów o miastach, lasach, drogach czy właśnie liniach 
elektroenergetycznych. Skanery tego typu określono mianem skanerów topogra-
ficznych. Drugi typ skaningu, ma za zadanie mapowanie dna zbiorników wodnych: 
jezior i mórz i są to tak zwane skanery batymetryczne, które pracują w zakresie 
światła podczerwonego i zielonego. Same jednostki lotnicze, które wyposażane  
są w skanery, zbliżone do tych, które wykonują zadania fotogrametryczne.  
W przypadku inwentaryzacji linii elektroenergetycznych dobrym rozwiązaniem 
wydaje się być korzystanie ze śmigłowców, które latają wolniej od samolotów,  
co ma istotny wpływ na gęstość i jakość pozyskiwanych danych. Istotna jest 
możliwość zatankowania śmigłowca w przygodnym miejscu.

15
 Dane ze skanerów 

oprócz współrzędnych punktu, zawierają m.in. informacje o klasie danego punktu 
oraz o intensywności odbicia w trzech zakresach widzialnej części promieniowania 
elektromagnetycznego, odpowiadających barwom niebieskiej, zielonej i czerwonej 
(wartości RGB), pozyskanych ze zdjęć lotniczych. Podstawowe dane LIDAR 

                                                           
13
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zwykle klasyfikuje się zgodnie z formatem LAS, który dzieli punkty wg. określonych 
klas.

16
 

Klasyczne systemy wizyjne składają się z dwóch podstawowych kompo-
nentów: zestawu czujników rejestrujących dane w określonym spektrum oraz 
oprogramowania, które ma za zadanie uzyskanie określonego celu, np. wskazanie 
określonych relacji w analizowanej klatce. Najpopularniejszą, a zarazem najmniej 
kosztowną wizyjną metodą diagnostyczną przewodów 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 znaczną 
odległością przewodów od obserwatora, która może przekraczać nawet  
80 m. Rejestracja w zakresie światła widzialnego wykorzystywana jest do identyfi-
kacji wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych oraz degradacji powierzchni 
przewodów. Na chwilę obecną, specjalista dokonuje oceny stanu przewodu  
na podstawie materiału video. Aktualnie, w celach inspekcyjnych, wykorzystuje  
się również bezzałogowe statki powietrzne z podwieszonymi aparatami oraz 
systemami stabilizacji. 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.

17
 Do pojazdów UAV oraz 

wspomnianych robotów, 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, głównie złącz oraz 
elementów bocznikujących. Większość kamer termowizyjnych oferuje niepewność 
pomiaru temperatury, nie mniejszą niż 2K, pod warunkiem, że prawidłowo zostaną 
ustalone i wprowadzone pozostałe parametry, takie jak współczynnik emisyjności  
i temperatura otoczenia.

18
 Gdy pomiar jest wykonywany z większej odległości, 

konieczne jest wprowadzenie temperatury otaczającego powietrza oraz współczyn-
nika 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.

19
 Kamera UV pozwala na dokładne wykrycie oraz 
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monitoring wyładowań koronowych, łukowych i powierzchniowych. Jest jednak 
bardzo rzadko wykorzystywana przez ekipy diagnostyczne, ze względu na jej duży 
koszt. 

 
Podsumowanie 
Diagnostyka przewodów linii wysokiego napięcia jest zagadnieniem niezwykle 

istotnym. Pozwala na utrzymanie krótkich czasów przestojów oraz uniknięcie 
długotrwałych awarii linii. Inspekcja oraz monitoring przewodów 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. Celowe wydaje się więc budowanie systemu diagno-
stycznego opartego o jak najszerszą gamę metod diagnostycznych, co może 
pozwolić na zidentyfikowanie rożnych rodzajów uszkodzeń. Zastosowanie 
pojazdów UAV, robotów kroczących oraz metod przetwarzania obrazu może 
pozwolić w przyszłości na stworzenie kompletnego i autonomicznego systemu 
inspekcji przewodów linii przesyłowych oraz innych elementów.  

 
Streszczenie 
Celem pracy jest zarysowanie problemów związanych z diagnostyką wizyjną 

przewodów linii wysokiego napięcia. Ponadto, artykuł zawiera opis oraz 
charakterystykę różnych typów i rodzajów przewodów spotykanych na liniach 
wysokiego i średniego napięcia. Ważnym elementem artykułu jest zestawienie 
możliwych awarii przewodów i przyczyn ich wystąpienia, a także wpływu tych 
awarii na pracę linii. Przedstawiono przegląd aktualnie wykorzystywanych metod 
diagnostycznych przewodów linii napowietrznej, a także zarysowano możliwości 
oraz prawdopodobne kierunki dalszego rozwoju. Zaprezentowano także 
możliwości zastosowania autonomicznej akwizycji danych wizyjnych na potrzeby 
energetyki. 

Słowa kluczowe: przewody wysokiego napięcia, rozpoznawanie obrazów, 
przetwarzanie obrazów, linia napowietrzna, diagnostyka 

 
Summary 
The aim of the work is to outline the problems connected with the vision 

diagnostics of high voltage wires. In addition, the article describes the different 
types of wires found on high and medium voltage lines. An important part of the 
article is the compilation of possible cable breakdowns and the causes of their 
occurrences, as well as the impact of their failure on the work of the line. A review 
of the currently used diagnostic methods of the overhead line wires, as well as the 
outlook and prospects for further development are outlined. The possibility of using 
autonomous vision data acquisition for the power industry is also presented. 

Key words: high voltage wires, computer vision, image processing, overhead 
line, diagnostics 
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MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYKI WIZYJNEJ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH LINII 

WYSOKIEGO NAPIĘCIA 
 
 
Wprowadzenie 
Przesyłanie energii elektrycznej na duże odległości wymaga wykorzystania 

napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć. System 
przesyłowy składa się głównie z linii najwyższych napięć, które są podstawowym 
elementem każdego systemu elektroenergetycznego, ale również linii wysokiego 
napięcia. Na tą chwilę nie ma innych rozwiązań pozwalających na równie 
efektywny przesył energii elektrycznej na duże odległości. Linie elektroenerge-
tyczne najwyższych napięć to linie o napięciach 220 kV i 400 kV lub wyższych; 
służą do przesyłania energii na duże odległości, ponieważ pozwalają na ograni-
czenie strat energii związanych z jej przesyłem. Jeżeli energia jest przesyłana 
bliżej, stosuje się linie wysokiego napięcia 110 kV. Z kolei linie średniego napięcia 
od 1 kV do 60 kV znajdują zastosowanie w lokalnych sieciach rozdzielczych.  
W Polsce najczęściej używa się do tego celu linii 15 kV. Według stanu na 31 
grudnia 2015 roku w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym przede wszystkim 
stosowane są napowietrzne linie najwyższych napięć:  

- 400 kV, obecnie o łącznej długości 5 984 km, 

- 220 kV, obecnie o łącznej długości 7 971 km. 
Zapewnienie stabilnych dostaw energii wymaga rozbudowy systemu sieci 

przesyłowej, dlatego program rozbudowy systemu przesyłowego uwzględnia wiele 
nowych inwestycji. Do 2025 roku PSE S.A. zamierzają wybudować w całej Polsce 
około 4600 km nowych linii 400 kV kosztem około 21 mld zł. Plany te zakładają 
również budowę lub rozbudowę 38 stacji elektroenergetycznych oraz modernizację 
2 500 km istniejących linii 400 i 220 kV. Polska traktuje rozbudowę Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego jako zadanie o najwyższym priorytecie. Działania 
te dobrze wpisują się w politykę energetyczną Unii Europejskiej, której jednym  
z czterech filarów jest rozwój sieci elektroenergetycznych. W całej Europie w ciągu 
najbliższych 10 lat konieczne będą ogromne nakłady na modernizację i rozbudowę 
sieci przesyłowych, które szacuje się na kwoty rzędu biliona euro. Priorytetem jest 
likwidacja regionów odosobnienia energetycznego, co będzie sprzyjać nie tylko 
rozwojowi handlu, ale też solidarności krajów europejskich w przypadku 
zachwiania równowagi między podażą a popytem na energię na obszarze Europy.

1
 

Równie istotnym zadaniem jakim jest budowa nowych elementów systemu 
elektroenergetycznego, jest prawidłowa eksploatacja i monitoring elementów już 
istniejących. W Polsce, za monitoring napowietrznych linii energetycznych, 
odpowiadają Polskie Sieci Energetyczne PSE S.A. Ze względu na to, że przesył 

                                                           
1
 K. Dołowy, A. Kraszewski, S. Różycki, Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć Informator dla 
administracji publicznej i społeczeństwa. Konstancin-Jeziorna 2015; KPZK. Koncepcja Przestrzen-
nego Zagospodarowania Kraju 2030. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012; Zrozumieć politykę 
Unii Europejskiej – Energia. Komisja Europejska. http://europa.eu/pol/index_pl.htm, 2013 
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energii elektrycznej jest kluczowy dla przemysłu, ekonomii oraz obronności 
państwa, przerwy w dostawie energii, spowodowane awariami linii napowietrznych, 
mogą mieć katastrofalne następstwa w skali całego kraju. Aby zapobiegać 
przerwom w dostawie energii elektrycznej oraz skracać ich czas do absolutnego 
minimum, firmy dystrybuujące energię elektryczną, powinny prowadzić regularne, 
szczegółowe oraz rutynowe inspekcje linii napowietrznych.

2
 

 
Konstrukcje wsporcze linii wysokiego napięcia 
Aby uniknąć nadmiernych strat, energia elektryczna musi być przesyłana 

liniami elektroenergetycznymi o napięciu kilkuset tysięcy woltów. Przewody linii 
przesyłowej są dobrze izolowane przez otaczające je powietrze. Wystarczy zatem 
podwiesić je na odpowiednio dużej wysokości, aby zapobiec porażeniu ludzi  
i zwierząt. Im wyższe napięcie linii przesyłowej, tym wysokość zawieszenia 
przewodów większa. Jednocześnie słupy wsporcze, na których jest zawieszona 
linia przesyłowa, muszą być wyższe. Na całym świecie prawie wszystkie linie 
elektroenergetyczne najwyższych napięć buduje się w postaci linii napowietrznych. 
Rozwiązania z wykorzystaniem linii kablowych stosuje się w miastach, gdzie  
z uwagi na gęstość zabudowy i rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną brakuje 
możliwości wygospodarowania miejsca na poprowadzenie napowietrznej linii 
elektroenergetycznej. W Polsce kablowe linie elektroenergetyczne są powszechnie 
stosowane w miastach do rozprowadzenia energii sieciami rozdzielczymi 110 kV 
lub niższych napięć. Zupełnie inaczej jest z liniami najwyższych napięć. Przypadki 
budowy takich linii jako linii kablowych są bardzo rzadkie – w Polsce są jedynie 
dwa odcinki linii kablowych 220 kV. Linie zainstalowane dotychczas to stosunkowo 
krótkie odcinki w miastach i w pobliżu lotnisk, o długości od kilkuset metrów do 
nieco ponad kilometra. Rozwijająca się technologia, jak i uwarunkowania terenowe 
związane z zasilaniem dużych aglomeracji miejskich i terenów przemysłowych 
niewątpliwie będą sprzyjały częstszemu powstawaniu linii kablowych najwyższych 
napięć. Jednak w ciągu najbliższych dekad to linie napowietrzne pozostaną 
dominującym sposobem przesyłu energii w terenie otwartym. Linia napowietrzna 
składa się z trzech głównych komponentów: przewodów przewodzących  
i odgromowych, wieży (słupów) przesyłowych oraz izolatorów.

3
 Na rysunku  

nr 1 zaznaczono podstawowe elementy, które składają się na linię napowietrzną 
wysokiego napięcia. 
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 S. Anjum, A Study of the Detection of Defects in Ceramic Insulators Based on Radio Frequency, 2014; 
J. Lee, J. Park, B. Cho, K. Oh, Development of Inspection Tool for Live-line Insulator Strings in 154kV 
Power Transmission Lines Keywords, Power, 2007, vol. 7, no. 1; M. Oberweger, A. Wendel,  
H. Bischof, Visual Recognition and Fault Detection for Power Line Insulators, Computer Vision Winter 
Workshop, 2014; X. Wang, Y, Zhang, Insulator Identification from Aerial Images Using Support Vector 
Machine with Background Suppression, International Conference on Unmanned Aircraft Systems, 
2016 

3
 K. Dołowy, A. Kraszewski, S. Różycki, Linie elektro-…, op. cit.; W. Kamrat, T. Szczepański, Wybrane 
zagadnienia budowy i eksploatacji sieci przesyłowych najwyższych napięć, „Energetyka”, nr 10, 2009 
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Rysunek nr 1: Słup dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV zawieszonej na 

słupach Z52 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Typowe wieże przesyłowe to najczęściej słupy o konstrukcji kratownicowej. 
Nowe linie przesyłowe są obecnie niejednokrotnie budowane z wykorzystaniem 
słupów rurowych. Najbardziej ogólnym podziałem konstrukcji, ze względu na ich 
funkcję, jest podział na przelotowe i mocne. Słupy przelotowe cechuje lekka 
konstrukcja oraz niska wytrzymałość na duży naciąg przewodów. Jest to spowo-
dowane 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. Z uwagi na technologię 
wykonania słupów można je podzielić na: 

- słupy drewniane, 

- słupy kratownicowe stalowe, 

- słupy strunobetonowe i żelbetowe, 

- słupy stalowe rurowe, 

- słupy kompozytowe rurowe. 
Sylwetki typowych słupów przelotowych stosowanych w krajowych liniach 

napowietrznych 400 i 220 kV przedstawiono na rysunku nr 2. 
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Rysunek nr 2: Sylwetki typowych słupów przelotowych stosowanych w krajowych 

liniach napowietrznych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Dołowy, A. Kraszewski, S. Różycki, 

Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć Informator dla administracji publicznej  
i społeczeństwa. Konstancin-Jeziorna 2015 

 

W przypadku linii niskiego i średniego napięcia zwykle stosowane są słupy 
betonowe, w przypadku linii wysokiego napięcia słupy kratownicowe są wypierane 
przez słupy rurowe, między innymi z uwagi na walory użytkowe, estetyczne  
i łatwość montażu. Słupy kratownicowe dają się kształtować w przeróżny sposób. 
Przepisy ekologiczne wymagają jednak, by linie były możliwie „ładne”. Jednakże 
kształt linii musi spełniać wszystkie warunki narzucane przez wytrzymałości 
mechaniczne i elektryczne oraz spełniać wszelkie wymagania, by nie dopuścić do 
ryzyka porażenia ludzi i zwierząt w pobliżu linii. Również ze względu na ekonomię 
linii kształt jest bardzo ważny. W celu przeprowadzenia linii przez las, należy 
przeprowadzić kosztowną wycinkę pod linią i w określonej normą odległości  
od rzutu pionowego linii. By zmniejszyć koszty wycinki leśnej, projektuje się słupy 
smuklejsze i wyższe, które mimo mniejszej szerokości spełniają wymaganą 
wytrzymałość elektryczną i mechaniczną. Stosuje się również konstrukcje 
nadleśne, by uniknąć wycinki (w przypadku niskich drzewostanów). Również 
specjalne konstrukcje spotykane są w terenach górskich i trudnodostępnych.

4
 

 
Awarie konstrukcji wsporczych linii wysokiego napięcia 
Linie napowietrzne i kablowe, podczas swojej pracy, narażone są na różnego 

rodzaju uszkodzenia, uniemożliwiające ich dalszą eksploatację. W przypadku linii 
napowietrznych mogą to być uszkodzenia mechaniczne słupów i izolatorów, 
zerwanie albo splątanie się przewodów spowodowane wiatrem lub sadzią. 

                                                           
4
 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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Uszkodzenia te są przyczyną niebezpiecznych w skutkach zwarć międzyfazowych  
i doziemnych, ale są zwykle łatwe do zlokalizowania – wystarczy poruszać się 
wzdłuż trasy określonego odcinka linii. W przypadku linii kablowych najbardziej 
typowe uszkodzenia to przerwana ciągłość żyły w kablu lub uszkodzona izolacja 
powodująca zwarcie. Ze względu na warunki pracy, lokalizacja miejsca 
uszkodzenia w linii kablowej jest znacznie trudniejsza. Konstrukcje wsporcze 
(słupy) linii wysokiego napięcia są elementami silnie narażonymi na wszelkiego 
rodzaju uszkodzenia. Najczęstszymi uszkodzeniami w przypadku słupów krato-
wych 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 
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.

5
 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.

6
 Przykład zniszczenia kaskadowego przedstawiono na rysunku nr 3. 
 

Rysunek nr 3: 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. 
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 W. Kępa, Przyczyny i skutki katastrofy energetycznej w województwie zachodniopomorskim  
w kwietniu 2008 r. Wnioski na przyszłość. Gorzów Wielkopolski 2009  

6
 T. Paczkowska, W. Paczkowski, Aspekty budowlane katastrofy energetycznej w rejonie szczecińskim. 
Szczecin-Międzyzdroje 2009  
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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 uszkodze-
nia. Wiarygodne diagnozowanie stanu technicznego konstrukcji wsporczej może 
zostać zdiagnozowane metodą magnetycznej pamięci metalu (MPM).

7
 

 
Diagnostyka wizyjna słupów linii wysokiego napięcia 
Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji (diagnostyki) naziemnej części 

linii elektroenergetycznej jest konieczne wówczas, gdy Operator sieci energe-
tycznej nie posiada aktualnej paszportyzacji linii sporządzonej z dokładnością 
wystarczającą do zaprojektowania nowych elementów sieci lub modernizacji sieci 
już istniejącej. W praktyce większość linii będzie wymagała dodatkowej, 
szczegółowej inwentaryzacji. Inwentaryzacja linii powinna obejmować:  

- aktualizację numeracji słupów,  
- ocenę stanu technicznego wszystkich słupów z uwzględnieniem ich okresu 

użytkowania,  
- ustalenie rodzajów słupów ze względu na ich konstrukcję (drewniany, 

stalowy, strunobetonowy etc.) oraz funkcję w linii (przelotowy, krańcowy, 
rozgałęźny, narożny), 

- ustalenie ilości, rodzajów i układu istniejących przewodów roboczych,  

- zlokalizowanie dodatkowych istniejących obciążeń słupów,  
- pomiar wysokości słupów,  
- pomiar długości przęseł,  
- pomiar zwisów przewodów fazowych.

8
 

Główne cele stawiane nowoczesnej diagnostyce, to:  

- skracanie czasu obsługi diagnostycznej, w kontekście prac niewyma-
gających, jak i wymagających wyłączeń,  

- rozwijania systemów samodiagnozujących,  
- optymalizacja czasu eksploatacji, w której analiza diagnostyczna współgra 

z możliwościami zaawansowanej techniki, np. prac pod napięciem,  
- zmniejszanie kosztów obsługi i wyprzedzające przeciwdziałanie szkodom.

9
 

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. 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. Rejestracja w zakresie światła widzialnego 
wykorzystywana jest do identyfikacji wszelkiego rodzaju uszkodzeń tj.: wygięte lub 
złamane elementy konstrukcji, korozja konstrukcji lub uszkodzenia podstawy słupa. 
Na chwilę obecną, zwykle to specjalista dokonuje oceny na podstawie zebranego 
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materiału wideo. Aktualnie, w celach inspekcyjnych, wykorzystuje się również 
bezzałogowe statki powietrzne z podwieszonymi aparatami oraz systemem 
stabilizacji. Osobnym typem obrazowania diagnostycznego są techniki LIDAR  
(z ang. Light Detection and Ranging). Systemy te wykorzystują, do określania 
odległości do badanych obiektów, wiązkę laserową. Zwykle skanery takie 
montowane są w śmigłowcach lub awionetkach, co pozwala na zebranie informacji 
na temat samej linii, jak i obiektów w jej otoczeniu.

10
 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,

11
 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. Dane LIDAR można wykorzystywać do okre-
ślania zwisu przewodów oraz weryfikowania pozycji konstrukcji wsporczych pod 
kątem odchylenia od pionu. Na podstawie danych ze skaningu możliwe jest 
uzyskanie takich informacji jak ukształtowanie terenu pod linią oraz w jej okolicy. 
Dane te mogą posłużyć do określenia odległości przewodu od obiektów 
znajdujących się w pobliżu linii w celu zweryfikowania wymagań normatywnych. 
Można z nich również uzyskać informację na temat samych konstrukcji 
wsporczych, dla których możliwe jest wyznaczenie osi oraz punktu posadowienia 
słupa w gruncie. Dane LIDAR są jednak często zbyt rzadkie, aby można było na 
ich podstawie oceniać stan samej konstrukcji wsporczej pod kątem ewentualnych 
braków. W tym celu należy posłużyć się metodami skaningu naziemnego.

12
 Pomiar 

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

13
 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. 

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  
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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 automa-
tyzacji przetwarzania obrazów multi- i hiperspektralnych często wykorzystywane  
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, które w przyszłości mogą 
stanowić zagrożenie dla konstrukcji wsporczych.

14
 

 
Podsumowanie 
Diagnostyka złożonych obiektów wielkogabarytowych jest procesem skompli-

kowanym, a do takich należy zaliczyć konstrukcje wsporcze linii elektroenerge-
tycznej. Pomimo względnie wytrzymałej konstrukcji, słupy podtrzymujące linie 
wysokiego napięcia, są obiektami narażonymi na szereg awarii i uszkodzeń. 
Wczesna diagnostyka oraz analiza konstrukcji wsporczych może pozwolić na 
wykrycie drobnych uszkodzeń i zagrożeń, które w przyszłości mogłyby 
doprowadzić do poważnej awarii oraz długotrwałych przestojów w pracy linii.  
Do celów diagnostycznych mogą z powodzeniem zostać wykorzystane rożnego 
rodzaju metody wizyjne. Wspomagają one w dużym stopniu pracę diagnostów, 
oraz pozwalają na znaczne skrócenie czasu prac diagnostycznych. Celowe wydaje 
się także wykorzystanie pojazdów UAV do szybkiego i dokładnego monitoringu linii 
wysokiego napięcia.  

 
Streszczenie 
Celem pracy jest zarysowanie problemów związanych z diagnostyką 

konstrukcji wsporczych linii wysokiego napięcia. W artykule przedstawiono opis 
budowy słupów linii wysokiego napięcia, zaprezentowano listę możliwych awarii  
i uszkodzeń oraz wymieniono podstawowe klasyczne metody diagnostyczne. 
Ważnym elementem artykułu jest zestawienie diagnostycznych metod wizyjnych, 
które znajdują lub mogą znaleźć zastosowanie w diagnostyce konstrukcji 
wsporczych linii wysokiego napięcia.  

Słowa kluczowe: linia elektroenergetyczna, rozpoznawanie obrazów, 
przetwarzanie obrazów, konstrukcje wsporcze, metody wizyjne 
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Summary 
The purpose of the work is to outline problems related to the diagnostics  

of high-voltage lines transmission towers. The article presents a description of the 
construction of high voltage power line poles, a list of possible failures as well  
as basic diagnostic methods. An important element of the article is a description  
of diagnostic vision methods that are or may be used in the diagnosis of support 
structures of high voltage power lines. 

Key words: power line, image recognition, image processing, support 
structures, computer vision 
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ANALIZA OTOCZENIA LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA Z WYKORZYSTANIEM 
OBRAZOWANIA MULTISPEKTRALNEGO 

 
 
Wprowadzenie 
Co roku notowany jest wzrost znaczenia oraz zapotrzebowania na energię 

elektryczną dla gospodarki i społeczeństwa. Istotnym elementem systemu 
energetycznego są napowietrzne sieci energetyczne, które są łącznikiem pomiędzy 
wytwórcą a odbiorcą końcowym. Ponieważ większość energii elektrycznej 
produkowana jest w znacznym oddaleniu od konsumentów końcowych, konieczne 
jest wykorzystanie linii przesyłowych w procesie jej dystrybucji. Kluczową rolę 
pełnią tutaj przesyłowe linie wysokiego napięcia. Ze względu na to, że przesył 
energii elektrycznej jest kluczowy dla przemysłu, ekonomii oraz obronności 
państwa, przerwy w dostawie energii, spowodowane awariami linii napowietrznych, 
mogą mieć katastrofalne następstwa w skali całego kraju. Bezpieczeństwo oraz 
stabilność pracy linii wysokiego napięcia może mieć także znaczący wpływ  
na warunki oraz komfort życia obywateli. Aby zapobiegać przerwom w dostawie 
energii elektrycznej oraz skracać ich czas do absolutnego minimum, firmy 
dystrybuujące energię elektryczną, powinny prowadzić regularne, szczegółowe 
oraz rutynowe inspekcje linii napowietrznych.

1
 

Inspekcje te są zadaniem niezwykle skomplikowanym i czasochłonnym  
ze względu na specyfikę infrastruktury elektroenergetycznej (rozległy obszar, 
złożona budowa, ekspozycja na różnego typu oddziaływania, itp.), a także wyma-
gają wiedzy eksperckiej oraz zastosowania odpowiednich środków technicznych. 
Część prac diagnostycznych i monitorujących, realizowana jest na liniach 
będących pod napięciem, dlatego są to prace z narażeniem życia ludzkiego. Z tego 
powodu wszelkie prace pozwalające na automatyzację procesów diagnostyki  
i monitoringu linii są problemem bardzo aktualnym.

2
  

Rozwój różnego typu systemów wizyjnych służących do obserwacji prze-
strzeni publicznej i ochrony różnych obiektów oraz gwałtowny rozwój systemów 
komunikacyjnych, stwarzają przesłanki do ich szerokiego zastosowania w elektro-
energetyce, w połączeniu z technikami komputerowej analizy obrazu. Komplek-
sowe rozpoznawanie stanu obiektów infrastruktury elektroenergetycznej na obra-
zach cyfrowych, umożliwia szeroką gamę potencjalnych zastosowań, np. precy-
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zyjne pomiary położenia elementów konstrukcyjnych linii, monitoring wspomaga-
jący systemy wczesnego ostrzegania, kontrolę stanu technicznego i lokalizacja 
uszkodzeń w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych, a także identyfikację 
zagrożeń dla linii wynikających z jej bezpośredniego otoczenia. (tj. podmokła 
gleba, stare, chore lub zbyt wysokie drzewa).

3
  

 
Teledetekcja i obrazowanie multispektralne  
Teledetekcja to proces zdalnego pozyskiwania informacji o obiektach lub 

zjawiskach. Oznacza to, że badany obiekt i badający go sensor nie wchodzą  
z sobą w bezpośredni kontakt. Przykład sensora nie teledetekcyjnego stanowić 
może termometr, który do działania potrzebuje bezpośredniego kontaktu  
z badanym obiektem. Teledetekcja koncentruje się przede wszystkim na określaniu 
cech jakościowych badanych obiektów. Dane pozyskane w wyniku badania 
teledetekcyjnego posiadać mogą charakter punktowy lub przestrzenny. Dane  
o charakterze przestrzennym posiadają zazwyczaj postać obrazu cyfrowego. Jest 
to tak zwana teledetekcja obrazowa. Ogromna większość sensorów teledetekcyj-
nych jako nośnik informacji o badanym obiekcie wykorzystuje promieniowanie 
elektromagnetyczne. Ze względu na źródło pochodzenia rejestrowanego 
promieniowania sensory dzieli się na dwie grupy: pasywne i aktywne. Sensory 
pasywne rejestrują promieniowanie pochodzące od istniejących w środowisku 
źródeł energii (np. Słońca). Sensory aktywne emitują własną energię, która 
wchodzi w interakcje z badanymi obiektami i powraca z powrotem do sensora. 
Termin promieniowanie elektromagnetyczne odnosi się do poruszających się  
z prędkością światła fal elektromagnetycznych o różnej długości. Na rysunku nr 1 
przedstawiono spektrum fal elektromagnetycznych.

4
 

 

Rysunek nr 1: Spektrum fal elektromagnetycznych, gdzie: UV – ultrafiolet (z ang. 

ultraviolet), IR – podczerwień (z ang. infrared). 
 

 
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: https://lumen.instructure.com  
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Nie wszystkie długości fal znajdują zastosowanie w teledetekcji. Po pierwsze 
dlatego, iż nie wszystkie niosą interesujące informacje o obiektach, a dla 
niektórych długości fal znaczna część promieniowania ulega absorpcji lub 
rozproszeniu w atmosferze. Zakres promieniowania użytecznego z punktu 
widzenia teledetekcji zaczyna się wraz z pasmem ultrafioletu i rozciąga poprzez 
bliską i średnią podczerwień, aż do podczerwieni termalnej i dalej do zakresu 
promieniowania mikrofalowego. Jednak i w tych zakresach stosowanie niektórych 
długości fal jest ograniczone ze względu na zakłócający wpływ atmosfery. 
Promieniowanie elektromagnetyczne docierające do obiektu wchodzi z nim w trzy 
rodzaje interakcji: ulega odbiciu, absorpcji lub transmisji. Sensory teledetekcyjne 
rejestrują zwykle promieniowanie odbite od badanych obiektów. To, jaka część 
promieniowania ulega odbiciu, jaka absorpcji, a jaka transmisji zależy od 
właściwości obiektu i długości fali promieniowania. Charakterystyka współczynnika 
odbicia w zależności od długości fali stanowi tzw. krzywą spektralną. U podstaw 
teledetekcji leży założenie, iż charakterystyki odbicia promieniowania (krzywe 
spektralne) poszczególnych badanych obiektów wykazują różnice wystarczające 
by dokonać ich rozróżnienia. W praktyce zagadnienie to jest jednak bardziej 
złożone, gdyż na charakter odpowiedzi spektralnych (odbicia promieniowania  
w poszczególnych zakresach długości fal) badanych obiektów wpływają różne 
czynniki, np. krzywe spektralne poszczególnych gatunków roślin różnić się mogą  
w różnych fazach fenologicznych ich rozwoju czy różnych porach roku. Na krzywe 
spektralne gleby wpływa stopień jej zawilgocenia, itp. Krzywe spektralne poszcze-
gólnych obiektów (materiałów, substancji, itd.) oraz ich zmiany następujące pod 
wpływem różnych czynników mogą zostać dokładnie zbadane przy użyciu 
przyrządów zwanych spektrometrami.

5
  

Wielkość promieniowania docierającego do sensora może być rejestrowana 
na przestrzeni różnych fragmentów spektrum elektromagnetycznego. Wygląd 
takiego obrazu zależy od sposobu tej rejestracji. Możliwe jest np. otrzymanie 
obrazu panchromatycznego poprzez rejestrację całości promieniowania z zakresu 
widzialnego. Zróżnicowanie promieniowania zwizualizować można w takim 
przypadku przy użyciu skali szarości. Przy zastosowaniu odpowiednich filtrów,  
to samo promieniowanie rozdzielić można np. na trzy składowe: niebieską, zieloną 
i czerwoną. W takim przypadku otrzyma się obraz kolorowy, który de facto składał 
się będzie z trzech obrazów odpowiadających poszczególnym zakresom spektrum. 
Obraz taki można już nazwać obrazem multispektralnym. Nazwa ta oznacza,  
iż składa się on z wielu (w tym przypadku trzech) obrazów składowych 
zarejestrowanych w różnych fragmentach spektrum elektromagnetycznego. Ilość 
obrazów składających się na obraz multispektralny może być różna w zależności 
od rodzaju sensora (skanera multispektralnego). Poszczególne obrazy składające 
się na obraz multispektralny, jak również zakresy promieniowania, w których 
zostały one zarejestrowane, noszą nazwę kanałów.

6
 

                                                           
5
 R .Stolper, J. Hart, N. Mahatho, The design and evaluation of a multi-spectral imaging camera for the 
inspection of transmission lines and substation equipment, 1-14, 2005; S. Mularz, W. Drzewiecki,  
T. Pirowski, Teledetekcyjne metody rejestracji krajobrazu, “Roczniki Geomatyki”, t. V z. 8, 2007;  
A. Ciołkosz, A. Kęsik, Teledetekcja satelitarna,1990 

6
 S. Mularz, W. Drzewiecki, T. Pirowski, Teledetekcyjne metody rejestracji krajobrazu, “Roczniki 
Geomatyki”, t. V z. 8, 2007; J.F. Bolton, Full spectral imaging: a revisited approach to remote sensing, 
„Proceedings of SPIE”, International Society for Optics and Photonics, 2004; S. Mularz, 
Wprowadzenie do teledetekcji. Kraków 2004 
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Obrazy hiperspektralne, tak jak multispektralne, składają się z obrazów 
zarejestrowanych w różnych fragmentach spektrum. Różnica polega na tym, że 
obraz hiperspektralny ma zdecydowanie większą ilość kanałów (od kilkudziesięciu 
do kilkuset). Poszczególne kanały są znacznie gęściej rozmieszczone i obejmują 
niewielkie fragmenty spektrum elektromagnetycznego (10-20 nm). Inne podejście 
do obrazowania hiperspektralnego mówi, że obraz taki posiada ciągłość 
spektralną. Oznacza to, iż pomiędzy jego kanałami nie występują przerwy. Ogólna 
idea zobrazowań hiperspektralnych przedstawia się następująco. Im więcej 
kanałów tym więcej możliwości wykrycia różnic w charakterze odbicia spektralnego 
badanych obiektów. Jednocześnie obraz taki coraz bardziej zbliża się do kształtu 
rzeczywistych krzywych spektralnych tych obiektów. Krzywe takie publikowane  
są w formie tzw. bibliotek spektralnych.

7
 

 
Pozyskiwanie obrazów multispektralnych do celów diagnostycznych 
Jednym ze sposobów, umożliwiających zasilanie baz danych dla systemów 

teledetekcyjnych są zdjęcia lotnicze oraz obrazy satelitarne. Obrazem satelitarnym 
jest zdjęcie fragmentu powierzchni Ziemi zarejestrowane przez satelitę. Jego 
główną zaletą są niewielkie zniekształcenia geometryczne. Za pomocą zdjęć 
satelitarnych można identyfikować większe grupy obiektów, np. formy użytkowania 
terenu. Fotografie satelitarne zarejestrowane są w tzw. oknie optycznym czyli 
przedziale widma fal elektromagnetycznych, przepuszczanych przez atmosferę 
ziemską. Są to zwykle fotografie multispektralne wykonywane w odcieniach 
szarości, nazywane wyciągami spektralnymi. Proces ten polega na wykonywaniu 
fotografii jedną kamerą lub jednocześnie kilkoma sprzężonymi aparatami, spośród 
których każdy pracuje w innym zakresie widma (kanałach spektralnych). 
Rejestrowanie promieniowania odbitego na zdjęciu satelitarnym umożliwia analizę 
promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni. Bardzo ważną rolę odgrywa 
stosunek promieniowania odbitego do całkowitego padającego na daną powierzch-
nię, czyli albedo. Oko ludzkie nie jest w stanie wychwycić drobnych różnic 
promieniowania odbitego, ponieważ giną one w szerokim zakresie wrażeń 
świetlnych. Po wzmocnieniu w programie kontrastu stają się one widoczne dla oka 
ludzkiego. Każde zdjęcie cechuje określona rozdzielczość przestrzenna. Określa 
ona minimalną wielkość obiektu na powierzchni terenu, który na obrazie 
satelitarnym został rozróżniony. Rozdzielczość przestrzenna zależy od wielkości 
piksela oraz od kontrastu spektralnego obiektu. Z kolei rozmiarem obrazu 
satelitarnego określa się wielkość terenu obrazowanego w postaci tzw. sceny. 
Rozmiar zależy od wysokości prowadzonej obserwacji oraz kąta widzenia 
urządzenia rejestrującego. Multispektralne obrazy satelitarne można traktować jako 
trójwymiarową macierz pikseli, gdzie każdemu pikselowi przyporządkowane  
są liczby całkowite ze skali 8-bitowej w przedziale od 0 do 255 odpowiadając ilości 
zarejestrowanego odbitego promieniowania elekromagnetycznego dla wybranych 
zakresów spektralnych.

8
 

                                                           
7
 S. Mularz, W. Drzewiecki, T. Pirowski, Teledetekcyjne…, op. cit.; A. Ciołkosz, A. Kęsik, 
Teledetekcja…, op. cit. 

8
 A. Ciołkosz, A. Kęsik, Teledetekcja…, op, cit.; M. Krukar, Przygotowanie zdjęć satelitarnych  
i darmowych baz danych do analizy wielospektralnej w programie ILWIS; J. Urbański, GIS  
w badaniach przyrodniczych. Gdańsk 2011; A. Ciołkosz, J. Mieszalski, J.R. Olędzki, Interpretacja 
zdjęć lotniczych. Warszawa 1999; A. Magnuszewski, GIS w geografii fizycznej. Warszawa 2012 
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Pionierem w dziedzinie stałej obserwacji globu ziemskiego był amerykański 
system o nazwie Landsat. System ten jest obecnie operacyjny, a cały program 
Landsat ma osiem wersji satelitów. Pierwszy z nich został wystrzelony 23 lipca 
1972 roku i poruszał się po zbliżonej do kołowej, heliosynchronicznej orbicie 
wstecznej, o średniej wysokości 920 km nad Ziemią. System w całości był 
przeznaczony do obrazowania obszarów lądowych, podobnie jak program Seasat 
(obserwacja powierzchni mórz i oceanów). Satelita Landstat 8 został wysłany na 
orbitę w 2013 roku, aby zachować ciągłość zbierania danych przez program 
Landsat, w związku z planowanym zakończeniem misji Landsat 5, tak aby Landsat 
7 nie został jedynym czynnym satelitą programu. Misja Landsat 8 jest realizowana 
wspólnie przez NASA i United States Geological Survey. Głównymi instrumentami 
na pokładzie satelity są Operational Land Imager (OLI) i Thermal InfraRed Sensor 
(TIRS); umożliwiają one obrazowanie powierzchni Ziemi z rozdzielczością do 30m 
w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni, do 100m w termicznej (średniej) 
podczerwieni i uzyskiwanie obrazów panchromatycznych z rozdzielczością  
15m. Dwa nowe zakresy obserwacji kamery OLI są przeznaczone do monitorowa-
nia chmur cirrus i zmian w obszarze wybrzeży; obserwacje urządzenia TIRS  
w termicznej podczerwieni prowadzone są w dwóch węższych zakresach,  
w porównaniu z jednym szerokim w satelitach Landsat 4-7.

9
 Kanały rejestrowane 

przez satelitę Landsat 8 zostały przedstawione w Tabeli 1. 
 

Tabela nr 1: Kanłay spektralnerejesrowane przez staelitę Landsat 8 
 

Kanały Długoś fali (µm) Rozdzielczość (m) 

1 - Ultra Blue 0.435 - 0.451 30 

2 - Niebieski 0.452 - 0.512 30 

3 - Zielony 0.533 - 0.590 30 

4 - Czerwony 0.636 - 0.673 30 

5 – Bliska podczerwień 0.851 - 0.879 30 

6 - SWIR 1 1.566 - 1.651 30 

7 - SWIR 2 2.107 - 2.294 30 

8 – Obraz Panchromatyczny 0.503 - 0.676 15 

9 - Cirrus 1.363 - 1.384 30 

10 – Podczerwień Termiczna 1 10.60 - 11.19 100 

11 – Podczerwień Termiczna 2 11.50 - 12.51 100 

Źródło: https://landsat.usgs.gov/what-are-band-designations-landsat-satellites 
 

Efekty pracy systemu Landsat są jednymi z najpowszechniej wykorzysty-
wanych obrazów satelitarnych na świecie. Mimo to, coraz częściej mówi się  
o zakończeniu programu, ze względu na pojawienie się efektywniejszych  
i dokładniejszych systemów obrazowania satelitarnego. System ten z pewnością 
jednak wyznaczył nowy kierunek w rozwoju programów satelitarnych dla celów 
obserwacji powierzchni Ziemi i analizy zebranych danych. 

 
 
 
 

                                                           
9
 I. Piech, B. Drożdz, Obrazy satelitarne jako źródło informacji o krajobrazie. Warszawa 2010 
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Wykorzystanie obrazów multispektralnych do celów diagnostycznych 
Dane teledetekcyjne pozyskane przez sensory obrazujące poddawane  

są różnorodnym operacjom komputerowym, które określane są jako cyfrowe 
przetwarzanie obrazów. W cyfrowym przetwarzaniu obrazów teledetekcyjnych 
wydzielić można cztery grupy działań:  

- korekcje wstępne,  

- wzmocnienie odwzorowania,  

- klasyfikacje,  

- transformacje.  
Korekcje wstępne mają na celu usunięcie zniekształceń i zakłóceń oraz 

kalibrację obrazu. Operacje te zmierzają do uzyskania obrazu stanowiącego 
możliwie najwierniejsze odwzorowanie obiektów na powierzchni Ziemi. Wstępne 
korekcje obrazu podzielić można na korekcje radiometryczne i geometryczne. 
Korekcje radiometryczne mają na celu zniwelowanie zakłóceń wpływających  
na wartość poziomu zarejestrowanej przez detektory energii promieniowania  
i usunięcie tych zniekształceń. Przede wszystkim chodzi w tym przypadku  
o zniekształcenia wartości rejestrowanego przez sensor promieniowania, odbitego 
od obiektów na powierzchni Ziemi, wywołane istnieniem warstwy atmosfery 
pomiędzy powierzchnią Ziemi i sensorem. W grupie korekcji radiometrycznych 
mieszczą się również operacje polegające na usunięciu błędów rejestracji 
wprowadzanych do zobrazowania przez poszczególne detektory skanera.  
Do grupy tej zaliczyć możemy takie procedury kalibracyjne polegające na zamianie 
wartości jasności poszczególnych pikseli obrazu na wartości wielkości promienio-
wania (radiancji). Korekcje geometryczne polegają na usunięciu zniekształceń 
obrazu wywołanych ruchem sensora obrazującego oraz wpasowaniu obrazu  
w pożądany z punktu widzenia użytkownika układ współrzędnych.

10
  

Niezależnie od wprowadzania różnorodnych technik cyfrowych fundamentalną 
rolę w opracowywaniu zobrazowań teledetekcyjnych odgrywa wciąż interpretacja 
wizualna. Dlatego dużego znaczenia nabierają techniki przetwarzania obrazów 
polepszające ich wizualne wartości interpretacyjne. Do podstawowych operacji 
tego rodzaju (czyli technik wzmacniania odwzorowania) należą: wzmacnianie 
kontrastu, tworzenie kompozycji barwnych oraz filtracja cyfrowa. Satelitarne obrazy 
teledetekcyjne charakteryzuje zwykle niski kontrast. Wynika to z faktu, iż sensory 
teledetekcyjne projektuje się w taki sposób, by były zdolne obrazować obiekty  
o krańcowo odmiennych jasnościach. Wzmocnienie kontrastu obrazu zwiększa 
jego wizualną interpretacyjność. Ponieważ jednak wiąże się z modyfikacją 
oryginalnych zarejestrowanych jasności pikseli, obraz po tej operacji nie może być 
używany w procesie klasyfikacji. Zestawienie trzech kanałów spektralnych, 
zapisanych w odpowiednich pasmach promieniowania elektromagnetycznego, daje 
możliwość utworzenia tzw. kompozycji barwnej obrazów satelitarnych. Kompozycje 
barwne są często wykorzystywane jako podstawowe źródło informacji o zobrazo-
wanym terenie. Mimo mniejszej zdolności rozdzielczej takiego obrazu, w porówna-
niu z obrazem panchromatycznym, jego wartość użytkowa jest większa. Kompo-
zycje barwne umożliwiają łatwiejszą rozpoznawalność obiektów terenowych dzięki 

                                                           
10

 S. Mularz, W. Drzewiecki, T. Pirowski, Teledetekcyjne metody rejestracji krajobrazu, “Roczniki 
Geomatyki”, t. V z. 8, 2007; J.F. Bolton, Full…, op. cit.; S. Mularz, Wprowadzenie do teledetekcji. 
Kraków 2004 
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posiadaniu przez nie barw i ich tonów, zamiast odcieni szarości. Ponadto,  
w zależności od zakresów spektralnych, z jakich składa się kompozycja, uwidocz-
nione są inne elementy środowiskowe obserwowanej sceny.

11
 W Tabeli 2 przed-

stawione zostały przykładowe kompozycje barwne kanałów satelity Landsat oraz 
obiekty, które te kompozycje uwypuklają. 

 

Tabela nr 2: Kompozycje barwne kanałów satelity Landsat oraz obiekty, które  

te kompozycje uwypuklają 
 

KOMPOZYCJA KANAŁÓW 
SPEKTRALNYCH 

UWYPUKLONE ELEMENTY 

1,5,7 Las, woda 

2,7,5 Grunty orne 

3,2,4 Grunty orne 

3,5,4 Wyraźne wszystkie elementy 

3,5,7 Lasy, woda 

4,2,1 Lasy, zieleń, zabudowa, komunikacja 

4,2,3 Lasy, zieleń, zabudowa, komunikacja 

4,3,2 Rzeki, roślinność 

4,7,1 Woda, zabudowa, sieć, komunikacja 

5,7,2 Pola uprawne, zabudowa, drogi 

7,5,1 Lasy, woda, zabudowa, sieć komunikacyjna 

Źródło: M. Krukar, Przygotowanie zdjęć satelitarnych i darmowych baz danych do 
analizy wielospektralnej w programie ILWIS 

 

Wspomniana wcześniej klasyfikacja jest procesem, w którym interpretacja 
obrazów jest dokonywana w sposób częściowo zautomatyzowany, przy pomocy 
systemu komputerowego. Większość procedur klasyfikacyjnych oparta jest 
wyłącznie o cechy spektralne obrazu multispektralnego, tzn. o wartości pikseli 
poszczególnych kanałów spektralnych. Istnieją dwie główne metody klasyfikacji: 
nadzorowana i nienadzorowana. W klasyfikacji nadzorowanej system komputerowy 
wydziela poszczególne obiekty (klasy pokrycia terenu), na podstawie parametrów 
statystycznych pochodzących ze wskazanych przez operatora fragmentów obrazu, 
stanowiących wzorce wydzielanych klas. W przypadku klasyfikacji nienadzo-
rowanej, system komputerowy określa piksele obrazu, które są podobne do siebie 
we wszystkich kanałach spektralnych. Natomiast zadaniem operatora jest doko-
nanie interpretacji wydzielonych klas, poprzez przypisanie im odpowiednich klas 
użytkowania terenu. Ważnym etapem klasyfikacji, zarówno nadzorowanej jak  
i nienadzorowanej, jest ocena dokładności. Polega ona na określeniu zestawu 
punktów kontrolnych, w których sprawdza się w terenie istniejący sposób 
użytkowania. Informacja uzyskana w terenie jest następnie porównywana  
z wynikiem klasyfikacji. Może być ona następnie użyta w celu poprawy procesu 
klasyfikacji, np. ponownego określenia niektórych pól treningowych. W procesie 
automatycznej klasyfikacji obrazów multi- i hiperspektralnych często wykorzysty-
wane są algorytmy klasyfikacji, takie jak np. SVM (ang. Support Vector Machine). 
Algorytm ten pozwala na podzielenie, za pomocą hiperpłaszczyzn, zbioru danych 

                                                           
11

 J. Adamczyk, K. Będkowski, Metody cyfrowe w teledetekcji, 2008; M. Krukar, Przygotowanie zdjęć 
satelitarnych i darmowych baz danych do analizy wielospektralnej w programie ILWIS 
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na podzbiory zawierające np. konkretne gatunki drzew iglastych.
12

 Wysoko-
rozdzielcze 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.

13
 Na rysunku nr 2 przedsta-

wiono przykład zastosowania algorytmu SVM do klasyfikacji obiektów znajdujących 
się w pobliży linii wysokiego napięcia. 

 

Rysunek nr 2: Przykład zastosowania algorytmu SVM do klasyfikacji obiektów 

znajdujących się w otoczeniu linii wysokiego napięcia 
 

 
Źródło: M. Frank, Z. Pan, B. Raber, C. Lenart, Vegetation management of utility 

corridors using high-resolution hyperspectral imaging and LIDAR, 2nd Workshop on 
Hyperspectral Image and Signal Processing, 2010 

 

Przykładem operacji z grupy transformacji obrazu mogą być np. 
przekształcenia zwane indeksami wegetacji. Opierają się one na wielkości odbicia 
spektralnego w kanałach czerwonym i podczerwonym. W tych dwóch kanałach 
następuje szczególne oddziaływanie pomiędzy wegetacją a promieniowaniem 
elektromagnetycznym. Odbicie w kanale czerwonym jest niskie ze względu na 
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 P. Bunting, R. Lucas, The delineation of tree crowns in Australian mixed species forests  
using hyperspectral Compact Airborne Spectrographic Imager (CASI) 2006, Remote Sensing  
of Environment, vol. 101, no. 2, 2006; M. Frank, Z. Pan, B. Raber, C. Lenart, Vegetation management 
of utility corridors using high-resolution hyperspectral imaging and LIDAR, 2nd Workshop on Hyper-
spectral Image and Signal Processing, 2010; L. Matikainen, M. Lehtomäki, E. Ahokas, J. Hyyppä,  
M. Karjalainen, A. Jaakkola, A. Kukkoa, T. Heinonen, Remote sensing methods for power line corridor 
surveys, “ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing”, vol. 119, 2016 
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 S. Mularz, W. Drzewiecki, T. Pirowski, Teledetekcyjne…, op. cit. 
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absorpcję promieniowania w cząsteczkach chlorofilu. W kanale podczerwonym 
natomiast wartość współczynnika odbicia jest wysoka, ze względu na strukturę 
liści. Jednym z najczęściej stosowanych indeksów wegetacji jest NDVI (z ang. 
Normalized Difference Vegetation Index – Znormalizowany Różnicowy Indeks 
Wegetacji).

14
 Posiada on następującą postać, a obraz uzyskany dzięki tym 

przekształceniom pokazany jest na rysunku nr. 3. 

 !"# = $
 #% & %'!

 #% + %'!
 

gdzie  
NIR – kanał podczerwony,  
RED – kanał czerwony.  

 

Rysunek nr 2: Znormalizowany Różnicowy Indeks Wegetacji 

 
Źródło: Wojciech Drzewiecki, Teledetekcja 
 

Obraz indeksu wegetacji interpretować możemy w ten sposób, że im wyższa 
wartość tego indeksu tym większa istniejąca w danym miejscu biomasa. Wartości 
ujemne odpowiadają terenom pozbawionym roślinności – odkrytej glebie, wodzie, 
terenom wybetonowanym, itp. 

 
Podsumowanie 
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 napo-
wietrznej, wykonywanych przez ekipy naziemne oraz z wykorzystaniem 
helikopterów, pozwala na wykrycie różnych typów uszkodzeń, awarii oraz 
zagrożeń. 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. Wykorzystanie obrazowania multispektralnego, pojazdów UAV lub satelit 
oraz metod przetwarzania obrazów cyfrowych może pozwolić w przyszłości  

                                                           
14

 Ibidem 
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na stworzenie automatycznego systemu identyfikacji zagrożeń dla kluczowych 
elementów napowietrznej linii elektroenergetycznej wynikających z jej bezpośred-
niego otoczenia.  

 
Streszczenie 
Celem pracy jest zarysowanie problemów związanych z analizą multi-

spektralną otoczenia linii elektroenergetycznej. Ponadto, artykuł zawiera opis oraz 
charakterystykę różnych metod oraz narzędzi służących do obrazowania 
spektralnego. Ważnym elementem artykułu jest zestawienie podstawowych 
algorytmów oraz sposobów analizy obrazów spektralnych. Przedstawiono także 
przegląd możliwości akwizycji obrazów spektralnych na potrzebę diagnostyki linii 
elektroenergetycznej.  

Słowa kluczowe: linia elektroenergetyczna, rozpoznawanie obrazów, prze-
twarzanie obrazów, obrazowanie multispektralne, obrazowanie hiperspektralne 

 
Summary 
The purpose of the work is to outline problems related to the multispectral 

analysis of the environment of the power line. In addition, the article contains  
a description and characteristics of various methods and tools for spectral imaging. 
An important element of the article is an analysis of basic algorithms and methods 
of spectral image analysis. A review of the possibilities of spectral image 
acquisition for the need of power line diagnostics is also presented. 

Key words: power line, image recognition, image processing, multispectral 
imaging, hyperspectral imaging 
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Sławomir SZYMOCHA
 

Politechnika Opolska 
Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki 
Instytut Informatyki 
 

ZASTOSOWANIE BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO  
DO MONITOROWANIA STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 

 
 
Wprowadzenie 
Rozwój cywilizacji niesie za sobą konieczność zwiększania świadomości 

społeczeństw co do procesów rządzących środowiskiem naturalnym oraz 
świadomego dokonywania wyborów. Edukacja ekologiczna, związana z dbaniem  
o planetę, jest tematem koniecznym, jednak i kontrowersyjnym. Wraz ze wzrostem 
edukacji, poszczególne jednostki zaczynają zauważać korzyści z oszczędzania 
wody, prądu czy energii grzewczej, jednak ogromna większość nie jest świadoma 
konsekwencji swoich czynów, będących efektem wielopokoleniowych szablonów. 
Organy państwowe starają się wymusić na społeczeństwie określone zachowania 
dla dobra ogółu. Przykładem, jakim się tutaj można posłużyć, jest konieczność 
modernizacji systemów ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Ogromna  
ilość instalacji grzewczych, wykorzystujących za źródło energii piec klasyczny, jest 
w większej mierze niesprawna lub też nieefektywna. Instalacje nie posiadają 
żadnej izolacji termicznej zmniejszającej oddawanie ciepła do otoczenia. Idąc tym 
tropem, można założyć, iż ich zapotrzebowanie na paliwo, ze względu na straty, 
jest bardzo duże. Od około 5 lat notuje się stały wzrost cen węgla,  
co spowodowało wzrost ilości instalacji domów pasywnych oraz wykonywania 
termomodernizacji starszych budynków. Wzrosła również ilość instalacji 
wykorzystujących jako źródło energii solarne panele grzewcze oraz instalacje 
fotowoltaiczne.

1
 Można to ściśle powiązać z dopłatami do tego typu instalacji 

zarówno dla instytucji przedsiębiorstw oraz odbiorcy końcowego. Należy 
zauważyć, iż każdy z tych zabiegów wiąże się z posiadaniem określonych środków 
finansowych, które dla dużej części społeczeństwa są nieosiągalne. Również 
osoby posiadające odpowiednie finanse mogą nie posiadać wiedzy ekonomicznej, 
ukazującej jednoznacznie korzyść z takowej inwestycji. 

Problem staje się poważny w dużych aglomeracjach miejskich posiadających 
bardzo dużą ilość rozproszonych (indywidualnych) instalacji grzewczych. 
Większość z nich jest źle eksploatowana oraz opalana złym paliwem.

2
 Należy tutaj 

podkreślić, iż węgiel o niskiej kaloryczności oraz dużym stopniu zanieczyszczeń 
stanowi margines. Pod określeniem złe czy też niewłaściwe paliwo skrywają się 
materiały z tworzyw sztucznych, między innymi polipropylen, kopolimer akrylo-
nitrylo-butadieno-styrenowy, polimetakrylan metylu. Dochodzą do tego rożnego 
rodzaju pochodne gum syntetycznych, olejów etc.

3
 Spalanie tego rodzaju 
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materiałów wpływa bardzo negatywnie na jakość powietrza, wód oraz uprawę 
roślin. Przy bardzo dużym zagęszczeniu tego rodzaju źródeł szkodliwych związków 
lotnych, tworzy się trująca chmura zawierająca miedzy innymi pyły zmniejszające 
wydajność płuc, zwiększając tym samym ryzyko śmierci u osób z niewydolnością 
oddechową. Do niechlubnych oddziaływań można również zaliczyć zwiększoną 
zachorowalność na różnego rodzaju choroby układu oddechowego oraz krążenia. 
Najczęściej, podczas występowania zjawiska popularnie zwanego smogiem, 
odnotowuje się znaczne przekroczenia związku chemicznego „benzo(a)piren-u”. 
Związek ten jest wysoce toksyczny, gromadzi się w tkankach człowieka, 
zwiększając ryzyko wystąpienia raka oraz niepłodności. Prowadzone są liczne 
badania, udowadniające negatywny wpływ tego związku na płód oraz zwiększa-
jące ryzyko mutacji.

4
 

Niezaprzeczalnym jest konieczność niwelacji źródeł zanieczyszczeń powiet-
rza, generujących najbardziej niebezpieczne związki chemiczne. Obecne metody 
rozpoznawania przekroczeń można podzielić na pośrednie oraz bezpośrednie.  
Za pośrednią metodę można uznać wynik pomiarów stacji kontrolnych. Dzięki temu 
można stwierdzić, iż na danym terenie nastąpiło przekroczenie, jednak trudno 
ustalić umiejscowienie źródła. Do bezpośrednich metod można zaliczyć wizyjne 
zlokalizowanie podejrzanego koloru dymu, czy też jego ilości oraz gęstości. 
Następnie należy dokonać pomiaru w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
kominowej. Obie te metody są w znacznym stopniu obarczone dużą zawodnością 
oraz nakładami środków.  

Autor proponuje zastosowanie przestrzennej jednostki pomiarowej, umożliwia-
jącej monitoring dużego terenu w krótkim czasie. Jednostka ta powinna zidentyfi-
kować rodzaj zanieczyszczeń oraz jego źródło. Po rozpoznaniu obecnego stanu 
techniki ustalono, iż możliwe jest to jedynie za pomocą jednostki latającej lub też  
w ograniczonym stopniu samochodu pomiarowego.

5
 Należy zaznaczyć, iż latająca 

platforma posiada szereg przymiotów, które przesądziły o jej zastosowaniu w tej 
aplikacji. 

 
Platforma pomiarowa 
Autor oparł swoje pomiary o scaloną platformę pomiarową marki „Waspmote”. 

Jest to jednopłytkowy układ kontrolowany poprzez mikrokontroler ATmega1281.  
Istnieje możliwość podłączenia do płyty bazowej różnego rodzaju akcesoriów 

oraz modułów rozszerzeń. Zakres temperaturowy pracy jest znaczny, a co za tym 
idzie, można go stawiać na równi z rozwiązaniami w pełni przemysłowymi, tj. -30°C 
do +70°C. System posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego, co znacznie 
ułatwia zestawienia wyników z innych systemów pomiarowych, po ustawieniu tego 
samego wzorca czasu. Dane zapisywane są na karcie pamięci. Interfejsy wypro-
wadzone z płyty bazowej to 2xUART, I

2
C, SPI oraz USB (bez funkcji „Host”). 

Platforma obsługuje szeroki zakres modułów komunikacji bezprzewodowej. Jedne 
z bardziej popularnych to ZigBee, Sigfox, LoRa, WiFi dla 2,4GHz oraz 5GHz. 
Obsługiwane są również modemy sieci telefonii komórkowej dla 3G, 4G oraz 

                                                           
4
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GPRS.
6
 Moduły sieci radiowych np. Xbee mogą pracować w topologii drzewa sieci 

aktywnej lub bezpośredniego przekazu między punktami. Dzięki sieci mieszanej, 
można stworzyć niskoawaryjną strukturę pomiarową, składającą się z sieci czuj-
ników komunikujących się między sobą w technologii małego zasięgu z dwiema 
redundantnymi bramami GSM. Układ zasilany może być z dedykowanej baterii 
litowej 3,7V, można ją ładować za pomocą wbudowanego złącza mini USB lub też 
za pomocą opcjonalnego panelu PV. Urządzenie pobiera podczas pracy około 
17mA, jednak należy do tego dodać energię pochłanianą przez układy peryferyjne. 
takie jak różanego rodzaju radia oraz modemy. Do płyty bazowej, poprzez szynę 
wejść/wyjść, można podłączyć różnego rodzaju czujniki. Autor koncentruje się  
na pomiarze gazów, z racji tego, jego ocenie zostały poddane dwie wersje 
adapterów: podstawowa oraz profesjonalna (Rysunek nr 1). Różnią się one 
rodzajami czujników, jakie można zamontować, w związku z tym, nie są one  
ze sobą kompatybilne. Wybrano płytę pozwalającą zamontować profesjonalne 
kilkuelektrodowe czujniki, wykrywające w powietrzu związki chemiczne. Autor 
stosuje kalibrowane czujniki firmy „Honeywell”, światowego lidera w branży 
pomiarowej. 

 

Rysunek nr 1: Widok płyty pomiarowej wraz ze złączami  
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Bazowa konfiguracja jednostki pomiarowej zawierała czujnik tlenku węgla, 
scalony czujnik odpowiadający za pomiar temperatury wilgotności oraz ciśnienia 
(Rysunek nr 2). Każda z tych wartości zapisywana była na karcie SD oraz 
przesyłana do serwera przez modem GPRS. Dodatkowo, zapisywane były dane  
z acetometru trzyosiowego oraz odbiornika GPS. Autor korzysta z kombinowanego 
modułu GPRS+GPS. Zastosowano go z racji zmniejszenia kosztów jednostki 
testowej. Zdaniem autora, należałoby jednak zastosować bardziej czuły moduł. 
Czas wyszukiwania sygnałów satelitów koniecznych do ustalenia pozycji był dość 
długi. Potrafił sięgać nawet dwóch minut. Związane to mogło być ze znacznym 
zachmurzeniem oraz uwarunkowaniami terenu, jednak profesjonalny odbiornik 
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GPS na tym samym terenie odnajdywał pozycję w czasie mniejszym niż  
60 s. Zaprojektowano dedykowaną obudowę, w celu umieszczenia w niej płyty 
głównej jednostki pomiarowej, czujników, anteny odbiorczej GPS, anteny służącej 
do komunikacji GPRS oraz baterii (Rysunek nr 3). 

 

Rysunek nr 2: Schemat blokowy testowej jednostki pomiarowej 
 

PŁYTA BAZOWA

Tlenek 

węgla
Temperatura Wilgotność Ciśnienie Akcelerometr GPS

MODEM

GPRS
Karta SD

Bateria 

Litowo-

Polimerowa

Zegar czasu 

rzeczywistego

17

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Rysunek nr 3: Obudowa jednostki pomiarowej wykonana z ABS 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Obudowę zaprojektowano w oprogramowaniu Inventor; całość została 
wykonana na drukarce 3D, pracującej w układzie delta. Jako materiał zastosowano 
ABS, ze względu na wytrzymałość oraz łatwość obróbki. Obudowa składa się  
z trzech elementów, tj. elementu bazowego, w którym znajduje się płyta główna 
wraz z czujnikami oraz dwóch pokryw. Elementy łączone są za pomocą śrub M3  
z gwintem niemetrycznym. Jedna z nich zabezpiecza baterię, druga natomiast 
umożliwia przepływ powietrza do czujnika tlenku węgla (Rysunek nr 4). Dodatko-
wo, obok wlotów powietrza, umieszczono dwie anteny. Paskowa służy do komu-



1024 
______________________________________________________________________________________________

 

 

nikacji GPRS oraz płaska dla systemu GPS. W obudowie zostały wykonane otwory 
dla złącza ładowania przełącznika trybów pracy, złącza karty SD oraz mocujące.  

 

Rysunek nr 4: Jednostka pomiarowa umieszczona w obudowie wykonanej z AB 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Pomiar w czasie rzeczywistym był prezentowany na stronie internetowej dane 
były dodatkowo zapisywane na serwerze. W celu łatwej interpretacji, w innej 
lokalizacji tworzone były wykresy dotyczące wyników pomiaru. Dzięki temu, 
operator mógł ocenić prawidłowość działania platformy oraz poziom naładowania 
podłączonej baterii, jeśli by wykryto przekroczenie, zostałby o tym poinformowany 
komunikatem (Rysunek nr 5). 

 

Rysunek nr 5: Idea działania systemu prezentacji wyników pomiarów 
 

INTERNET

21  
Źródło: Opracowanie własne 
 

Czujnik wykonując pomiar, wysyła wartość analogową do scalonego przetwor-
nika analogowo-cyfrowego. Otrzymana wartość cyfrowa jest dalej przetwarzana 
przez wewnętrzne oprogramowanie do postaci akceptowanej przez internetowy 
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system zbierania danych. Dane chwilowe są następnie prezentowane na stronie 
internetowej w postaci tekstowej. Historyczny zapis poszczególnych wartości 
prezentowany jest na osobnej stronie, wraz z wyznaczeniem punktu maksymal-
nego danej wartości pomiarowej.  

Pomiar poszczególnych wartości prowadzony jest również naziemnie,  
za pomocą stacjonarnych jednostek pomiarowych (Rysunek nr 6). 

 

Rysunek nr 6: Stacjonarne jednostki pomiarowe  
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Stacje naziemne zostały oddalone od siebie o koło 20 m w linii prostej  
w stosunku do punktu startowego bezzałogowej jednostki latającej. Każda z trzech 
jednostek naziemnych posiada własny układ pomiarowy, składający się z kilku 
czujników oraz system przetwarzania danych. Autor, celem niwelacji kosztów, 
oparł naziemne jednostki pomiarowe o platformę Arduino. Każda z jednostek 
wyposażona została w czujnik temperatury, ciśnienia, wilgotności oraz tlenku 
węgla. Pomiar zapisywany jest miejscowo w każdej z nich na karcie SD. Na tym 
etapie nie jest prowadzona bezprzewodowa transmisja danych z jednostek 
naziemnych. Celem uniknięcia rozbieżności czasów pomiaru oraz miejsca, 
doposażono każdą z jednostek w zegar czasu rzeczywistego z tym samym 
wzorcem oraz odbiornik systemu GPS. 

 
Pomiar testowy  
Pierwszego pomiaru testowego dokonano na obiekcie przemysłowym, 

znajdującym się na terenie miasta Opole. Z racji obostrzeń prawnych, autor  
był zmuszony skorzystać z maszyny zewnętrznej firmy, zajmującej się lotami 
bezzałogowymi. Administracja obiektu, na którym prowadzono badania, wymagała, 
aby urządzenie dokonujące pomiaru było ubezpieczone oraz obsługujący 
urządzenie posiadał ubezpieczenie, które pokryje ewentualne szkody. Urządzenie 
pomiarowe zostało zawieszone poniżej platformy latającej (Rysunek nr 7). 
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Planowano wykonać trzy niezależne przeloty, obrazujące niezależne 
trajektorie przestrzenne (Rysunek nr 8). Założeniem był stały punkt startu oraz 
lądowania. Dzięki zróżnicowaniu tras przelotu, zamierzano zauważyć różnicę  
w akwizycji danych jednostki latającej, w stosunku do danej trasy. Każdy  
z przelotów trwał mniej więcej sześć minut. Na podstawie studium literatury, 
wytypowano następujące trajektorie: 

- helisę;  

- trzy okręgi o rozpiętości zwiększającej się o 10 m; 

- przelot równoległy z połączeniem ukośnym. 
 

Rysunek nr 7: Jednostka UAV, wraz z testowym systemem pomiaru zanieczyszczeń 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Rysunek nr 8: Zaplanowane trajektorie przelotu  
 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

1 

2 

3 
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Przeprowadzenie wszystkich zamierzonych pomiarów nie było możliwe.  
Ze względów bezpieczeństwa, przerwano pomiar zgodny z trajektorią numer  
3. Zakładała ona start z ziemi oraz trzykrotny oblot komina instalacji ku jego 
wierzchołkowi. Autor zakładał wcześniej, iż będzie to najtrudniejszy z przelotów 
pod względem technicznym, gdzie kluczowe będą umiejętności operatora oraz 
zachowanie systemu wspomagającego lot. Silny wiatr mógł również uniemożliwić 
przelot. Problemem podczas przelotu okazały się występujące zakłócenia miedzy 
kominema wierzą z systemami „Cyklon”. 

 

Rysunek nr 9: Widok obszaru o zbyt dużej ilości zakłóceń 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Na rysunku nr 9, prostokątem zaznaczono obszar krytyczny dla sterowania 
bezzałogowym pojazdem latającym. Podczas pierwszego przelotu dolnego, zau-
ważono chwilowe przerwy w komunikacji z jednostką. Po podłączeniu ekranu 
zewnętrznego, w celu pełnego monitorowania parametrów jednostki, stwierdzono 
zaniki w transmisji danych oraz zakłócenia w odbieraniu sygnału GPS. Oprogra-
mowanie wewnętrzne jednostki latającej, po utracie komunikacji z manipulatorem, 
włączy tryb powrotu do punktu bazowego. Do tego celu wykorzystywane  
są koordynaty systemu pozycyjnego. Z racji zakłóceń w jego odbieraniu, istniało 
duże prawdopodobieństwo pomyłki w powrotnej trajektorii. Po przeanalizowaniu 
wszystkich czynników, pomiar przerwano. Podczas wizji lokalnej, autor nabył nie-
potwierdzone informacje o obecności kilku radiolinii w bezpośrednim sąsiedztwie 
problematycznej strefy.  

System, wykorzystywany przez autora, działa zgodnie z algorytmem moni-
torowania o stanie obiektu oraz sprawdzania jego zmiany na podstawie zebranych 
parametrów (Rysunek nr 10). 

Domyślna aplikacja ma realizować pomiar jakości powietrza, cyklicznie infor-
mując o jego stanie. Możliwe to jest dzięki autonomicznym ścieżkom przelotu 
bezzałogowego pojazdu latającego. Podczas oblotu, próbka powietrza poddana 
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jest badaniu obecności określonego związku chemicznego. Jeśli zostanie  
on wykryty, zostaje sprawdzona wartość pomiaru. Zgodnie ze zdefiniowanym 
wzorcem, algorytm wykona czynność, którą będzie zapisanie wartości pomiaru 
wraz z koordynatami, jeśli wykryje zanieczyszczenie. System nie wykona 
czynności, jeśli nie wykryto czynnika szkodliwego. 

 

Rysunek nr 10: Schemat blokowy monitorowania stanu powietrza 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Korbicz, J.M. Kościelny, Z. Kowalczuk, 

W. Cholewa (red.), Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastoso-
wania. Warszawa 2002 

 

Na podstawie studium obwiązujących przepisów oraz literatury, wytypowane 
zostały określone związki chemiczne, będące zanieczyszczeniami (Rysunek  
nr 11). Wzięto pod uwagę rodzaje związków badanych przez naziemne stacje 
pomiarowe, w celu konfrontacji ich pomiarów z wynikami pomiarowymi jednostki 
pomiarowej autora. Należy tutaj podkreślić, iż dokładność pomiarów przepro-
wadzanych przez stacjonarne jednostki, będzie większa, ale ograniczać się będzie 
do jednego punktu pomiarowego. 
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Rysunek nr 11: Związki wytypowane do badań w ramach pracy 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Ministra Środowiska  

z 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu 
(Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1032) 

 

Podsumowanie 
Zastosowanie bezzałogowych jednostek latających umożliwia dokonywanie 

dynamicznego pomiaru jakości powietrza w przestrzeni. Platforma może prze-
mieścić się na znaczną odległość oraz dokonać pomiaru w wyznaczonym miejscu, 
znacznie oddalonym od operatora. Stanowi to minimalizację kosztów pomia-
rowych, wraz z maksymalizacją efektu. Jeden operator może dokonać pomiaru  
w kilkudziesięciu punktach, jeden po drugim. Całość operacji odbywa się w bardzo 
krótkim czasie. Wyniki pomiaru mogą być oceniane przez ekspertów bądź opro-
gramowanie doradcze w czasie rzeczywistym, a co za tym idzie, operator może 
otrzymać cenne wskazówki podczas dokonywania przelotu. Dzięki połączeniu 
koordynatów z dwóch różnych odbiorników systemu pozycyjnego GPS, możliwe 
jest dokładniejsze osadzenie w przestrzeni punktu pomiarowego.  

Autorowi udało się z powodzeniem wykonać pomiar testowy za pomocą 
konsumenckiej platformy latającej. Użyto komercyjnego układu pomiarowego, wraz 
ze wzorcowanym czujnikiem dwutlenku węgla. Pomiar potwierdził słuszność idei 
pomiarowej. Bezpieczeństwo pomiaru zapewnione jest lokalnie oraz zdalnie, dzięki 
podwójnemu zapisowi danych. Proces pomiarowy nadzorowany jest za mocą 
bezprzewodowego łącza komunikacyjnego. Dane wizualizowane są dzięki stronie 
internetowej wykonanej przez autora. W czasie rzeczywistym, generowane są 
wyniki przedstawiające temperaturę, ciśnienie, wilgotność oraz poziom dwutlenku 
węgla. Bardziej zawansowane analizy mogą być przeprowadzane dzięki możli-
wości eksportu wszystkich danych zbieranych przez system. Zapis przelotu odby-
wa się również dwutorowo, jednostka pomiarowa oraz latająca zapisuje wszystkie 
wartości związane z przelotem. Koordynaty przestrzenne pozwalają wykreślić 
przestrzenną trajektorię przelotu jednostki. Przelot został powiązany z mapą,  
w celu szybkiej interpretacji oraz odnalezienia punktu, w którym nastąpiło 
przekroczenie.  

Pomiar pozwolił na rozpoznanie wyzwań, jakim musi sprostać autor, w celu 
wykonania pełnowartościowego przestrzennego sytemu pomiarowego. Jednym  
z nich jest dobór odpowiedniej jednostki latającej, mogącej unieść bardziej sko-
mplikowany układ pomiarowy. Głównym problemem bezzałogowych jednostek 
latających jest ich nośność oraz konstrukcja, związana z ciągiem silników 
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śmigłowych, który może zakłócać proces pomiarowy. Kolejnym problem, jaki nale-
ży rozwiązać, jest dobór wieloantenowego odbiornika sytemu GPS, celem zwię-
kszenia dokładności pomiaru przestrzennego oraz połączenia go bezpośrednio  
z systemem pomiarowym.  

Prace rozwojowe nad platformą pomiarową powinny iść w kierunku wykonania 
w pełni zautomatyzowanego sytemu pomiarowego, wyposażonego w szereg 
kamer oraz autopilota. Przelot winien być prowadzony, z przyczyn bezpieczeń-
stwa, pod nadzorem operatora, jednak jego ingerencja powinna się ograniczać  
do sytuacji krytycznych. Żeby jednak tego dokonać, konieczne jest wykonanie 
specjalnej jednostki latającej lub też zakup jednostki rozwojowej z otwartym 
oprogramowaniem. Zamkniętość większości rozwiązań, dostępnych obecnie  
na rynku, uniemożliwia jakiekolwiek doposażenie jednostki w sprzęt niestandardo-
wy. Związanie jest to z dbaniem o bezpieczeństwo użytkownika przez producenta 
urządzenia. Niewłaściwa modyfikacja jednostki latającej może doprowadzić do jej 
uszkodzenia lub też zagrażać życiu i zdrowiu operatora oraz osób postronnych. 
Zamknięta platforma latająca może jedynie służyć jako demonstrator słuszności 
idei pomiarowej oraz działania całego systemu. 

 
Streszczenie 
Autor, w swojej pracy, przedstawia testowy system pomiaru zanieczyszczeń 

powietrza opartego o bezzałogowy pojazd latający. Dzięki zastosowaniu wielognia-
zdowego systemu mikroprocesorowego, możliwe jest dokonywanie pomiaru  
do sześciu związków chemicznych jednocześnie. Dodatkowo, mierzone na platfor-
mie są: temperatura, wilgotność oraz ciśnienie. Dane zapisywane są miejscowo 
oraz w zdalnej lokalizacji, możliwe jest to dzięki bezprzewodowemu łączu. 
Ewaluacja danych odbywa się częściowo na jednostce latającej. Testowy pomiar 
przeprowa-dzono na terenie przemysłowym jednej z cementowni. Wyniki pomiaru 
powiązano z koordynatami przelotu. 

Słowa kluczowe: pomiary środowiskowe, latająca platforma pomiarowa, 
pomiary jakości powietrza, wykrywanie zanieczyszczeń powietrza, pomiary 
przestrzenne UAV 

 
Summary 
The author presents in his paper a test system for measuring air pollution 

based on a unmanned flying vehicle. Thanks to the usage of multi-socket 
microprocessor system, it is possible to measure simultaneously up to six different 
chemical compounds. Additionally, the humidity and pressure on the platform are 
measured. The wireless connection enables to save data locally and remotely. 
Data evaluation is performed by the flying unit. The test was performed on the 
industrial site of one of the cement plants. Measurement results were related  
to flight coordinates. 

Key words: environmental measurements, flying measurement platform, air 
quality measurements, air pollution detection, UAV spatial measurements 
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Ryszard BATURA 
Politechnika Poznańska  
Instytut Elektroenergetyki 
 

KONSTRUKCJE I WYPOSAŻENIE EKSPLOATOWANYCH  
ORAZ OFEROWANYCH NA POLSKIM RYNKU ROZDZIELNIC 

NISKIEGO NAPIĘCIA. CZĘŚĆ 1 
 
 
1. Wprowadzenie 
Rozdzielnica jest urządzeniem elektroenergetycznym przeznaczonym  

do: rozdziału energii elektrycznej, łączenia oraz zabezpieczania obwodów zasila-
jących i odbiorczych. Do pełnienia wymienionych funkcji składa się z: aparatury 
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn 
zbiorczych, różnorodnych połączeń elektrycznych, elementów izolacyjnych i kon-
strukcji mechanicznej z osłonami. 

Ciągła rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 
(nN) oraz nowe rozwiązania konstrukcyjne aparatów elektrycznych (modułowe, 
kompaktowe, wyposażone w moduły komunikacyjne), umożliwiły opracowanie 
nowych systemów rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych przeznaczonych nie tylko 
do rozdziału energii elektrycznej, ale także przystosowanych do monitorowania  
ich pracy (głównie rozdzielnic). 

W chwili obecnej na rynku są dostępne rozdzielnice i skrzynki rozdzielcze 
wielu firm.

 
Dlatego często projektant lub wykonawca, podczas projektowania bądź 

modernizacji sieci elektroenergetycznej nN, staje przed problemem dokonania 
wyboru, najlepszych dla danych warunków, rozdzielnic bądź skrzynek rozdziel-
czych. 

Wymagania rynkowe sprawiły, że nowoczesne rozdzielnice powinny charak-
teryzować się: prostotą konstrukcji mechanicznej, przejrzystością układów 
połączeń oraz obudową i izolacją zapewniającą wymagane przepisami bezpie-
czeństwo obsługi. Ponadto powinny być wyposażone w aparaturę rozdzielczą, 
zabezpieczeniową, pomiarową, sterowniczą, sygnalizacyjną oraz szyny zbiorcze  
o parametrach elektrycznych odpowiadających normalnym i zwarciowym warun-
kom pracy. 

Obok ww. wymienionych cech, skrzynki rozdzielcze muszą zapewnić również 
instalację wymaganej liczby urządzeń elektroenergetycznych – najczęściej 
modułowych. 

Rozwiązania konstrukcyjne, zarówno rozdzielnic jak i skrzynek rozdzielczych, 
powinny umożliwiać również łatwy montaż, eksploatację i konserwację, przy zape-
wnieniu możliwie wysokiego stopnia niezawodności działania. Ponadto powinny 
stwarzać również możliwość dalszej ich rozbudowy, posiadać wymiary geome-
tryczne odpowiadające ilości wolnego miejsca w miejscu zainstalowania oraz 
charakteryzować się jak najmniejszym nakładem pracy związanym z montażem  
i instalacją. 

W zależności od przyjętego kryterium, istnieje wiele różnorodnych sposobów 
podziału rozdzielnic nN. Ze względu na:

1
 

                                                           
1
 H. Markiewicz, Instalacje elektryczne. Warszawa 2002 
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a) rodzaj konstrukcji, sposób wykonania części wsporczych i mocujących, 
osłon części pod napięciem – tablicowe, skrzynkowe, szafowe szkieletowe, 
szafowe bezszkieletowe, otwarte, osłonięte, częściowo osłonięte, 

b) sposób zainstalowania – naścienne, przyścienne, wolnostojące, 
c) miejsce zainstalowania – wnętrzowe, napowietrzne, 
d) rodzaj izolacji głównych torów prądowych – z izolacją powietrzną, stałą, 
e) sposób przyłączenia aparatów w głównych torach prądowych – jedno-

członowe, dwuczłonowe. 
 
2. Ogólna charakterystyka konstrukcji rozdzielnic 

2.1. Rozdzielnice tablicowe 
Rozdzielnice tablicowe najczęściej stosowane w instalacjach mieszkaniowych 

lub komunalnych do zasilania obwodów oświetleniowych i drobnych odbiorników 
siłowych (natężenie prądu do 200 A). 

W eksploatacji jest jeszcze wiele klasycznych konstrukcji, w których wszystkie 
aparaty (jak np. bezpieczniki, wyłączniki, rozłączniki i inne) zamontowane są na 
płycie wykonanej z materiałów izolacyjnych, takich jak: bakelit, gumolid (papier 
bakelizowany) lub z blachy stalowej. Zaciski przyłączeniowe obwodów wyprowa-
dzane są na listwę zaciskową w sposób umożliwiający łatwe wykonywanie różnych 
połączeń i przełączeń. Połączenia między zainstalowanymi urządzeniami 
wykonane są z zasady z tyłu tablicy, przewodami miedzianymi o przekroju żył nie 
mniejszym niż 2,5 mm

2
. Tablice mocowane są do ścian za pomocą kotew lub 

kątowników stalowych. 
Rozdzielnice tablicowe w klasycznym wykonaniu wyparte zostały przez kon-

strukcje przystosowane do mocowania aparatów (zabezpieczających, łączenio-
wych i sterowniczych) na specjalnych listwach mocujących TH 35 (Rysunek nr 1).

2
 

Aktualnie są to niewielkie, estetyczne szafki z drzwiczkami wykonanymi z tworzyw 
sztucznych lub blachy stalowej, w których można w instalować również inne 
łączniki i urządzenia elektryczne przystosowane do montażu na standardowych 
listwach.  

 

Rysunek nr 1: Rozdzielnica tablicowa firmy Klockner Moeller z aparaturą modułową
 

 
Źródło: Katalog firmy: Klockner Moeller. 2017 

                                                           
2
 Katalog firmy: Klockner Moeller. 2017 
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2.2. Rozdzielnice skrzynkowe 
Rozdzielnice skrzynkowe przeznaczone są, przede wszystkim, do instalacji  

w obiektach handlowych i przemysłowych pełniąc w nich funkcję rozdzielnic 
głównych lub podrozdzielnic. Zbudowane są z szeregu połączonych ze sobą 
mechanicznie (śrubami lub specjalnymi klinami) skrzynek, o znormalizowanych 
wymiarach geometrycznych, osadzonych na wspólnej konstrukcji wsporczej 
(najczęściej przyściennej). Cechują się dużą uniwersalnością zastosowania, 
bezpieczeństwem obsługi, przejrzystością układu połączeń, niezawodnością 
działania, niewielkimi wymiarami, łatwością montażu oraz rozbudowy (poprzez 
dodanie lub wymianę kilku skrzynek), dobrą ochroną przed narażeniami środo-
wiskowymi i mechanicznymi oraz możliwością instalowania w pomieszczeniach 
ogólnodostępnych. 

Wymienione zalety pozwalają na umieszczenie rozdzielnic bezpośrednio obok 
maszyn lub stanowisk pracy i duże oszczędności materiałów przewodowych. 

W eksploatacji znajdują się w dalszym ciągu rozdzielnice wykonane z żeliwa 
lub blachy stalowej. 

W ostatnich latach, wyżej wymienione rozdzielnice, sukcesywnie wypierane 
są przez obudowy wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 
szklanym (poliwęglan), cechującego się: dużą wytrzymałością mechaniczną, 
mniejszą masą oraz niepalnością (lub samogasnące). Obudowa z tworzywa 
sztucznego odporna jest: przez krótki okres czasu na wodę o temperaturze do 
100

o
C oraz do 60

o
C przez długi okres czasu, wysokie stężenie kwasów 

nieorganicznych i organicznych (np. fenolowy, mlekowy i cytrynowy), utleniacze  
i reduktory, smary, woski, oleje, alkohole i benzynę. Wymienione cechy sprawiają, 
że rozdzielnice z tworzywa sztucznego mogą być stosowane we wszystkich 
warunkach klimatycznych i środowiskach o wysokiej wilgotności. Wysoki stopień 
ochrony IP65 (uzyskany dzięki szczelnym uszczelkom gumowym montowanym  
w pokrywach, przepustach), dodatkowo zabezpiecza zainstalowane urządzenia 
przed dostępem kurzu i zapewnia prawidłowe ich działanie, w trudnych warunkach 
środowiskowych. Istotną ich zaletą jest również: duża estetyka wykonania, 
funkcjonalność (uzyskiwana najczęściej dzięki przejrzystym pokrywom pozwalają-
cym, np. na wizualną kontrolę stanu łączników) oraz prosta realizacja ochrony 
przeciwporażeniowej bezpośredniej. 

Rozdzielnice skrzynkowe znajdują zastosowanie w wielu obszarach rozdziału 
i dystrybucji mocy. Przykładowo mogą być wykorzystywane jako: podrozdzielnie  
w stacjach transformatorowych, rozszerzenie głównych stacji rozdzielczych, 
elementy dystrybucji mocy, podrozdzielnie w układach pomiaru energii oraz 
obudowy dla czułej na wilgoć aparatury elektrycznej. 

W Polsce najczęściej spotkać można rozdzielnice skrzynkowe typu: 
a) Z – eksploatowane jeszcze, produkowane przez firmę Elektromontaż  

2 Katowice, będącej aktualnie w procesie likwidacji,
3
 

b) INS – firmy ABB,
4
 

c) MI – firmy Hensel (Rysunek nr 2).
5
 

 

 

                                                           
3
 Katalog firmy: Elektromontaż-3. Katowice 2004 

4
 Katalog firmy: ABB. Warszawa 2017 

5
 Katalog firmy: Hensel. Poznań 2003 
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Rysunek nr 2: Rozdzielnice skrzynkowe typu MI firmy Hensel
 

 

 
Źródło: Katalog firmy: Hensel. Poznań 2003 
 

2.3. Rozdzielnice szafowe 
Rozdzielnice szafowe stosowane są głównie w instalacjach przemysłowych. 

W Polsce produkuje się i oferuje kilkanaście typów rozdzielnic szafowych. Wśród 
nich można wyróżnić rozdzielnice o konstrukcji szkieletowej i bezszkieletowej, 
otwarte i osłonięte oraz przyścienne i wolnostojące. W konstrukcji szkieletowej 
blachy stalowe lub stalowe perforowane kratownice stanowią konstrukcję nośną 
dla aparatury, elementów wyposażenia oraz osłon. W większości elementy 
konstrukcji są cynowane galwanicznie, a blachy osłonowe oraz drzwi zabezpie-
czone są także farbą epoksydową proszkową. 

Wnętrze aktualnie produkowanych rozdzielnic szafowych podzielone jest  
na trzy, wzajemnie izolowane między sobą, podstawowe przedziały funkcjonalne: 
aparatowy, szynowy i kablowy (Rysunek nr 3).

6
 Taki podział wnętrza rozdzielnicy 

redukuje do minimum rozprzestrzenianie się skutków zwarć elektrycznych poza 
miejsce ich powstania. 

 

Rysunek nr 3: Rozmieszczenia przedziałów funkcjonalnych w rozdzielnicach 

szafowych
 

 

 
Źródło: Katalog firmy: ABB. Wrocław 2010 

                                                           
6
 Katalog firmy: ABB. Wrocław 2010 
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Wyodrębniony przedział kablowy ułatwia montaż kabli oraz zwiększa stopień 
bezpieczeństwa. 

Szyny zbiorcze, umieszczone w przedziale szynowym, znajdują są w tylnej 
części szafy na jednym bądź dwóch poziomach lub w środkowej części. Szyny 
dwóch poziomów, o takich samych lub różnych przekrojach, mogą pracować 
niezależnie lub być połączone ze sobą równolegle. W zdecydowanej większości 
rozdzielnic z podwójnym układem szyn zbiorczych, wykorzystuje się poziom dolny  
i górny, a dla układu pojedynczego poziom górny lub dolny. W zależności od prądu 
znamionowego rozdzielnicy używa się 1, 2, 4 lub 8 szyn na fazę. 

Szyny rozdzielcze, montowane pionowo w części tylnej lub bocznej rozdzielni-
cy, zapewniają połączenie między torem szyn zbiorczych a modułami odbiorczymi 
umieszczonymi pionowo w przedziale szynowym. Mogą być prowadzone na całej 
wysokości szafy w przypadku pól zasilających i odpływowych lub na krótszych 
odcinkach w polach sprzęgłowych. Mają kształt płaskowników lub ceowników. 
Szyny ceownikowe stosuje się do przyłączania członów wysuwnych o ruchomych 
stykach. W celu zachowania bezpieczeństwa po wyjęciu członu wysuwnego, szyny 
ceownikowe umieszczane są w tzw. wypraskach izolacyjnych lub za ścianą 
wielofunkcyjną, która chroni przed dotykiem bezpośrednim. 

Wszelkie połączenia szynowe i kablowe można wprowadzać do szafy 
rozdzielnicy z góry lub z dołu poprzez odpowiednie przepusty. 

Szyna ochronna PE instalowana jest zwykle poziomo w dolnej części szafy  
i jest podłączona bezpośrednio do ramy szafy. Równolegle do niej, na izolatorach 
montowana jest szyna neutralna N. Obydwie szyny, PE i N, prowadzone są przez 
całą długość rozdzielnicy. W przedziale kablowym szyny PE i N umieszcza się 
pionowo. Pozwala to na montaż kabli w dogodnym miejscu. 

Obecnie wszystkie szyny produkowane są z miedzi, ale zdarzają się produkty 
wykonane z aluminium. 

Pod względem sposobu łączenia podstawowych aparatów w torach prądo-
wych przedziału rozróżnia się rozdzielnice jednoczłonowe i dwuczłonowe. 

W rozdzielnicach jednoczłonowych wyposażenie pól mocowane jest na stałe 
do konstrukcji szkieletu (na poprzeczkach, płytach montażowych) i podłączone  
do obwodów głównych. Rozdzielnice tego typu mogą być instalowane jako 
rozdzielnice główne w stacjach oddziałowych oraz jako rozdzielnice pomocnicze 
lub manewrowo-stycznikowe. Do najczęściej spotykanych rozdzielnic tego typu 
należą rozdzielnice USR, ZUR, RNP (Rysunek nr 4).

7
 Podstawową wadą tego typu 

rozdzielnic jest konieczność odłączenia głównego zasilania podczas wykonywania 
napraw lub konserwacji. Powoduje to brak zasilania w polach zasilanych 
odbiorników. 

 
  

                                                           
7
 Katalog firmy: Elektromontaż. Poznań 2004 
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Rysunek nr 4: Rozdzielnica szafowa jednoczłonowa typu RNP firmy Elektro-montaż 

Poznań S.A.
 

 

 
Źródło: Katalog firmy: Elektromontaż. Poznań 2004 
 

Rozdzielnice dwuczłonowe budowane są w wersji wolnostojącej lub 
przyściennej. Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa i sterownicza montowana 
jest na specjalnych panelach, łączonych z częścią stałą rozdzielnicy przy pomocy 
połączenia wtykowego. Wyróżnić można panele ruchome wysuwne i wtykowe. 
Panel ruchomy wysuwny wykonany jest w formie wózka, który możne być 
ustawiony w czterech położeniach: pracy (w którym, część ruchoma jest wsunięta 
do części stałej, tory prądowe główne i pomocnicze są podłączone oraz połączone 
mechanicznie. Pole przygotowane jest do pracy); próby (część ruchoma  
jest wysunięta z położenia pracy na tyle, że styki torów główne łączników  
są rozłączone i tworzą bezpieczną przerwę izolacyjną. Obwody pomocnicze są  
w dalszym ciągu połączone, co pozwala na wykonywanie prób działania torów 
pomocniczych, mechanizmów napędowych łącznika torów głównych oraz nastaw 
wyzwalaczy); odłączenia (część ruchoma jest wysunięta, a tory główne i obwody 
pomocnicze są rozłączone); rozdzielenia (część ruchoma znajduje się całkowicie 
poza częścią stałą i nie występują żadne połączenia elektryczne ani mechaniczne 
między tymi częściami). 

W części ruchomej montowane są aparaty, wymagające stosunkowo częstej 
kontroli i serwisu. Są to głównie wyłączniki i rozruszniki silnikowe, które w razie 
uszkodzenia można łatwo i szybko wymienić na sprawne. 

Zaletą rozdzielnic dwuczłonowych jest prosty montaż, przejrzysty układ i łatwa 
rozbudowa. Mogą one być stosowane jako rozdzielnice główne, oddziałowe lub 
jako manewrowe przy odbiornikach. Do rozdzielnic dwuczłonowych produkowa-
nych w Polsce należą między innymi rozdzielnice typu: WARTA (Rysunek nr 5), 
MNS (Rysunek nr 6), CUBIC.

 

Rozdzielnice szafowe wykonuje się w zestawach jedno lub wieloszafowych.  
W rozdzielnicach dwuczłonowych aparaturę montowaną w postaci modułów wtyko-
wych lub wysuwnych umieszcza się z przodu lub z przodu i z tyłu rozdzielnicy 
wykorzystując wspólny przedział szynowy. 

 



1038 
______________________________________________________________________________________________

 

 

Rysunek nr 5: Rozdzielnica szafowa typu Warta firmy Elektromontaż Poznań
 

 

 
Źródło: Katalog firmy: Elektromontaż. Poznań 2004 
 

Rysunek nr 6: Rozdzielnica szafowa dwuczłonowa typu MNS firmy ABB
 

 

 
Źródło: Katalog firmy: ABB. Wrocław 2010 
 

W zależności od zastosowanej aparatury rozdzielczej i zabezpieczającej, 
zainstalowanego osprzętu elektroinstalacyjnego oraz przeznaczenia funkcjonal-
nego pola rozdzielnic szafowych podzielić można na: zasilające, zasilająco-
sprzęgłowe, sprzęgłowe, odpływowe oraz kondensatorowe. 
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3. Wyposażenie rozdzielnic 
Montowane w rozdzielnicach nN łączniki można podzielić na dwie grupy: 

łączniki główne i łączniki pól odpływowych. 
W rozdzielnicach nN montowanych w stacjach transformatorowo-

rozdzielczych SN/nN, jako łączniki główne najczęściej stosuje się rozłączniki, 
rzadziej odłączniki, a najrzadziej wyłączniki kompaktowe (montowane są w sta-
cjach z bezpiecznikami po stronie SN). W konstrukcjach uproszczonych część 
producentów nie wyposaża rozdzielnic nN w łączniki główne. Wówczas do operacji 
łączeniowych służą rozłączniki bezpiecznikowe montowane w polach odpływowych 
oraz odłączniki po stronie SN. 

Podobne rozwiązania dotyczą przemysłowych rozdzielnic szafowych z tą 
różnicą, że instaluje się w nich coraz więcej elementów modułowych (stałych  
i ruchomych), wyposażonych w aparaturę łączeniową i zabezpieczająca wynika-
jącą z potrzeb użytkownika. Producenci rozdzielnic oferują wiele różnorodnych 
rozwiązań pól zasilających i odbiorczych, wyposażonych w wyłączniki samoczynne 
lub rozłączniki (przeważnie bezpiecznikowe) w zestawach modułowych. 

Wyłączniki powietrzne ACB (air circuit-breaker) i kompaktowe mccb (moulded 
case circuit-breaker) instalowane są zarówno w polach zasilających, odbiorczych, 
jak też sprzęgłowych. Przykładowo pokazany na rysunku nr 7 wyłącznik typu 
SACE Emax2, może być wykonany jako wysuwalny lub stacjonarny podłączony do 
szyn na kilka sposobów (Rysunek nr 8). W pierwszym wykonaniu, w przypadku 
montażu wyłącznika typu SACE Emax2 w rozdzielnicy o stopniu ochrony IP-4X, 
panele sterownicze wyłącznika są wysunięte na zewnątrz przedziału aparaturo-
wego poprzez otwór w drzwiach. Sprawia to, że czynności obsługowe mogą być 
wykonane przy zamkniętych drzwiach. Przy podwyższonej szczelności szafy  
(IP-54) wyłącznik montowany jest w całości za drzwiami. Niestety taki montaż 
zwiększa głębokość rozdzielnicy i uniemożliwia bezpośredni dostęp do aparatu. 
Przykładem wyłącznika powietrznego z różnego rodzajami zabezpieczeń, jest 
pokazany na rysunku nr 9, wyłącznik typu Masterpact NW firmy Schneider 
Electric.

8
 

 

Rysunek nr 7: Wyłącznik powietrzny w wykonaniu wysuwnym typu SACE Emax2 

firmy ABB
 

 
Źródło: Katalog firmy: ABB. Warszawa 2017 

                                                           
8
 Katalogi firmy: Schneider Electric Polska. Warszawa 2017 
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Rysunek nr 8: Sposoby podłączenia wyłącznika typu SACE Emax2 firmy ABB do szyn 
 

 
 

Źródło: Katalog firmy: ABB. Warszawa 2017 
 

Rysunek nr 9: Wyłącznik typu Masterpact NW firmy Schneider Electric Polska
 

 

 
Źródło: Katalog firmy: Schneider Electric. Warszawa 2017 
 

Aktualnie obserwuje się tendencję do coraz szerszego stosowania we 
wszystkich typach rozdzielnic o prądzie znamionowym do 1600 A, wyłączników  
w wykonaniu kompaktowym. Przykładem jest wyłącznik typu SENTRON VL firmy 
Siemens,

9
 oferowany zarówno w wersji stacjonarnej, wtykowej i wysuwnej. 

Wyłączniki kompaktowe pozwalają nie tylko w znacznym stopniu zmniejszyć 
wymiary geometryczne rozdzielnicy nN, ale także zapewnić obsłudze całkowite 
bezpieczeństwo wskutek: podwójnej izolacji; blokadzie drzwi, gdy wyłącznik jest  
w pozycji „załączony”; izolacji akcesoriów obudów pomocniczych (tylko w wersji 

                                                           
9
 Katalog firmy: Siemens. 2005 
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wtykowej i wysuwnej) oraz jednoznacznej pozycji dźwigni określającej położenie 
styków wyłącznika. 

Zaawansowane w budowie wyłączniki kompaktowe łączą funkcje zabezpie-
czeń selektywnych i zabezpieczeń różnicowoprądowych oraz pozwalają realizować 
pomiar parametrów i transmisję informacji. 

W polach odbiorczych stacji transformatorowych i rozdzielnic przemysłowych, 
najczęściej montuje się rozłączniki bezpiecznikowe wąskoprofilowe (zwane 
listwowymi). Klasyczne rozłączniki bezpiecznikowe, z przemysłowymi wkładkami 
topikowymi, instaluje się w obwodach rozdziału energii tablic rozdzielczych 
przemysłowych i mieszkalnych oraz w obwodach zabezpieczeń przetężeniowych 
urządzeń elektrycznych z nich zasilanych (Rysunek nr 10).

10
 

W rozdzielnicach tablicowych i skrzynkowych do łączenia prądów roboczych 
powszechnie stosuje się rozłączniki izolacyjne (Rysunek nr 11). Wykorzystywane 
są, jako rozłączniki: główne, odpływowe, zasilania i sprzęgające. 

 

Rysunek nr 10: Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK1 firmy Apator S.A.
 

 

 
Źródło: Katalog firmy: Apator S.A. Toruń 2017 
 

Rysunek nr 11: Rozłącznik izolacyjny typu NS100 firmy Schneider Electric
 

 

 
Źródło: Katalog firmy: Schneider Electric. Warszawa 2017 
 

Osobną grupę wyposażenia rozdzielnic nN stanowi aparatura modułowa 
przystosowana do instalacji na szynie montażowej TH-35 (Rysunek nr 12). 
Aktualnie na szynie TH-35 montowane są: wyłączniki nadprądowe, wyłączniki 
silnikowe, wyłączniki różnicowoprądowe, rozłączniki (w różnych wariantach), 
ograniczniki przepięć, styczniki i przekaźniki, wyłączniki schodowe i zmierzchowe, 
programowalne przełączniki czasowe. Aparaty modułowe, produkowane są na 
prąd znamionowy zawarty w granicach od 2 A do 125 A, lub w wykonaniu 
przemysłowym do 630 A. Prąd wyłączalny zwarciowy graniczny (Icu) najczęściej 

                                                           
10

 Katalog firmy: Apator S.A. Toruń 2017 
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stosowanych wyłączników instalacyjnych wynosi 10 kA. W ofercie handlowej 
znajdują się już wyłączniki instalacyjne na prąd Icu do 20 kA. Podana aparatura 
modułowa stosowana jest powszechnie w budowie rozdzielnic tablicowych, 
skrzynkowych i budowlanych. 

 

Rysunek nr 12: Aparatura modułowa firmy Klockner Moeller: a) wyłącznik 

różnicowoprądowy, b) wyłącznik nadprądowy, c) ogranicznik przepięć
 

 
Źródło: Katalog firmy: Klockner Moeller. 2017 
 

Bardzo szybki, w ostatnich latach, rozwój automatyki i informatyki pozwolił  
na wykorzystanie tych dziedzin do sterowania i monitorowania pracy rozdzielnic  
z poziomu komputera. W komputerze, w zależności od zainstalowanego systemu 
operatorskiego, można zbierać informacje o: stanie położenia styków wyłączników, 
rozłączników i odłączników; stanie położenia napędu wyłączników; zaniku napięcia 
na szynach głównych; zadziałaniu układu SZR; wartościach pomiarowych –  
z przetworników; zadziałaniu zabezpieczeń zwarciowych lub przeciążeniowych. 
Przekaz informacji odbywa się zdalnie, a transmisja danych może odbywać  
się: drogą radiową, drogą kablową, za pomocą modemu telekomunikacyjnego lub  
z wykorzystaniem sieci komórkowej. Uzyskane informacje pozwalają na sterowanie 
i nadzór nad pracą rozdzielnicy. 

Do sterowania i kontroli pracy, rozdzielnice wyposaża się w urządzenia 
mikroprocesorowe oraz oprogramowanie niezbędne do realizowania określonych 
funkcji. Rozwiązanie takie ogranicza znacznie przerwy w zasilaniu, ponieważ 
dyspozytor może przez cały czas obserwować rzeczywisty stan pracy aparatury  
na ekranie monitora i w zależności od potrzeb: konfigurować sieć, analizować  
jej obciążenie, rejestrować parametry napięcia zasilającego, kontrolować pojawie-
nie się prądu zwarciowego, sterować łącznikami z napędem silnikowym, kontro-
lować stan położenia bloków funkcjonalnych, mierzyć moc i zużycie energii 
elektrycznej. 

Przykładem wykorzystania monitoringu w pracy rozdzielnic nN, są systemy 
ochrony rozdzielnic przed skutkami łuku elektrycznego. W Polsce można spotkać 
dwa takie systemy – Arcon firmy Moeller

11
 oraz Vamp firmy Vamp Ltd.

12
 

Obydwa systemy wykrywają powstanie zwarcia łukowego i inicjują wyłączenie 
zasilania rozdzielnicy, lub jej części, w ciągu 5 ms od momentu zainicjowania 
zwarcia łukowego. Całkowity czas wyłączenia rozdzielnicy uwarunkowany jest 
czasem własnym zastosowanego wyłącznika (w zależności od typu wyłącznika 
czas ten zawarty jest w granicach od 30 do 100 ms) i wynosi od 35 do 105 ms.  

                                                           
11

 Katalog firmy: Klockner Moeller. 2017 
12

 Katalog firmy: Vamp Ltd, Vaasa. Finlandia 2005 
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Typowe zabezpieczenia przetężeniowe stosowane w rozdzielnicach nN nie 
zapewniają wystarczającej ochrony przed zwarciami łukowymi, ponieważ wartość 
prądu zwarciowego w pierwszej fazie zwarcia łukowego jest zbyt mała, by wyzwolić 
wyzwalacz bezzwłoczny wyłącznika. Dlatego typowy liniowy wyłącznik zwarciowy 
reaguje z opóźnieniem ok. 300÷500 ms na powstanie łuku elektrycznego, 
wynikającym także z konieczności zapewnienia selektywności działania kolejnych 
zabezpieczeń zwarciowych. 

 
Wnioski 
Na podstawie analizy rozwiązań konstrukcyjnych, wyposażenia oraz podsta-

wowych parametrów technicznych dostępnych na polskim rynku rozdzielnic nN 
można stwierdzić: 

1. W będących w eksploatacji starszych i nowych konstrukcjach oraz ofercie 
handlowej producentów rozdzielnic szafowych zdecydowanie dominują 
rozdzielnice jednoczłonowe. Obserwuje się jednak wyraźne odchodzenie 
od rozwiązań jednoczłonowych na rzecz rozwiązań dwuczłonowych. 

2. Wprowadzenie konstrukcji modułowej w budowie rozdzielnic jedno i dwu-
członowych znacznie ograniczyło wymiary geometryczne produkowanych 
rozdzielnic i wymagania związane z ilością miejsca potrzebnego do ich 
instalowania. 

3. Konstrukcja modułowa rozdzielnicy, w której podstawową jednostką jest 
blok funkcjonalny, ogranicza nie tylko czas przerwy w dostawie energii 
elektrycznej z rozdzielnicy w przypadku wystąpienia awarii, wymiany 
uszkodzonych zespołów oraz podczas prac konserwacyjnych. Pozwala 
jednak przede wszystkim na budowę rozdzielnic ze standardowych pól  
o pożądanym układzie i wyposażeniu. 

4. Konstrukcje rozdzielnic szafowych wyraźnie podzielone są na odizolowane 
od siebie przedziały funkcjonalne: szynowy, aparatowy i przyłączeniowy. 
Podział taki zwiększył nie tylko bezpieczeństwo użytkowania, ale przede 
wszystkim ograniczył skutki ewentualnych zwarć tylko do jednego prze-
działu. 

5. W rozdzielnicach szafowych montowanych w przemyśle oraz stacjach 
transformatorowo-rozdzielczych SN/nN, jako łączniki główne, najczęściej 
stosuje się rozłączniki, rzadziej odłączniki, a najrzadziej wyłączniki kompa-
ktowe (tylko w stacjach z bezpiecznikami po stronie SN). W konstrukcjach 
uproszczonych część producentów nie wyposaża rozdzielnic nN w łączniki 
główne. Wówczas do operacji łączeniowych służą rozłączniki bezpieczni-
kowe montowane w polach odpływowych oraz odłączniki po stronie SN. 

6. Coraz powszechniejsze jest stosowanie w polach zasilających i odpływo-
wych rozdzielnic szafowych rozłączników bezpiecznikowych wąskoprofi-
lowych. 

7. W wyposażeniu nowych oraz modernizowanych starszych konstrukcjach 
rozdzielnic tablicowych i skrzynkowych, dominuje modułowa aparatura 
łączeniowa, zabezpieczająca i sterownicza, przygotowana lub adaptowana 
do montażu na listwie TH-35. 
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8. Cyfrowe systemy sterowania i monitorowania nadzorujące prac rozdzielnic, 
pozwalające na kształtowanie charakterystyk układów zabezpieczeń prze-
tężeniowych, wydają się być najlepszym sposobem na ograniczenie skut-
ków cieplnych przepływu prądów zwarciowych oraz uzyskanie selektywnej 
współpracy zabezpieczeń. 

 
Streszczenie 
Referat ma charakter przeglądowy dotyczący konstrukcji, wyposażenia  

oraz podstawowych parametrów technicznych eksploatowanych i oferowanych  
na polskim rynku rozdzielnic niskiego napięcia. Przedstawia rozdzielnice szafowe, 
skrzynkowe i tablicowe stosowane w dystrybucji energii elektrycznej w systemie 
elektroenergetycznym oraz u odbiorców przemysłowych i komunalnych. 

Słowa kluczowe: rozdzielnica niskiego napięcia, prąd znamionowy, napięcie 
znamionowe, wyłącznik, rozłącznik bezpiecznikowy, szyny zbiorcze, przedziały 

 
Summary 
The report has character review relating construction, equipment as well  

as basic technical parameters exploited and offered on polish market switchboards 
low voltage. Presents switchboards wardrobes, boxes and board applied in distri-
bution the electric energy in system electro-energy as well as at consumers 
industrials and municipals. 

Key words: switchboards low voltage, nominal current, nominal voltage, 
switch, fuse hyphen, cumulative rails, panels 
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Ryszard BATURA 
Politechnika Poznańska  
Instytut Elektroenergetyki 
 

STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE ROZDZIELNIC NISKIEGO NAPIĘCIA. 
CZĘŚĆ 2 

 
 
1. Wprowadzenie 
Do analizy stanu eksploatowanych oraz określenia tendencji rozwojowych, 

oferowanych przez producentów na polskim rynku, rozdzielnic niskiego napięcia 
(nN), wykorzystano opracowany pierwotnie w Instytucie Elektroenergetyki 
Politechniki Poznańskiej program komputerowy o nazwie „Dobór rozdzielnic  
i skrzynek rozdzielczych nN”.

1 
Wymieniony program ulegał ciągłej modyfikacji, 

rozbudowie oraz aktualizacji zawartych w nim baz danych. Powstała stąd możli-
wość przeanalizowania tendencji rozwojowych rozdzielnic (szafowych) i skrzynek 
rozdzielczych (skrzynkowych, tablicowych) w aspekcie czasowym. 

Wymieniony program zawiera bogatą bazę danych rozdzielnic i skrzynek 
rozdzielczych nN, opracowaną na podstawie katalogów firm działających  
na polskim rynku w okresie ostatnich czterdziestu lat. Baza danych programu, 
dotycząca „Rozdzielnic”, zawiera podstawowe dane techniczne oraz rozwiązania 
konstrukcyjne 195. rozwiązań rozdzielnic nN, natomiast baza danych „Skrzynki 
rozdzielcze” – informację o 285. typach skrzynek rozdzielczych, opracowanych  
wg rozwiązań producenta oraz skrzynek przeznaczonych do zabudowy aparatami 
elektrycznymi (głównie modułowymi), wg indywidualnych potrzeb użytkownika. 

Zawarte w bazie danych programu dane, pozwoliły na ilościową analizę 
wybranych parametrów technicznych i konstrukcyjnych rozdzielnic oraz skrzynek 
rozdzielczych. 

 
2. Rezultaty analiz rozwiązań konstrukcyjnych i podstawowych 

parametrów technicznych 
Biorąc pod uwagę sposób przyłączania podstawowych aparatów w torach 

prądowych, na rysunku nr 1 przedstawiono procentowy udział rozdzielnic jedno-  
i dwuczłonowych, w ofercie handlowej firm działających na polskim rynku. 

Rozdzielnice budowane są na różne napięcia znamionowe, poczynając od 230 
V, kończąc na 1000 V. Rozkład procentowy poszczególnych grup napięciowych 
pokazano na rysunku nr 2. 

 
  

                                                           
1
 R. Batura, W. Opydo, Komputerowe wspomaganie doboru rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych 
niskiego napięcia. Poznań/Kiekrz 2001, s. 277-280; R. Męczyński, Rozdzielnice niskiego napięcia, 
Praca dyplomowa magisterska, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska, 2005 
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Rysunek nr 1: Procentowy udział rozdzielnic jedno- i dwuczłonowych w ofercie 

handlowej firm działających na polskim rynku 

 

 
Źródło: R. Batura, Wł. Opydo, Komputerowe wspomaganie doboru rozdzielnic  

i skrzynek rozdzielczych niskiego napięcia. Poznań/Kiekrz 2001; R. Męczyński, Rozdzielnice 
niskiego napięcia, Praca dyplomowa magisterska. Poznań 2005 

 

Rysunek nr 2: Rozkład procentowy rozdzielnic wg napięć znamionowych 
 

 
Źródło: R. Batura, Wł. Opydo, Komputerowe wspomaganie doboru rozdzielnic  

i skrzynek rozdzielczych niskiego napięcia. Poznań/Kiekrz 2001; R. Męczyński, Rozdzielnice 
niskiego napięcia, Praca dyplomowa magisterska. Poznań 2005 

 

Z rysunku nr 2 wynika, że największa liczba oferowanych rozdzielnic 
produkowana jest na napięcie znamionowe 230/400 V. Niewątpliwie związane  
jest to z powszechnie stosownym w sieci elektroenergetycznej napięciem  
230/400 V oraz największą liczbą zasilanych tym napięciem odbiorców przemysło-
wych i komunalnych. Biorąc pod uwagę istniejące i oferowane rozwiązania 
konstrukcyjne, wyposażenie pól zasilających i odbiorczych, w podanym zakresie 
napięciowym występuje również największy wybór produkowanych rozdzielnic. 

Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli przeanalizuje się dostępne rozdzielnice pod 
kątem prądu znamionowego (In). Czym wyższy prąd In, tym mniejsza liczba 
produktów. W zdecydowanej większości, wartości prądów znamionowych szyn 
zbiorczych rozdzielnic przemysłowych i stacji transformatorowo-rozdzielczych, 
zawarte są w zakresie od 63 A do 2500 A. Spotykane są również rozwiązania  
na większe prądy znamionowe – 3500, 4000 i 8300 A. Rozdzielnice tablicowe 
odbiorców komunalnych produkowane są głównie na prąd znamionowy (In) do  
63 A. 

Maksymalny prąd znamionowy Inpod pól odpływowych wynosi 4000 A, jednak-
że w zdecydowanej większości oferowanych rozdzielnic (73%), prąd pól odpływo-
wych Inpod mieści się w zakresie od 16 A do 2000 A. W warunkach zwarciowych, 
maksymalne wartości prądów wytrzymałości dynamicznej i cieplnej wynoszą: 
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- znamionowy prąd szczytowy (ipr) – 375 kA (rozdzielnica typu SIVACON 
firmy Elektromontaż Gdańsk2

); 

- znamionowy prąd cieplny 1-sekundowy (Ith1) – 150 kA (rozdzielnica typu 
SIVACON firmy Elektromontaż Gdańsk3

). 
Największymi wartościami prądów znamionowych charakteryzują się rozdziel-

nice szafowe dwuczłonowe. Związane jest to z dużą ilością miejsca potrzebnego 
do zamontowania, w członie ruchomym, wyłączników o dużej zdolności wyłączania 
prądów zwarciowych oraz lepszą wymianą ciepła podczas normalnej pracy 
rozdzielnicy, w porównaniu z rozdzielnicą jednoczłonową. 

Rodzaj aparatów zainstalowanych w polach odpływowych rozdzielnic pokaza-
no na rysunku nr 3. Pozycja „różne” oznacza, że wyposażenie pola odpływowego 
uzależnione jest od potrzeb użytkownika. Obejmuje rodzaj i typ wyłącznika 
samoczynnego, rozłącznika (w różnym wykonaniu) lub aparatu modułowego. 

 

Rysunek nr 3: Procentowy rozkład poszczególnych rodzajów aparatów instalowanych 

w polach odpływowych 
 

 
Źródło: R. Batura, Wł. Opydo, Komputerowe wspomaganie doboru rozdzielnic  

i skrzynek rozdzielczych niskiego napięcia. Poznań/Kiekrz 2001; R. Męczyński, Rozdzielnice 
niskiego napięcia, Praca dyplomowa magisterska. Poznań 2005 

 

Biorąc pod uwagę stopień ochrony IP (zapisany w postaci dwóch cyfr,  
z których pierwsza cyfra oznacza stopień ochrony przed dotknięciem części 
będących pod napięciem oraz ochronę przed przedostaniem się ciał stałych; druga 
cyfra oznacza ochronę przed działaniem wody), na rysunku nr 4 przedstawiono 
procentowy udział rozdzielnic o różnym stopniu ochron IP w ogólnej ofercie 
wszystkich firm zawartych w bazie danych. Z analizy rysunku nr 4 wynika,  
że najwięcej produkowanych jest rozdzielnic o stopniu ochrony IP 4X (gdzie:  
X oznacza różne stopnie ochrony przed działaniem wody). Związane jest to przede 
wszystkim z powszechnym stosowaniem w rozdzielnicach tablicowych podanego 
stopnia ochrony dla odbiorców komunalnych. Wyższe stopnie ochrony dotyczą 
rozdzielnic pracujących w instalacjach elektrycznych o szczególnym zagrożeniu 
porażeniowym (np. gospodarstwa rolnicze). 

 
  

                                                           
2
 Katalog firmy: Elektromontaż. Gdańsk 2012 

3
 Ibidem 
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Rysunek nr 4: Stopnie ochrony IP rozdzielnic w ogólnej ofercie produkcji wszystkich 

firm 
 

 
Źródło: R. Batura, Wł. Opydo, Komputerowe wspomaganie doboru rozdzielnic  

i skrzynek rozdzielczych niskiego napięcia. Poznań/Kiekrz 2001; R. Męczyński, Rozdzielnice 
niskiego napięcia, Praca dyplomowa magisterska. Poznań 2005 

 

Procentowy udział podstawowych materiałów stosowanych na obudowy 
rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych pokazano na rysunku nr 5. Zauważyć można 
zdecydowaną dominację obudów stalowych. Obudowy metalowe dominują przede 
wszystkim w przemysłowych i stacyjnych rozdzielnicach szafowych, natomiast  
z tworzywa sztucznego – w rozdzielnicach skrzynkowych i tablicowych. Ostatnie 
rozdzielnice dominują u odbiorców komunalnych. 

W dobie oszczędności miejsca posadowienia rozdzielnicy, istotne są jej 
wymiary geometryczne. Zależą one nie tylko od przeznaczenia, rodzaju i liczby 
zainstalowanych aparatów elektrycznych, ale także od rodzaju zastosowanej 
izolacji. W aktualnie produkowanych rozdzielnicach nN dominuje izolacja 
powietrzna. Nie wydaje się, by ten rodzaj izolacji został zastąpiony przez inny. 
Wprowadzane w ostatnim okresie pokrywanie szyn zbiorczych i rozdzielczych 
materiałami izolacyjnymi (stałymi, żywicami termoutwardzalnymi) nie ma istotnego 
wpływu na wymiary geometryczne rozdzielnicy nN. Niemniej, odgrywa istotną rolę 
w zapobieganiu powstawania i ograniczaniu skutków zwarć oraz ochronie 
przeciwporażeniowej. Z tego też powodu, ograniczenie wymiarów geometrycznych 
rozdzielnic uzyskuje się głównie przez stosowanie coraz to nowszych konstrukcji 
modułowych aparatów elektrycznych. 

 

Rysunek nr 5: Podstawowe materiały obudów rozdzielnic 
 

 
Źródło: R. Batura, Wł. Opydo, Komputerowe wspomaganie doboru rozdzielnic  

i skrzynek rozdzielczych niskiego napięcia. Poznań/Kiekrz 2001; R. Męczyński, Rozdzielnice 
niskiego napięcia, Praca dyplomowa magisterska. Poznań 2005 

 

Wnioski 
Na podstawie analizy rozwiązań konstrukcyjnych oraz parametrów 

dostępnych na polskim rynku rozdzielnic nN można stwierdzić: 



1049 
______________________________________________________________________________________________

 

 

1. W konstrukcjach rozdzielnic szafowych dominują rozdzielnice jednoczło-
cnowe (67%). Związane jest to z dużą liczbą eksploatowanych w dalszym 
ciągu starszych rozwiązań konstrukcji rozdzielnic, montowanych przed 
okresem przemian społecznych. Zauważa się jednak wyraźne odcho-
dzenie od rozwiązań jednoczłonowych na rzecz rozwiązań dwuczło-
nowych. Normalnym standardem w ofercie rynkowej każdej firmy, działają-
cej na polskim rynku, jest rozdzielnica dwuczłonowa. Biorąc pod uwagę 
wzrost potrzeb energetycznych odbiorców oraz niezawodność zasilania, 
należy sądzić, że w dalszej perspektywie czasu rozdzielnice dwuczłonowe 
zdominują rynek producentów. 

2. Obudowy stalowe stosowane będą przede wszystkim dla konstrukcji 
przemysłowych i stacyjnych rozdzielnic szafowych. Dla odbiorców komu-
nalnych, obudowy rozdzielnic (budowlanych, skrzynkowych i tablicowych) 
wykonywane będą głównie z tworzyw sztucznych. 

3. Duża liczba odbiorców komunalnych sprawia, że ponad połowa 
oferowanych rozdzielnic produkowana jest o stopniu ochrony IP 4X (54%). 
Nie należy spodziewać się gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na tego 
typu rozdzielnice. Można jednak przypuszczać, że stopniowy wzrost 
dobrobytu (dochodu) społeczeństwa sprawi, że wzrośnie zapotrzebowanie 
na rozdzielnice o większym stopniu ochrony IP, montowane w warunkach 
(miejscach) stwarzających zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 
pożarem oraz wybuchem. 

4. Izolowanie szyn zbiorczych głównych torów prądowych materiałami izola-
cyjnymi stałymi lub żywicami termoutwardzalnymi, nie wydaje się być za-
sadniczym elementem, mającym istotny wpływ na wymiary geometryczne 
rozdzielnic. Dlatego też należy sądzić, że w dalszym ciągu dominującym 
rodzajem izolacji w rozdzielnicach nN będzie izolacja powietrzna. 

 
Streszczenie 
Referat ma charakter przekrojowy. Podaje rodzaj i stan eksploatowanych 

rozdzielnic niskiego napięcia oraz kierunki zmian w ich konstrukcji. Przydatny może 
być zarówno producentom, jak też projektantom rozdzielnic niskiego napięcia. 

Słowa kluczowe: rozdzielnica niskiego napięcia, tendencja rozwojowa, prąd 
znamionowy, napięcie znamionowe 

 
Summary 
The report have character sectional. Passes kind and state exploited 

switchboards low voltages as well as directions changes in them construction. 
Useful maybe to be both manufacturers, how also design enginner switchboards 
low voltages. 

Key words: switchboards low voltages, tendencies the developmental, 
nominal current, voltage nominal 
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Politechnika Łódzka 
Instytut Elektroenergetyki 
 

OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH POPRZEZ 
ZASTOSOWANIE ZASOBNIKÓW ENERGII ORAZ OGRANICZANIE 

GENERACJI 
 
 
1. Wstęp 
Polityka energetyczna Unii Europejskiej (UE) zobowiązuje państwa członków-

skie do osiągnięcia co najmniej 20% całkowitej energii z Odnawialnych Źródeł 
Energii (OZE) do roku 2020 i 27% do 2030. Większość OZE takie jak instalacje 
fotowoltaiczne (PV), turbiny wiatrowe (WT) oraz biogazownie (BG) są zazwyczaj 
podłączane do systemów dystrybucyjnych. Zwiększona generacja z OZE w syste-
mach dystrybucyjnych wpływa na to, iż Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych 
(OSD) ponoszą dodatkowe koszty związane z rozbudowa sieci. Zasobniki energii 
oraz ograniczanie produkcji są rozwiązaniami pozwalającymi na redukcję kosztów 
rozwoju systemu poprzez lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Może być 
to zrealizowane przez lepsza korelację zapotrzebowania i generacji. Lepsza 
korelację można uzyskać też przez odpowiednią alokacje OZE w systemie.

1
 

Odpowiednia alokacje OZE może również skutkować mniejszymi stratami
2
 oraz 

poprawą wartości napięcia w węzłach.3 W tekście4
 przedstawione są podobne 

korzyści, ale przez zastosowanie ograniczania i magazynowania energii 
pochodzącej z farmy wiatrowej. Jednakże w żadnym z wymienionych artykułów nie 
uwzględniono połączenia tych dwóch działań z alokacją OZE. Artykuł przedstawia 
metodę minimalizacji rocznych kosztów energii z OZE zainstalowanych w systemie 
dystrybucyjnym poprzez odpowiednia alokację OZE, zasobników energii oraz 
ograniczanie generacji.  

                                                           
1
 H. Doagou-Mojarrad, G. B. Gharehpetian, H. Rastegar, J. Olamaei, Optimal placement and sizing  
of DG (distributed generation) units in distribution networks by novel hybrid evolutionary algorithm, 
“Energy”, vol. 54, p. 129-138, Jun. 2013 

2
 A.J. Gil Mena, J.A. Martín García, An efficient approach for the siting and sizing problem of distributed 
generation, “Int. J. Electr. Power Energy Syst.”, 2015, vol. 69, p. 167-172; D.Q. Hung, N. Mithulan-
anthan, K.Y. Lee, Optimal placement of dispatchable and nondispatchable renewable DG units  
in distribution networks for minimizing energy loss, “Int. J. Electr. Power Energy Syst.” 2014, vol. 55, 
p. 179-186; G.J.S. Rosseti, E.J. de Oliveira, W.L. de Oliveira, I.C. Silva, W. Peres, Optimal allocation 
of distributed generation with reconfiguration in electric distribution systems, “Electr. Power Syst. 
Res.” 2013, vol. 103, p. 178-183; Y.M. Atwa, E.F. El-Saadany, Probabilistic approach for optimal 
allocation of wind-based distributed generation in distribution systems, “IET Renew. Power Gener.” 
2011, vol. 5, no. 1, p. 79 

3
 A.K. Singh, S.K. Parida, Novel sensitivity factors for DG placement based on loss reduction and 
voltage improvement, “Int. J. Electr. Power Energy Syst.” 2016, vol. 74, p. 453-456; M.M. Aman, G.B. 
Jasmon, A.H.A. Bakar, H. Mokhlis, A new approach for optimum DG placement and sizing based  
on voltage stability maximization and minimization of power losses, “Energy Convers. Manag.” 2013, 
vol. 70, p. 202-210 

4
 L.S. Vargas, G. Bustos-Turu, F. Larrain, Wind Power Curtailment and Energy Storage in Transmission 
Congestion Management Considering Power Plants Ramp Rates, IEEE Transactions on Power 
Systems 2014 
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Kolejne części artykułu zawierają opis modelu optymalizacyjnego, założenia 
do badań, kolejny rozdział zawiera opis scenariuszy oraz wyniki. Na końcu artykułu 
znajduje się podsumowanie.  

 
2. Opis problemu 
Rozdział ten przedstawia opis stosowanych narzędzi oraz założenia do 

modelu optymalizacyjnego. 
 
Opis metody 
Celem opracowanej metody jest minimalizacja kosztów generacji OZE przy 

przyjętym poziomie jej udziału w lokalnym zapotrzebowaniu na energię. Zasobniki 
energii oraz ograniczanie generacji są użyte jako główne czynniki do osiągnięcia 
celu. Ograniczanie produkcji energii jest użyte do zmniejszanie generacji  
w momentach zwiększonej generacji. W rezultacie część energii jest tracona,  
ale pozwala to na zachowanie bilansu mocy. Podobny efekt może być osiągnięty 
poprzez użycie zasobnika energii W tym przypadku energia nie jest tracona, ale 
opcja ta jest związana z większymi kosztami. Dodatkowo obie metody pozwalają 
na uniknięcie kosztów związanych z rozbudową sieci co w rezultacie wpływa  
na zmniejszenie całkowitych kosztów funkcjonowania systemu dystrybucyjnego.  

W calu uzyskania jak najlepszych wyników oba narzędzia są sprawdzane  
za pomocą modelu optymalizacyjnego minimalizującego koszty energii z OZE 
poprzez ich odpowiednią alokację w sieci. W celu jak najlepszego odwzorowania 
warunków rzeczywistych w modelu uwzględniono: rozpływy i straty mocy, wahania 
napięcia, rzeczywiste profile odbiorcze i generacyjne.  

 
Założenia 
Analiza przeprowadzana jest przy użyciu zmodyfikowanej sieci testowej 

CIGRE MV,
5
 która składa się z 18 węzłów oraz 3 transformatorów o mocy 40 MW 

każdy, które łączą system dystrybucyjny z przesyłowym.  
 

Rysunek nr 1: Model analizowanej sieci 
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5
 K. Rudion, A. Orths, Z.A. Styczynski, K. Strunz, Design of benchmark of medium voltage distribution 
network for investigation of DG integration, IEEE Power Engineering Society General Meeting 2006, 
p. 6 
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W modelu użyto trzy rodzaje OZE: instalacje fotowoltaiczne (PV), turbiny 
wiatrowe (WT) oraz biogazownie (BG). Dodatkowo analizowany system zawiera 
trzy rodzaje odbiorów: mieszkalne (residential), przemysłowe (industrial), 
komercyjne (commercial). Wielkość oraz alokacja OZE jest jednym z narzędzi  
w procesie optymalizacji natomiast odbiory są zdefiniowane przed optymalizacją. 
Wielkość odbiorów pokazana jest na rysunku 2. 

 

Rysunek nr 2: Struktura odbiorów w sieci testowej 
 

 
 

OZE są zamodelowane przy użyciu trzech profili WT (peak WT, high WT, low 
WT), dwóch profili PV (high PV, low PV) oraz jeden profil BG. Przykład profili dla 
zimy pokazane są na rysunku 3.  

 

Rysunek nr 3: Profile generacyjne dla zimy 
 

 
 

Do aspektów ekonomicznych użytych w artykule należą: koszty kapitałowe 
(CAPEX), koszty operacyjne stale (OPEXfix), koszty operacyjne zmienne 
(OPEXvar). Zestawienie kosztów pokazane jest w tabeli 1. CAPEX oraz OPEXfix 
zależą od mocy zainstalowanej OZE natomiast OPEXvar zależy od generacji. 

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

M
o

c 
[M

W
] 

Węzeł 

Residential Industrial Commercial

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 00:00

U
ti

li
za

ti
o

n
 o

f 
th

e
 c

a
p

a
ci

ty
 [

-]
 

Hour  

High PV Low PV Peak WT High WT Low WT BG



1053 
______________________________________________________________________________________________

 

 

Koszty zasobnika zostały zamodelowane za pomocą kosztów kapitałowych 
(CAPEX ES) wynoszących 462,3 €/kWh 

 

Tabela nr 1: Koszty OZE  
 

Typ OZE CAPEX  
[mln €/ MW] 

OPEXfix  
[mln €/ MW/a] 

OPEXvar [€/MWh] 

PV 1,22-1,25 0,023-0,027 0 

WT 1,49-1,64 0,036-0,045 0 

BG 2,82-3,2 0,161-0,205 269-352 
 

Każdy typ OZE jest również podzielony za względy na wielkości pojedynczych 
jednostek (tabela 2). 

 

Tabela nr 2: Typoszereg mocy OZE 
 

Typ OZE Typoszereg mocy [kW] 

PV 3 10 100 1000 

WT 10 50 100 500 

BG 100 200 500 1000 
 

Model optymalizacyjny 
Minimalizacja kosztów generacji energii z OZE jest funkcją celu. Jest ona 

wyrażona jako suma kosztów kapitałowych (CAPEX), oraz operacyjnych (OPEXfix, 
OPEXvar) dla wszystkich jednostek zainstalowanych w analizowanym systemie 
odniesionych do jednego roku (1). 

ESfix CAPEXOPEXOPEXCAPEXCosts +++=® varmin
 

(1) 

CAPEX (2), OPEXfix (3), CAPEX ES (4) są obliczane w podobny sposób  
i są one wyrażone jako suma iloczynu mocy zainstalowanej oraz współczynnika 
ekonomicznego dla każdej instalacji OZE/zasobnika energii.  
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gdzie: 

p ,!,"
#$ – moc zainstalowana OZE,  

p"
%&– moc zasobnika energii,  

CAPEXd,r – koszty kapitałowe OZE,  

OPEX ,!
'() – koszty kapitałowe stałe OZE, 

CAPEX
ES– koszty kapitałowe zasobników energii, 

d – typ OZE,  
r – wartość mocy OZE z typoszeregu,  
n – węzeł w sieci. 
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OPEXvar (5) zależy od generacji każdej z jednostek OZE. 
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gdzie: 

p ,!,"
#$ – moc zainstalowana OZE,  

OPEX ,!
*+! – koszty kapitałowe zmienne OZE, 

GEN ,- – generacja OZE w chwili t, 

d – typ OZE,  
r – wartość mocy OZE z typoszeregu,  
n – węzeł w sieci. 

 

Roczna generacja (6) oraz zapotrzebowanie (7) dla całego systemu są obli-
czane w podobny sposób jako suma generacji/zapotrzebowania dla wszystkich 
węzłów. Generacja/ zapotrzebowanie dla każdego węzła są obliczane jako iloczyn 
mocy zainstalowanej/mocy odbioru oraz profilu generacji/zapotrzebowania.  
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gdzie: 

p ,!,"
#$ – moc zainstalowana OZE,  

GEN ,- – generacja OZE w chwili t, 

d – typ OZE,  
r – wartość mocy OZE z typoszeregu,  
n – węzeł w sieci. 
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gdzie: 

P.,"
./+  – moc odbiorów w węźle,  

DEMl,t – profil zapotrzebowania,  
n– węzeł w sieci,  
l – typ odbioru,  
t – chwila czasowa. 

 

Rozpływy w sieci (8) oblicza się na podstawie bilansu generacji i zapotrze-
bowania w węźle.  
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gdzie: 

p",-
01"

 – generacja w węźle w chwili t, 

P",-
 12 – zapotrzebowanie w węźle w chwili t,  

PFt,n,i- rozpływ mocy z węzła n do I w chwili t,  
n,i – węzeł w sieci,  
t – chwila czasowa. 
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Napięcie w węźle musi zawierać się w przedziale +/- 10% od napięcia 
znamionowego (9). 
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(9) 

gdzie: 
Vn,t – poziom napięcia w węźle w chwili t,  
V

N
 – wartość napięcia znamionowego, 

n – węzeł w sieci,  
t – chwila czasowa. 
 

3. Symulacje 
Scenariusze 
Dwa scenariusze zostały sformułowane, różnią się one poziomem procento-

wym generacji OZE względem całkowitego zapotrzebowania w rozważanym 
systemie: 

- Scenariusze 1 – 27% udziału energii z OZE w całkowitym 
zapotrzebowaniu, 

- Scenariusze 2 – 40% udziału energii z OZE w całkowitym 
zapotrzebowaniu, 

Każdy scenariusz dodatkowo został podzielony na dwa pod-scenariusze, 
które określają jakie narzędzie zostało użyte w procesie optymalizacji: 

a) Alokacja OZE oraz zasobników energii, 
b) Alokacja OZE oraz ograniczanie ich generacji. 
 
Wyniki 
Każdy z rozpatrywanych scenariuszy jest rozważany pod kątem jednostkowej 

ceny energii produkowanej przez jednostki OZE zainstalowane w rozważanym 
systemie oraz poziom generacji poszczególnych typów OZE. Rysunek 4 pokazuje, 
że użycie ograniczania produkcji zamiast budowy nowych zasobników energii 
pozwala na osiągnięcie mniejszych jednostkowych cen produkowanej przez OZE 
energii. 

 

Rysunek nr 4: Jednostkowe ceny produkcji energii 
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Niższe ceny jednostkowe energii z OZE występują dla scenariuszy gdzie 
zastosowano ograniczanie generacji, jest to związane z faktem, że ograniczanie 
generacji występuję tylko w momentach zwiększonej generacji względem 
zapotrzebowania. Pozwala to na zastosowanie najtańszych źródeł energii czyli 
turbin wiatrowych, natomiast w scenariuszach z zasobnikiem energii wraz  
ze wzrostem udziału energii z OZE w całkowitym zapotrzebowaniu zwiększa się 
ilość produkowanej energii w biogazowniach, które to są dużo droższe niż 
instalacje wiatrowe. 

 

Rysunek nr 5: Generacja z podziałem na technologie 
 

 
 

4. Wnioski 
Metoda zaprezentowana w artykule pozwalana na minimalizację kosztów 

funkcjonowania systemów dystrybucyjnych przy zdefiniowanym poziomie udziału 
energii z OZE w całkowitym zapotrzebowaniu w rozważanym systemie. Wyniki 
ponadto pokazują, że ograniczanie generacji jest korzystniejszym narzędziem  
od zmiany profilu generacji z OZE. Wiąże się to z lepszym wykorzystaniem 
istniejącej infrastruktury sieciowej oraz brakiem konieczności ponoszenia kosztów 
budowy zasobników energii. 

 
Streszczenie 
Celem badań jest wykazanie, że optymalna alokacja źródeł odnawialnych, 

zasobników energii oraz ograniczanie produkcji pozwala minimalizacje kosztów 
funkcjonowania systemu przy założonym poziomie generacji OZE. Nowym 
podejściem przy alokacji OZE jest modelowanie generacji źródeł odnawialnych 
oraz zapotrzebowania odbiorów przyłączonych to sieci dystrybucyjnej za pomocą 
profili, odpowiednio generacji lub zapotrzebowania. Uwzględnienie profili pozwala 
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na określenie rzeczywistych warunków pracy sieci oraz na zidentyfikowanie jej 
niewykorzystanych zdolności przesyłowych. Znając te zdolności, możliwy jest taki 
dobór źródeł, zasobników oraz poziomu ograniczania generacji w poszczególnych 
miejscach danej(zdeterminowanej) sieci pod względem technologii oraz mocy 
zainstalowanej zapewniające maksymalne wykorzystanie lokalnych zasobów 
energii odnawialnej, bez naruszania ograniczeń dopuszczalnej obciążalności sieci 
oraz warunków napięciowych. 

Słowa kluczowe: Odnawialne Źródła Energi, zasobni energii, systemy 
dystrybucyjne 

 
Summary 
European Union (EU) policy of renewable energy caused rapid growth of the 

number of generation units connected to the distribution system. Most of those 
systems are not prepared for such high penetration of RES which energy 
production is highly volatile and difficult to predict in long term. Difficulty in accurate 
prediction of generation from RES and character of its operation rise problems 
which are: to high production during night valley or rapid changes in generation 
level. It causes grid overloads, mismatch between generation and demand and 
increase of the distribution system operational costs. Problem which occurs  
in electric power system, might be solved by creation of appropriate method for 
long term planning of the system operation and development. It contains 
combination of proper RES allocation and sizing, energy storage and energy 
curtailment.  

Key words: Renewable Energy Sources, energy storage, distribution systems 
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Renata SIKORSKA-BĄCZEK 
Politechnika Krakowska 
 

WYKORZYSTANIE GRUNTOWYCH POMP CIEPŁA DO UTRZYMANIA 
KOMFORTU CIEPLNEGO W BUDYNKACH SAKRALNYCH 

 
 

1. Wstęp 
Obiekty sakralne coraz częściej są wyposażone w zaawansowane technolo-

gicznie proekologiczne rozwiązania, które pozwalają zracjonalizować koszty  
ich eksploatacji. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego w kościele  
to zagadnienie niełatwe i wiążące się z dużymi wydatkami. Budynki sakralne  
to na ogół wysokie obiekty o dużej kubaturze dlatego decyzja o wyborze optymal-
nego systemu ogrzewania nie jest łatwa. Kościoły przez swoją wielką powierzchnię 
i wysokość, ciężką budowę oraz dużą ilość przeszkleń charakteryzują się dużym 
zapotrzebowaniem na ciepło. Dzieje się to pomimo względnie niskich wymaganych 
temperatur wewnątrz budynku. Pewnym problemem jest także nieregularność  
w utrzymywaniu temperatur przez co tylko pozornie zmniejsza się zapotrzebowanie 
na ciepło. W rzeczywistości duże wahania temperatur wymagają dużych nakładów 
energii i zwiększają koszty. Coraz bardziej popularny stał się sposób ogrzewania 
kościoła z wykorzystaniem pompy ciepła czerpiącej ciepło z gruntu lub z powiet-
rza.

1
 Pompa ciepła czerpie energię wprost ze środowiska i przekazuje ją do insta-

lacji grzewczej. Pompy ciepła bardziej efektywnie wykorzystują energię pierwotną 
przyczyniając się do redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Ponadto 
zastosowanie wodnego ogrzewania płaszczyznowego podłogowego, gdzie źród-
łem ciepła jest pompa ciepła generuje najniższe koszty eksploatacyjne, przy jedno-
czesnym komforcie cieplnym w tego typu obiektach.  

 
2. Instalacja grzewcza w obiektach sakralnych 
Obliczanie instalacji grzewczej w obiektach sakralnych natrafia na szereg 

trudności. Głównym powodem jest to, że ogrzewanie jest wymagane tylko przez 
kilka godzin zwłaszcza w soboty i niedziele. Poza główną nawą kościoła istnieją 
pomocnicze pomieszczenia, które wymagają ciągłego ogrzewania. Cechą charak-
terystyczną starych kościołów jest też duża grubość ścian, tak że ustalony proces 
ogrzewania umożliwiający jednoznaczne obliczenie instalacji nigdy nie występuje. 
Ze względów estetycznych grzejniki powinny być niewidoczne a zmiana temperatur 
musi następować bardzo wolno 1.5 K w ciągu godziny. Temperatura obliczeniowa 
w nawie kościelnej powinna wahać się w granicach 12-15

 o
C, gdyż uczestnicy 

nabożeństw nie zdejmują wierzchnich ubrań. Powinno stosować się też ogrze-
wanie dyżurne zapewniające utrzymanie temperatury 6-8 

o
C. Zaleca się także 

utrzymanie równomiernej temperatury i powolne jej podnoszenie w granicach 1 do 
2 K w ciągu godziny, ze względu na znajdujące się w kościołach dzieła sztuki.

2
  

Zapotrzebowanie na ciepło w kościele musi uwzględniać akumulację ciepła 
przez poszczególne elementy budowlane. Oblicza się je z następującej zależności:  

 

                                                           
1 http://www.instalacjebudowlane.pl/8499-23-84-pompa-ciepla--tanie-i-komfortowe-ogrzewanie-obiekto 

w-sakralnych.html 
2
 Recknagel, Sprenger, Hönmann, Shramek, Poradnik. Ogrzewanie i klimatyzacja. Gdańsk 1994 
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Q= Qo + QW + 
 

gdzie: 
Qo – zapotrzebowanie ciepła przez okna i inne elementy budowlane nie akumulujące ciepła 
[W] 
Qw – zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji [W] 
Qa – zapotrzebowanie ciepła do nagrzania elementów akumulujących ciepło [W] 

Qa     (1) 
Zapotrzebowanie ciepła dla elementów akumulujących ciepło wyraża poniż-

sza zależność: 

 ! = "
#$

%&
(' ! "#) (2) 

gdzie: 
Aw – pole powierzchni elementów akumulujących ciepło [m

2
] 

Rz – opór nagrzewania zależny od czasu trwania nagrzewania [m
2
K/W] 

ti – temperatura wewnętrzna po nagrzaniu [
o
C] 

to – temperatura wewnętrzna przed nagrzaniem [
o
C] 

 

Zapotrzebowanie ciepła przez okna i inne elementy budowlane nie akumu-
lujące ciepła wyraża zależność: 

Qo = Ao ko (ti –tz) 
gdzie 
Ao – pole powierzchni okien lub innych elementów budowlanych nie akumulujących ciepła 
[m

2
] 

ko – współczynnik przewodzenia ciepła przez okno lub inne elementy budowlane nie 
akumulujące ciepła [W/m

2
K] 

tz – obliczeniowa temperatura zewnętrzna powietrza [
o
C] 

 

Dodatkowo w bilansie ciepła należy uwzględnić zapotrzebowanie na ciepło dla 
wentylacji kościoła według krotności wymian powietrza w obiekcie lub wynikającą  
z ilości powietrza przypadającego na jedną osobę ze względów higienicznych.

3
  

Do bilansu ciepła nie należy doliczać ciepła potrzebnego do ogrzania pomieszczeń 
pomocniczych, które powinny mieć oddzielne ogrzewanie i wentylację. Tempera-
tura początkowa to w kościele wynosi zwykle 5

 o
C a czas nagrzewania 6 do  

8 godzin. Maksymalny czas nagrzewania jest zależny od grubości ściany. Średnie 
zapotrzebowanie powietrza świeżego ze względów higienicznych można przyjąć 
20-30 m

3/osobę a zalecaną krotność wymian w granicach 0.5-1.0 wymian 
powietrza w ciągu godziny. Czasami w kościołach konieczne jest nawilżanie 
powietrza w okresie zimowym przede wszystkim ze względu na znajdujące się  
w nim organy i obrazy. W takim przypadku wilgotność względna powietrza powinna 
wynosić od 50 do 60%.

4
 Nawilżanie powietrza realizowane jest poprzez wtrysk 

pary lub rozpylanie wody w nawiewnych kanałach powietrznych. Trzeba zwracać 
uwagę aby wilgotność względna była możliwie stała i aby wilgoć nie osiadała  
na zimnych powierzchniach. W kościołach z ogrzewanie niedzielnym i dyżurnym 
przyjmuje się średni czas ogrzewania jako 150 dni w roku.  

 

                                                           
3
 Ibidem 

4
 K. Maczek, J. Schnotale, D. Skrzyniowska, R. Sikorska-Bączek, Uzdatnianie powietrza w Inżynierii 
Środowiska dla celów wentylacji i klimatyzacji. Kraków 2010, wydanie poprawione i uzupełnione 
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3. Gruntowy pionowy wymiennik ciepła jako dolne źródło ciepła dla 
pompy ciepła 

Jak już wspomniano w obiektach sakralnych stosuje się coraz częściej pompy 
ciepła. W większości pompy ciepła korzystają z ciepła z gruntu. Dolne źródło ciepła 
dla pompy ciepła to odwierty pionowe o średnicy kilkunastu centymetrów  
do których wprowadzone są rury (sondy). Rurami przepływa czynnik niezamar-
zający, który odbiera ciepło z ziemi i transportuje je do pompy ciepła. Potem ciepło 
przekazywane jest do instalacji grzewczej. Miejsca odwiertów po zakończeniu prac 
są niewidoczne. Jedyną widoczną częścią jest studzienka gdzie rury podłączone 
są do wspólnego kolektora. Pomieszczenie, w którym stoją pompy ciepła nie musi 
spełniać wymogów pomieszczenia kotłowni, gdyż brak jest substancji palnych 
przez co w całości niwelowane jest zagrożenie pożarowe. Dolne źródło ciepła  
dla pompy ciepła w postaci wymiennika gruntowego pionowego charakteryzuje się 
zrównoważoną temperaturą gruntu w ciągu roku oraz możliwością długiego 
magazynowania ciepła. Ponadto zajmuje małą powierzchnię gruntu. Wadami tego 
źródła ciepła jest przede wszystkim wysoki koszt odwiertu. Gruntowy wymiennik 
ciepła to rura typu „U” osadzana w odwiercie o głębokości do 100 m. Konstrukcja 
kolektorów rurowych to najczęściej 2 rury w kształcie „U” lub 4 rury w kształcie 
podwójnego „U”.5 Po wprowadzeniu rur otwory są zasypywane specjalną zaprawą 
cementową (lub innym podobnym materiałem) aby poprawić przewodność cieplną 
oraz zabezpieczyć rury przed zniszczeniem. Odwierty o średnicy nie większej niż 
20 cm wykonuje się w odległościach nie mniejszych niż 10 m od siebie Wymienniki 
pionowe są bardziej efektywne gdyż temperatura gruntu na głębokości powyżej  
15 m jest stała, nie mniejsza niż 10°C.6 Maksymalna moc cieplna uzyskiwana  
z odwiertu wynosi od 25 do 50 W na metr otworu. Posadowienie gruntowego 
kolektora pionowego musi być poprzedzone wykonaniem profilu geologiczny 
gruntu na głębokości co 5 m aby ocenić jego przewodność cieplną. Następnie 
należy wykonać odwiert wstępny oraz określić efektywny współczynnik przewo-
dzenia ciepła, oporność cieplną wymiennika otworowego, określić średnią tempe-
raturę statyczną górotworu oraz określić parametry hydrauliczne cyrkulacji nośnika 
ciepła. Do budowy wymiennika pionowego najczęściej stosuje się rury polipropy-
lenowe (HDPE - LDPE) o średnicy 25, 32 lub 40 mm. Średnica odwiertu (mini-
malna) waha się od 110 mm do 125 mm.

7
 Wypełniona jest zaprawą cementową, 

lub inną substancją chroniąca konstrukcję rur i pozwalającą utrzymać kształt 
otworu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 M. Rubik, „Pompy ciepła. Poradnik”. Technika Instalacyjna w Budownictwie. Warszawa 1999 

6
 W. Zalewski, Pompy ciepła – podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań” – skrypt PK, 1995 

7
 M. Rubik. „Pompy ciepła…, op. cit. 



1062 
______________________________________________________________________________________________

 

 

Rysunek nr 1: Schemat pompy ciepła współpracującej z pionowym kolektorem 

gruntowym. 

 
Źródło: http://www.ggsprojekt.pl/pompy-ciepla/ 
 

Wyznaczenie minimalnych długości sond wymiennika gruntowego pionowego 
można przeprowadzić z następującej zależności: 

 =
!"

#
 (3) 

gdzie: 
l- minimalna wymagana długość sond[m] 
Qg – moc grzewcza pompy ciepła [kW] 
q – współczynnik mocy cieplnej gruntu zależny od rodzaju gruntu i założonego czasu pracy 
pompy ciepła [kW/m] 
 

4. Ogrzewanie podłogowe w kościołach jako górne źródło ciepła dla 
pompy ciepła 

Ogrzewanie podłogowe jest rozwiązaniem niezawodnym, higienicznym i nie 
zakłóca estetyki wnętrza kościoła. Posadzka bardzo szybko wysycha, co ma duże 
znaczenie, gdy przy niekorzystnej pogodzie wierni wchodzą w mokrym obuwiu. 
Zmniejsza to ryzyko rozwoju grzybów i bakterii. Zaletą tego typu ogrzewania jest 
równomierne oddawanie ciepła na poziomie podłogi. Przy jego zastosowaniu 
odczucia osób przebywających w kościele są na pograniczu komfortu: ciepło  
w nogi, chłodno na wysokości głowy. Jest to układ najkorzystniejszy ze względu  
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na fizjologię człowieka.
8
 Ogrzewanie podłogowe, zapewniając korzystniejszy 

rozkład temperatury, sprawia, że podobne odczucie komfortu cieplnego pojawia się 
przy niższych temperaturach. Ogrzewanie podłogowe jest też efektywne 
energetycznie, charakteryzując się mniejszym zużyciem energii do wytworzenia 
porównywalnego komfortu cieplnego niż tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe. 
Koszty eksploatacyjne są minimalne, jeśli instalacja jest zaprojektowana poprawnie 
i dokonano optymalnego wyboru źródła ciepła, a prawidłowa regulacja wyklucza 
przegrzewanie pomieszczeń. Ogrzewanie podłogowe stwarza możliwość 
wykorzystania ekologicznie czystych źródeł energii takich jak pompy ciepła lub 
kolektory słoneczne. Ponadto, instalacja ta oprócz ogrzewania może być również 
wykorzystywana do chłodzenia pomieszczeń w lecie, np. we współpracy z pompą 
ciepła, co jest alternatywą dla tradycyjnej klimatyzacji, a znacząco podnosi komfort 
użytkowania obiektu w czasie letnich upałów. W takim przypadku moc elektryczna 
wszystkich urządzeń współpracujących z pompą ciepła jest wielokrotnie niższa od 
mocy standardowej klimatyzacji. Ogrzewanie podłogowe ma także swoje 
ograniczenia i wady. Najistotniejszą wadą jest wysoki koszt montażu. Wykonanie 
nowoczesnego ogrzewania podłogowego jest o około 25 do 40% droższe niż 
dobra jakościowo instalacja z grzejnikami zamontowana w tym samym obiekcie. 
Niestety, ogrzewanie to jest mało skuteczne przy bardzo niskiej temperaturze 
zewnętrznej ze względu na zimne przeciągi. System ogrzewania podłogowego nie 
jest w stanie pokryć zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniach o dużych 
stratach ciepła, powyżej 80 W/m

2
.
9
 Z kolei przy zastosowaniu wyższej temperatury 

podłogi następuje znaczne stałe obniżenie wilgotności względnej, a ponadto 
występuje ciągłe wznoszenie się powietrza, sprzyjające brudzeniu stropu.  
W związku z tym ogrzewanie podłogowe w kościołach zabytkowych, gdzie trudno 
dopasować tradycyjne grzejniki do charakteru wnętrza, może się okazać dla tych 
obiektów niewystarczające. Potrzebne są dodatkowe działania wspomagające 
takie jak staranne zamykanie drzwi i okien, ocieplenie stropów, izolacja cieplna 
ścian, włączanie ogrzewania 2÷3 godziny przed nabożeństwem i stałe dogrze-
wanie kościoła innymi źródłami do temperatury około 5°C.

10
  

 
5. Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach 
Centrum Jana Pawła II Krakowie to jeden z najnowocześniejszych w Polsce 

obiektów sakralnych powstałych w ostatnim czasie. Zastosowano w nim 
nowoczesne proekologiczne systemy grzewczo-chłodzące bazujące na grunto-
wych pompach ciepła. Sanktuarium to obiekt charakteryzujący się dużym 
zapotrzebowanie na ciepło. W obiekcie tym zastosowano kaskadę 4 pomp ciepła  
o łącznej mocy 600 kW. Dolnym źródłem ciepła dla tych pomp ciepła jest  
 
 
 

                                                           
8
 A. Repelewicz, Analiza wad i zalet zastosowania ogrzewania podłogowego w obiektach sakralnych, 
„Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym”, 1(17) 2016, s. 67-74 

9
 Ibidem 

10
 Ibidem 
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56 odwiertów o łącznej głębokości 9520 m.
11

 W otworach technologicznych 
umieszczono wymienniki dwururowe o średnicy 40 mm zakończone sondą 
geotermalną. Jako nośnik ciepła ma być stosowany 30% wodny roztwór glikolu 
propylenowego. Odległość miedzy odwiertami wynosi 12-15m. 

12
 Moc urządzeń 

zapewnia pokrycie 100% zapotrzebowania na ciepło obiektu. Latem natomiast 
pompy ciepła dostarczają chłód do wody lodowej wykorzystywanej do oziębiania 
powietrza w centralach klimatyzacyjnych i klimakonwektorach. Odwrócenie obiegu 
ziębniczego oprócz zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach w ciągu 
lata sprawia, że poprzez odprowadzenie ciepła do odwiertu regenerowane jest 
dolne źródło ciepła. Powoduje to, że zimą dolne źródło ciepła posiada wyższe 
parametry temperaturowe co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne  
w sezonie grzewczym. Układ węzła cieplnego rozprowadza ciepło poprzez 
ogrzewanie podłogowe do kościoła górnego i dolnego. Ogrzewanie i chłodzenie 
pomieszczeń realizowane jest za pomocą nagrzewnic i chłodnic powietrza oraz 
klimakonwektory ścienne i sufitowe. W obiektach zastosowano również tradycyjne 
ogrzewanie za pomocą grzejników niskotemperaturowych. W powyższym obiekcie 
alternatywnie zastosowano również agregat kogeneracyjny z silnikiem spalinowym 
zasilany gazem ziemnym produkujący prąd na potrzeby kompleksu i mogący 
wspomóc ogrzewanie w okresie zimowym. Podobne rozwiązanie zastosowano  
w sąsiadującym budynku mieszczącym muzeum im. Jana Pawła II. Zastosowano 
tam kaskadę 5 pomp ciepła każda o mocy 160 kW, które zapewniają 100% 
zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą.

13
 Jak już wspomniano 

zaprojektowany system pozwala na jednoczesne wytwarzanie ciepła i chłodu. 
System kogeneracyjny dostarcza również energię elektryczną do napędu pompy 
ciepła oraz ciepło odpadowe do zasilania systemu grzewczego. Energia 
elektryczna z kogeneratora może też zasilać częściowo wewnętrzne instalacje 
elektryczne. Podstawowym źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania  
są pompy ciepła a źródłem wspomagającym jednostka kogeneracyjna. W okresie 
letnim następuje zrzut nadwyżek ciepła do wymiennika gruntowego pionowego 
(regeneracja dolnego źródła ciepła) a w przypadku nadwyżek, które nie można 
doprowadzić do wymiennika gruntowego zaprojektowano zrzut ciepła do powietrza 
atmosferycznego przez wentylatorowe chłodnice zrzutowe. Koszt węzła cieplnego 
wraz z dolnym źródłem ciepła i instalacjami wewnętrznymi ogrzewani a i chło-
dzenia wyniósł ponad 10 mln zł. Zastosowane pompy ciepła to Vatra GIGA 160B.

14
 

Całością systemu steruje system BMS sprzężony ze źródłami ciepła i chłodu 
optymalizujący pracę sytemu z uwzględnieniem zapotrzebowania na media oraz 
rzeczywistego wykorzystania pomieszczeń. 

 
 
 
 
 

                                                           
11

 M. Adamski, J. Siergiejuk, G. Ojczyk, Heat pump installation ( John Paul II Centre Krakow), Instalacja 
Pomp ciepła ( Budynek Centrum Jana Pawła II w Krakowie), Technical Transaction Civil Engineering, 
3-B/2014 czasopismo Techniczne – budownictwo 

12 https://www.teraz-srodowisko.pl/.../Cieplo-Ziemi-w-Muzeum-Jana-Pawla-II-2465.html 
13

 M. Adamski, J. Siergiejuk, G. Ojczyk, Heat…, op. cit. 
14

 http://www.polskiinstalator.com.pl/artykuly/doradca-energetyczny/1953-oze-i-kogeneracja-w-cjp-ii-w-
krakowie 
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Rysunek nr 2: Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie 
 

 
Źródło: http://portpc.pl/project/centrum-jana-pawla-ii/ 
 

Rysunek nr 3: Węzeł cieplny z pompami ciepła Vatra w Centrum Jana Pawła II 
 

 
Źródło: http://portpc.pl/project/centrum-jana-pawla-ii/ 
 

6. Zakon Benedyktynów w Tyńcu 
W zabytkowych murach Zakonu Benedyktynów w Tyńcu zastosowano w pełni 

zautomatyzowaną kotłownię gazowo – olejową współpracującą z pompą ciepła  
i kolektorami słonecznymi. Zastąpiła ona tradycyjną kotłownię węglową współpra-
cującą z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W dawnym 
systemie kościół ogrzewany był ciepłym powietrzem. Grzejniki zamontowane były 
pod posadzką kościoła, ogrzewały powietrze w komorze grzewczej, które zosta-
wało wprowadzone grawitacyjnie do przestrzeni kościoła kanałami powietrznymi. 
Odprowadzenie zimnego powietrza z kościoła było realizowane za pomocą muro-
wanego kanału którym powietrze powracało z powrotem do komory grzewczej. 
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Układ ten pozbawiony był jakiejkolwiek regulacji i możliwości wymuszenia ruchu 
powietrza co utrudniało właściwe ogrzewanie kościoła.

15
 

 

Rysunek nr 4: Klasztor Benedyktynów w Tyńcu koło Krakowa 
 

 
Źródło:http://sodalicja-marianska.manifo.com/ii-europejski-kongrs-sodalicji-marianski 

ch-w-krakowie-w-tyncu 
 

W tym celu zmodernizowano kotłownie centralną i zastosowano sprężarkowe 
pompy ciepła współpracujące z pionowymi kolektorami gruntowymi. Ponadto 
wprowadzono agregat kogeneracyjny produkujący energię elektryczną, kotły 
szczytowe gazowe i olejowe na potrzeby ogrzewania klasztoru jak i również 
zamontowano 30 kolektorów słonecznych wspomagających produkcję ciepłej wody 
użytkowej.

16
 Po tak zaproponowanej modernizacji wytwarzanie ciepła z pomp 

ciepła ma zapewnić pokrycie 87% rocznego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania i wentylacji obiektów. Reszta zostanie pokryta dzięki pracy kotłów 
szczytowych. Natomiast ogrzewanie ciepłej wody użytkowej będzie w 50% pokryte 
przez pompę ciepła i układ kolektorów słonecznych a pozostałe 50% będzie 
produkowała jednostka gazowa. Zmodernizowane źródło ciepła zostało 
zlokalizowane na miejscu starej kotłowni. Dolnym źródłem ciepła dla pomp ciepła 
jest w tym rozwiązaniu gruntowy kolektor pionowy składający się z U– kształtnych 
rurek rozlokowanych w siatce odwiertów o rozstawie 6m i głębokości 100 m.

17
 

Odwierty są zlokalizowane na terenie ogrodu klasztornego. Zastosowane rozwią-
zanie oprócz oszczędności finansowych przyniesie pozytywny efekt ekologiczny  
w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza pyłu i odpadów stałych o około 
60-90%.  

 
7. Zakon Kamedułów Bosych na Bielanach 
Klasztor Kamedułów na Bielanach jest jednym z pierwszych w Polsce 

obiektów sakralnych, w których zainstalowano ogrzewanie oparte na pompach 
ciepła. W obiektach klasztoru zostały zainstalowane 2 pompy ciepła Gemini  

                                                           
15

 http://www.geo-term.pl/index.php?id=103 
16

 http://globenergia.pl/nowe-oblicze-klasztoru-oo-benedyktynow-w-tyncu/ 
17

 Ibidem 



1067 
______________________________________________________________________________________________

 

 

o łącznej mocy 107 kW.
18

 Obiekty o powierzchni użytkowej 1320 m
2
 wyposażono  

w węzeł cieplny z pionowymi kolektorami gruntowymi, instalację centralnego 
ogrzewania oraz instalację wentylacji mechanicznej. Odwierty zostały wykonane  
w skale wapiennej na głębokość 62 m.

19
 Górne źródło ciepła dla zainstalowanej 

pompy ciepła pełni ogrzewanie podłogowe, stalowe grzejniki płytowe oraz klima-
konwektory. Instalacja obsługiwana jest za pomocą zautomatyzowanego panelu 
centralnego oraz paneli pokojowych.  

 

Rysunek nr 5: Klasztor Kamedułów na Bielanach koło Krakowa 
 

  
Źródło: http://karnet.krakow.pl/17771-krakow-klasztor-oo-kamedulow-na-bielanach 
 

Podsumowanie 
Ogrzewanie i wentylacja obiektów o dużej kubaturze, jakimi są kościoły, 

szczególnie te zabytkowe, jest trudnym zadaniem do rozwiązania. Są to bowiem 
obiekty o tradycyjnej konstrukcji budowlanej z murami o różnej grubości, z dużą 
ilością słupów, z łukowatymi sklepieniami, dużymi powierzchniami okien 
witrażowych, niepodpiwniczone i niemające praktycznie żadnych pomieszczeń 
technicznych. W nowo budowanych kościołach można wyeliminować wszystkie 
mankamenty, występujące w starych kościołach, związane z wentylacją i ogrzewa-
niem poprzez właściwe zaprojektowanie przegród budowlanych i przemyślane 
rozwiązanie ogrzewania i nawiewania powietrza o właściwej temperaturze  
w odpowiednie miejsca. Ogrzewanie kościołów może być realizowane na wiele 
sposobów. Nie można wprowadzić w kościołach ogólnie obowiązujących zasad  
i wyboru systemu ogrzewania. Każde rozwiązanie ma bowiem swoje wady i zalety. 
Jeżeli głównym kryterium jest koszt inwestycyjny to warto zastosować ogrzewanie 
elektryczne z wykorzystaniem promienników. Chcąc jednak zapewnić najniższe 
koszty eksploatacyjne i przy okazji bardzo duży komfort dla wiernych, stosuje  
się wodne ogrzewanie płaszczyznowe z pompą ciepła.

20
 Pompa ciepła musi być 

precyzyjnie dobrana a w szczególności i jej dolne źródło ciepła. Ogrzewanie wodne 

                                                           
18 http://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/pompy-ciepla-w-ekologicznym-klasztorze-ogrzewanie-

w-budynkach-sakralnych_70779.html 
19

 Ibidem 
20 http://www.instalator.pl/2014/09/ogrzewanie-budynkow-sakralnych-pompa-w-kociele/ 
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powinno utrzymywać temperaturę wewnątrz kościoła z małymi wahaniami. Należy 
je stosować w kościołach często odwiedzanych. Gdy nie można wykonać 
odwiertów pionowych to należy stosować pompy ciepła z dolnym źródłem 
powietrzem. Ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się znacznie efektywniejszym 
przekazywaniem ciepła do ogrzewanych pomieszczeń niż innego rodzaju grzejniki. 
Dzieje się tak dzięki dużej powierzchni grzejnej, którą jest cała podłoga, oddająca 
ciepło zarówno poprzez promieniowanie, jak i konwekcję. To predysponuje  
ten system ogrzewania do najefektywniejszej współpracy z pompą ciepła.  
W systemach grzewczych z pompą ciepła i ogrzewaniem podłogowym sezonowy 
współczynnik efektywności COP jest około 50% wyższy niż dla systemu z pompą 
ciepła i grzejnikami. Ponadto roczne koszty ogrzewania budynku kościoła mogą 
być w tym wypadku o 1/3 niższe.

21
 

 
Streszczenie  
W artykule przedstawiono nowoczesne metody ogrzewania obiektów sakral-

nych zlokalizowanych w Krakowie przy użyciu gruntowych pomp ciepła. Obiekty 
sakralne coraz częściej są bowiem wyposażone w zaawansowane technologicznie, 
proekologiczne rozwiązania, które pozwalają zracjonalizować koszty ich eksplo-
atacji. Ze względu na oszczędność miejsca, pompy ciepła te najczęściej współ-
pracują z pionowymi, gruntowymi wymiennikami ciepła. Natomiast górnym źródłem 
ciepła jest najczęściej ogrzewanie podłogowe, które jest efektywne energetycznie 
jak i również nie wpływa na architekturę kościoła.  

Słowa kluczowe: pompa ciepła, wymiennik gruntowy pionowy, ogrzewanie 
podłogowe, budynek sakralny 

 
Summary 
The article presents modern methods of heating sacred buildings located  

in Krakow using ground-source heat pumps. Sacred buildings are more and more 
often equipped with technologically advanced pro-ecological solutions that allow  
to rationalize the costs of their operation. Due to the space saving, these heat 
pumps usually cooperate with vertical ground heat exchangers. However, the 
upper source of heat pump is usually floor heating, which is energy-efficient and 
also does not affect the architecture of the church. 

Key words: heat pump, vertical ground heat exchanger, floor heating, sacred 
buildings 
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Łukasz MISZUDA
 

Politechnika Opolska  
Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki 
Instytut Informatyki 
 

SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY FABRYKI DROGĄ DO INDUSTRY 4.0 
 
 

Wprowadzenie 
Przez ostatnie kilka lat rozwój elektroniki a razem z jej rozwojem całych 

systemów elektronicznych, które na dobre zagościły w przemyśle i sterowaniu 
wymusiły bardzo duży rozwój różnego rodzaju systemów. Do których zaliczyć 
można nie tylko systemy sterowania ale również systemy gromadzenia, analizy  
i przesyłania danych. Poprzez ich rozwój na porządku dziennym staje się komu-
nikacja maszyn z siecią Internet, między maszynami i systemami wspomagania 
produkcji. Gromadzone na ogromna skalę informacje coraz częściej w chmurze, 
które są analizowane przez bardzo dużą ilość różnego rodzaju systemów wpływa 
na elastyczność produkcji i szybsze dostosowywanie się do zapotrzebowania  
na rynku.

1
 Analiza zgromadzonych danych pochodzących z wszelkiego rodzaju 

czujników lub innych elementów wykonawczych daje nowe możliwości zapobiega-
nia przestojom i awariom.

2
 Obecnie stosowane oprzyrządowanie linii produkcyj-

nych cały czas kontroluje i analizuje wykonywane polecenia wysyłane przez 
system zarządzający. Oprzyrządowanie informuje na przykład o przekroczonej 
temperaturze danego urządzenia, o kończącym się czasie użytkowania danego 
elementu na podstawie ilości przełączeń elementu półprzewodnikowego który 
zliczany jest wewnątrz samego urządzenia. Konfiguracja oprzyrządowania idzie  
w kierunku zdalnej konfiguracji po pierwszym podłączeniu tak zwany (z ang. Plug 
and Play) podłącz i działaj. Co redukuje czas podczas wymiany oprzyrządowania 
na nowe po jego uszkodzeniu lub zepsuciu.

3
 

Wszystkie procesy wdrażane obecnie w ramach czwartej rewolucji 
przemysłowej mają na celu wyeliminowanie błędów jakie mogą powstawać gdy 
całym procesem kieruje człowiek. Systemy są bardziej stabilne i nie popełniają  
z założenia błędów. Podczas całego procesu produkcji jest możliwość wybrania 
intersujących odbiorcę informacji. Zaczynając od tego z jakich komponentów 
została dana rzecz wyprodukowana przez to na jakiej zmianie, przez jaką linię lub 
pracownika.

4
 

 
Rozwój przemysłu 
Pojęcie Przemysłu 4.0 wzięło swoją nazwę w wyniku już czwartej 

fundamentalnej zmiany w przemyśle. Po mechanizacji, wynalezieniu i wdrożeniu 
silnika parowego co nazywane było pierwszą rewolucją przemysłową. Przez 
elektryfikację która wyparła silniki parowe dzięki czemu linie produkcyjne mogły 
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wytwarzać towary w dużych seriach. Nazywane jest drugą rewolucją przemysłową. 
Cyfryzacja a co za tym idzie coraz bardziej wydajne komputery i układy 
przetwarzania danych, sterowanie maszynami przez oprogramowanie które 
umożliwiało planowanie produkcji i koordynacja działań w jej obrębie to trzecia 
rewolucja. Przemysłem czwartej generacji nazywana jest integracja systemów  
i tworzenie sieci. Wszystkie materiały wykorzystywane do produkcji można zawsze 
zidentyfikować, oraz możliwość komunikowania się maszyn między sobą. 

 

Rysunek nr 1: Rozwój przemysłu na przestrzeni lat 

 
Źródło: Czym jest Przemysł 4.0?, http://przemysl-40.pl (pobrano 15.01.2018 r.) 
 

Czwarta rewolucja przemysłowa to połączenie rzeczywistego świata maszyn 
produkcyjnych z wirtualnym światem Internetu. W ciągu produkcji wymieniane 
automatycznie są informacje między ludźmi, maszynami i systemami IT nie tylko  
w obrębie samej fabryki ale również obejmujących daną fabrykę różnych systemów 
działających w ramach przedsiębiorstwa. Podczas procesu produkcji jest stały 
dostęp do praktycznie każdej przydatnej informacji w dowolnym czasie i z dowol-
nego miejsca.

5
 

Wprowadzając takie rozwiązania można obniżać koszty produkcji i w sposób 
elastyczny sposób reagować na zapytania klientów. W ten sposób zyskuje się 
istotną przewagę nad konkurencją.

6
 

Czas poświęcony na dostosowanie maszyn do nowych wymogów jest 
zredukowany do minimum, a równocześnie następuje wzrost elastyczności. 

Rozproszone, inteligentne komponenty automatyki to komponenty wyposażo-
ne we własne układy przetwarzania danych i oprogramowanie. Rozproszone, 
inteligentne napędy potrzebują jedynie polecenia z systemu sterującego, aby 
wykonać określony ruch lub sekwencję ruchów.

7
 Samodzielnie kontrolują wszystkie 

ruchy. Im więcej funkcji zostanie przeniesionych do oprogramowania, tym 
elastyczniej elementy wykonawcze potrafią adaptować się do nowych wymogów. 
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Przystosowanie maszyn do nowych warunków nie odbywa się już, tak jak dawniej, 
za pomocą wkrętaków, lecz poleceń programu.

8
 

 
System wspomagania  
Możliwość pozyskiwania i przetwarzania danych z czujników i inteligentnych 

urządzeń wbudowanych w maszyny lub procesy to integralna część Industry 4.0. 
Pozyskane dane przekształcane są na informacje które różnego typu aplikacje 
wykorzystują do takich procesów jak diagnostyka predykcyjna, optymalizacja 
procesów i do integracji maszyna-maszyna. Poprzez pomiar zużycia energii  
i optymalizacje zużycia lepiej wykorzystywane są napędy i silniki. 

W samym sercu Industry 4.0 znajdują się dane oraz mechanizmy 
wykorzystywane do agregowania, analizowania, udostępniania i wykorzystywania 
go w celu usprawnienia i automatyzacji procesów decyzyjnych na dużą skalę. 
Oprócz usprawniania istniejących procesów maszynowych, duże dane umożliwiają 
tworzenie zupełnie nowych modeli biznesowych i usprawniają projektowanie 
przyszłych maszyn. Napędy ze zintegrowaną inteligencją znajdują się w wyjątko-
wej pozycji w systemie sterowania.

9
 

Tymczasem fabryki zapewniają pracownikom możliwość interakcji z maszy-
nami w płynny i ciągły sposób. Na przykład interfejsy użytkownika mogą być 
tworzone i hostowane w chmurze. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą 
tabletów lub smartfonów, co pozwala jednej osobie kontrolować i monitorować 
wiele maszyn z dowolnego miejsca w fabryce lub z zupełnie innej lokalizacji. 

System taki jak ten pozwala pojedynczemu operatorowi być odpowiedzialnym 
za ciągłą optymalizację wielu maszyn w celu zapewnienia maksymalnego czasu 
pracy i produktywności.

10
 

Wiele firm korzysta z wielu połączonych technologii, ponieważ chcą 
modernizować i usprawniać swoje procesy pracy. 

Jeśli firmy chcą mieć pewność, że korzystają z Przemysłu 4.0, muszą być 
przygotowane na pokonanie poważnych wyzwań. Po pierwsze, pojawią się 
problemy z bezpieczeństwem, ponieważ coraz więcej urządzeń łączy się  
z Internetem. Każdy nowy punkt dostępowy jest kolejną potencjalną luką  
w zabezpieczeniach, więc przed przyjęciem Internetu przedmiotów muszą 
zapewnić, że ich systemy bezpieczeństwa będą odpowiednio wytrzymałe. Przepisy 
bezpieczeństwa będą również musiały dostosować się do Przemysłu 4.0, 
szczególnie biorąc pod uwagę ilość poufnych informacji, które mogą być wkrótce 
dostępne przez połączenie sieciowe. 

Oprócz bezpieczeństwa niezawodność sieci będzie również stanowić 
poważne wyzwanie dla firm. Zalety produktywności Industry 4.0 można osiągnąć 
tylko wtedy, gdy komunikacja między maszynami (M2M) jest szybka i niezawodna. 
Dodana liczba podłączonych urządzeń zwiększy obciążenie infrastruktury sieciowej 
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organizacji, a także zmusi rządy krajowe do zagwarantowania, że ich prędkości 
internetowe będą wystarczające. 

Wyzwania natury ludzkiej istnieją również wokół Przemysłu 4.0 wraz z tymi 
problemami technicznymi. Firmy będą musiały zapewnić swoim pracownikom 
umiejętności niezbędne do radzenia sobie z nowymi technologiami i sposobami 
pracy. Ponadto wyzwaniem może być pozyskanie pracowników do korzystania  
z Internetu przedmiotów lub Przemysłu 4.0, ponieważ czasami wiąże się to  
z powszechnymi zakłóceniami i masowymi zwolnieniami. W rzeczywistości, jeśli 
przedsiębiorstwa inwestują w programy przekwalifikowania, a pracownicy wykazują 
gotowość do przyjęcia zmian, branża 4.0 będzie prawdopodobnie twórcą netto 
miejsc pracy, ale firmy mogą nadal uważać, że ta zmiana spotyka się z pewnym 
oporem. 

Dla firm, które patrzą na Industry 4.0 z pewnym niepokojem, ważne jest, aby 
pamiętać, że każdemu poważnemu remontowi przemysłowemu towarzyszyły 
zarówno sukcesy, jak i porażki. Zamiast obawiać się Przemysłu 4.0, firmy muszą 
zaakceptować nadchodzącą zmianę, po uprzednim podjęciu niezbędnego 
planowania i przygotowania. Zachowaj przejrzystość wobec swoich pracowników  
i klientów pod kątem prawdopodobnych skutków i możliwych zakłóceń, które mogą 
wystąpić, ponieważ w końcu czwarta rewolucja przemysłowa spowoduje 
połączenie świata rzeczywistego i wirtualnego i może mieć jeszcze większy wpływ 
niż poprzednie trzy.

11
 

 
System wspomagania produkcji 
System wspomagania produkcji wdrażany w coraz większej liczbie fabryk ma 

za zadanie jak najlepiej pokierować operatorem aby wyniki produkcyjny był jak 
najwyższy. Wspomaganie pracownika podczas produkcji polega na informowaniu 
co musi wykonać lub sprawdzić podczas procesu produkcyjnego. Teraz to system 
pilnuje ile razy w ciągu zmiany lub produkcji dana rzecz musi zostać sprawdzona 
oraz w przypadku nowego pracownika uczy i przyzwyczaja do tego co leży  
w zadaniach operatora. Po wykonaniu przypisanych czynności operator musi tylko 
potwierdzić poprawność sprawdzonej czynności lub jej niepoprawność. W wyniku 
potwierdzenia niepoprawności wyświetlone zostają obowiązki jakie należy podjąć 
aby strata produkcyjna była jak najmniejsze. Każda z czynności wykonywanych 
przez osobę obsługującą maszynę i współpracującą z systemem jest zapisywana  
i archiwizowana przez określony czas. Automatycznie generowane raporty 
produkcyjne, zmianowe, audytowe i inne zawierają wszelkie konieczne informacje 
aby nie było konieczności wypełniania danych raportów ręcznie. Raporty 
wypełniają się według podanych reguł według zmian i produkowanych wyrobów. 
Po skończonej zmianie lub produkcji wysyłane są za pośrednictwem poczty 
elektronicznej do osób zajmujących się analizą danych przedstawionych na 
raportach.

12
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Każdy produkt ma swój kod po zeskanowaniu kodu generator raportu 
uzupełnia dane konieczne, i w procesie produkcyjnym dopisuje czynności 
wykonane przez operatora z wynikiem jakim zakończył daną czynność. Wszelkiego 
rodzaju niepozytywne zakończenie czynności powiązane jest z komentarzem  
jaki operator musi wpisać aby w przyszłości jak najlepiej zapobiec takim sytuacjom. 
Kolejną częścią systemu jest wspomaganie operatora podczas procesu 
przezbrajania maszyny na inny produkt. Po uruchomieniu odpowiedniego modułu 
wyświetla on w kolejności zadania lub polecenia jakie musi wykonać operator aby 
przestawa maszyny przeszła optymalnie czasowo i aby nie popełnić przy jej 
wykonywaniu błędów. Rozpoczęcie i zakończenie przestawy sygnalizowane jest  
w raporcie zmianowym oraz do każdej z przestaw dedykowany jest automatycznie 
wypełniany raport z przezbrojenia zawierający między innymi informacje  
o czasowym interwale wykonywania poszczególnych etapów przezbrojenia. Jest  
to bardzo pomocna informacja dzięki analizie jej można stwierdzić któremu  
z operatorów dany etap przestawy stwarza najmniej problemów.

13
 

Najbardziej wykorzystywaną możliwością systemu jest moduł audytów. Moduł 
jest bardzo dobrze rozbudowany i posiada duże możliwości konfiguracyjne. 
Konfigurację przeprowadza sam operator. Wcześniej zaimplementowane kroki 
audytu można dodać do zaplanowanego audytu. Ilość kroków jest dowolna. Po 
skonfigurowaniu całego audytu można wywołać procedurę jego przeprowadzenia. 
Wygląda ona podobnie jak czynności wykonywane przez operatora przy maszynie 
lecz podczas przeprowadzania audytów możliwość dodawania komentarzy 
występuje w każdej chwili i w każdym kroku niezależnie od podjętej decyzji 
pozytywnej, negatywnej lub nie dotyczy. Po wykonanym audycie raport wysyłany 
jest do wcześniej przypisanych osób. System gromadzi bardzo dużą ilość danych, 
które również analizuje i wizualizuje różnego rodzaju współczynniki na bardziej 
przyswajalnych dla człowieka wykresach i trendach. Dzięki niemu można bardzo 
szybko stwierdzić w jakim kierunku skierowane są najważniejsze dla fabryki 
wskaźniki. Wszystkie dane mogą być eksportowane w formatach excel jak i pdf  
w celu dalszej analizy zgromadzonych danych.  

Systemy RFID rejestrują w całości każdy etap procesu. Niezależnie od tego 
czy chodzi o zastosowane części, użyte materiały czy też środki robocze – 
wszelkie informacje dokumentowane są automatycznie i są dostępne w czasie 
rzeczywistym. Typowe słabe punkty mogą zostać wcześnie zidentyfikowane  
i można podjąć odpowiednie działania.

14
 

Produkcja jest bardziej bezpieczna, procedury korekty przebiegają szybciej,  
a dostosowanie w przypadku zmiany wymagań jest możliwe w dowolnym czasie. 
Komunikacja IO-Link opiera się na połączeniu punkt-punkt (ang. point-to-point) 
pomiędzy czujnikiem/elementem wykonawczym, a modułem interfejsu. Dotychczas 
połączenia binarne były przeznaczone jedynie do przesyłania informacji o stanie 
przełączenia kanału, podczas gdy obecnie IO-link w czasie 2 ms pozwala  
na transmisję 2 bajtów danych zawierających stany przełączania oraz dane 
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procesowe. Poza wartościami charakteryzującymi proces technologiczny, mogą 
być wymieniane także inne informacje, takie jak parametry czy komunikaty 
diagnostyczne. Umożliwia to ustanowienie uniwersalnej komunikacji z czujnikami  
i elementami wykonawczymi, aż do „ostatniego metra”.

15
 

 
Podsumowanie 
W czasie globalizacji i ciągłego usprawniania procesu produkcyjnego, 

zbieranie bardzo dużej ilości danych i ich analiza wpływają na poprawę pracy 
urządzeń i samych pracowników obsługujących linie produkcyjne. Wprowadzany 
obecnie coraz częściej system wspomagania produkcji podpowiada i zmniejsza 
ilość popełnianych błędów przez operatora w procesie produkcyjnym. Zastępuje 
także wypełniane tradycyjnie raporty produkcyjne i zmianowe, automatycznie 
wypełnianymi raportami elektronicznymi. Przez co operator ma więcej czasu  
na obowiązki operatora względem maszyny i produkcji a nie wypełniania papierów. 
Proces automatyzacji i poniekąd inteligencji różnego rodzaju systemów 
zarządzania, wspomagania i sterowania zaszedł tak daleko że obecnie praca bez 
tego rodzaju pomocy byłaby co najmniej utrudniona lub niemożliwa. Nasuwa  
się pytanie gdzie cały proces około produkcyjny zmierza? Czy prowadzi  
do całkowitego wyeliminowania czynnika ludzkiego w procesie produkcyjnym? 
Zapewne tak lecz nie nastąpi to z dnia na dzień potrzeba jeszcze dużo bardziej 
zaawanasowanych systemów nie tylko wspomagania ale też systemów które będą 
umiały podejmować decyzje w sytuacjach krytycznych, działające na podstawie 
sztucznej inteligencji. 

 
Streszczenie 
Dla każdego działu przemysłu najważniejszym celem jest produktywność, 

produkcja i wyniki finansowe. Dlatego w wielu fabrykach wszelkiego rodzaju 
przeciwności wpływające na proces produkcji są ograniczone i, jeśli to możliwe, 
całkowicie wyeliminowane. Pracownicy są coraz częściej wspierani przez systemy, 
które umożliwiają planowanie z wyprzedzeniem napraw serwisowych lub 
niezbędnych zakupów produktów i komponentów, które mają kluczowe znaczenie. 
Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje czujników i elementów elektronicznych 
obecnych w maszynach, zainstalowane w nich oprogramowanie sygnalizuje 
stopień zużycia poszczególnych elementów. Elektronika, która podlega wymianie, 
została skonstruowana w taki sposób, aby uniknąć niepotrzebnego czasu 
poświęcanego na konfigurację. Czujniki są dobrym przykładem. Używana jest 
konfiguracja zdalnie przesyłana, po połączeniu jest ona wysyłana do pamięci 
maszyn. Wszystko idzie w kierunku Plug and Play, co redukuje czas wymiany  
do minimum. 

Słowa kluczowe: przemysł 4.0, Plug and Play, Internet rzeczy 
 
Summary 
For each branch of industry, productivity, production and financial results are 

the most important purpose. Therefore, in many factories all kinds of adversities 
influencing the production process are limited and, if possible, completely 

                                                           
15

 IO-Link System Description 2016, Technology and Application, http://www.io, link.com/share/ 
Downloads/At-a-glance/IO-Link_Systembeschreibung_engl_2016.pdf (pobrano 10.01.2018 r.) 
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eliminated. Employees are more and more often supported by systems that allow 
planning in advance of maintenance repairs or necessary purchases of products 
and components, which are crucial. Taking into consideration all kinds of sensors 
and electronic components present in the machines, the software installed in them 
signals the degree of the given elements wear. Electronics which is subject  
to replacement is constructed in such a way to avoid unnecessary time spent  
on the configuration. Sensors are a good example. A remotely transmitted 
configuration is used, it is sent to the machines memory after connecting. 
Everything goes in the direction of Plug and Play, which effects in reduce of the 
exchange time to a minimum. 

Key words: industry 4.0, Internet of thigs, Plug and Play 
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ZASILANIE ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH W ASPEKCIE 
BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 
 
1. Wprowadzenie 
Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej wiąże się ściśle z niezawodnoś-

cią i pewnością zasilania, która ma istotne znaczenie dla zakładów przemysłowych. 
Większość użytkowanych w nich maszyn i urządzeń wymaga ciągłego zasilania 
energią elektryczną, o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, 
zanik lub zakłócenie powstałe w sieci elektroenergetycznej może spowodować 
straty związane z przestojami urządzeń, ich wadliwą pracą lub uszkodzeniem. 
Może to spowodować nie tylko zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego pracowników, 
ale również znaczne straty finansowe. Przy czym wielkość tych strat uzależniona 
jest od wielu czynników takich jak: wielkość zakładu, charakter prowadzonej 
działalności, wpływ przerw na działalność firmy, charakter strat ponoszonych przez 
przedsiębiorstwo itp. Przedsiębiorstwa wytwarzające towary o wysokiej wartości 
dodanej i wymagające wieloetapowych procesów produkcyjnych, ponoszą o wiele 
większe straty finansowe z tego tytułu, niż zakłady prowadzące działalność 
produkcyjną o niskich wymaganiach technologicznych, wytwarzające towary  
o niskiej wartości dodanej. Bardzo duże straty mogą zaistnieć w obszarze zarzą-
dzania zakładem przemysłowym w sytuacji, gdy wykorzystuje się do tego celu 
nowoczesne zintegrowane narzędzia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne. 
Dlatego tak istotny w obszarze bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, jest 
odpowiedni poziom niezawodności i pewności zasilania zakładów przemysłowych, 
który można uzyskać poprzez właściwe kształtowanie ich układów zasilania.  

 
2. Zasady zasilania zakładów przemysłowych 
Stosowane w kraju układy zasilania zakładów przemysłowych, są bardzo 

różnorodne. Wynika to w głównej mierze, z różnych wartości zapotrzebowanych 
mocy zakładów przemysłowych, różnych wymagań dotyczących niezawodności  
i pewności ich zasilania, różnych konfiguracji sieci elektroenergetycznej, odległości 
od stacji energetyki zawodowej oraz technicznych i ekonomicznych możliwości 
realizacji określonych rozwiązań.

1
 Szczególnie istotny wpływ na poziom napięcia 

zasilania zakładu przemysłowego ma wielkość jego mocy zapotrzebowanej 
(Tabela 1).  

 
 

  

                                                           
1
 W. Dołęga, Niezawodność i pewność dostawy energii elektrycznej obiektów przemysłowych, 
„Elektroinstalator”, 2014, nr 7-8, s. 6-8 
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Tabela nr 1: Napięcie zasilania zakładu przemysłowego w zależności od mocy 

zapotrzebowanej zakładu 
 

Moc zapotrzebowana 
zakładu 

Napięcie zasilania 

< 250 kW nn 

250 kW ¸ 5 MW SN (6 kV, 10 kV, 15 kV (preferowane), 20 kV (preferowane), 
30 kV) 

5 ¸ 15 MW SN (6 kV, 10 kV, 15 kV (preferowane), 20 kV (preferowane), 
30 kV) lub 110 kV 

15 ¸ 50 MW 110 kV 

50 ¸ 150 MW 110 kV (preferowane) lub 220 kV lub 400 kV 

> 150 MW 220 kV lub 400 kV 

Źródło: W. Dołęga, M. Kobusiński, Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach 
przemysłowych. Zagadnienia wybrane. Wyd. 2. Wrocław 2012 

 

Duże zakłady przemysłowe zasila się na napięciu 110 kV. Obiekty te wyma-
gają dużej niezawodności. Dlatego standardowo stosuje się dwie linie zasilające 
lub kolejne przy zwiększonych wymaganiach w zakresie niezawodności. Główna 
stacja zasilająca zakład przemysłowy jest przeważnie realizowana w układzie 
pełnym mostkowym (H5) i zasilana z dwóch niezależnych stacji GPZ (Główny 
Punkt Zasilania) lub jednej stacji GPZ wyposażonej w układ szynowy.

2
 Układ takiej 

stacji jest zasilany w układzie magistralnym, promieniowym lub pętlowym. Przy 
zasilaniu obiektów przemysłowych o mocach zapotrzebowania większych niż 50 
MW, zaleca się stosowanie większej liczby linii zasilających i większej liczby stacji 
głównych, wyposażonych w układ szynowy.

3
 Niekiedy przy zasilaniu zakładów 

przemysłowych, stosuje się zasilanie kombinowane: z jednej linii 110 kV i jednej 
linii SN. 

Zakłady przemysłowe średniej wielkości, zasila się na napięciu SN. 
Stosowane układy zasilania na tym napięciu zależą głównie od obciążalności  
i wymaganego poziomu pewności i niezawodności zasilania. Przy obciążeniu 
obiektu przemysłowego nieprzekraczającym 80 A, w zakresie mocy zapotrzebo-
wanej do 2,7 MW, obiekty są zasilane w układzie wielostopniowym promieniowym, 
magistralnym lub pętlowym. Zasilanie obiektów przy obciążeniu 350 A, realizuje się 
w układach promieniowych jednostronnie zasilanych. Na napięciu średnim 6 kV,  
15 kV i 20 kV, odpowiada to mocy obiektu na poziomie odpowiednio 3,5 MW,  
9 MW, 12 MW.

4
 Układy nierezerwowane są zasilane z układów magistralnych lub 

promieniowych. Układy o średnim poziomie niezawodności zasila się z układów 
pętlowych lub promieniowych wyposażonych w dwie niezależne linie zasilające. 
Układy o wysokim poziomie niezawodności wymagają zasilania z układu promie-
niowego wyposażonego w dwie niezależne linie oraz odpowiedniej automatyki SZR 
(Samoczynne Załączanie Rezerwy).

5
 

Na rysunku nr 1 przedstawiono przykładowe rozwiązania zasilania dla obiek-
tów przemysłowych wyposażonych we własną stację elektroenergetyczną SN/nn.  

                                                           
2
 W. Dołęga, Układy zasilania obiektów o zróżnicowanym charakterze użytkowania, „Elektroinstalator”, 
2014, nr 5, s. 6-10 

3
 Ibidem 

4
 Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera elektryka, tom 3. Wyd. 4. Warszawa, 2011 

5
 W. Dołęga, Niezawodność i pewność…, op. cit., s. 6-8 
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Układy zasilania są odporne na zakłócenia występujące po stronie średniego 
napięcia. Jednakże układ z jednym transformatorem w stacji SN/nn w przypadku 
uszkodzenia transformatora T1, powoduje całkowity brak zasilania odbiorów. Wady 
tej nie posiada układ, gdzie w stacji transformatorowej SN/nn, zastosowano dwa 
transformatory.  

Na rysunku nr 2 przedstawiono przykładowe rozwiązania zasilania dla obiek-
tów przemysłowych wyposażonych we własną stację elektroenergetyczną SN/nn, 
zasilaną z dwóch niezależnych stacji GPZ. Rozwiązanie takie charakteryzuje się 
wysokim poziomem niezawodności i pewności zasilania. 

 

Rysunek nr 1: Zasilanie sieci SN z magistrali 110 kV, jednostronnie zasilanej. 

Odbiorca przemysłowy zasilany z jednej stacji dwutransformatorowej SN/nn (a), lub z jednej 
stacji jednotransformatorowej SN/nn (b) 

 

  
 
Źródło: W. Dołęga, Advanced substations and electrical equipment. Wrocław 2011 
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Rysunek nr 2: Zasilanie sieci SN z magistrali 110 kV, wyprowadzonych z dwóch 

niezależnych stacji GPZ 
 

 
Źródło: W. Dołęga, Advanced substations and electrical equipment. Wrocław 2011 
 

Małe zakłady przemysłowe zasila się na napięciu niskim. Stosowane układy 
zasilania na tym napięciu, zależą głównie od mocy zapotrzebowanej, która 
bezpośrednio związana jest z obciążeniem. Zasilanie może być realizowane  
z: jednej stacji jednotransformatorowej SN/nn, jednej stacji dwutransformatorowej 
SN/nn lub z dwóch różnych stacji SN/nn jedno- lub dwutransformatorowych.

6
 Przy 

czym dla obiektów wymagających dużej pewności zasilania, układ jest realizowany 
w oparciu o zasilanie z jednej stacji dwutransformatorowej, która jest rezerwowana 
po stronie SN, poprzez linie SN z jednej stacji GPZ i linię połączoną z inną stacją 
lub przez dwie niezależne linie SN, z dwóch różnych stacji GPZ. Natomiast obiekty 
o bardzo wysokim poziomie niezawodności, są przeważnie zasilane z dwóch 
różnych stacji dwutransformatorowych, które rezerwowane są każda z osobna, 
przez dwie niezależne stacje GPZ.

7
 

Układy zasilania na napięciu niskim posiadają duże ograniczenia, związane  
z odległością obiektu zasilanego od stacji energetyki zawodowej. Zasilanie obiek-
tów przy obciążeniu do 350 A (140 kW), realizuje się w układach promieniowych 
jednostronnie zasilanych, przy czym długość linii zasilającej, nie powinna przekra-
czać 1000 m.

8
 Zasilanie obiektów przy obciążeniu do 80 A (32 kW), realizuje się  

                                                           
6
 Ibidem 

7
 W. Dołęga, Stacje elektroenergetyczne. Wrocław 2007 

8
 Praca zbiorowa: Poradnik…, op. cit. 
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w układach sieci magistralnej, przy czym długość samej magistrali, nie powinna 
przekraczać 500 m.

9
 

 
3. Wybrane układy zasilania obiektów przemysłowych  
Obiekty przemysłowe mają bardzo zróżnicowane wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, szczególnie w obszarze niezawodno-
ści i pewności zasilania. Zapewnienie całemu obiektowi bezprzerwowego zasilania 
wiąże się z bardzo dużymi kosztami. W celu ograniczenia tych kosztów powszech-
nie stosuje się podział na kategorie zasilania poszczególnych odbiorników. 
Zakwalifikowanie urządzeń do danej kategorii odbiorników, pozwala na stworzenie 
przejrzystego układu zasilania i zminimalizowanie kosztów związanych z zape-
wnieniem wymaganego poziomu niezawodności.

10
  

Powszechnie stosowanym sposobem jest podział układu zasilającego na 
sekcje o zróżnicowanych poziomach niezawodności. Z racji dużej mocy zapotrze-
bowanej, obiekty przemysłowe posiadają własną stację elektroenergetyczną, 
wyposażoną w jeden lub dwa transformatory i zasilaną z dwóch niezależnych stacji 
energetyki zawodowej.

11
 Najczęściej odbywa się to poprzez stacje pracujące  

w układzie pętlowym lub magistrali dwustronnie zasilanej. Rozwiązania samych 
układów zasilania, znajdujących się po niskiej stronie stacji transformatorowej, 
uzależnione są od wymagań i potrzeb układu. Przy czym, często zachodzi koniecz-
ność stosowania układów, w których można wydzielić sekcję o podwyższonym 
poziomie niezawodności. Dlatego stosuje się w układach zasilania podział  
i wydzielenie sekcji, na sekcje: zasilania podstawowego nierezerwowanego, 
zasilania podstawowego rezerwowanego i o bezprzerwowym zasilaniu (Rysunek  
nr 3). Zapewnia to wysoką niezawodność zasilania dla odbiorów, które tego 
bezwzględnie wymagają i jednocześnie pozwala na optymalizację kosztów całego 
układu zasilania. Koszt takiego rozwiązania jest wysoki, a prawidłowa eksploatacja 
układu wymaga wysoko wykwalifikowanej obsługi. 

Obok rozwiązania przedstawionego na rysunku nr 3, stosuje się często 
zbliżone rozwiązanie techniczne, przedstawione na rysunku nr 4, zapewniające 
podobną niezawodność układu. Wydzielona sekcja jest wyposażona w dodatkowy 
agregat prądotwórczy. Ponadto jest rezerwowana przez dwie sekcje zasilane  
z dwóch niezależnych punktów. Układ posiada dodatkowy trzeci wyłącznik sekcyj-
ny. Rozwiązanie to pozwala na wybór sekcji, która ma rezerwować wydzieloną 
sekcję układu zasilania. Takie rozwiązanie podwyższa poziom niezawodności 
układu, przy jednoczesnym zwiększeniu kosztu rozwiązania i utrudnieniu 
eksploatacji. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 Ibidem 

10
 W. Dołęga, Układy zasilania budynków publicznych pod specjalnym nadzorem, „Elektroinstalator”, 
2014, nr 6, s. 6-9 

11
 W. Dołęga, Stacje…, op. cit. 
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Rysunek nr 3: Sekcjonowany (trójsekcyjny) układ zasilania 
 

 
Źródło: W. Dołęga, Układy zasilania budynków publicznych pod specjalnym 

nadzorem, „Elektroinstalator”, 2014, nr 6, s. 6-9 
 

Rysunek nr 4: Sekcjonowany (trójsekcyjny) układ zasilania z wydzieloną sekcją 
 

 
Źródło: W. Dołęga, Układy zasilania budynków publicznych pod specjalnym 

nadzorem, „Elektroinstalator”, 2014, nr 6, s. 6-9 
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Obok wspomnianych rozwiązań stosuje się powszechnie proste, tańsze  
i łatwe w eksploatacji układy przedstawione na rysunku nr 5. Układy te odznaczają 
się również dużą niezawodnością. Pierwszy z układów posiada rezerwę jawną. 
Jeden z transformatorów jest wykorzystywany w stanie pracy normalnej, natomiast 
drugi jedynie w stanie awaryjnym, przy awarii pierwszego transformatora. Drugi  
z układów należy do najczęściej stosowanych i posiada rezerwę utajoną. Praca  
w stanie normalnej pracy odbywa się przy otwartym łączniku sekcyjnym. Oba 
transformatory pracują w pobliżu swoich optymalnych mocy obciążeniowych  
i wzajemnie się rezerwują.  

 

Rysunek nr 5: Układ zasilania z pojedynczą szyną zbiorczą i układ sekcjonowany 

wyłącznikiem sekcyjnym 
 

 
Źródło: W. Dołęga, Układy zasilania budynków publicznych pod specjalnym 

nadzorem, „Elektroinstalator”, 2014, nr 6, s. 6-9 
 

W praktyce, często spotykanym układem zasilania obiektów o mniejszej mocy 
przyłączeniowej i obniżonych wymogach niezawodnościowych, jest układ z zasila-
niem podstawowym, uzupełnianym o agregat prądotwórczy (Rysunek nr 6). Przy 
czym moc agregatu prądotwórczego powinna być tak dobrana, aby zaspokoić 
potrzeby energetyczne całego obiektu, lub przynajmniej pokryć potrzeby odbiorni-
ków, które bezwzględnie potrzebują zasilania. W praktyce jest to najczęściej od  
30 do 60% mocy szczytowej. 

Rozwiązanie to realizowane jest w oparciu o układ automatyki SZR lub tzw. 
przełącznik „sieć-agregat”.12

 Pierwsze rozwiązanie stosowane jest w przypadku, 
kiedy dopuszczalna przerwa ma być maksymalnie krótka, natomiast drugie 
rozwiązanie dopuszcza dłuższą przerwę w zasilaniu.  

W praktyce projektowej stosuje się często szablonowe rozwiązania układów 
zasilania zakładów przemysłowych. 

 
 

                                                           
12

 W. Dołęga, Niezawodność i pewność…, op. cit., s. 6-8 
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Rysunek nr 6: Układ zasilania rezerwowany agregatem prądotwórczym 

 
Źródło: W. Dołęga, Układy zasilania obiektów o zróżnicowanym charakterze 

użytkowania, „Elektroinstalator”, 2014, nr 5, s. 6-10 
 

4. Ocena układów zasilania obiektów przemysłowych  
Prawidłowy dobór układu zasilania obiektu przemysłowego, wymaga przepro-

wadzenia wszechstronnej analizy obejmującej: warunki przyłączeniowe wydane 
przez operatora systemu dystrybucyjnego (uzależnione bezpośrednio od mocy 
przyłączeniowej i aktualnie dysponowanej sieci zasilającej), wielkości mocy przyłą-
czeniowej, poziomu wymaganej niezawodności dla całego obiektu lub poszcze-
gólnych urządzeń, kosztów rozwiązania układu w stosunku do otrzymanego pozio-
mu niezawodności i jakości zasilania.

13
  

Jednym z najważniejszych elementów analizy i oceny techniczno-ekono-
micznej układu, jest struktura sieci energetyki zawodowej w otoczeniu obiektu 
przemysłowego i jego usytuowanie względem stacji GPZ. Sieć zasilająca jest 
punktem wyjścia do podjęcia decyzji o doborze układu zasilania dla obiektu 
przemysłowego i ewentualnych środkach i zabiegach technicznych, które poprawią 
pewność i niezawodność zasilania. 

Koszty układów zasilania różnią się znacząco w sytuacji, gdy układy są 
budowane w miastach lub na terenach wiejskich lub podmiejskich. W miastach sieć 
energetyki zawodowej jest dobrze rozwinięta, a stacje (110/SN, SN/SN, SN/nn) 
zlokalizowane są w niewielkich odległościach od zakładów. Na terenach 
podmiejskich i wiejskich, sieć dystrybucyjna energetyki zawodowej, jest słabo 
rozwinięta i przyłączenie obiektu o dużej mocy szczytowej, stwarza wiele 
problemów. W takiej sytuacji, szczególnie istotny jest wymagany poziom mocy 
przyłączeniowej zakładu i jego odległość od istniejącej stacji energetyki 
zawodowej. 

Przy doborze układów zasilania, istotna jest korelacja pomiędzy kosztami 
rozwiązania, a niezawodnością i bezpieczeństwem dostawy energii elektrycznej. 

                                                           
13

 Ibidem 
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Niewielkie zwiększenie nakładów inwestycyjnych na sieć elektroenergetyczną  
o małej niezawodności, w wyraźny sposób podnosi jej niezawodność i poprawia 
bezpieczeństwo dostaw energii.

14
 W przypadku sieci o wysokiej niezawodności 

dalsze zwiększanie kosztów w celu jej poprawy, przynosi niewielki procentowy 
stopień poprawy tych elementów.15

 Wzrost kosztów jest niewspółmierny do wzros-
tu poziomu niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii. Dlatego najbardziej 
efektywnym rozwiązaniem, jest inwestycja w rezerwowe źródła zasilania (sieć 
elektroenergetyczna, agregaty prądotwórcze, zasilacze UPS, zespoły agregat 
prądotwórczy/zasilacz UPS). Źródła te są niezbędne w przypadku braku 
możliwości zapewnienia odpowiednio krótkiego czasu przerwy zasilania przez sieć 
energetyki zawodowej tak, aby utrzymać ciągłość pracy w zakładzie 
przemysłowym zgodnie z zastosowaną technologią.16

 
W zakładach przemysłowych liczba środków, jakimi można wzmocnić 

bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i zapewnić odpowiedni poziom 
niezawodności jest stosunkowo mała. Należą do nich: zwiększanie liczby linii 
zasilających, rezerwa utajona, sekcjonowanie szyn zbiorczych lub stosowanie 
rezerwowych źródeł zasilania w postaci: agregatów prądotwórczych, zasilaczy 
UPS i zespołów agregat prądotwórczy/zasilacz UPS. Elementem zwiększającym 
szybkość przełączeń i skrócenie przerw zasilania są układy automatyki SZR.  

Zapewnienie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej i wysokiej niezawodności przy jednej linii zasilającej, wymaga bardzo 
dużych nakładów inwestycyjnych. Wysoki poziom niezawodności układu uzyskuje 
się natomiast stosunkowo niskim kosztem, dzięki zwiększeniu liczby ciągów 
zasilających. W takim przypadku koszty układu zasilania u odbiorcy przemysło-
wego są niższe, ponieważ wykorzystuje się istniejącą sieć energetyki zawodowej. 
Dlatego stanowi to ciągle jeden z podstawowych środków poprawy bezpiczeństwa 
dostaw energii elektrycznej i niezawodności układu zasilania. Najczęściej wymaga 
zastosowania do zasilania obiektu przemysłowego dwóch niezależnych linii 
elektroenergetycznych (kablowych, lub napowietrznych).

17
 Przy czym należy 

unikać zasilania długimi liniami napowietrznymi, z powodu dużej wrażliwości na 
warunki atmosferyczne. Natomiast w przypadku układów, gdzie czas przerw  
w zasilaniu musi być skrócony do kilku sekund, układy pozwalające zapewnić takie 
działanie są złożone i drogie w realizacji. Wówczas, aby utrzymać ciągłość pracy  
w zakładzie przemysłowym, zgodnie z zastosowaną technologią, konieczne jest 
stosowanie rezerwowych źródeł zasilania (agregaty prądotwórcze, zasilacze UPS, 
zespoły agregat prądotwórczy/zasilacz UPS). 

Agregaty prądotwórcze stanowią źródło zasilania energią elektryczną  
z możliwym bardzo długim czasem podtrzymania (nawet do kilku dni). Ponieważ 
rozruch agregatu trwa zwykle od kilku do kilkunastu sekund, dlatego jego 
wykorzystanie jako źródła zasilania awaryjnego, może mieć miejsce jedynie  
w przypadku zasilania odbiorów, dla których taka przerwa w zasilaniu jest 
dopuszczalna.

18
  

                                                           
14

 W. Dołęga, Układy zasilania budynków publicznych pod specjalnym nadzorem, „Elektroinstalator”, 
2014, nr 6, s. 6-9 

15
 Ibidem 

16
 W. Dołęga, Niezawodność i pewność…, op. cit., s. 6-8 

17
 Ibidem 

18
 W. Dołęga, Agregaty prądotwórcze, „Elektroinstalator”, 2016, nr 3, s. 14-17 
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Zasilacze awaryjne UPS (ang. Uninterruptable Power Supply), umożliwiają 
bezprzerwowe zasilanie. Podtrzymują pracę odbiornika lub grupy odbiorników 
przez stosunkowo krótki czas, w sytuacji przerwy w zasilaniu (zwykle 10-15 minut) 
oraz chronią podłączone do niego urządzenia przed nagłym wzrostem napięcia.19

 
W obiekcie przemysłowym w zależności od rozmieszczenia odbiorników 
wymagających bezprzerwowego zasilania, stosuje się centralny system zasilania  
z jednym lub kilkoma zasilaczami UPS, zasilającymi wszystkie odbiory lub zasila-
nie rozproszone, tzn. zasilacze UPS o mniejszej mocy, zasilają mniejsze grupy 
odbiorników lub pojedyncze odbiorniki.

20
 Optymalny wybór rozwiązania, wynika  

z wymagań niezawodności układu zasilania, dokonanego podziału odbiorników  
na grupy, ich lokalizacji, kalkulacji kosztów systemu UPS i instalacji zasilającej, 
możliwości monitoringu i zarządzania.  

Układy agregat prądotwórczy/UPS określane często mianem hybrydowych lub 
tandemów, umożliwiają zasilanie bezprzerwowe, które charakteryzuje się zarówno 
dobrymi parametrami przełączeniowymi, jak i dowolnie długim czasem podtrzy-
mania.

21
 Podczas krótkotrwałej przerwy w zasilaniu, kiedy następuje rozruch 

agregatu, zapotrzebowanie na energię elektryczną jest w pełni pokrywane przez 
energię zgromadzoną w baterii zasilacza UPS. Przejmuje on rolę źródła zasilania 
niezwłocznie po zaniku napięcia w sieci zasilania podstawowego. Po uruchomieniu 
agregatu energia jest dostarczana przez zasilacz UPS do odbiornika. 

Układy agregat prądotwórczy/UPS stanowią najlepsze rozwiązanie zasilania 
rezerwowego dla odbiorników o najwyższych wymaganiach niezawodnościo-
wych.

22
 Przy czym kluczowe znaczenie dla ich poprawnej pracy ma właściwa konfi-

guracja oraz prawidłowy dobór i eksploatacja zarówno agregatu prądotwórczego, 
jak i zasilacza awaryjnego UPS. 

Na rynku krajowym jest dostępnych bardzo wiele różnorodnych rozwiązań 
agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS, które w pełni umożliwiają wybór przez 
projektanta właściwej konfiguracji układu zasilania rezerwowego, dla określonych 
warunków technicznych, eksploatacyjnych i środowiskowych.23

 Zróżnicowane 
parametry techniczne umożliwiają pełne dostosowanie agregatów prądotwórczych  
i zasilaczy UPS do potrzeb i wymagań jednostkowego projektu. 

 
Wnioski 
Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej wiąże się ściśle z niezawodno-

ścią i pewnością zasilania i ma kluczowe znaczenie dla zdecydowanej większości 
zakładów przemysłowych. Dlatego, tak istotny jest właściwy dobór układów zasi-
lania umożliwiający uzyskanie wymaganego poziomu niezawodności i pewności 
zasilania, przy racjonalnym poziomie ponoszonych kosztów.  

Właściwy dobór układu zasilania zakładu przemysłowego i zminimalizowanie 
kosztów związanych z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej, wymaga zastosowania podziału układu zasilającego 
na sekcje o zróżnicowanych poziomach niezawodności. 

                                                           
19

 W. Dołęga, Współpraca zespołów prądotwórczych z zasilaczami UPS. „Informator instalacyjny – 
murator. Sektor elektroenergetyczny”, 2015, wydanie specjalne wrzesień, s. 50-56 

20
 Ibidem 

21
 Ibidem 

22
 Ibidem 

23
 Ibidem 



1088 
______________________________________________________________________________________________

 

 

Istniejąca struktura sieci energetyki zawodowej w otoczeniu zakładu przemy-
słowego, ma zasadniczy wpływ: na dobór układu zasilania obiektu przemysłowego 
i jego koszty oraz środki, i zabiegi techniczne poprawiające pewność i nieza-
wodność zasilania, oraz bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. 

Właściwy poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i niezawodności 
zasilania w zakładach przemysłowych, uzyskuje się przez stosowanie środków,  
do których należą: zwiększanie liczby linii zasilających, rezerwa utajona, sekcjo-
nowanie szyn zbiorczych, stosowanie rezerwowych źródeł zasilania (agregatów 
prądotwórczych, zasilaczy UPS, zespołów agregat prądotwórczy/zasilacz UPS) 
oraz stosowanie układów automatyki SZR. 

Przy stosowaniu środków poprawy bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej i niezawodności zasilania, istotna jest korelacja pomiędzy kosztami 
rozwiązania, a niezawodnością. 

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono zagadnienie zasilania zakładów przemysłowych  

w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii. Przedstawiono problematykę bezpie-
czeństwa dostaw energii, jego wpływ na funkcjonowanie zakładów przemysłowych 
oraz skutki jakie niesie jego brak. Omówiono zasady zasilania dużych, średnich  
i małych zakładów przemysłowych. Przedstawiono wybrane układy zasilania obiek-
tów przemysłowych. Dokonano oceny układów zasilania zakładów przemysłowych 
w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii. Określono środki, które umożliwiają 
wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i uzyskanie odpowied-
niego poziomu niezawodności w zakładzie przemysłowym. 

Słowa klucze zakład przemysłowy, układ zasilania, bezpieczeństwo dostaw 
energii 

 
Summary 
In this paper, problem of supply for plants with regard to electric energy supply 

security is shown. Subject matter of energy supply security is described,  
its influence for plant operation and results of its shortage. Principles of supply  
for large, medium and small plants are discussed. Selected supply arrangements 
of industrial objects are described. Assessment of supply arrangements of plants 
with regard to electric energy supply security is performed. Means which make 
intensification of electric energy supply security and obtainment of suitable level  
of reliability possible are determined. 

Key words: plant, supply arrangements, energy supply security 
 
Bibliografia 
1. Dołęga W., Advanced substations and electrical equipment. Wroclaw 

University of Technology. Wrocław 2011 
2. Dołęga W., Agregaty prądotwórcze, „Elektroinstalator”, 2016, nr 3 
3. Dołęga W., Niezawodność i pewność dostawy energii elektrycznej 

obiektów przemysłowych, „Elektroinstalator”, 2014, nr 7-8 
4. Dołęga W., Stacje elektroenergetyczne. Wrocław 2007 

 
 



1089 
______________________________________________________________________________________________

 

 

5. Dołęga W., Układy zasilania budynków publicznych pod specjalnym 
nadzorem, „Elektroinstalator”, 2014, nr 6 

6. Dołęga W., Układy zasilania obiektów o zróżnicowanym charakterze 
użytkowania, „Elektroinstalator” 2014, nr 5 

7. Dołęga W., Współpraca zespołów prądotwórczych z zasilaczami UPS. 
„Informator instalacyjny – murator. Sektor elektroenergetyczny” 2015, 
wydanie specjalne wrzesień  

8. Dołęga W., Kobusiński M., Projektowanie instalacji elektrycznych  
w obiektach przemysłowych. Zagadnienia wybrane. Wyd. 2. Wrocław 2012 

9. Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera elektryka, Tom 3. Wyd. 4. Warszawa 
2011 

 
 
 

  



1090 
______________________________________________________________________________________________

 

 

Jakub OSUCHOWSKI, Paweł MICHALSKI
 

Politechnika Opolska 
Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki 
Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych 
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Introduction 
The difficulty of diagnostics of technical objects lays in the specific character 

of the wide range industrial processes. The authors focused on a selected number 
of the most important aspects of object monitoring which use the computer vision 
methods. A model that integrates visual information in the form of visible light 
spectrum with information about heat on the surface of the object and three-
dimensional geometry information of the surface was developed. This model 
requires a specific measurement approach and software. However, the final 
product makes it easy to analyze the distribution of the object temperature at the 
same time referring to the changes in geometry. Such process requires three 
independent sensors, ie. camera recording light in the visible spectrum; infrared 
camera registers the infrared, and laser scanner that gets information about objects 
topology. Authors present model obtained on the example of diagnostics 
photovoltaic panels. During this research authors analyzed the dirt surface of the 
photovoltaic panels, which in turn leads to lower their efficiency.  

 
Solar energy conversion 
Solar energy is converted by natural processes occurring in the biosphere into 

thermal, mechanical and chemical energy. It is also possible to directly convert  
a solar energy to the appropriate energy form, or into usable energy. The process 
of this conversion is carried out using three types of conversion. The first is a low 
temperature photo thermal conversion, which involves the use of thermal energy, 
formed during the absorption of solar radiation by the solids and liquids. Another 
type of conversion is high-temperature photothermal conversion. In this method it is 
necessary to apply the focusing collector, which concentrates the solar radiation. 
Third, the simplest and simultaneously the most advanced method of energy 
conversion is photovoltaic one. This method uses processing of the most basic 
form of solar radiation into electricity. This process takes place in a particularly 
simple mechanical device. This system is characterized by uncomplicated design, 
simple method of operation and low failure rate. Unfortunately, this system has also 
highest unit cost of energy production.

1
 

 
 
 

                                                           
1
 P. Frankowski, Perspektywy efektywnego wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach 
domowych. Szczecinn; M. Szewczyk, L. Żmuda, Analiza dostępnych na rynku technologii z zakresu 
energetyki słonecznej; Technologie pozyskiwania energii promieniowania słonecznego, IOZE 
potencjał tkwi w naturze, http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/technologie-pozyskiwania-energii-
promieniowania-slonecznego (pobrano 21.06.2016 r.) 
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The construction of the photovoltaic cell 
The solar cell (photovoltaic) is a semiconductor element, wherein direct 

conversion of solar energy into electrical energy takes place. It is formed in  
a semiconductor material, in which is a potential barrier (electric field) in the form  
of P-N junction (positive-negative). The solar radiation, with energy is greater than 
the width of the energy gap knocks electrons out of their seats in the structure  
of a semiconductor, and creates pairs of oppositely charged carriers. At that point, 
they are separated by an electric field existing at the p-n junction, this causing 
potential difference which is electric voltage. Single cell normally produces between 
1W to 6W, which is insufficient for most applications. Since the photovoltaic cells 
are fragile and have no resistance to weather conditions, there is no possibility  
of their practical use without processing them beforehand. To achieve higher 
voltages or currents and for greater durability, cells are connected in series or in 
parallel form to create a photovoltaic module. These modules are encapsulated to 
protect them from corrosion, moisture, dirt and atmospheric influences. There  
is a very wide range of modules of different sizes and construction. Some modules 
are manufactured with special properties, for example: corrosion-resistant and 
integrated into the roofs and facades of buildings. Photovoltaic panel is made  
by connecting multiple photovoltaic modules in order to obtain higher power. 
Photovoltaic cells are usually laminated using EVA foil (Ethylene Vinyl Acetals). 
Protective glass is placed in front of photovoltaic panel, while on the back the cell  
is fixed with protective foil. The whole panel is enclosed in an aluminum housing.

2
 

Cross section of PV panel is shown in Figure 1. 
 

Figure 1: Photovoltaic panel cross section 

 
Source: Own elaboration 
 

The photovoltaic panel produces a direct current. Current level at the panel 
output can be increased by parallel modules connecting, but it depends mainly  
on the sunlight power. Photovoltaic panel can be designed to work with virtually 
any voltage up to a few hundred volts, by connecting the modules in series. The 
panels mounted on the mounting structures with attached cable are called photo-
voltaic collector (PV array). In smaller systems, photovoltaic collector may contain 
only a single panel.

3
 

                                                           
2
 C. Almgren, Solar PV Cells Free Electricity from the Sun; Elementy systemów fotowoltaicznych, IOZE 
potencjał tkwi w naturze, http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/elementy-systemow-fotowoltaicznych 
(pobrano 21.06.2016 r.); P. Frankowski, Perspektywy…, op. cit.; M.A. Green, Photovoltaic principles, 
“Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures” 2002, nr 14 

3
 Ibidem 
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Types of PV cells 
The materials used in photovoltaic cells production must bear certain 

characteristics. Some cells are designed to operate on the ground, while others are 
designed to operate in space. Most of photovoltaic cells (85 percent) are made  
of silicon. It can occur in three forms. The first form is monocrystalline silicon. Such 
cells are made from a monolithic single silicon crystal, with an ordered internal 
structure. Monocrystalline cells are created from plates cut from a silicon crystal. 
These plates have initially circular shape, and they are later cut into squares  
to increase the packing in the module structure. Monocrystalline solar cells have 
the highest conversion efficiency (15-19%) and the longest life expectancy of all 
silicon cells, but they are also most expensive in production. They also have  
a distinctive dark colour. Another type of cell is the polycrystalline cell. Despite the 
lower efficiency (14% -16%) than monocrystalline cells, they are more prevalent 
because of lower production costs. The panels produced with the use of this 
technology are composed of cells consisting multiple silicon crystals. The structure 
of these cells resembles frost. Often, these panels have a characteristic blue color 
and clearly defined silicon crystal. At present, the PV industry is primarily based  
on monocrystalline and polycrystalline silicon cells. These technologies have many 
advantages, among others: the possibility of utilization of the experience of well-
developed semiconductor industry (microelectronics), relatively high efficiency  
of conversion of solar radiation, simplicity and stability. However, these cells  
are relatively thick and their production requires expensive materials, furthermore 
they are limited in size and have to be combined. Modules of these panels are  
not monolithically integrated.

4
  

Another variety of cells without all of the disadvantages mentioned above are 
amorphous cells. They are made from amorphous non crystalline silicon. 2-micron 
layer of silicon is deposited on the surface of another material, for example glass. 
Single cells are not visible. These panels have usually distinctive, slightly maroon 
color and the lack of visible crystals of silicon. They are characterized by  
low efficiency in the range of 6-10%, low price associated with small costs of the 
material, low energy consumption during production process (mainly due to the low 
manufacturing temperature), they can be embedded ona flexible substrate and  
on very large surface. Cells and modules can be produced in any shape and size. 
They can be integrated with facades and roofs of buildings or they can be produ-
ced in the form of tiles. They can be designed as an opaque or translucent.

5
 The 

amorphous panels are produced in Thin Film technology. It involves only a very 
thin layers of expensive semiconductor material on low cost high surface area 
base. As a result, it is possible to significantly reduce the total cost of the 

                                                           
4
 C. Almgren, Solar…, op. cit.; Rodzaje ogniw fotowoltaicznych i ich zastosowanie, IOZE potencjał tkwi 
w naturze, http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/rodzaje-ogniw- fotowoltaicznych-i-ich-zastosowanie, 
(pobrano 21.06.2016 r.); S. Machnowski, Ogniwa fotowoltaiczne - rodzaje i parametry, Ładny dom 
poradnik budowlany, http://ladnydom.pl/budowa/1,106578,15530522,Ogniwa_fotowoltaiczne___rodz 
aje_i_parametry.html (pobrano 21.06.2016 r.)  

5
 P. Frankowski, Perspektywy…, op. cit.; M.A. Green, Photovoltaic principles, “Physica E: Low-
Dimensional Systems and Nanostructures” 2002, nr 14; Jak zbudowany jest panel fotowoltaiczny, 
Watt tworzymy technologie solarne, http://www.watt.pl/pl/produkty/evoltica---moduly-fotowoltaiczne/ 
jakie-panele-wyrozniamy.html (pobrano 21.06.2016 r.); Rodzaje ogniw fotowoltaicznych, Zielona 
Energia, http://www.zielonaenergia.eco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=229:rodz 
aje-ogniw-fotowoltaicznych&catid=46:soce&Itemid=204 (pobrano 21.06.2016 r.) 
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photovoltaic cell. In this technology single, double and triple panels are being 
produced, which in the laboratory condition have efficiency up to 13%.

6
 Another 

material used for thin-film cells manufacture is for example Cadmium telluride 
(CdTe). In this technology typically entire module is made from one cell, and it has 
efficiency between 10-12%. Due to low consumption of semiconductor cells based 
on cadmium telluride they are characterized by good price relation to the output 
power.

7
 Another type of cells in the Thin-Film technology are CIGS cells, which  

are made from a mixture of semiconductors such as copper, indium, gallium, and 
selenium. The entire module is made from one cell, and its efficiency ranges 
between 12-14%. CIGS-based cells can be produced with industrial printing 
method, which is very cheap and efficient cell production method of cell 
production.

8
 

 
Diagnostics of photovoltaic panels 
Photovoltaic panels are designed for long-term usage. However, due to their 

construction and workplace they are prone to failure and damage. One of the main 
and also the most dangerous type of failure is the creation of local burn - Hot-spots. 
Those burnouts in the most extreme cases can cause the destruction of the entire 
PV installation and even fire. Seeder burnout occur in both monocrystalline, 
polycrystalline panels and panels produced in the Thin-Film technology. PV solar 
cell in normal condition generates electric current. If one of the cells is shaded,  
it stops generating electricity, and it starts to absorb the electricity from the rest 
cells. The current flow through the shaded cell raises the temperature. The tempe-
rature may rise on average from 1 to 80 ° C and in extreme cases even above 200 
° C. This may cause damage of EVA film or plastic rear wall cover. The peak 
temperature is achieved within within few minutes. The main causes of shading are 
leaves, bird droppings, dirt, snow and shadows of buildings. Mounted in panels 
LED by-pass diodes allow in many cases to avoid those situations, by redirecting 
the current of the whole strip of photovoltaic cells. These safeguards do not work  
if only a very small part of the cell is shaded or if the LED diode is broken. 
Carelessly mounted diode can overheat and lead to burning of the junction box. 
Another cause of the occurrence of the hot-spots cause may be factory defected 

                                                           
6
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C. Eypert, Spectroscopic ellipsometry characterization of thin film photovoltaic materials and devices, 
“Conference Record of the IEEE Photovoltaic Specialists Conference” 2013 

7
 D. Cusano, CdTe solar cells and photovoltaic heterojunctions in II-VI compounds, “Solid-State 
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Research” 2009; Rodzaje ogniw fotowoltaicznych, Zielona Energia, http://www.zielonaenergia.eco. 
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=229:rodzaje-ogniw-fotowoltaicznych&catid=46:so 
ce&Itemid=204 (pobrano 21.06.2016 r.) 

8
 J. Ho Yun, K. Hwan Kim, B. Tae Ahn, K. Hoon Yoon, Effect of Na-doped Mo/Mo bilayer on CIGS cells 
and its photovoltaic properties, “Conference Record of the 2006 IEEE 4th World Conference on 
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cells or modules. Power loss, due to the point burnouts are usually insignificant. 
However, damaged modules must be replaced, especially if the EVA film was 
damage.

9
 Photovoltaic cells contained in the photovoltaic module are hermetically 

encapsulated in the laminate EVA film. This film protects sensitive cells against 
weather (humidity, UV radiation). Error in the process of encapsulation or poor 
quality materials can cause delamination of the PV module. Damaged units should 
be replaced because of possible cell corrosion and decrease in the efficiency of the 
panel. Delamination may look like „milky” discoloration on the surface of the panel. 
If EVA film used in the panel is of insufficient quality, it can also cause browning. 
Higher brown heat absorption strengthens the process of further browning of EVA 
film. Modules with a browning effect should also be replaced.

10
 Another common 

failure of PV panels are microcraks, which are most commonly occurring during 
transportation or installation. These cracks do not necessarily result in decrease  
in panel efficiency, but there is a risk of progression of the damage. Micro-cracks 
may resemble „Snail tracks”. They typically show up during the first months after 
installation and are the result of incorrect combinations of materials. Snail tracks 
are considered only as an aesthetic defect. Microcracks may cause power loss  
at the time when the whole cell is separated from the conductive tracks.

11
 Another 

very serious type of damage is glass break. In most cases, the cause of the cracks 
are external conditions, improper transport packaging, errors during installation  
or vandalism. Glass breakage due to the defects of the material or workmanship 
are extremely rare. Modules with cracked glass must always be replaced.

12
 

Diagnosis of PV panels has a very important role. Detection of minor faults and 
failures can prevent the cost of replacing the entire system. There are many 
diagnostic methods. The basic method, which is a reliable indicator to the panel 
condition is the study of panel current characteristics. This test allows to detect  
any electric power deflections. For a more accurate determination of the causes  
of lower power panel efficiency, it is necessary to use other diagnostic methods.

13
 

One of the most common method of visual diagnosis of photovoltaic panels is the 
use of thermal imaging. An infrared camera allows to locate defects that can cause 
loss of power. With this method it is possible to detect the transition resistance  
in the joints and solder or the point of burn.

14
 Another frequently used diagnostic 

method is electroluminescence. This method uses the reverse principle than 
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thermography. The panel is connected to the power supply. The panel emits 
radiation, which is recorded by CCD camera. Using this method it is possible  
to observe the distribution of currents in the panel and to find the local faults. The 
image obtained from the electroluminescence displays black and bright spots. 
Smoothly operating panel has a uniform distribution of light in color. With this 
method it is possible to detect: cracks and micro-cracks in the cell and interrupted 
metallization of the cells.

15
 Diagnosis of photovoltaic farms, whose power exceeds 

a few hundred kilowatts, is extremely time-consuming. Serviceman with the 
infrared camera must pass along the entire installation and scan each panel 
individually. It is possible to use unmanned aerial vehicles (drones) for this 
purpose. Drone, flying over the entire system, can perform a scan of all panels  
in less than 30 minutes. Thanks to the use of GPS modules it is possible  
to program the drone flight and to create maps of the area. By reducing the time  
of diagnosis, it is possible to carry out more frequent automated measurements 
and it is possible to locate the errors faster and increase the reliability of the entire 
power plant. The collected data can help to maintain the maximum efficiency of the 
farm in all periods of time.

16
  

The use of photovoltaic installations often involve considerable maintenance 
costs (especially for large photovoltaic farms). Expenses may consist of, for 
example: system maintenance (periodic checks, intervention in case of failure), 
insurance, taxes (building tax, land tax) and meter reading.

17
 Maintenance of a PV 

installation is a task of particular importance. The maintenance includes among 
other things, control of panel mounts. The inspection shall be carried out once  
a year. It is particularly important to protect the panels from being broken by the 
strong wind. Another of the key activities of maintenance is cleaning of the panels. 
Photovoltaic panels are dirty primarily due to weather conditions, and accumulation 
of pollination coming from the fields, roads and factories. On panels there  
are deposited bird droppings, leaves, moss and gather other substances. There  
is a misconception that rain is sufficient for photovoltaic panels cleaning. The heavy 
rain is able to remove a large part of contamination, but in the end it adds up to the 
harmful substances already deposited on the panel. Continuously accumulated 
contaminants may degrade the Surface of the screens in short time. Lack of proper 
cleaning can have a significant impact, reducing production of the energy.  
It is assumed that the dirt may cause a loss of power from 8% to 15%, depending 
on conditions. The photovoltaic system can be cleaned in two ways: manual and 
mechanical. Often it is necessary to hire a special cleaning company and the costs 
associated with cleaning of the entire system should be included in the investment 
photovoltaic plan.

18
 The next stage of maintenance of the PV system is to remove 

the snow that accumulates on the surface of PV panels.
19
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Computer Vision methods in the surface diagnosis in the photovoltaic 
panels  

Computer Vision methods are often used to maintain and control the quality  
of the product. They are widely used in the diagnosis of various types of objects - 
from small and precise, by analyzing the movement of certain elements, to large 
scale object like photovoltaic farms and power lines systems. An important 
advantage of using computer vision methods in the diagnosis, is the fact that they 
are non-destructive, and do not interfere in any way in the production process. 
Each vision system consists of at least two components: firstly, a sensor or a ca-
mera that records the image. This may be a classic camera image-recording band 
RGB, infrared camera, camera UV or spectral camera. The second element is the 
software that implements a predefined goal. This may be, for example: biometric 
identification, search the image certain features or patterns. The advantage  
of using vision techniques is the fact that regardless of the used sensor on the 
software side it still has to deal with the image. Which we could imagine in the most 
of cases as a 2D matrix. Of course, data formats and resolution of individual 
sensors differ from one another, but one can always lead to a situation where  
a single pixel on the screen represents the X, Y coordinates and additional 
information dependent on the sensor used. However, for this kind of data, one can 
use resources from well-documented and proven methods from the areas  
of segmentation, filtering or other methods of image analysis. A specific type  
of sensor is a thermal imaging camera which captures infrared radiation. This 
method is most commonly used to capture the heat losses. The individual 
temperature values are shown on the thermogram, and palette color or greyscale. 
Most infrared cameras offer temperature measurement of uncertainty of not less 
than 2 K, provided that they are properly established and introduce other 
parameters, such as emissivity and ambient temperature.

20
 When the measu-

rement is performed from a distance, it is necessary to take into account the 
ambient temperature and the transmittance or attenuation atmosphere. In addition, 
the analysis of infrared photovoltaic panels, the phenomenon of reflection is very 
problematic, therefore, to obtain the most reliable results, the measurement should 
be performed on cloudy days. As mentioned earlier, the use of flying unit permits 
automation of detecting the hot-spots. Unfortunately, it is not always clear what 
may be causing the high temperature. Therefore, To diverse the sensors seems  
to be a proper approach. The most commonly used method is visual inspection, 
performed using visible light cameras. These cameras work in much higher 
resolutions compared to infrared cameras, which usually work at resolutions of 320 
x 240 or 640 x 480 pixels. A higher resolution allows to capture details such  
as cracks or mechanical damage that can be easily located using appropriate 
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19
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filters. Another sensor, which has become increasingly popular, are laser scanners. 
Scanners stationary long-range and precision are highly valued due to the regi-
stration of the topology of large areas in a very short time. Unfortunately, until now 
it was not possible to use them in an efficient manner, examining photovoltaic 
farms, due to the nature of their construction. Currently on the market there are  
a light scanner unit dedicated to such UAV. YellowScan Surveyor, which allow 
obtaining a very dense data with a resolution of approximately 5 cm and the 
passing speed of 5 m / s. The scanner generates data in the form of a point cloud, 
which contains information about XYZ coordinate value and the intensity factor. On 
the basis of this ratio, it can be determined how strong the test object reflects light 
beam on a scale of 0-255 points. Objects whose surfaces absorb light, would then 
be characterized by a low coefficient values, ie. The range of 0-25 points, while 
those that are too shiny, would often reflect the light in such a way that the scanner 
will not be able to determine the coordinates of the point. Very often it happens 
when the scanned glittering surface is set up to the scanner vertically. This results 
in the lack of measuring points in this region. In the case of mobile scanners, this 
problem occurs to a lesser extent. Each of the presented methods have their 
strengths and weaknesses. Developments in the field of UAV construction has led 
to a state in which the possibility of free passage with additional weight within 10 kg 
does not surprise anyone. An example might be a UAV Tech E1100 V3 Zero Zero. 
Assuming that we are interested in the above methods, laser scanner is the 
heaviest element of the set which along with the battery, weighs 1.5 kg and allows 
to perform measurements for 2 h autonomously. Possibility to use multiple sensors 
makes possible to create synergies, which leads to creating a single coherent 
model of a digital object that is stored in both the three-dimensional geometry  
of the object, and a color corresponding to the actual information about the 
temperature at each point. 

 
Results 
As part of the study examined there are potential possibilities for integrating 

different types of image data into one coherent model. The object for which the 
study was conducted, was a Monocrystalline 80W photovoltaic panel, shown  
in Figure 2, as a cloud of points with an applied band RGB. Another aspect was  
to investigate the possibility of Application of the vision techniques to determine the 
degree of soiling of PV and the decision of whether to carry out cleaning of the 
surface or not. Stains appearing on the surface of the PV may have a different 
character, but the most common are bird droppings and all kinds of dust that 
deposited uniformly on the surface of the panel. In Figure 3 the authors show the 
PV with soiled fragments. Intentionally adopted two degrees of soiling substantial - 
bottom square and small - upper square. As can be seen in Figure 3a, 
considerable contamination is readily visible using either a camera, but there  
is little contamination practically invisible. In Figure 3b it cannot be determined, 
which results in a change of the temperature on the surface. Figure 3c shows data 
intensity factor, the value (0-255), which are assigned a color scale. The arithmetic 
mean value of the intensity points for the two study areas (cells) in the whole panel 
is the lowest, so it can be assumed that their surfaces are the most polluted. 
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Figure 2: The test panel as a hybrid model of video data 

 
Source: Own elaboration. 
 

Figure 3: Photovoltaic panel digitized using various methods of vision: a - RGB,  

b - thetmovision, c - laser scanning 

a b c 

   
Source: Own elaboration 
 

For RGB bandwidth, the possibility of creating a clean cell color pattern and 
then performing a comparison of the test panel with a prepared pattern was 
considered. This approach, however, has a significant drawback, due to slight 
differences in the color of the next cell. This pattern does not give information 
explicitly. Therefore, one should perform a pattern for each tested panel. If the 
measurement are performed automatically by the software, there is a problem with 
determining whether the panel is clean or dirty. In the case of bird droppings  
or leaves which drop on the surface of the panel shape pattern search can  
be applied. However, the dust deposited on the surface as a uniform distribution, 
effectively prevents both the using of a color pattern, and using a pattern shape.  
In the case of the measurement of infrared, the biggest problem is the previously 
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mentioned reflection, which effectively impede the analysis of individual cells with 
uniform contamination. The problem is solved by the use of a laser scanner,  
for which color is not so great importance. The study was also conducted to verify 
the possibility of using a laser scanner to analyze the damaged panel of tempered 
glass, which was destroyed by hail. Unfortunately it is impossible to measure  
the glass surface due to the scattering of the laser beam, which in turn generates  
a measurement burdened not accurate or partial lack of the measuring points. 

 
Conclusions 
The research allows to formulate the thesis that the measurement of the 

surface of photovoltaic panels, using vision methods for tracking the contamination, 
is a legitimate approach. Even contamination of the surface is most problematic, 
but as presented, in this case it is possible to use the laser scanner and examine 
the reflectance value to find the impaired areas. In addition, a hybrid data model 
that stores the complete object information is proposed. The basis for the creation 
of such a model is a point cloud where every point stores information about XYZ, 
RGB color and the temperature at a given point. 

 
Streszczenie 
Artykuł porusza zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania metod 

wizyjnych w diagnostyce paneli fotowoltaicznych. Przedstawiono przegląd 
aktualnie wykorzystywanych metod diagnostycznych dla paneli fotowoltaicznych. 
Główny nacisk położono na metody, które można wykorzystywać dla dużych 
powierzchni, na jakich znajdują się farmy fotowoltaiczne. Autorzy zaproponowali 
również hybrydowy model danych, który integruje wiele z aktualnie dostępnych 
danych wizyjnych w jednym zbiorczym formacie. Model taki pozwala na przecho-
wywanie informacji termowizyjnej, topologicznej, oraz o paśmie RGB. Dodatkowym 
aspektem badań było wykorzystanie parametru współczynnika odbicia, który 
można potraktować jako informację o czystości powierzchni badanej. Parametr jest 
wyznaczany podczas skanowania laserowego jako ilość energii, która powraca  
do urządzenia pomiarowego. Informację tę aktualnie wykorzystuje się na potrzeby 
segmentacji i filtracji danych skaningowych.  

Słowa kluczowe: skaning laserowy, metody wizyjne, diagnostyka, współ-
czynnik odbicia, fotowoltaika, panel fotowoltaiczny 

 
Summary 
The article focused on the possibility of using machine vision methods in the 

diagnosis of photovoltaic panels. Authors provides an overview of currently used 
diagnostic methods for photovoltaic panels. The main emphasis is on methods that 
can be used for large surface which may include photovoltaic farms. The authors 
also proposed a hybrid data model that integrates many of the currently available 
image data into one single format. This model allows to store information such 
infrared, topological and RGB. Another aspect of the research was the usage  
of reflectance parameter which can be treated as the purity of the surface. 
Parameter is determined during the laser scanning as the amount of energy that 
returns to the measuring device. This information is currently used for the purpose 
of segmentation and filtering data scanning. 
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DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ PRZY SŁUPACH LINII  
O NAPIĘCIU POWYŻEJ 1 kV 

 
 
1.Wprowadzenie 
Jednym z wymiarów bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego 

jest bezpieczeństwo osób przebywających w otoczeniu linii przesyłowych  
i dystrybucyjnych tego systemu. Ograniczenie niebezpieczeństwa wynikającego  
z kontaktu ludzi z wadliwie działającymi urządzeniami systemu możliwe jest 
poprzez zaprojektowanie urządzeń z uwzględnieniem zarówno kryteriów popraw-
nej pracy, jak i bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo pracy linii odnosi się nie tylko do niezawodności dostaw 
energii i ograniczenia przerw w zasilaniu, ale także do bezpieczeństwa ludzi 
pracujących oraz przebywających w pobliżu linii napowietrznych. Podstawowym 
zagrożeniem w takim przypadku jest zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 
natomiast metodą ograniczania zagrożenia jest zastosowanie środków ochrony  
od porażeń.  

Ochrona od porażeń, wbrew powszechnej opinii, jest to zbiór środków zmniej-
szających ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Miarą stanu bezpieczeństwa 
porażeniowego w skali danego kraju jest liczba wypadków śmiertelnych 
przypadających na milion mieszkańców w ciągu roku. W Polsce wskaźnik ten 
wynosi obecnie 4.0, natomiast w innych, bardziej uprzemysłowionych krajach 
Europy Zachodniej waha się między 1.0 i 2.0.

1
 W celu zminimalizowania ryzyka 

należy szczególną uwagą objąć zarówno instalacje niskiego napięcia, jak  
i omawiane w artykule sieci średnich oraz wysokich napięć. 

 
2.Bezpieczeństwo publiczne w otoczeniu linii napowietrznych 
Szczególny przypadek wśród urządzeń objętych ochroną od porażeń 

stanowią linie napowietrzne. W przeciwieństwie do linii kablowych, istnieje pewne 
prawdopodobieństwo zaistnienia warunków do wystąpienia porażenia. Istotnym 
elementem rozpatrywania zagrożenia porażeniowego jest rodzaj rażenia.  
Ze względu na sposób rażenia można wyróżnić rażenie przy dotyku bezpośrednim 
oraz przy dotyku pośrednim. 

 
Rażenie przy dotyku bezpośrednim  
Jest to najmniej powszechny, lecz najpoważniejszy w skutkach sposób 

rażenia. Podczas porażenia istnieje możliwość, że cały prąd rażeniowy może 
przepłynąć przez ciało człowieka.  

                                                           
1
 L. Danielski, P. Danielski, Statystyka śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym w Polsce 
w latach 2005-2009, Biuletyn SEP nr 52, Ar. 2., 2012, http://www.sep.krakow.pl/nbiuletyn/nr52ar2.pdf  
(pobrano 21.11.2017 r.) 
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W przypadku porażenia elektrycznego na skutek dotyku bezpośredniego przy 
słupach wysokiego napięcia można mówić prawie o 100% pewności zaistnienia 
tragicznego wypadku.  

Związane jest to przede wszystkim z wartością prądu, jaki w trakcie rażenia 
przepływa przez ciało człowieka. W sieciach WN pracujących z punktem 
neutralnym uziemionym skutecznie zarówno napięcie znamionowe jak i droga 
przepływu prądu rażeniowego ma wpływ na prąd rażeniowy oraz na zwielo-
krotnienie skutków rażenia. W przypadku linii napowietrznych SN wartości prądu 
doziemienia są mniejsze. Wiąże się to z napięciem znamionowym sieci SN 
mieszczącym się w dolnej granicy napięć wysokich oraz dużą wartością impedancji 
obwodu prądu rażeniowego związaną z brakiem bezpośredniego uziemienia 
punktu neutralnego sieci.  

 

Rysunek nr 1: Szkic sytuacyjny rażenia człowieka przy dotyku bezpośrednim. RA – 

rezystancja uziemienia. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Danielski L., Jabłoński W. Badanie 

ochrony przeciwporażeniowej w liniach o napięciu wyższym od 1 kV, Wrocław, 2005. 
 

Na rysunku nr 1 zilustrowano sytuację rażenie przy dotyku bezpośrednim dla 
linii napowietrznej SN z izolowanym punktem neutralny. Ze względu na sposób 
uziemienia punktu neutralnego sieci skutki rażenia nie zawsze muszą być 
śmiertelne. Zwiększenie zagrożenia związane jest z wydłużeniem czasu przepływu 
prądu rażeniowego przez ciało człowieka, natomiast ten może zostać ograniczony 
przez upalenie kończyny osoby rażonej. Rozpatrując przypadek, że rażenie 
następuje na drodze lewa ręka – stopa należy zauważyć, że kończyny stanowią tu 
80% impedancji ciała. W momencie upalenia kończyny osoba rażona traci kontakt 
z częściami przewodzącymi. 

W przypadku uziemienia punktu neutralnego przez rezystor lub w sieci  
z bezpośrednio uziemionym punktem neutralnym prąd płynący przez ciało 
człowieka przekracza kilkaset, a nawet kilkanaście tysięcy amperów, więc mimo 
krótkiego czasu rażenia skutki zazwyczaj są śmiertelne.  
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Rażenie przy dotyku pośrednim 
W przypadku linii napowietrznych SN oraz WN zagrożenie porażeniowe 

odnosi się w głównej mierze do kontaktu po przez dotyk pośredni na drodze dłoń-
konstrukcja wsporcza. Zwiększenie zagrożenia porażeniowego następuje przy 
jednoczesnym wystąpieniu trzech czynników środowiskowych: 

- zwarcie doziemne w linii, 

- zbyt wysokie napięcie, wtedy tez prąd rażeniowy powoduje groźne dla 
zdrowia lub życia człowieka skutki,  

- dotknięcie w trakcie doziemienia części przewodzącej znajdującej się pod 
napięciem w wyniku uszkodzenia np. izolacji.  

Oprócz wyżej wymienionych czynników na zwiększenie zagrożenia 
porażeniowego ma wpływ napięcie na jakim pracuje rozpatrywana linia oraz ilość  
i jakość izolacji oraz zabezpieczeń. 

 

Rysunek nr 2: Schemat rażenia człowieka na skutek dotyku pośredniego na drodze 

ręka-stopa.  

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Prąd uszkodzeniowy płynący przez konstrukcje wsporczą w najgorszym 
wypadku może przyjmować wartość prądu zwarcia doziemnego Ik1’. Prąd ten 
płynie przez konstrukcję wsporczą, przy której powstało zwarcie i przez uziemienie 
tej konstrukcji. W takim przypadku obwód rażeniowy staje się gałęzią równoległą 
do obwodu zwarciowego i charakteryzuje się znacząco większym oporem.  

W przypadku rażenia na skutek dotyku pośredniego należy rozważyć przede 
wszystkim prąd rażeniowy przepływający przez ciało człowieka. Zminimalizowanie 
niebezpieczeństwa porażeniowego jest możliwe po przez określenie czynników 
mających wpływ na efekt rażenia. Są to przede wszystkim: 
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- wartość prądu płynąca przez ciało rażonego,  

- czas przepływu tego prądu,  

- droga rażenia.  
Ze względu na ogólne założenie dla linii wysokiego napięcia, że przepływ 

prądu zachodzi na drodze ręka-stopy analizie podlegają tylko dwa pierwsze 
czynniki. 

Prąd rażeniowy można zatem określić wzorem:  

  =
!"#$%&$'&

'()*+)',
      (1) 

Analizując powyższy wzór można określić od jakich wartości zależy prąd 
rażeniowy, a co za tym idzie skutki rażenia. Dzięki temu można dobrać 
odpowiednie środki ochrony. Zgodnie ze wzorem można uznać, że podstawowym 
czynnikiem mającym wpływ na wartość prądu IB jest prąd uziomowy IE, którego 
rzeczywista wartość zależy od prądu doziemienia lub jest do niego proporcjonalny. 
Oznacza to, że im wyższy prąd ziemnozwarciowy w sieci tym wyższe wymagania 
ochrony od porażeń. Ponadto znaczny wpływ na skutki rażeniowe mają 
impedancję znajdujące się w mianowniku wyrażenia (1). Rezystancja przejścia  
Rp determinowana jest głównie przez materiał z jakiego wykonana jest konstrukcja 
wsporcza, natomiast na rezystancję dodatkową Ra mają wpływ takie rzeczy  
jak rezystancja obuwia i gruntu wokół konstrukcji wsporczej. Obie te wielkości nie 
mogą jednak stanowić podstawy doboru ochrony od porażeń.  

 
Napięcie rażeniowe krokowe 
Istotnym zagrożeniem w pobliżu linii napowietrznych SN oraz WN może być 

również napięcie krokowe. Jest ono szczególnie niebezpiecznie biorąc pod uwagę 
brak jakichkolwiek oznak zagrożenia w miejscu występowania zjawisk prowa-
dzących do powstania napięcia krokowego. 

Napięcie krokowe może pojawić się w momencie, w którym człowiek lub 
zwierzę znajdzie się w strefie o różnym potencjale elektrycznym. Może się to 
zdarzyć na skutek wyładowania atmosferycznego lub uszkodzenia napowietrznej 
linii elektroenergetycznej SN lub WN. W przypadku uszkodzenia linii mówi się  
tu o zwarciu doziemnym spowodowanym najczęściej warunkami atmosferycznymi, 
czy rzadziej samoistnym uszkodzeniem linii napowietrznej wynikającym z wyeks-
ploatowania się przewodów czy części składowych słupa elektroenergetycznego. 

 

Rysunek nr 3: Powstanie na ciele człowieka napięcia krokowego 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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W momencie styku uszkodzonego przewodu z ziemią wokół tego miejsca 
powstaje pole elektryczne o potencjale zależnym od odległości od miejsca styku 
oraz rezystywności gruntu. W centralnym punkcie napięcie równe jest napięciu 
roboczemu sieci, wraz z oddalaniem się od miejsca uszkodzenia wartość napięcia 
maleje, co jest związane z rezystywnością gruntu. W przypadku pojawienia się  
w obszarze o różnych potencjałach człowieka możemy mówić o napięciu 
krokowym występującym między stopami postawionymi na podłożu w odległości 
od 0,5 do 1 m. Przez ciało człowieka przepływa wtedy prąd rażeniowy, będący 
częścią prądu zwarciowego.  

W sytuacji, gdy człowiek znajduje się w obszarze zagrożenia w celu 
ograniczenia oddziaływania napięcia krokowego na ciało człowieka należy przede 
wszystkim złączyć stopy tak, aby różnica potencjałów między nimi była jak 
najmniejsza oraz oddalić się z miejsca zagrożenia wykonując niewielkie kroki  
lub podskakując obunóż. Zachowania takiego nie można nazwać ochroną przed 
porażeniem, jest ono jedynie sposobem na zminimalizowanie prawdopodobieństwa 
przepływu przez ciało człowieka prądu rażeniowego o większej wartości niż 
mogłoby się to wydarzyć w przypadku zwiększenia różnicy potencjału między 
stopami.  

W praktyce ochrona przed porażeniem na skutek powstania na ciele 
człowieka napięcia krokowego nie jest realizowana samodzielnie. Według normy 
PN-EN 50341-1:2012 wartości dopuszczalne napięć krokowych rażeniowych mogą 
być większe od wartości napięć dotykowych. W przypadku, gdy układ uziemiający 
spełnia wymagania dotyczące napięć dotykowych przyjmuje się, że dla większości 
możliwych przypadków nie zostanie przekroczona dopuszczalna wartość napięć 
krokowych.

2.
Możliwość wprowadzenia takiego zapisu daje fakt, że ciało człowieka 

jest bardziej odporne na napięcie krokowe niż na napięcie dotykowego rażeniowe, 
a ponadto w przypadku spełnionych warunków dla bezpieczeństwa napięcia 
dotykowego rażeniowego, spełnione są na ogół warunki dla napięcia krokowego. 
Statystycznie tylko w niewielkiej części przypadków można mówić o niespełnieniu 
warunku dla napięcia krokowego, lecz są to wyjątki, których zaistnienie trudno jest 
wykazać.  

 
3.Ochrona przed porażeniem przy słupach linii SN i WN 
Zminimalizowanie niebezpieczeństwa związanego z porażeniem możliwe  

jest poprzez zastosowanie środków ochrony wykorzystywanych odpowiednio  
dla dotyku bezpośredniego oraz dla dotyku pośredniego. W normach nie spotyka-
my się z wieloma określeniami ochrony podstawowej, to znaczy przy dotyku 
bezpośrednim, co nie oznacza, że takiej ochrony się nie stosuje. Ze względu  
na niewielkie możliwości ograniczenia zagrożenia porażeniowego w takim 
przypadku, podstawowym jej założeniem jest umieszczenie części czynnych poza 
zasięgiem człowieka lub zwierzęcia przy założeniu normalnego zachowania. Jeśli 
nie istnieje możliwość umieszczenia części czynnych w odpowiedniej odległości  
od miejsca przebywania ludzi należy wykorzystać jako środek ochrony obudowy 
oraz izolacje.  

 

                                                           
2
 PN-EN 50341-1:2012 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV 
Cześć 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne 



1107 
______________________________________________________________________________________________

 

 

Rysunek nr 4: Schemat powrotu do normalnego stanu pracy systemu 

elektroenergetycznego 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Środki ochrony przy zakłóceniu 
W przypadku ochrony przy zakłóceniu największe znaczenie ma techniczny 

środek ochrony jakim jest uziemienie ochronne. Uziemienie jest uznawane jako 
metoda o największej skuteczności działania, o najlepszej trwałości oraz jest  
to metoda najtańsza. 

Każdy przedmiot metalowy, nieizolowany, który znajduje się w ziemi, a jest 
przeznaczony lub wykorzystywany jako uziemienie nazywany jest uziomem. 
Podstawowy podział uziomów zakłada rozróżnienie ich na podstawie liczby 
wykorzystanych części metalowych. Wyróżniamy zatem uziomy pojedyncze takie 
jak pręty, druty, płyty czy pierścienie oraz uziomy złożone, które składają się  
z wielu połączonych ze sobą elementów prostych. Uziomy wykorzystywane do 
uziemienia słupów linii elektroenergetycznych wykorzystywane są najczęściej jako 
uziemienie kilku, albo nawet kilkunastu urządzeń elektroenergetycznych 
znajdujących się w niewielkim oddaleniu od nich. Sytuacja taka musi gwarantować 
osiągnięcie dopuszczalnych napięć dotykowych rażeniowych lub spodziewanych 
przy chronionych urządzeniach. Zaletą takiego rozwiązania jest uzyskanie 
wspólnej powierzchni ekwipotencjalnej. Rozwiązanie takie ma również pozytywny 
wpływ na zmniejszenie zagrożenia porażeniem przy wystąpieniu napięcia 
krokowego.  

  
4. Projektowanie instalacji uziemiającej linii napowietrznej 
Obecnie podstawą prawną ochrony od porażeń przy dotyku pośrednim  

na drodze dotyku konstrukcji wsporczej jest norma.
3
 Zawarty w niej rozdział 6 pod 

tytułem „Układy uziemiające” oraz załączniki G i H przedstawiają „wskazówki 
dotyczące kryterium projektowania, instalacji i badania układów uziemiających”. 
Oprócz określenia typów konstrukcji wsporczych, przy których zachodzi potrzeba 
wykonywania instalacji uziemiającej ustępy normy podają metody obliczeniowe 
niezbędne do projektowania takich instalacji (załącznik G) oraz wytyczne 
dotyczące instalacji i badania istniejących już uziomów (załącznik H).  

 
                                                           

3
 PN-EN 50341-1:2012 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV 

Cześć 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne 
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Podstawowymi założeniami jakimi według normy należy się kierować  
w trakcie projektowania instalacji uziemiającej są: 

- zapewnienie wytrzymałości mechanicznej oraz wykorzystanie materiałów 
cechujących się odpowiednią odpornością na korozję, 

- zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości termicznej (związane jest to  
z cieplnym działaniem m.in. prądu doziemnego), 

- zapewnić bezpieczeństwo publiczne w odniesieniu do napięcia krokowego 
rażeniowego oraz napięcia dotykowego rażeniowego. 
 

Algorytm doboru uziemienia 
Projektując linię napowietrzną SN oraz WN układ uziemiający dobiera się pod 

względem występującego zagrożenia porażeniowego spowodowanego wystąpie-
niem ewentualnych niedopuszczalnych napięć dotykowych rażeniowych. Pow-
szechnie w tym przypadku stosuje się algorytm doboru uziemienia. 

 

Rysunek nr 5: Algorytm doboru uziemienia 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN-EN 5034-1:2012 Elektroenergetyczne 

linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV Cześć 1: Wymagania ogólne. 
Specyfikacje wspólne 
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Powyższy algorytm to prosty schemat blokowy, który obrazuje ogólny sposób 
projektowania układu uziemiającego uwzględniając dopuszczalną wartość napięcia 
dotykowego rażeniowego. Pierwszy blok „Projekt podstawowy” rozumiany jest jako 
dobór odpowiednich materiałów oraz wymiarów części uziemienia ze względu na 
odporność na czynniki zewnętrzne oraz wytrzymałość cieplną. W przypadku 
wykonania słupa z materiału izolacyjnego, najczęściej są to słupy drewniane,  
nie stawia się wymagań dotyczących uziemienia, a co za tym idzie przyjmuje  
się poprawność wykonanego projektu. Inaczej dzieje się w przypadku słupów  
z materiałów przewodzących. W elektroenergetyce jako konstrukcje z materiałów 
nieprzewodzących traktuje się jedynie słupy wykonane z drewna, natomiast  
do materiałów przewodzących należy zaliczyć słupy metalowe, żelbetonowe oraz, 
zgodnie z ostatnimi badaniami, słupy betonowe.

4
 

Kolejnym kryterium jest umiejscowienie słupa. W miejscach częstego 
występowania ludzi oraz takich, w których należy spodziewać się ich przebywania 
przez stosunkowo długi czas lub przez krótki czas, lecz często, należy rozpatrywać 
możliwość porażenia po przez dotyk pośredni. Pod pojęciem stosunkowo długi 
czas rozumie się kilka godzin dziennie, natomiast pod pojęciem miejsca częstego 
występowania można rozumieć np. tereny zamieszkałe. Kryterium to nie odnosi  
się do miejsc, w których ludzie przebywają zazwyczaj krótko oraz rzadko, jak  
na przykład w lasach czy na obszarach terenów niezabudowanych. W takich 
przypadkach również nie ma potrzeby stosowania uziemienia ochronnego, lecz 
należy zapewnić automatyczne wyłączanie linii na wypadek wystąpienia dozie-
mienia.  

W przypadku, gdy słup znajduje się w obszarze o podwyższonym ryzyku lub 
nie jest zabezpieczony po przez samoczynne wyłączenie należy wyznaczyć 
wartość napięcia uziomowego projektowanej instalacji uziemiającej, która powinna 
spełniać warunek UE<2UD. Oznacza to, że wartość napięcia uziomowego powinna 
być mniejsza niż dwukrotność dopuszczalnego napięcia dotykowego spodziewa-
nego wynikającego z odpowiednich okoliczności. Niespełnienie tego warunku 
skutkuje przejściem do kolejnego kroku algorytmu. Krok ten polega na wyzna-
czeniu wartości napięcia dotykowego rażeniowego i porównanie go do wartości 
dopuszczalnego napięcia dotykowego spodziewanego. Na tym etapie, gdy 
konstrukcja nadal charakteryzuje się zbyt dużą wartością napięcia dotykowego 
rażeniowego należy zastosować środki ograniczające to napięcie. Przez takie 
rozumie się między innymi uziomy otokowe, izolację słupa oraz zwiększenie 
izolacji wierzchniej warstwy gruntu. Jest to ostatni krok algorytmu doprowadzający 
do poprawnego wykonania projektu. Należy pamiętać jednak, że w przypadku 
występowania potencjałów przenoszenia istnieje potrzeba wykonania odrębnych 
obliczeń.  

 
Kryterium wtórne doboru uziemienia 
Algorytm przestawiony w poprzednim ustępie pozwala na dobranie instalacji 

uziemiającej na podstawie napięcia uziomowego oraz napięcia dotykowego 
razeniowego. Jest to dobór skompilowany, dlatego też w praktyce wykorzystuje  
się kryterium wtórne wykorzystujący inne parametry ochranianej linii.  

                                                           
4
 W. Hoppel, B. Olejnik, A. Schött, Czy słup betonowy jest słupem z materiału izolacyjnego?, 
„Wiadomości Elektrotechniczne”, 3/2015 
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Przedstawione kryterium wtórne polega na wykorzystaniu w obliczeniach 
wielkości wtórnych obwodu, zamiast wielkości pierwotnych. W przypadku linii 
napowietrznej są to rezystancje dodatkowe wchodzące w skład obwodu 
rażeniowego. Metoda ta wymaga zaimplementowania nastęoującego algorytmu: 

tF 
↓ 

czas trwania doziemienia 

UTp = f(tF) 
↓ 

zgodnie z normą 

ZB = f(UTp) 
↓ 

zgodnie z normą 
 

I =
U!"

Z 
 

↓ 

z definicji 

U#!"(t$) = U!"(t$) + (R%& + R%')I = U!"(t$)(1 +
*,

-.
) (2) 

 

Podstawą doboru środka ochrony jest rozważenie wartości dopuszczalnego 
napięcia rażeniowego w rozpatrywanym urządzeniu elektrycznym. Zgodnie  
z normą5 i komentarzem do niej6, w przypadku obliczeń napięcia rażeniowego 
w urządzeniach WN należy rozpatrywać cztery podstawowe założenia: 

- prąd razeniowy płynie przez ciało człowieka na drodze ręka-stopy, 

- prawdopodobieństwo wystąpienia założonej impedancji ciała człowieka 
wynioki 50%,  

- prawdopodobieństwo fibrylacji komór serca wynosi 5%, 

- nie występują żadne dodatkowe rezystancje.  
Wykorzystując te założenia, w oparciu o przedstawiony algorytm postę-

powania, można wyznaczyć dopuszczalne napięcie dotykowe spodziewane dla 
różnych wartości rezystancji dodatkowych Ra1 oraz Ra2.  

R% = R%& + R%' = R%& + 1/50     (3) 
Rezystancje dodatkowe wynikają z rezystancji obuwia – Ra1 oraz z rezy-

stywności gruntu w otoczeniu słupa. Uwzględnienie ich w obliczeniach pozwala, 
oprócz określenia dopuszczalnego napięcia dotykowego spodziewanego,  
na zmniejszenie zagrożenia porażeniowego po przez zastosowanie odpowiednich 
środków ochrony dodatkowej.  

Charakterystyki wynikające z metody zostały przedstawione na rysunkach  
6 oraz 7. Dla pierwszego przypadku wartość rezystywności gruntu jest stała, 
natomiast Ra1 przyjmuje dwie możliwe, ściśle określone przez normę wartości  
0 oraz 1000 Ω.  
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Rysunek nr 6: Zależność USTp =f(tF) dla Ra2=const 
 

 
Źródło: Opracowanie własne  
 

Druga charakterystyka przedstawia zależność w zależności od zmiennej 
rezystywności gruntu. W każdym przypadku założono iż są to miejsca, w których 
ludzie mają na stopach obuwie. Wybrane wartości rezystywności mieszczą się  
w granicach od 75-4500 Ωm.  

 

Rysunek nr 7: Zależność USTp =f(tF) dla Ra1=const.=1000Ω  
 

 
Źródło: Opracowanie własne  
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Wnioski i podsumowanie 
W opracowaniu przedstawiona została dodatkowa ochrona od porażeń przy 

słupach linii o napięciu powyżej 1 kV oraz sposoby jej doboru w praktyce. Jako 
dodatkową ochronę w elektroenergetycznych liniach napowietrznych SN oraz  
WN stosuje się przede wszystkim uziemienie ochronne. Jest to rozwiązanie 
najpopularniejsze ze względu na swoją skuteczność w minimalizowaniu zagrożenia 
porażeniowego. Doborowi odpowiedniego uziemienia towarzyszy szereg czynności 
projektowych wymuszonych rozporządzeniami oraz normami.  

Zgodnie z wyznaczonymi krzywymi przedstawionymi na rysunkach 6 oraz  
7 można określić zakres ochrony niezbędnej do zaprojektowania bezpiecznej dla 
ludzi konstrukcji wsporczej. Metoda wykorzystująca kryterium wtórne, z punktu 
widzenia obliczeniowego, jest o wiele łatwiejsza niż dobór uziemienia z wykorzy-
staniem algorytmu z rysunku 5, który zakłada znajomość zarówno napięcia 
uziomowego, jak i napięcia dotykowego rażeniowego.  

 
Streszczenie 
Bezpieczeństwo w systemie elektroenergetycznym można rozpatrywać pod 

wieloma aspektami. Jednym z nich jest ochrona od porażeń. W publikacji 
przedstawione zostały parametry charakteryzujące zagrożenie porażeniowe oraz 
środki ochrony przy dotyku bezpośrednim oraz pośrednim. Szczególną uwagę 
zwraca się na środek ochrony dodatkowej jakim jest uziemienie ochronne. 
Przedstawiony algorytmu doboru instalacji uziemiającej oraz wynikające z niego 
kryterium wtórne doboru uziemienia pozwalają na odpowiednie dobranie środków 
ochrony dla słupów linii napowietrznych zwiększających bezpieczeństwo w obrębie 
tych linii.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo publiczne, ochrona od porażeń, napięcia 
dotykowe, prąd rażeniowy, zwarcie doziemne 

 
Summary 
Security in the power system can be considered in many aspects. One  

of them is protection against electric shock. The publication presents the 
parameters characterizing the electric shock hazard as well as the protection 
measures for direct and indirect touch. Particular attention is paid to the additional 
protection measure which is protective grounding. The presented algorithm for the 
selection of the earthing installation and the secondary criterion of the earthing 
selection allow appropriate selection of protection measures for the overhead poles 
that increase safety within these lines. 

Key words: public safety, protection against electric shock, touch voltages, 
touch current, earth fault 
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Sławomir SZYMOCHA 
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Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych 
 

AUTONOMOUS PHOTOVOLTANIC UNIT AS A MULTIFUNCTIONAL  
SYSTEM OF PUBLIC UTILITY 

 
 
Inroduction 
The capacity of the market is causing the price of technology to signifyingly fall 

each year. Nowadays, one of the main criteria of choosing a specific technological 
solution is the rate between the price and the quality. This criterion however, does 
not apply when it comes to specialistic solutions. The price of 1 W in 1977 was 
around 76,67 USD. In 2016 the price for the very same 1 W was around 0,27 
USD.

1
 The main reason for such a fall in prices was the increase of needs for 

energy and thus the increase of production of photovoltaic cells up to industrial 
scale. To fulfill such a need, the companies had created highly specialized 
production lines, which also decreased the production costs and time needed for 
each cycle. To achieve such a goal, the producers had to create a full automatic 
and robotic production facilities. In such an environment human workers only play 
the role of control personnel, performing only inspections on the production line, its 
performance and the final product.

2
 The PV panels currently fulfill the price criteria 

which makes it possible to use the cells for an easy and fast application on a wide 
scale in the industry. From the time when the first cells were produced their main 
weak point was their efficiency. The first, selenium cells had an efficiency of 1%, 
new technologies and materials made it possible to increase it up to 6% in 1954.

3
 

Currently the efficiency of conventional PV cells can be estimated on the level  
of 17%, based on the materials and technology used during the production. In this 
field a record value of 46% has been set in 2014.

4
 Such an effect has been marked 

on CPV cells tested in laboratory conditions. Such a high value could be possible 
due to the technology and materials used: the cells consists of four photovoltaic 
sub-cells assembled in layers, such a construction enables an increased efficiency. 
The solar energy, thanks to the usage of Fresnels lens can be focused even  
508 times more, than in a classic solution. Releasing such cells to the market is still 
a vision of the days to come, but even now CPV cells with an efficiency of 31,8% 
are available for purchase. 

One of the main reasons to use photovoltaic power is the fact, that it can  
be applied in situations where standard, conventional energy grids can not be set, 
or its cost is inadequate to the investments overall cost of an investment.  

                                                           
1
 PVinsights Grid the Word, http://pvinsights.com/ (access 21.06.2016) 

2
 Enhance-photovoltaics, Module Production – Fully Automated by European Robotic Production Line., 
http://enhance-photovoltaics.com/module-production-fully-automated-by-european-robotic-production-
line/ (access 21.06.2016) 

3
 T.B Johansson; B.Bodlund; R.H, Williams, Electricity: efficient end-use and new generation 
technologies, and their planning applications. Lund University Press, 1989, s. 596 

4
 F. Dimroth, New world record for solar cell efficiency at 46% French-German cooperation confirms 
competitive advantage of European photovoltaic industry, https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-and-
media/press-releases/press-releases-2014/new-world-record-for-solar-cell-efficiency-at-46-percent, 
(access 28.06.2016) 
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Many meteorological stations and machinery monitoring the parameters  
on the grid are powered by such PV modules. Such “Off Grid” pose many 
challenges for the designers, during the grid planning process, many environmental 
factors have to be taken into consideration. Few of the main factors are the location 
of the grid towards the sun, and the length of the day light cycle. It is also highly 
important to apply batteries with proper capacity with regard to the power  
of the whole installation and the conditions in which they will have to work. The 
monitoring system, which will enable to send an immediate distress signal should 
also be taken into consideration.  

Another aspect of the usage of photovoltaic technology is it’s popularization  
in society. Thanks to the micro-instalations used in the public sector, the aware-
ness of renewable energy sources has increased. Educating the society about the 
existence of such solutions and the way in which they can be used in day-to-day 
life can be achieved with describing examples of such devices and grids. 

 
Autonomous Photovoltaic Instalations 
The most basic setup of autonomous photovoltaic installation is a set of a cell, 

charge control system and a energy storage (battery). Most commonly the voltage 
on the battery is set on 12V or 24V, but more complex installations equipped with  
a inverter can convert from DC to AC, mostly to 110V AC or 230V AC. The 
autonomy of the system depends on the latitude, based on which the potential 
power can be calculated. With such measurements the parameters of the receiver 
used in the installation can be arranged. Not only the power is important, also the 
working time of the devices is crucial. If the device will have to work constantly, be 
one of the critical structures of the grid or serve as a support for vital processes, 
the aspect of light shortage for many hours has to be considered. Such long 
sustain installations are equipped with an oversized energy bank and an increased 
amount of PV panels, which will grant a supply of energy in case of a shortage  
of the energy source (light). The power of the device plus a 30% of energy supply 
should be set as a minimal parameter. In systems with an unstable power 
consumption the basic parameter should be the maximum instantaneous power 
taken by the device. The designer should take the worst case scenario, when 
planning an efficient and stable installation. 

Undeveloped countries near the equator consist of regions in which electric 
energy grids are not accessible. As a source of power, the renewable sources are 
used, mostly PV cells and wind turbines. 

The geographical location works in favor when it comes to use of the sun as  
a source of energy. The purchase costs of such equipment are subsided  
by government and non-govermental organizations. Installation set on islands are 
very often the main and only source of energy so much needed in public buildings 
(schools, hospitals etc.) or at private possessions.  

More developed countries use such island installations as an alternative  
for conventional energy grids, mostly because of high costs of the latter. 

Solar energy is often used in so called “passive houses”, providing an energy 
source for the building itself, or the machinery controlling the whole building. Along 
with the technological potential of each country more efficient and more specialized 
installations can be created. So called Trackers (Trailing Systems) are being 
created to enable an increase in this field. Such system works just like an biaxial 
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turntable, most commonly it is a pylon equipped with several PV panels, which 
rotates along its own axle. The pylon tracks the suns location and adjusting  
the panels towards it. Such solution provides more efficiency than standards, 
stationary installations.  

 
Measuring units and the application of PV energy 
The seas and oceans are the most troublesome regions in which the PV 

panels can be used. The salt in the water has a negative influence on the laminate 
and the cable connectors. The popularity of PV cells as a energy source for sea 
installations increased since 2000; before many of the measurement systems, 
especially the ones constructed by Russians, were powered by the decay  
of radioactive materials. As a power unit the radioisotope thermoelectric 
generators, which used the decay of radioactive isotopes – mostly stront-90, which 
could last for 30 years as a source of warmth were used.

5
 

Buoys equipped in such a energy source often were damaged or have gone 
missing, causing a threat to the environment. If such isotopes were to leak out  
of the container they could highly pollute the whole area. Currently PV systems are 
used; the buoys used in the coasts of Indonesia, which grant a warning system 
from the tsunami, are powered only by PV cells (Picture nr 1).  

 

Picture 1: Tsunami warning system buoys powered by PV cells 
 

  
Source: Frühe Warnung vor Tsunamiwellen, http://www.weltderphysik.de/gebiet/plan 

eten/atmosphaere/meere/tsunamis/warnsystem-gitews/ (access 22.06.2016); EUROPÄIS-
CHES SEGEL-INFORMATIONSSYSTEM, http://www.esys.org/rev_info/tsunami-wirkung-
gegenmassnahmen.html” (access 22.06.2016); Elementy systemów fotowoltaicznych,  
IOZE potencjał tkwi w naturze, http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/elementy-systemow-
fotowoltaicznych (access 21.06.2016) 

 
 

                                                           
5
 NAVY NUCLEAR POWER UNIT PORT HUENEME, CALIFORNIA. VOLUME 10, 01.01.1978, 
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a057483.pdf 
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Photovoltaic panels are used in many measurement system units, from 
metrological stations measuring the temperature, air humidity and pressure  
to specialized units used on highways or airports. Among such installations, used 
as an additional power source, specialized units monitoring the parameters  
of overhead power lines should be mentioned. The sensor, mounted directly on the 
line is powered by the electric field generated by the flowing electricity. Thanks  
to the gathered energy the sensors can provide data and send it directly to the 
central unit, which gathers all the information. However, the main unit is most often 
provided with a PV panel. The reason is the high demand for power, so needed  
to retrieve and send the collected data wirelessly by the GPRS system.

6
  

 
Autonomous Photovoltaic Instalations of polish design and Production 
Technological solution used in the public sector have to be of the highest 

quality and with the most usage time possible. The usage of solar panels as  
a source of energy is very rare. One of the Polish producers designed and 
constructed few models which could be used in the public sector. One of the flag 
projects of the company is a photovoltaic charger of public usage (Picture nr 2). 
Eight panels, which can produce 240W are used as a source of energy. 

 

Picture 2: Photovoltaic charger 

 
Source: Materials provided by the company „Smartta” 
 

The device is equipped with five connectors – two in USB 2.0 and three  
in USB 3.0 standard. With this, most of the devices on the marked can be applied. 
The max. charging current offered by the device is 2 A per socket. The producer 
ensures, that sockets and USB standards are fully customizable. Additionally, the 
device is provided with a wireless communication module, which can be used as  
a HotSpot. Thanks to the various antennae’s the signal is sent by MIMO 
technology, which increases the possibilities and the area covered by the signal.  

                                                           
6
 J. Tong, Y. He, B. Li, Fangming Deng and Tao Wang, A Novel Design of Radio Frequency Energy 
Relays on Power Transmission Lines, “Energies”, 2016, 9(6), 476 
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The connection can be realized by a phone network modem working in the 
UMTS/HSDPA/HSPA+, LTE/LTE+ or 5 GHz 3x3 standards. The device can work 
as a part of a network chain or sole points network. The charger is also provided  
in an IP camera, which enables security measures in the vicinity of the installation. 
The records from the camera can be saved, depending on the client‘s wish, on  
a mounted SD card, an external hard drive or the memory in cloud. The security 
systems can also create “alerts” if the position of the cameras will be changed. 
Changes of the camera position can be applied with the PTZ mechanism. The 
cameras can also be extended with IR lights, which will boost their possibilities 
during the night or in dark terrains. 

The whole photovoltaic system is adjusted by a specialized charge controller 
boosted by a MPPT algorithm (Maximum Power Point Tracking). Choosing  
the maximum working point extends the livelihood of the autonomic system. The 
connection of the regulator should be made with wires of proper width and length, 
the shorter they are, the less energy will be lost due to the energy flow between  
all the components. Connection of more batteries or receivers should be achieved 
by using a copper rails customized accordingly to the wiring type and the Energy 
flowing through them. The most advanced version of the device has an addition  
of a driver, adjusted specifically to the weather conditions and setting the positions 
of the panels to enhance their efficiency. The system gathers the data considering 
the weather conditions based on the nearest days forecast, especially the 
insolation stated in W/m

2
, possibilities of storms or clouding in the given area. With 

such data given, the device can be set to work less effectively, but still without any 
power shortages. The first step is to reduce the affected area, data capacity and 
the number of “clients” using the station. The next step is to shut down some of the 
mobile device charger stations. The next step shuts down some of the additional 
modules. Each time admin receives a notification about every action being made. 
In the worst case scenario most of the modules, except the controls responsible for 
charging the device with PV panels and the main control system will be shut down. 
The main module also reduces its functionality by going into “maintain mode”. After 
some time (set by the admin) the module measures the time which has passed 
since going to “maintain mode”, checks the capacity of the batteries and produces 
energy. After processing all the data, the system decides if it should still be  
in “maintain mode” or work in normal mode; going back to normal mode generates 
a notification to the admin “ON-Work”. 

If that is still not enough, the installation can be enhanced with an air 
conditions measurement system. The measurement platform can simultaneously 
survey with 16 sensors. The system can measure: the temperature, humidity, 
suspended dust and such compounds as CO, CO2, O2, O3, NO, NO2, SO2, NH3, 
CH4, H2, H2S, HCL, HCN, PH3, ETO, CL2. The system can also measure the power 

and direction in which the wind blows and also the rainfall per  !. The data  
is being presented on the Smartta admin panel, and a copy of the data can be 
saved on a external FTP server. They can also be presented on the monitors 
belonging to the system in a form of a chart or an table. There is also a possibility 
to set up alerts, which will notify the user if any of the compounds will cross  
a critical value. The alert can be generated in the admin‘s panel, by e-mail or sms 
to the pointed receiver. Such a function could be used by recreation resorts, which 
would want to monitor the area. Resorts seated in mountains or throughts have 
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their own, unique climate, which is worth being monitored. A forecast for a whole 
province might not be too accurate and might not give the real state of the weather, 
caused for example by the mountainous terrain. 

After connecting the device to the Internet it becomes a part of a system 
called Smartta. The system is a tool used to manage each of the photovoltaic, their 
technical condition, the amount of energy produced or the devices connected  
to it(Picture nr 3). The devices work is presented in a form of animated markers, 
making it easier to understand even to a person which has no technical knowledge.  

 

Picture 3: Fragment of the Smartta system panel 
 

 
Source: Materials provided by the company „Smartta” 
 

The Smartta system also provides the possibility of adding data visualization 
modules, which are industrial monitors. The actual state of all the connected mobile 
devices can be shown, or they can also serve as an advertisement screens  
for companies willing to pay for such a subscription. 

Another possible addition are sensors measuring the electric energy produced 
by the OZE systems. The data can be downloaded in any standard, for example 
RS485, ProfiNet, CAN. It is also possible to make the measurements directly from 
the device and after that sent it directly to the server.

7
 In this case all of the 

operations are being performed within the cloud server.  
The system itself provides the possibility to filter the content and web sites  

for each of the open Hot-Spot points. The end-user can also be identified and 
tracked by the SMS service. The user, while trying to connect to the network  
will receive a notification, in which the user will have to provide his phone number 
for the authentication process. After giving his or her phone number and accepting 
the rules and terms the user will receive a SMS with an authentication code. Such 
process will prevent misuse of the device the device as a tool to post illegal content 
or blackmail.  

 

                                                           
7
 Materiały udostępnione przez firmę „Smartta” 
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Conclusion 
The usage of photovoltaic energy as a source of power for measurement 

instruments or public usage is most proper in cases when the distance between the 
receiver and the power grid is too far, or when setting a conventional installation  
is impossible.  

Using the PV panels as a source of energy for small measurement stations  
is risky, due to the unstable weather conditions in Poland, which might cause an 
unplanned system discharge. It can be prevented by oversizing the power system 
or by providing more capacious batteries. Thanks to the development of material 
technology more and more efficient power cells can be produced and used. Still, 
the autonomic work of the system cannot be guaranteed when sudden weather 
changes occur, especially during the winter season. Rainfall during winter instantly 
freezes, leaving a layer of thick ice on the panels, disabling the batteries to charge 
and eventually causing the shut-down of the system. This is a worst case scenario, 
but as it has been mentioned earlier, the whole design should base on an 
assumption that the installation has to be ready to face any factors coming its way.  

The system presented enables a connection between various devices, 
working autonomously and creating a network gathering data.  

The unit responsible for the data gathering is the photovoltaic charger, which 
can be equipped with a wide variety of sensor monitoring the air, weather 
conditions, sunlight, technical state of the device and the intensity of the charger 
usage. With such data provided, wide reports, forecasts and analysis can be 
created. 

A photovoltaic powered unit used in the public sector does not essentially 
have to fulfill the financial criteria. The propriety of their usage in such a sector 
should rather be considered by the way of educating the society, their mobility  
as a measurement instrument and providing a free wi-fi access simultaneously. 
This perfectly fits into the development plan for each country in the world.  
A conscious society will be more eager to use renewable sources of, seeing how  
it assimilates into their day-to-day life. The fight against the stereotypes is a long 
and hard process, but thanks to objects of public service it might be a fight, which 
will end soon. 

 
Streszczenie 
Artykuł podejmuje tematykę związaną z wykorzystaniem jednostek pomia-

rowych zasilanych fotowoltaicznie. Przeprowadzono przegląd obecnych rozwiązań, 
z uwzględnieniem miejsca zastosowania oraz celowości wykorzystania energii 
fotowoltaicznej, jako źródła zasilania. Omówiono problematykę wykorzystywania 
energii PV jako źródła zasilania, oraz zasady doboru paneli. Autor przedstawia 
wykorzystanie urządzeń pomiarowych zasilanych fotowoltaicznie w sektorze 
publicznym na terenie Polski. Na postawie wybranego rozwiązania omówiono 
poszczególne części systemu, jak i modułowość rozwiązania. Przedstawiono 
fotowoltaiczną jednostkę pomiarową jako element skomplikowanego systemu 
zarządzania danymi oraz nadzoru parametrów. Ukazano pozytywny związek 
wykorzystania urządzeń fotowoltaicznych w sektorze publicznym, ze świadomością 
społeczeństwa co do odnawialnych źródeł energii. 

Słowa kluczowe: ładowarka solarna, autonomiczny system pomiarowy, 
zasilanie PV, popularyzacja OZE, system pomiarowy, panel fotowoltaiczny 
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Summary 
The article examines the matters related to the use of the measuring units 

powered by photovoltaic panels. It also presents the selection of the current 
solutions taking into consideration the place of its use and purposefulness of using 
photovoltaic energy as source of power. Furthermore, this article discusses the 
usage of PV energy as a source of power and the criteria for the selection of the 
panels. The author presents use of the measuring units powered by photovoltaic 
panels in the public sector in Poland. On the basis of each solution, the particular 
parts of the system and the modularity of the solution are discussed, Photovoltaic 
measuring unit is presented as a part of a complicated system of data 
management and observation of the parameters. The article shows positive 
relation between use of the photovoltaic devices and the awareness of the society 
regarding the sources of renewable energy.  

Key words: solar charger, autonomous measuring system, PV power supply, 
popularization of RES, measuring system. photovoltaic panel 
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