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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

ostatnio przejrzałem kilka wydań naszego miesięcznika z dru-

giego półrocza roku ubiegłego. Starałem się tematu pandemii 

nie eksponować wszak to miesięcznik  o charakterze  głównie 

technicznym. Nie da się jednak ukryć  że ten nienormalny, 

spowodowany zagrożeniem  stan w jakim ciągle trwamy bar-

dzo ograniczył naszą działalność. Okazuje się, że chyba grze-

szyłem nadmiernym optymizmem wierząc, że "to" się wkrótce 

skończy a życie wróci "do normy". Jakże tego wszyscy pragnie-

my. Z chwilą pojawienia się szczepionek mój poziom op-

tymizmu rośnie ponownie, choć świadomość, że nie będzie to 

szybko, pozostaje. Cierpliwości i tegoż optymizmu życzę Wam 

wszystkim. 

Serdecznie pozdrawiam 

Zenon Lenkiewicz 
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Rocznica urodzin Michała 

Doliwo-Dobrowolskiego 

 

Drugiego stycznia minęła 159 rocznica uro-
dzin największego chyba naukowca elektry-
ka polskiego pochodzenia. Jego rodzina po-
chodziła z Mazowsza. Od roku 1872 za-
mieszkał wraz z rodzicami w Odessie - tam 
też ukończył szkołę średnią. Studia, które 
rozpoczął w Rydze, był zmuszony przerwać i 
w wieku 19 lat wyjechał do Niemiec. Tam 
ukończył wydział elektrotechniczny w 
Darmstadt w roku 1884. Trzy lata później 
rozpoczął pracę w Berlinie w przedsiębior-
stwie Deutsche Edison Gesellschaft, prze-
kształconym wkrótce na AEG  (Allgemeine 
Elekiricitats Gesellschaft). 

 

Michał Doliwo-Dobrowolski był pionierem 
techniki prądu trójfazowego. W roku 1888 
opracował pierwszą prądnicę prądu prze-
miennego trójfazowego, rok później skon-
struował i  opatentował  trójfazowy  silnik  
indukcyjny z wirnikiem klatkowym, co wypro-
mowało AEG. Zbudował pierwszą na świecie, 
godną uwagi linię energetyczną,  która połą-
czyła  elektrownię wodną w Lauffen z wystawą 
elektrotechniczną we Frankfurcie nad Menem. 
Miała długość około 170 kilometrów, napięcie 
20 kV i sprawność 75%. Uzyskał kilka paten-
tów na  transformatory  trójfazowe, pracował 
również nad generatorami dużej mocy dla 
hydroelektrowni. W roku 1899, już jako głów-
ny inżynier niemieckich zakładów AEG, wymy-
ślił suszarkę do włosów. 

 

 

 

https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/34-sz/1313-szkola
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/30-p/474-prad-elektryczny
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/30-p/474-prad-elektryczny
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/30-p/435-patent
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/32-s/531-silnik-elektryczny
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/15-e/162-elektrownia-wodna
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/36-t/626-transformator
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/32-s/1280-suszarka
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Jeszcze w końcu minionego roku Za-

rząd Oddziału podjął decyzję o u-

dzieleniu wsparcia finansowego dla  

zaprzyjaźnionej szkoły jaka jest "Ko-

szaliński Elektronik". Mamy w niej 

młodzieżowe koło SEP prowadzone 

przez kolegę Pawła Pietkiewicza. W 

szkole w dalszym ciągu zajęcia od-

bywają się zdalnie. Taki sposób nau-

ki nie koresponduje z zajęciami w 

pracowni elektrotechnicznej gdzie 

normalnie uczniowie w sposób fi-

zyczny, samodzielnie wykonują ćwi-

czenia z elektrotechniki. Z pewno-

ścią życie wkrótce wróci do normy, a 

zakupione przez nas materiały insta-

lacyjne do pracowni służyć będą na-

szym młodszym kolegom może jesz-

cze w tym roku szkolnym.    

WSPARCIE FINANSOWE DLA SZKOŁY 
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Jak już wspomniano w po-

przednim miesięczniku, sukce-

sem zakończyła się nasza akcja 

"PACZKA ŚWIĄTECZNA DLA 

POLAKÓW NA LITWIE". Nie 

było to przedsięwzięcie łatwe, 

co docenili nasi obdarowani 

rodacy i władze lokalnego 

samorządu. Jesteśmy organi-

zatorami akcji, ale wspiera nas 

w tej akcji kilka podmiotów 

gospodarczych z Koszalina i 

okolic. Jednym z nich jest ko-

szaliński MPS, producent che-

mii gospodarczej i kosmety-

ków. Po raz kolejny na Litwę 

zawieźliśmy bogatą paletę 

wyrobów tej spółki. Znalazły 

się tam także  środki  niezbęd-

ne w trwającej pandemii która 

na Litwie ma podobny prze-

bieg. Miło nam zakomuniko-

wać że o naszej akcji pojawiła 

się informacja w  czasopiśmie 

Rota, dodatku historyczno-

patriotyczny dla Polaków na 

Litwie do  Tygodnika Wileńsz-

czyzny. Także kilka informacji 

znalazło się w mediach krajo-

wych. Wycinki z niektórych 

prezentowane są na kolejnej 

stronie. 
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Wycinek z Głosu Koszalina. 

     

Powyższe informacje o naszej akcji zamieszczam 

w miesięczniku w ostatni dzień stycznia. Trwa 

właśnie już 29 WOŚP. Może i atmosfera tego dnia 

spowodowała, że chciałem pokazać aż tak bogate 

( jeżeli chodzi o media) informacje o naszej kolej-

nej świątecznej akcji. Materiały prasowe ( za wy-

jątkiem prasy na Litwie) do krajowych mediów  

przygotował nas wieloletni partner, koszalińska 

spółka MPS.  

Mam świadomość że zdania na temat tego rodza-

ju działalności w stowarzyszeniu technicznym mo-

gą być podzielone i takie z pewnością są. Cieszy 

mnie ciągle fakt, że członkowie Zarządu Oddziału 

nigdy nie mięli wątpliwości gdy wnioskowałem o 

przekazanie środków finansowych na ten cel. Chy-

lę czoło przed naszymi koleżankami i kolegami  

wspierającymi prywatnie tą akcję. Wypada też 

wspomnieć, że uczestniczy w niej co roku ponad 

20 sponsorów,  którymi są osoby fizyczne oraz 

podmioty gospodarcze.   
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Na spotkaniach świątecznych naszych 

seniorów. 

Pożegnaliśmy kolegę 

Stefan Smogur 

1948-2021 

Dnia 25 stycznia bieżącego roku zmarł  nasz wspaniały kolega, 

członek koła nr 1 działającego przy Energa-Operator, Oddział 

Koszalin. Kolega Stefan był związany z koszalińską energetyką 

od początku swojej aktywności zawodowej. Pracę rozpoczął w 

Zakładzie Energetycznym Koszalin, który to z czasem został jed-

nym z kilku oddziałów tego wielkiego koncernu. Z wykształcenia 

elektryk, energetyk o specjalności  "automatyka" , praktycznie 

aż do czasu przejścia na emeryturę zajmował się eksploatacją 

szczególnie istotnych urządzeń w systemie energetycznym. Sta-

cje energetyczne najwyższych napięć, a w tym automatyka i 

zabezpieczenia są kluczowym elementem jeżeli chodzi o bez-

pieczeństwo dostaw energii elektrycznej na terenie byłego wo-

jewództwa koszalińskiego poczynając od Kołobrzegu, Drawska, 

Szczecinka, Białogardu i Koszalina. To właśnie kolega Stefan w 

tej dziedzinie uważany był za szczególnego fachowca nie tylko 

w swojej spółce ale przez kluczowe europejskie koncerny reali-

zujące inwestycje na terenie spółki. Był znakomity wychowan-

kiem wielu młodych następców. Miał wielką cierpliwość i wyro-

zumiałość dla współpracowników, i znakomicie to łączył z auto-

rytetem i powszechnym szacunkiem. Obdarzony wysoką kultu-

rą, taktem i olbrzymią życzliwością  do współpracowników, roz-

siewał  powszechne, naturalne ciepło w koleżeńskich relacjach. 

Już w roku 1977 wstąpił do naszego stowarzyszenia. Przez kilka 

kadencji był członkiem zarządu koła nr 1,  i pełnił w nim rolę 

skarbnika. Wielokrotnie aktywnie uczestniczył w organizacji 

krajowych konferencji i szkoleń  organizowanych w Oddziale.  

W roku 1985 został odznaczony "Honorową Srebrną Odznaką 

SEP".  Kolega Stefan  z pewnością zostanie w naszej pamięci 

jako szczególnie ciepły życzliwy i dobry człowiek z którym mięli-

śmy przyjemność pracować przez wiele lat. 
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Działalność szkoleniowo- egzaminacyjna w roku 2020 

Mimo pandemii która przez trzy kwartały ubiegłego roku 

w szczególny, niespotykany dotąd sposób ograniczyła 

wszelką działalność w gospodarce, dość szybko nasza od-

działowy zespół szkoleniowy i  komisja egzaminacyjna 

przystąpiła do działań. Oczywiście w formie dopuszczonej 

prawem. Szybko opanowano, i w znakomity sposób sto-

sowano zdalne formy szkoleń i egzaminowania osób ubie-

gających się o zdobycie uprawnień zawodowych. Przypo-

mnieć wypada że komisja ma uprawnienia do przeprowa-

dzania egzaminów w trzech następujących grupach: 

 Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenerge-
tyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłającej  zu-
żywające energię elektryczną. 

 Grupa 2. Urządzenia wytwarzające , przetwarzające 
,przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia 
energetyczne. 

 Grupa 3. Urządzenia, Instalacje i sieci gazowe wytwa-
rzające, przetwarzające, przesyłające, 

Jak pamiętamy, ustawowo przedłużono ważność kończą-
cych się uprawnień w roku 2020. Mimo tego w drugiej 
połowie roku wielu  zainteresowanych myślało pragma-
tycznie o swojej przyszłości. Aż 484 osoby przystąpiły do 
egzaminów w powyższych trzech grupach. Nasi koledzy 
egzaminowali osoby praktycznie z całej Polski, w tym 
znaczną liczbę z południa. Gratulacje. 
 

 

 

Struktura egzaminów za rok 2020 

 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

Dozór

Eksploatacja
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poznajemy nasz ekspo-

nat muzealny 

 

Rtęciowy licznik energii 

elektrycznej 

Chyba dla wielu także wytrawnych elek-

tryków czy energetyków "Rtęciowy licz-

nik energii elektrycznej"  będzie cieka-

wostką. Choćby dlatego, że pochodzi  z 

okresu którego już ikt nie pamięta, ale i 

dlatego, że w szkole raczej o tym nie sły-

szeliśmy. To ciekawostka historyczna. 

Dziś w epoce liczników elektronicznych 

oraz jeszcze tradycyjnych elektromagne-

tycznych, żadnego z nich nie kojarzymy z 

rtęcią, czytnikiem bardziej przypominają-

cym tradycyjny termometr. Jak wspo-

mniałem w poprzednim wydaniu mie-

sięcznika, właśnie taki ciekawy eksponat 

otrzymaliśmy w prezencie od kolegi z 

zaprzyjaźnionego muzeum energetyki w 

Maszewie. Jest on w bardzo dobrym sta-

nie, starannie i fachowo odrestaurowa-

nych. Prawdopodobnie sprawny ale wy-

kazanie tego to kolejne zadanie.  Sam 

eksponat wywołał moje wielkie zaintere-

sowanie. Stąd chcę się podzielić informa-

cjami jakie można znaleźć w internecie na 

jego temat,  szczególnie na niemieckich 

muzealnych stronach   związanych z elek-

tryką. 
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W roku 1834 genialny angielski fizyk 

i chemik Michael Faraday sformuło-

wał prawa elektrolizy. Pierwsze z 

nich mówi, że ilość materiału osadzo-

nego na katodzie podczas elektrolizy 

jest proporcjonalna do ładunku elek-

trycznego, który przepłynął przez 

elektrolit. Drugie ma natomiast na-

stępującą formę: masa pierwiastka 

osadzonego na katodzie, przy prze-

pływie przez elektrolit określonego 

ładunku elektrycznego, jest propor-

cjonalna do jego masy atomowej i 

odwrotnie proporcjonalna do warto-

ściowości. W naszym elektrolitycz-

nym liczniku rtęciowym wydzielona 

na katodzie podczas przepływu prądu 

rtęć kapała do wąskiej rurki pomia-

rowej, zaopatrzonej w podziałkę wy-

skalowaną najpierw w Ah, a następ-

nie w Wh.  

 

 

 

Licznik ze zdjętą pokrywą odsłania niewielkie szklane 

naczynie  z jodkiem rtęci i jodkiem potasu 

Podczas przepływu prądu rtęć – two-

rząca anodę  – „wędrowała” do leżące-

go poniżej ścianki działowej platynowe-

go poczernionego lejka, tworzącego 

katodę. Z lejka spływała ona do rurki 

pomiarowej. Całkowite wypełnienie 

dolnej kapilary rtęcią odpowiadało o-

siągnięciu przez licznik jego zakresu 

pomiarowego. Przez przewrócenie go 

„do góry nogami” możliwe było wyze-

rowanie jego wskazań, gdy zgromadzo-

na w rurce pomiarowej rtęć przepłynęła 

w całości z powrotem przez rurkę do 

komory anodowej. 
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Na górze znajduje się tzw. komora elek-

trodowa przedzielona ścianką S z porowa-

tego szkła, na komorę anodową a i komo-

rę katodową k. W ściance S  znajduje się 

cienka rurka r  łącząca obydwie komory. 

Prawie całą objętość licznika wypełnia 

elektrolit, którym jest roztwór jodku rtęci 

i jodku potasu. Katoda  K  mieszczona 

jest poniżej ścianki S i wykonana z węgla. 

Anodę A tworzy rtęć. Przy przepływie 

amperogodzinach prądu wydziela się ona 

właśnie na katodzie, spadając małymi 

kroplami do rurki pomiarowej. Masa rtęci 

na anodzie zmniejsza się dokładnie o ma-

sę spływającą do rurki, której skala ozna-

czona jest w (Ah) lub częściej w kilowa-

togodzinach (kWh). Po osiągnięciu zakre-

su pomiarowego, licznik należy przechy-

lić w taki sposób, aby wydzielona rtęć 

przepłynęła z powrotem do komory ano-

dowej. Zostaje on wyzerowany i przygo-

towany do dalszej pracy 

A 

a 

r 

S 

K 

Największe znaczenie i zasto-

sowanie zyskały liczniki rtę-

ciowe wyprodukowane przez 

niemiecką firmę Schott & Ge-

nossen. Licznik ten został wy-

naleziony w 1922 roku przez 

Maxa Grossmanna Skrót STIA 

widoczny na tabliczce, to 

pierwsza i ostatnia litera na-

zwiska Schott, a dwie ostatnie 

to pierwsza i ostatnia litera z 

nazwy miasta Jena, gdzie była i 

obecnie również jest siedziba 

firmy. Został rozbudowany 

około 1938 roku, kiedy zasila-

nie w Hamburgu zostało prze-

łączone z prądu stałego na 

prąd przemienny 
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w energetyce 
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Własny system łączności w energetyce 

 

Enspirion zainstalował infrastrukturę sys-

temu TETRA w obiektach Energi OZE w  

czerwcu br. Odbiorca usługi otrzymał skon-

figurowane radiotelefony umożliwiające 

komunikację zarówno w sieci TETRA, jak też 

z sieciami publicznymi. W sytuacjach kryzy-

sowych w ramach dodatkowej usługi łącz-

ności interoperacyjnej,  Energa OZE jest 

w stanie połączyć się z dyspozytorami Pol-

skich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), jak 

również Centralną i Regionalnymi Dyspozy-

cjami Mocy Energi Operatora. W ramach 

usługi automatycznej rejestracji, opartej 

o autorskie rozwiązanie Enspiriona, wszyst-

kie połączenia wychodzące i przychodzące 

z radiotelefonów TETRA są zapisywane. 

TETRA czyli TErrestrial Trunked Radio (dawniej TransEuropean 

Trunked Radio) jest stworzonym przez Europejski Instytut Norm 

Telekomunikacyjnych otwartym standardem cyfrowej radiote-

lefonicznej łączności dyspozytorskiej (trankigowej) powstałym z 

przeznaczeniem zwłaszcza dla służb bezpieczeństwa publiczne-

go i ratownictwa. Głównym powodem wykorzystywania tego 

systemu jest możliwość korzystania z narzędzia komunikacyjne-

go, zapewniającego koordynację funkcjonowania i niezakłóconą 

współpracę takich służb jak policja, straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe, a także innych służb bezpieczeństwa publicznego. 

System TETRA wprowadza się krajach, w których nie ma ujedno-

liconej infrastruktury łączności. Parę miesięcy temu system ten 

wdrożyła spółka Enspiron należąca do koncernu Energa. 

Z systemu korzystają pracownicy Dyspozycji Ruchu Elektrowni 

(EDR) w Straszynie, Elektrowni Wodnej we Włocławku oraz 

Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Żydowie. Poza standardową 

łącznością radiową spółka wdrożyła też doświetlenie obiektów 

sygnałem TETRA oraz rejestrację rozmów. Enspirion Sp. 

z o.o. jest także przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym bowiem 

świadczy usługę łączności dyspozytorskiej w  cyfrowym standardzie 

TETRA, która dedykowana jest min. służbom bezpieczeństwa pu-

blicznego i ratownictwa, a także energetyce. Jest jedynym dostęp-

nym usługodawcą łączności dyspozytorskiej na Obszarze Sieci 

Dystrybucyjnej (OSD) Energa. 

 

 

TETRA  w Energa OZE 

https://tetraforum.pl/energa-oze-wprowadza-do-uzytku-system-tetra/
https://tetraforum.pl/energa-oze-wprowadza-do-uzytku-system-tetra/
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Energetyka na po-

czątku XXI wieku 

 

 
Ponad wiek prąd przemienny i hierar-

chiczny system zarządzania dominowa-

ły w przesyle, rozdziale i użytkowaniu 

energii elektrycznej. Awarie wyłączają-

ce zasilanie gęsto zaludnionych rejo-

now (blackouty), występujące w wyso-

ko rozwiniętych  krajach w drugiej po-

łowie ubiegłego wieku, spowodowane 

niedostatkiem paliw kopalnych, niewy-

starczającą liczbą źródeł energii, za ma-

łą przepustowością linii przesyłowych, 

spowodowały konieczność nowej orga-

nizacji pracy sieci elektroenergetycznej, 

nazwanej siecią inteligentną (Smart 

Grid –SG).Jedną z podstawowych wła-

ściwości takiej sieci jest zasada dołą-

czenia do systemu elektroenergetycz-

nego każdego (nawet małego) źrodła 

energii elektrycznej, co spowodowało 

zmianę z hierarchicznego na rozpro-

szony system zarządzania systemem 

elektroenergetycznym. Z początkiem 

obecnego stulecia dynamika rozwoju 

OZE znacznie wzrosła.  W Polsce a 

głównie na naszym terenie to elek-

trownie wiatrowe a obecnie panele  fo-

towoltaiczne stały się powszechne. 

Wprowadzenie do systemu elektroe-

nergetycznego źródeł odnawialnych 

spowodowało rozwój nowej grupy 

uczestników systemu elektroenerge-

tycznego –prosumentów, będących 

odbiorcą lub dostawcą energii elek-

trycznej w wyniku zainstalowanych 

źródeł energii (głownie fotowoltaicz-

nych),wpływając tym samym na roz-

dział i dystrybucję energii elektrycznej 

 

Istotną właściwością OZE jest wykorzystanie lokalnych, zwykle małych, zasobów 
takiej energii pierwotnej (biomasa, cieki wodne, wody geotermalne i in.) do wy-
twarzania energii elektrycznej. W zależności od lokalnych warunków, uzasadnione 

jest tworzenie tzw. mikrosieci, będących własnością grupy mieszkańców (wsi, 

gminy, regionu), które poprawiają zasilanie lokalnych odbiorców, dają zatrudnienie 
oraz dodatkowy dochód i współuczestniczą w ochronie środowiska. Dekarboniza-
cja, to ogólne określenie obszernej grupy działań mających na celu ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych powstających w wyniku spalania paliw kopalnych, 
powodujących poważne zagrożenie dla ziemskiej biosfery. 
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PROSUMENT 

Dziś obserwujemy dynamiczny rozwój lokal-

nego wytwarzania energii w źródłach OZE o 

mało przewidywalnej produkcji, położonych 

„blisko” odbiorców. Wynika on ze spadku 

cen tych technologii i rosnącej ceny energii 

na rynku hurtowym. Odbiorcy uzyskali nowe 

uprawnienia, pozwalające im aktywnie za-

rządzać swoimi potrzebami energetycznymi. 

Z końcem 2018 r. weszła w życie nowa dy-

rektywa OZE, którą należy implementować 

do połowy 2021 r. Dyrektywa ta wprowadzi 

rewolucję na rynku energetycznym. Warte 

wskazania są następujące zapisy: 

 prosumentem ma prawo być każdy 

podmiot, 

 prosument ma prawo samodzielnie 

sprzedawać nadwyżki energii  

 prosumenci mają prawo działać „gru-

powo” – posiadać wspólne źródła, dzie-

lić się tą energią np. w budynkach wielo-

rodzinnych, 

 równy dostęp do rynków energii oraz 

sieci dla społeczności energetycznych. 

Warto wskazać, że takie rozwiązania są już 

dziś w ramach pilotaży realizowane np. w 

Nowym Jorku czy Londynie, gdzie odbiorcy 

mogą wymieniać się energią wytwarzaną w 

swoich PV poprzez platformy  Powyższe 

zmiany doprowadzą do utraty części przy-

chodów firm energetycznych, a część zdol-

ności przesyłowych i wytwórczych będzie 

niewykorzystana. Więcej energii wytwarza-

nej lokalnie oznacza mniej energii z energe-

tyki zawodowej i tym samym – mniejszy 

przesył sieciami wysokich napięć. 

 

INTELIGENTNE LICZNIKI (AMI) 

Inteligentny licznik  rejestruje zużycie energii 

elektrycznej w przedziałach 1-godzinnych albo 

krótszych oraz przekazuje tę informację co naj-

mniej raz dziennie do zakładu energetycznego dla 

celów monitoringu i zarządzania siecią oraz po-

bierania opłat. Inteligentne liczniki umożliwiają 

dwustronną komunikację pomiędzy licznikiem i 

centralnym systemem. W przeciwieństwie do 

domowych systemów energetycznego monito-

ringu, inteligentne liczniki mogą zbierać dane do 

raportowania na odległość. Liczniki inteligentne 

są elementem zaawansowanej infrastruktury 

pomiarowej  

Wdrożenie systemu AMI stanowi istotne wyzwa-

nie finansowe i technologiczne, jednakże prze-

wyższają je korzyści płynące z  zastosowania tej 

nowoczesnej aparatury pomiarowej tj.: 

 ograniczenie zużycia energii, dostosowanie 

zużycia energii do potrzeb i możliwości finan-

sowych gospodarstwa domowego, 

 poprawa świadomości odbiorcy końcowego w 

zakresie energooszczędności, 

 wdrożeniu nowych mechanizmów konkuren-

cyjnych na rynku energii elektrycznej, w 

szczególności ujawnienie elastyczności ceno-

wej popytu, 

 wzmocnienie bezpieczeństwa energetyczne-

go - m.in. poprawa jakości dostaw energii i ja-

kości parametrów energii, 

 uproszczenie procedur zmiany sprzedawcy 

energii, 

 wzrost poczucia bezpieczeństwa energetycz-

nego. 

 wyłączenie odczytu „inkasenckiego”, 

 implementacja systemu AMI stymuluje do 

dalszego rozwoju w kierunku Smart Grid. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telemetria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaawansowana_infrastruktura_pomiarowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaawansowana_infrastruktura_pomiarowa
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Prąd stały dominował na początku roz-
woju energetyki szeroko rozumianej. 
Dość szybko wyparł go prąd zmienny 
umożliwiający przesył energii elek-
trycznej na dalsze odległości dzięki 
transformacji. Prąd zmienny królował 
praktycznie przez ponad sto lat i długo 
chyba będzie. Niepostrzeżenie z prą-
dem stałym w energetyce ( chodzi o 
duże przesyły energii elektrycznej na 
długim dystansie) zetknęliśmy się  po 
wybudowaniu połączenia kablowego 
Polski ze Szwecją. Stację w Wierzbięci-
nie pod Słupskiem mięliśmy okazję 
zwiedzać. Prąd stały wkracza tam, 
gdzie dominował niepodzielnie prąd 
przemienny, zatem muszą być rozwią-
zane problemy współpracy technicznej 
i ekonomicznej tych dwóch rożnych 
systemów. Szczególnie aktualne jest 
stosowanie prądu stałego w sieciach 
rozdzielczych, z którymi współpracują 
mikrosieci z dominującymi źródłami 
stałoprądowymi. Ciekawostką niech 
będzie fakt włączenia  w dniu 17 stycz-
nia 2019 r. przez państwowego opera-
tora sieci w Beijng (Chiny) do eksploat-
acji linii prądu stałego 1100 kV o moż-
liwości przesyłania 12 GW na odległość 
przekraczającą 3000 km. 
 

w 

energetyce

 

prąd stały 

w energetyce 

 

 

internet rzeczy 

Internet rzeczy (IoT ) to koncepcja, 

wedle której przedmioty mogą moni-

torować różne parametry, akumulo-

wać dane oraz przesyłać je między 

sobą za pomocą sieci komputerowej. 

Możliwość zbierania tych danych, ich 

dalsza analiza i wyciąganie wniosków 

otwierają nam drzwi do lepszego wy-

korzystania energii.  Zbieranie danych 

z sieci oparte jest na modułach moni-

torujących parametry pracy najważ-

niejszych węzłów energetycznych da-

nej sieci. Monitorowanie pracy sieci 

pozwala dostawcom energii nie tylko 

na szybkie wykrywanie i eliminowanie 

ewentualnych usterek w dostawie, ale 

przede wszystkim na ciągły nadzór nad 

parametrami poszczególnych węzłów, 

jak i całych sieci energetycznych. Zale-

ta wprowadzenia rozwiązań IoT w e-

nergetyce okazuje się mieć także sze-

reg innych zastosowań. Historia mocy, 

temperatury oraz parametrów pracy 

danego transformatora, pozwala na 

łatwe zaplanowanie napraw serwiso-

wych i wymian elementów eksploata-

cyjnych  
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Import energii elektrycznej 

 

Nasze punkty wymiany z sąsiadami 

W 2020 roku zużycie energii elektrycznej w Polsce wyniosło 

165 TWh, z czego 152 TWh wyprodukowaliśmy w kraju, a 

pozostałe 13 TWh sprowadziliśmy od naszych sąsiadów. To 

najwyższy historii import energii elektrycznej do naszego 

kraju i jednocześnie najwyższe saldo wymiany transgranicz-

nej. Poprzedni rekord padł 15 lat temu. W 2005 roku to my 

wyeksportowaliśmy do naszych sąsiadów, zwłaszcza do 

Niemiec, blisko 11,2 TWh. Tegoroczny import w wysokości 

13 TWh pokrył blisko 10% końcowego zużycia energii elek-

trycznej w naszym kraju, w tym niemal połowę zapotrzebo-

wania odbiorców domowych (zużywających 30 TWh). Polski 

hurtowy rynek energii elektrycznej od niemal roku jest naj-

droższym w Unii Europejskiej, a już od wielu lat najdroższym 

w naszym regionie. Zdecydowana większość importu to 

transakcje handlowe na poziomie giełd. Coraz częściej do-

chodzi w Polsce do sytuacji, gdy import ratuje nasz bilans 

energetyczny. Z użycia wychodzą najstarsze bloki węglowe, 

które na Zachodzie zostały pocięte na żyletki już dekadę 

wcześniej, a u nas wciąż domykały bilans w sytuacjach kryzy-

sowych. W grudniu 2020 roku pobór energii był najwyższy w 

historii i wyniósł 26,8 GW, z czego 1,5 GW także pokrył import. 

Już niemal połowę    

zużycia energii elek-

trycznej gospodarstw 

domowych w Polsce 

pokrywamy za pomocą 

energii sprowadzonej 

od naszych sąsiadów. 

W minionym roku im-

port ratował nas też 

przed wprowadzeniem 

stopni zasilania. 

https://wysokienapiecie.pl/34401-rekord-poboru-mocy-w-polsce-pobity-dzieki-uczniom/
https://wysokienapiecie.pl/34401-rekord-poboru-mocy-w-polsce-pobity-dzieki-uczniom/
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Decyzja Zarządu PGE GiEK o wyłączeniu z eksploatacji blo-

ków 1-2 w Elektrowni Dolna Odra podyktowana była za-

kończeniem usługi Interwencyjnej Rezerwy Zimnej, świad-

czonej przez te jednostki wytwórcze na rzecz Operatora 

Systemu Przesyłowego przez ostatnie pięć lat. Nie bez zna-

czenia dla tej decyzji był również wiek wyłączonych jedno-

stek, stan techniczny jak również coraz bardziej sporadycz-

ne wykorzystywanie przez PSE tych jednostek do równo-

ważenia bilansu energetycznego Krajowego Systemu Ener-

getycznego. Jednocześnie dodać należy, że bloki 1 i 2 Elek-

trowni Dolna Odra nie uzyskały umów mocowych w ra-

mach wprowadzonych mechanizmach Rynku Mocy w Pol-

sce. Obecnie w eksploatacji w Elektrowni Dolna Odra po-

zostają cztery bloki energetyczne o łącznej mocy zainsta-

lowanej 908 MW, które są dostosowywane do najnow-

szych wymagań środowiskowych wynikających z konkluzji 

BAT. W niedalekiej przyszłości moc Elektrowni Dolna Odra 

zostanie uzupełniona o moc budowanych w oddziale 

dwóch jednostek gazowo-parowych o łącznej mocy 1340 

MW. Budowa nowych jednostek wytwórczych jest projek-

tem o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. 

W Elektrowni Dolna Od-

ra, należącej do PGE Gór-

nictwo i Energetyka Kon-

wencjonalna z Grupy 

PGE, 31 grudnia 2020 r. 

zostały wycofane z eks-

ploatacji bloki energe-

tyczne nr 1 i 2 o łącznej 

mocy 454 MW. Wyłączo-

ne jednostki produkowa-

ły energię od roku 1974. 

W ELEKTROWNI DOLNA ODRA 
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Projekt "PYLON" w Enerdze 

Spodziewane efekty 

 Krótszy czas wymaganych wyłączeń linii 
przebudowywanych. 

 Możliwości stosowania przewodów o 
różnych przekrojach bez konieczności 
modyfikacji słupów. 

 Ograniczenie materiałochłonności w 
zakresie fundamentów oraz osprzętu. 

 Redukcja liczby miejsc prowadzenia ro-
bót ziemnych. 

 Ograniczenie wpływu inwestycji na śro-
dowisko. 

 Ograniczenie liczby nieruchomości zaj-
mowanych przez słupy. 

 Redukcja liczby stanowisk słupowych na 

danym odcinku linii poprzez dopuszcze-

nie stosowania przęseł o długości 380 m. 

  możliwość instalacji anten oraz układu 

zasilania dla systemów łączności (np. sys-

temu łączności krytycznej TETRA zarzą-

dzanego przez Energę Operatora, spółkę 

zależną Energi) na niewykorzystywanych 

dotąd do tego celu słupach linii wysokie-

go napięcia i zasilanie tych urządzeń, ge-

neralnie wymagających odbiorów nisko-

napięciowych, bezpośrednio z linii 110 kV 

dzięki przekładnikom napięciowym. Te 

rozwiązania pozwolą objąć systemami 

łączności tereny dotąd leżące poza zasię-

giem z przyczyn technicznych, technolo-

gicznych czy lokalizacyjnych. 

 

 

 

 

Energa Operator Oddział Płock finali-

zuje budowę linii napowietrzno – 

kablowej 110 kV zlokalizowanej w 

województwie łódzkim, w gminach 

Łęczyca i Daszyna. Przy realizacji in-

westycji wykorzystano autorskie 

projekty konstrukcji słupowych 

stworzone przez Energę Invest w 

ramach projektu Pylon. Zastosowane 

w nim rozwiązania pozwalają m.in. 

na zmniejszenie liczby słupów na te-

renach prywatnych czy cennych ob-

szarach przyrodniczych.  Zastosowa-

nie konstrukcji wsporczych w oparciu 

o własną myśl inżynierską, otwiera 

nowy rozdział w realizacji inwestycji 

w obszarze sieci dystrybucyjnej. Ta-

kie kompleksowe rozwiązanie poza 

uproszczeniem procesu projektowa-

nia i budowy, pozwoli również na 

skrócenie czasu usuwania ewentual-

nych przyszłych awarii. W trakcie 

realizacji zadania inwestycyjnego za-

stosowano 5 różnych typów słupów 

dwutorowych, spełniających wyma-

gania najnowszych norm.  
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Energa OZE 

laboratorium 

wysokich napięć 
 

 

Grupa Energa może pochwalić się nowoczesnym laborato-

rium, w którym wykonywane są obowiązkowe testy sprzę-

tu BHP, chroniącego energetyków przy pracy w strefie 

napięcia. Jeszcze w tym roku rozpocząć działalność ma 

jego kolejna pracownia. Laboratorium należy do Energi 

OZE i znajduje sie w Słupsku. W laboratorium znajdują się 

profesjonalne urządzenia pomiarowe. To m.in. automa-

tyczny tester rękawic i butów elektroizolacyjnych UPG40-

2, układ probierczy do badania optyczno-akustycznych 

wskaźników napięcia i uzgadniaczy faz SUF-1, stanowisko 

do prób drążków izolacyjnych SD3, stanowisko do badania 

wskaźników napięcia do 1kV czy urządzenie do badania 

butów i rękawic dielektrycznych SW-10. Sprzęt testowany 

jest przez podanie odpowiedniego napięcia przemiennego 

w określonym czasie. Jeszcze w tym roku oddana do użyt-

ku ma zostać kolejna pracownia laboratorium. To miejsce 

będzie przeznaczone do testów układów zabezpieczeń 

i automatyki oraz układów hydrauliki. Zostanie także wy-

posażone w pracownię do konserwacji i zabezpieczania 

urządzeń. 
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transport łopat 

turbin wiatrowych 
Obecnie jedna z największych  na świecie 

turbin o mocy 9  waży 1300 ton, mierzy 220 

metrów  wysokości i dysponujące 80-metro-

wymi łopatami. Jedna taka łopata waży 38 

ton. Ostatnio Firma General Electric zbudo-

wała jednak jeszcze większą i wydajniejszą 

turbinę. Haliade-X dysponuje mocą aż 12 MW 

i produkuje 67 GWh energii elektrycznej 

rocznie. Tylko jedna taka turbina ma zasilić w 

prąd elektryczny przynajmniej 16 tysięcy do-

mostw. Haliade-X liczy sobie 260 metrów wy-

sokości, a łopaty mają długość 107 metrów i 

ważą po ponad 50 ton. Spotykane u nas tur-

biny wiatrowe nie są największymi na świecie 

ale i tak ich wysokość budzi szacunek a roz-

piętość łopat wynosi około 50 m. Rzadko mo-

żemy  zaobserwować  na trasie jak przebiega 

transport tak potężnych elementów. O ile sa-

ma wieża turbiny składa się z kilku segmen-

tów montowanych na miejscu to problem 

stanowi transport łopat turbiny wiatrowej. 

One są transportowane w całości ( nie 

segmantach). 
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W Wielkiej Brytanii odbył się ostatnio transport turbin 

wiatrowych wyposażonych w największe łopaty wirni-

ka, jakie pojawiły się dotychczas na Wyspach. Liczyły 

one dokładnie 58,7 metra długości i co ciekawe, w 

dziewięciu egzemplarzach trafiły do Wielkiej Brytanii 

drogą morską z Turcji. Powyżej można zobaczyć jak 

takie gigantyczne, niemal 60-metrowe skrzydło wyglą-

da przy potężnym, czteroosiowym ciągniku siodłowym 

marki DAF, należącym właśnie do firmy Collett. Pokaź-

na kabina Super Space Cab wydaje się mieć wręcz za-

bawkowe rozmiary i naprawdę trudno się temu dziwić, 

skoro cały ten zestaw miał długość  niemal  czterech 

zwykłych ciągników z normatywnymi naczepami. A co 

jest w tym wszystkim najciekawsze, 59 metrowe śmi-

gła musiały przejechać po drogach trasę długą na kil-

kadziesiąt km pokonując przy tym ronda i szereg trud-

nych zakrętów. Transport łopat jest niezwykle skom-

plikowany. Oparty jest o projekt transportu z miejsca A 

do miejsca B. Projekt uwzględnia wszelkie istotne uwa-

runkowania w tym promienie skrętów sąsiadujące z 

drogą obiekty, rzędne pionowe trasy, naturalne prze-

szkody typu wiadukty, mosty itd. Najczęściej odbywa 

się w godzinach nocnych i z zasady przy wyłączeniu 

innych pojazdów z ruchu.  

 

Transport głowicy największej obecnie turbiny . 
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Luksemburska firma, która specjalizu-

je się w ciężkim transporcie oraz pro-

jektowaniu turbin wiatrowych opubli-

kowała niedawno zdjęcia, na których 

pokazała trudny transport wielkiej ło-

paty wiatraka mającej aż 67 metrów 

długści! Trzeba przyznać, że zdjęcia 

robią spore wrażenie i można tylko 

lekko zazdrościć postronnym widzom 

obserwującym transport na żywo. 

Widok musiał być iście spektakulara-

ny. Co ciekawe, łopatka nie była tran-

sportowana na płasko, jak to często 

ma miejsce. Tym razem została ona 

uniesiona do góry, co możliwe było 

dzięki relatywnie niedużej wadze ele-

mentu. Dzięki temu można ją było 

przewieźć krętymi drogami. 

 

Fascynujący, wyjątkowy transport łopaty turbiny wiatrowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/p-adams-schwertransporte_finishing-the-year-with-a-set-of-67m-rotor-activity-6749570622407360512-1AyD/
https://www.linkedin.com/posts/p-adams-schwertransporte_finishing-the-year-with-a-set-of-67m-rotor-activity-6749570622407360512-1AyD/
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Człowiek nie widzi w ciemności, a mimo posiadania aż 

pięciu zmysłów to wzrok jest tym, od którego pochodzi 

ponad 80% informacji o otoczeniu (dokładnie: 83% - 

wzrok, 11% - słuch, 3,5% - węch, 1,5% - dotyk, 1% - 

smak); światło jest więc człowiekowi potrzebne do po-

strzegania otaczającego go świata, rozróżniania 

szczegółów, dostrzegania ruchu, a także kreowania 

nastroju. 

Oświetlenie  

uliczne 
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Lampa , żarówka i  każde inne elektryczne 

źródło światła jest konwerterem ener-

gii. Chociaż może znaleźć inne zastosowa-

nia, jego głównym celem jest przekształce-

nie energii elektrycznej w promieniowanie 

elektromagnetyczne w zakresie widzial-

nym. Istnieje wiele sposobów tworzenia 

światła. Podgrzewane ciała stałe lub ciecze 

emitują promieniowanie widzialne w tem-

peraturach powyżej 1000 K; zjawisko to 

nazywane jest „żarzeniem się”. Stanowi 

ono podstawę produkcji światła w żarów-

kach: prąd elektryczny przepływa przez 

cienki drut wolframowy, którego tempera-

tura sięga 2500 do 3200 K, w zależności od 

rodzaju lampy i jej zastosowania.  

 

 

Oświetlenie elektryczne ulic poprzedzało oświetlenie 

gazowe 

 

 

Latarnia uliczna z lampą wyładowczą Jabłoczkowa 

 

 

Pierwsze lampy o zastosowaniu 

komercyjnym wytwarzano po 

1850 roku, ale brak wydajnych 

źródeł prądu uniemożliwiał ich 

zastosowanie, dlatego inżynie-

rowie skupili się na udoskonala-

niu wynalezionej przez Michaela 

Faradaya prądnicy jednobiegu-

nowej.  Jedną z pierwszych uda-

nych konstrukcji lampy, która 

odniosła komercyjny sukces, była 

skonstruowana w 1876 lam-

pa Pawła Jabłoczkowa. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
https://pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_Faradaya
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_Faradaya
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawie%C5%82_Jab%C5%82oczkow
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W lampie łukowej wysoka temperatura łuku 
powoduje spalanie się elektrod, co utrudnia 
uzyskiwanie stabilnego światła. W celu sta-
bilizacji łuku stosowano urządzenia zbliżają-
ce do siebie elektrody, lecz były one mało 
skuteczne i łuki często gasły. Lampy łukowe 
były stosowane powszechnie przed wynale-
zieniem żarówki. Obecnie stosuje się jeszcze 
w specjalnych zastosowaniach ksenonowe 
lampy łukowe z wolframowymi elektrodami 
w zastosowaniach gdzie wymagana jest 
bardzo duża luminancja  

 

 
 
Chociaż postęp technologiczny umożliwił 
produkcję różnych lamp, to ograniczenia 
rynku zagranicznego były głównymi czynni-
kami wpływającymi na ich rozwój. Tak więc 
produkcja żarówek używanych na początku 
XX wieku stała się możliwa dopiero po opra-
cowaniu wydajnych pomp próżniowych i 
ciągnienia drutu wolframowego. Jednak to 
produkcja i dystrybucja energii elektrycznej 
na dużą skalę w celu zaspokojenia zapotrze-
bowania na oświetlenie elektryczne ma 
kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku. 
Oświetlenie elektryczne miało wiele zalet w 
porównaniu z oświetleniem gazowym lub 
naftowym, a mianowicie stabilne światło 
wymagające niewielkiej konserwacji i więk-
szego bezpieczeństwa ze względu na brak 
płomienia i produktów ubocznych spalania. 
 
 

 

 

Latarnie uliczne z początków XIX w (olejowe) 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spalanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBar%C3%B3wka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksenonowa_lampa_%C5%82ukowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksenonowa_lampa_%C5%82ukowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolfram
https://pl.wikipedia.org/wiki/Luminancja
http://www.megedoudeau.jmbertho.odns.fr/images/Capture_20d_E2_80_99e_CC_81cran_202015-02-03_20a_CC_80_2012_38_11.png
http://www.megedoudeau.jmbertho.odns.fr/images/Fichiers/Lampe_Huile/LampeHuile_3.jpg
http://www.megedoudeau.jmbertho.odns.fr/images/Fichiers/Lampe_Huile/LampeHuile_6.jpg
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W marcu 1880 roku po raz pierw-

szy doszło do wymiany oświetlenia 

gazowego na elektryczne. Miało to 

miejsce w miasteczku Wabash, w 

stanie Indiana. Na wysokości około 

15 metrów, nad dzielnicą handlo-

wą, zawieszono cztery lampy łu-

kowe o jasności "4 tysięcy świec 

każda". 

W 1881 roku na ulicach Newcastle 

w Anglii firma Mawson & Swan za-

instalowała pierwsze jarzeniowe  

latarnie elektryczne.    

 

Później pojawiły się wysokoprężne 

lampy rtęciowe, dalej lampy sodo-

we, lampy metalohalogenkowe, a 

teraz diody elektroluminescencyjne 

powszechnie znane jako LED.   

 

 

 

 

https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/35-si/594-swietlowka
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Współcześnie światło nie służy 

już wyłącznie do zaspokajania 

podstawowych potrzeb człowie-

ka, jak postrzegane było oświe-

tlenie w dawnych czasach. 

Wówczas istotnym czynnikiem 

było wydłużenie czasu pracy, 

czasu przebywania na zewnątrz 

oraz bezpieczeństwa porusza-

nia się w miastach. Obecnie jak 

się patrzy na sąsiednie zdjęcia 

bardzo istotnym celem wydaje 

się być estetyka. Oczywiście 

dotyczy to w szczególności cen-

tralnych części miast, świato-

wych metropolii. Tam znaczna 

część światła pochodzi z biur w 

drapaczach chmur gdzie celowo 

na noc włączone jest oświetle-

nie pomieszczeń. Głównie ze 

względów estetycznych. 
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 Wystąpienia publiczne 

 Bezpieczna praca przy  

urządzeniach 

 Drewniane żerdzie w 

liniach energetycznych 
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 wystąpienia publiczne 
Wystąpienia publiczne chyba każdemu kojarzą się z 
tremą.  Podobno z czasem można jej się pozbyć a już 
z pewnością ograniczyć stres i "dobrze wypaść" 
przed  grupą słuchaczy. 
 

 Jak sobie radzić z tremą przed wystąpie-
niem publicznym?  
 Aby zredukować wewnętrzne napięcie, należy 

przede wszystkim dobrze się przygotować. Opa-
nować materiał (powtórzyć 4-5 razy, uważając, że-
by nie nauczyć się na pamięć, gdyż w razie utraty 
wątku możemy mieć trudności z kontynuowaniem 
z miejsca, w którym skończyliśmy), sprawdzić, czy 
wszystkie elementy prezentacji działają, czy nie ma 
w niej błędów.  

 Sami często nie dostrzegamy pewnych niedocią-
gnięć, warto więc poprosić kogoś, by wcześniej 
wysłuchał naszej prezentacji, lub przynajmniej ją 
przejrzał. Można  też pomyśleć o tym, jakie pyta-
nia może nam zadać publiczność i pokrótce przy-
gotować ewentualne odpowiedzi. Wymaga to jed-
nak czasu, więc warto nie zostawiać przygotowań 
na ostatnią chwilę.  

 
 

 

 Postarajmy się zmienić nasze nastawienie. Strach 
wynika często z tego, że obawiamy się opinii pu-
blicznej, zwłaszcza gdy bardzo nam na niej zależy 
lub mamy tendencje do zbytniego przejmowania 
się. Teraz spójrzmy na to z innej strony – nie mamy 
wpływu na to, co ktoś o nas pomyśli. Choćbyśmy 
byli najlepsi na świecie, nie dogodzimy wszystkim. 
Mamy za to wpływ na swoje przygotowanie i jeśli 
tego dopilnujemy, to obojętnie co by ktoś nie po-
myślał – my zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, 
by wypaść najlepiej.  

 Zabierzmy ze sobą butelkę z wodą mineralną. Się-
gniemy po nią wówczas, gdy poczujemy pustkę w 
głowie, albo stracimy wątek, zyskując chwilę czasu 
na zebranie myśli. Co ważne – ten moment ciszy, 
który dla nas dłuży się w nieskończoność, prawdo-
podobnie nie zostanie nawet zauważony przez pu-
bliczność. Nie warto się więc tym stresować.  

 Pamiętajmy, by ubrać się odpowiednio do okazji. 
Tym samym nie będziemy zaprzątać sobie głowy 
myślami, czy na pewno dobrze wyglądamy, co mo-
że niepotrzebnie utrudnić nam zadanie. Ubiór, w 
którym czujemy się i wyglądamy dobrze, doda 
nam pewności siebie.  
 

Każdy może być mówcą, 

choć nikt się nim nie rodzi. 

Profesjonaliści też się stre-

sują, mają jednak sposoby 

na to, by strach nie tylko 

przezwyciężyć, lecz uczy-

nić z niego sprzymierzeńca 
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Młody elektryku, dbaj o swoje życie 

stosując poniższe zasady w pracy 

 Praca przy instalacjach elektrycznych może być niebezpieczna 

dla życia. Aby zapobiec wypadkom, przestrzegaj niniejszych 

pięciu zasad bezpieczeństwa: 

 

Wyłączyć zasilanie, stwórz widoczną przerwę ( jeżeli jest to 

możliwe ) od strony zasilania. 

 

Zabezpiecz się przed przypadkowym włączeniem napięcia. 

Skutecznie zapobiegaj przypadkowemu włączeniu napięcia w 

instalacji, w której trwają prace. Można to zrobić poprzez nało-

żenie blokady przełączników w miejsce odkręconych bezpiecz-

ników. 

 

Upewnij się, że w instalacji nie ma napięcia. Użyj właściwego 

urządzenia pomiarowego / probierczego, jak np. wskaźnika 

napięcia, aby sprawdzić na wszystkich biegunach, że instalacja 

została odłączona od prądu. Zanim użyjesz wskaźnika napięcia, 

upewnij się że ustawiona jest w nim właściwa funkcja lub 

sprawdź na urządzeniu będącym pod napięciem. 

 

 

Zewrzeć bądź uziemić.  Jeśli w instalacji nie 

ma napięcia, połącz kable z instalacją 

uziemiającą za pomocą uziemiacza. Ważne: 

stosowne elementy należy uziemić zanim 

zostaną one zwarte! 

 

Zapewnij ochronę przed kontaktem z są-

siednimi elementami pod napięciem 

Zgodnie z pięcioma zasadami bezpieczeń-

stwa sąsiednie elementy to elementy znaj-

dujące się w strefie pobliskiej. Jeśli nie 

można odłączyć elementów instalacji elek-

trycznej znajdującej się w strefie pobliskiej, 

przed rozpoczęciem pracy należy podjąć 

dodatkowe środki ostrożności. W tym 

przypadku należy zastosować izolujące 

żaluzje ochronne lub osłony jako zabezpie-

czenie przed przypadkowym dotknięciem. 
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DREWNIANE  SŁUPY ENERGETYCZNE 

Żerdzie (tak nazywamy zasadniczą część 

słupa energetycznego bez wyposażenia) 

drewniane powszechnie stosowane były w 

Polsce jeszcze w latach 60-tych ubiegłego 

wieku, ale później zostały zastąpione żer-

dziami betonowymi, niestety o bardzo nis-

kiej jakości. Obecnie, szczególnie po przy-

padkach rozległych awarii linii nn i SN spo-

wodowanych czynnikami atmosferycznymi 

(huraganowe wiatry, sadź katastrofalna), 

gdzie łamane są często słupy betonowe 

całych sekcji odciągowych linii, wzrasta 

zainteresowanie żerdziami drewnianymi. 

Słupy drewniane dzięki swojej elastyczno-

ści znacznie rzadziej ulegają takim uszko-

dzeniom. Drewno dzięki swoim zaletom 

takim jak: elastyczność, wytrzymałość na 

zginanie, mała masa, łatwość transportu i 

montażu, dobre własności izolacyjne, uz-

nawane jest w wielu krajach, jako najlep-

szy materiał na słupy do budowy napo-

wietrznych linii elektroenergetycznych 

niskiego i średniego napięcia. Surowcem 

do produkcji żerdzi jest sosna, pozyskiwa-

na z lasów położonych pomiędzy 59º a 65º 

szerokości geograficznej północnej. Krótkie 

lato powoduje niewielkie roczne przyrosty 

tkanki w pniu, a co za tym idzie gęstszą 

strukturę drewna o lepszych właściwo-

ściach mechanicznych. Sezonowane i wy-

suszone drewno poddawane jest impre-

gnacji olejem kreozotowym metodą ci-

śnieniową (Rupinga). Aby zapewnić długi 

okres eksploatacji, bardzo ważne jest by w 

procesie impregnacji nasycić całą biel 

drzewa (twardziel jest naturalnie zakon-

serwowana i impregnat w nią nie wnika). 

Głębokość nasycenia kontrolowana jest w 

procesie produkcji. Prawidłowo zakonser-

wowane żerdzie, w naszym klimacie, osią-

gają żywotność 50 lat i więcej. 
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Opowiadania 

dziadka elektryka 

elektrownie wiatrowe 
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Wiatr jako nośnik energii wykorzy-

stywano już w starożytności. Około 

1800 lat temu w krajach śródziem-

nomorskich i w Chinach pojawiły 

się pierwsze silniki wiatrowe. W 

Babilonii wykorzystywano je do 

osuszania mokradeł, a w innych 

krajach do nawadniania pól (napęd 

pomp wodnych w systemach iry-

gacyjnych). W VIII wieku w Europie 

pojawiły się duże wiatraki 4-skrzy-

dłowe, w których budowie wyspe-

cjalizowali się Holendrzy. We 

wczesnym średniowieczu silnik 

wiatrowy znalazł zastosowanie w 

młynach prochowych. Jednocze-

śnie w niektórych krajach na tere-

nach polderowych stosowano wia-

traki przepompowujące wodę w 

celu osuszenia terenu uprawy. 

Największą rolę energia wiatru od-

grywała w XVI wieku, a w 1850 ro-

ku, ogólna moc młynów napędza-

nych wiatrem wynosiła 1 TW. 

 

Zbiór wiatraków do wypompowywania wody z depresyjnego kanału. 

 

Wiatrak dla potrzeb tartaku do traka rozpiłowującego drewno na 

deski. 

 

Wiatraki na warszawskiej Woli z obrazu Bernardo Bellotto (zwanego 

także Canaletto) z ok. 1764 r. 

 

Współczesne pozostałości wiatraków w Polsce. 
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Pierwszą samoczynnie działającą elektrow-

nię wiatrową zbudował w lipcu 1887 r. 

szkocki elektryk – profesor James Blyth. W 

tym samym roku w Stanach Zjednoczonych 

wybitny inżynier elektryk – Charles Brush 

skonstruował elektrownię wiatrową o mocy 

12 kW która posiadała 144 łopaty oraz 17-

metrowy wirnik. Obie te konstrukcje były 

wykorzystywane do ładowania akumulato-

rów i oświetlania posiadłości. Europejskim 

prekursorem badań teoretycznych i ekspe-

rymentalnych w zakresie elektrowni wiatro-

wych był duński inżynier Paul la Cour który 

zaproponował wydajniejsze turbiny wyposa-

żone w zespoły kilku łopat, prowadził jako 

pierwszy na świecie badania w tunelu aero-

dynamicznym i wybudował w 1891 roku w 

duńskiej miejscowości Askov instalację te-

stową a następnie w 1897 roku elektrownię 

wiatrową. Zasługą P. la Cour’a było udosko-

nalenie technologii i konstrukcji wiatraków 

na podstawie przeprowadzonych przez Nie-

go badań teoretycznych i eksperymental-

nych. Wykorzystał energię prądu stałego z 

generatora do elektrolizy i składowania wy-

produkowanego wodoru. Metoda ta od 

1895 r. była używana do produkcji wodoru 

spalanego w lampach gazowych służących 

do oświetlania szkoły w Askov. W 1897 roku 

zbudował drugą, większą elektrownie wia-

trową. Należy podkreślić, że w 1903 r. P. la 

Cour założył Stowarzyszenie Danish Wind 

Electricity Society - DVES), które pośród wie-

lu działań oferowało kurs na elektryka wia-

trowego „Wind Electricians” 

elektryczność z wiatru 

 

Wiatrak w XIX wieku w USA 
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Rozwój polskiej energetyki 
wiatrowej rozpoczął się dopie-
ro w latach 90-tych XX wieku 
poprzez wybudowanie w 1991 
r. pierwszej elektrowni wia-
trowej w Lisewie. Drugą była 
inwestycja w Swarzewie wy-
budowana przez Folkcenter, a 
trzecią we Wrockach w 1995 r. 
Pierwsza natomiast w Polsce 
farma wiatrowa powstała w 
1999 r. w miejscowości Ciso-
wo koło Darłowa. Znajdują sie 
tu dwie farmy wiatrowe. 
Pierwsza powstała w roku 
1999. W jej skład wchodzi pięć 
jednostek o mocy 0,66 MW. 
Druga już znacznie większa 
powstała w roku  2001. Posia-
da dziewięć turbin o mocy 2 
MW każda. 
 
 

 

 
 

 
Szybko rozwijała się szkoła amerykańska, która 
odnotowała wiele osiągnięć. Wprowadzono 
energetykę wiatrową do programu badań i roz-
woju w USA. Po 1932 roku zainicjowano program 
elektryfikacji obszarów wiejskich. Pierwsza elek-
trownia wiatrowa o mocy powyżej 1 MW, zapro-
jektowana została przez Palmera Cosslett Putma-
na a wybudowana przez firmę S. Morgana Smi-
tha. Wyposażona była ona w wirnik dwupłatowy i 
generator synchroniczny. Została włączona do 
sieci elektroenergetycznej w 1941 r. i pracowała 
tylko przez 1100 godzin. Bardzo zasłużoną posta-
cią dla niemieckiej i europejskiej energetyki wia-
trowej jest profesor Ulrich Hütter – fizyk i pionier 
teorii turbin wiatrowych. Założył on w 1942 r. 
Stowarzyszenie Badań Energii Wiatru i zbudował 
90 jednostek małych turbin wiatrowych z wirni-
kiem o średnicy 10 m, które równocześnie służyły 
jako poligon do badań eksperymentalnych. Prace 
te pozwoliły zaprojektować i zbudować w 1958 r. 
turbinę typu W-34 o mocy znamionowej 100 kW i 
średnicy 34 m, która stała się wzorem dla innych 
projektantów i konstruktorów. Uczeń La Coura - 
Johannes Juul (rys. 6), kontynuował prace swoje-
go nauczyciela i rozwijał energetykę wiatrową w 
swoim kraju. W 1950 r. zastosował generator 
asynchroniczny prądu przemiennego, a w 1957 r. 
zbudował współczesny model elektrowni wiatro-
wej o mocy 200 kW z wirnikiem trójpłatowym 
oraz regulacją kąta natarcia łopat. 
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Elektryczność w II RP 
W 1939 roku energia elektryczna  

docierała do łącznie 1263 wsi w 

całym kraju  co stanowiło zaledwie 

3% wszystkich wsi w Polsce. W ro-

ku 1931 w  miastach energia elek-

tryczna docierała zaledwie do 

27,6% budynków. Najlepiej sytua-

cja wyglądała na Górnym Śląsku – 

w Katowicach 92,7% budynków 

zostało zelektryfikowanych. Ale 

już w Łodzi było to 67%, w Pozna-

niu 63,5%, a w Krakowie – 59,2%. 

Brak prądu stanowił poważny 

problem nowo budowanej Gdyni 

(tylko 44,4%), ale też Lwowa 

(43,9%) czy Bydgoszczy (39,4%). 
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Elektrownia na Księżycu 
NASA zamierza w najbliższej przyszłości korzystać z energii atomowej na 

Księżycu. Pierwszy reaktor miałby stanąć już za 6 lat, a kolejne zasiliłyby księ-

życowe bazy przez przynajmniej dekadę. Już w przyszłym roku NASA ma wy-

łonić prywatne przedsiębiorstwo, które będzie odpowiedzialne za budowę 

reaktora. Amerykańscy naukowcy zakładają w niedalekiej przyszłości stałą 

obecność ludzi na Srebrnym Globie. Jednym z problemów, z którym musi 

zmierzyć się NASA, jest konieczność zasilenia energetycznego przyszłej bazy 

księżycowej. Zdaniem agencji, rozwiązaniem tego problemu ma być budowa 

niewielkiej elektrowni atomowej. NASA  zakłada, że pierwszy reaktor powi-

nien stanąć na Srebrnym Globie już w 2026 roku. Budowa i pierwsze testy 

bezpieczeństwa zostaną przeprowadzone na Ziemi, co znacznie przyspieszy i 

ułatwi realizację pomysłu. Gotowy reaktor zostanie wysłany na orbitę Księży-

ca, a następnie opuszczony w lądowaniu na powierzchnię naszego natural-

nego satelity. Mógłby zostać uruchomiony zaraz po dotarciu na miejsce do-

celowe. Reaktor ma mieć moc 10 kW. Przez pierwszy rok będzie tylko ekspe-

rymentem, jednak jeśli testy pójdą po myśli NASA, agencja wyśle na Księżyc 

kolejnych kilka reaktorów, które razem wytworzą już moc potrzebną do zasi-

lenia pierwszej bazy księżycowej. Każdy z reaktorów miałby następnie działać 

przez przynajmniej 10 lat. NASA wiąże spore nadzieje z projektem i - jeśli 

wszystko pójdzie zgodnie z planem - w przyszłości może zdecydować się na 

budowę podobnych elektrowni jądrowych również na Marsie. Zdaniem 

agencji energia atomowa to czyste i najlepsze źródło prądu dla pozaziem-

skich baz.  

 

 

Projekt  elektrowni  atomowej na Marsie 
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Największa na świecie elektrownia OZE 

W Indiach powstanie największa na świecie elektrownia energii od-
nawialnej. Imponuje nie tylko pod względem powierzchni, ale też 

mocy. Na jej terenie powstaną zarówno panele słoneczne, jak 
i turbiny wiatrowe. Najbardziej imponuje jej powierzchnia - 
726 km kwadratowych, co oznacza, że będzie sporo większa 
od największych polskich miast. Przykładowo, Kraków ma 
327 kilometrów kwadratowych powierzchni, Warszawa zaś 
517 km2. Prócz powierzchni, imponuje jej moc - do 30 giga-
watów. Dla porównania, jedna z największych elektrowni 
świata - jak ta na Tamie Trzech Przełomów na rzece Jangcy - 
podaje moc 22,5 GW. Postawienie tak dużej elektrowni 
energii odnawialnej w Indiach ma związek z tym, że Indie 
chcą ograniczać emisję CO2 - wszak aktualnie to jeden z 
największych producentów dwutlenku węgla na świe-
cie. Taka elektrownia może się przyczynić do ograniczenia 
emisji CO2 o nawet 50 milionów ton rocznie. Będąc tak du-
żym "udziałowcem" w emisji CO2, Indie najszybciej dążą do 
osiągnięcia celu wytyczonego w porozumieniach paryskich. 
Zakłada on 40% energii ze źródeł odnawialnych w kraju - na 
ten moment Indie są na etapie 38 procent. 
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Złącze kablowo-pomiarowe  pszczelarza 

 

Jest faza 
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Ciekawy przyrząd związany z instalatorstwem 
elektrycznym. Pochodzi z okresu międzywo-
jennego i stosowany była także w latach 50 
tych ubiegłego wieku. Elektryczność stanowi-
ła istotne zagrożenie pożarowe w tamtym o-
kresie. Należy wspomnieć  że istotnym ele-
mentem konstrukcyjnym budynków miesz-
kalnych  w szczególności stanowiło drewno, 
materiał łatwopalny. Innym stosowanym w 
miastach, budynkach  już tynkowanych  głów-
nie nie na suficie gdzie były instalowane  
punkty świetlne pod tynkiem stosowana była 
mata z łatwopalną trzciną. Miała ona za zada-
nie chyba zapewnienie przyczepności a  także  
stanowiła istotną izolację termiczną. Niestety 
łatwopalność drewna i maty czcinowej wy-
musiła układanie instalacji w rurkach które 
znacznie ograniczały zagrożenie przeciwpoża-
rowe w przypadku awarii w instalacji elek-
trycznej budynku. Rurki te, zwane Berg-
manowskimi,  składały  się z dwóch warstw. 
Wewnętrzna warstwa jest to materiał przy-
pominający  cienką papę, czyli papieru nasą-
czony  bitumem, a zewnętrzna warstwa to 
otulina z cienkiej blachy stalowej, łączonej na 
zakładkę. Czyli wewnątrz rurki był materiał 
izolacyjny, otoczony osłoną mechaniczną i 
zapobiegającą rozprzestrzenianiu się ewentu-
alnego ognia. Do wykonywania łuków służyły 
specjalne  widoczne na powyższym zdjęciu 
kleszcze. Zdziwienie  budzi odkrywany  dziś 
fantastyczny  stan instalacji wykonywanych w 
tych rurkach. Szacunek wielki dla naszych 
poprzedników którzy starali się wykonywać 
"wieczne" urządzenia, przedmioty oraz insta-
lacje.  

Tym razem "pstryk", na urządzenia 

elektryczne 

 

 

 

 

Przepustka naszego kolegi, Jana Ortmana, dyrektora Rejonu Energetycznego  

Szczecinek, umożliwiająca wjazd na teren miasteczka Borne Sulinowo które 

 w okresie powojennym zajmowane było przez Armię Radziecką. 
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Mamy już trzecią odsłonę konkursu. Celem 

autora, jest zainteresowanie ciekawymi o-

biektami które często znajdują się w bliskim 

sąsiedztwie i jak widać ze zgłoszeń,  wielu 

naszym członkom mogą być nieznane. W 

okresie ograniczonej komunikacji i porusza-

nia się w terenie mogą one być ciekawy-mi 

obiektami rodzinnego zwiedzania okolic 

miejsca zamieszkania. Dziś przedstawiam 

kolejne obiekty warte zwiedzenia w naszym 

sąsiedztwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

część 2 

 Zasady 

 

Przez kilka kolejnych wydań 

miesięcznika będą prezentowane 

zdjęcia pałaców i dworków 

zlokalizowanych w okolicach Koszalina. 

Należy przez to rozumieć odległość 

drogową do 100 km od centrum miasta. 

Tym razem  obiekty połozone są 

znacznie dalej od Koszalina niż 

publikowane w grudniowym wydaniu 

miesięcznika.Proszę podać nazwę 

miejscowości w której znajduje się 

obiekt. Za każdą z prawidłowych 

odpowiedzi  uczestnik otrzyma 1 punkt. 

W tym wydaniu  mamy trzy obiekty, 

można więc będzie zdobyć 3 punkty. 

Punkty zostaną zsumowane po kilku 

wydaniach, zaś zwycięzcy otrzymają 

nagrody. Odpowiedzi proszę słać na 

adres                                                       

zenon.lenkiewicz@wp.pl  

 

część 3 

 

......................................................................................................... 

 

 

W zeszycie styczniowym zaprezentowano 

trzy obiekty z miejscowości Białowąs, Siem-

czyno oraz Bobrowo. Zachęcam do zwie-

dzenia szczególnie tych dwóch ostatnich 

położonych blisko siebie. Siemczyno wraz z 

hotelem, miejscami noclegowymi , cieka-

wym muzeum i wspaniałą grabową aleją w 

parku jest obiektem szczególnie wartym 

uwagi. 
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