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Spis treści 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. 

Minął czas powszechnych urlopów, wy-

jazdów wakacyjnych z których  pozosta-

ły nie tylko wspomnienia, ale także re-

fleksje na tematy energetyczne z  kra-

jów które zwiedzaliśmy. Będziemy się 

nimi dzielić, szczególnie wtedy, gdy róż-

nice w stosunku do naszych standardów 

są wyraźne.   Rozpoczęła się kalenda-

rzowa jesień. Wrzesień jest miesiącem 

znanych i największych targów energe-

tycznych w Polsce, ENERGATAB. Część  

naszych członków brała w nich udział. 

W skali kraju trwają obchody jubile-

uszu-100 lecia SEP. Wkrótce odbędą się 

one także w Wilnie. W  naszym Oddzia-

le, pod koniec roku jubileusz obchodzić 

będzie koło przy Politechnice Koszaliń-

skiej. Zachęcam do lektury,  oraz przesy-

łania swoich refleksji energetycznych, z 

urlopowych wyjazdów. 

Z poważaniem 

 Zenon Lenkiewicz 
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 RADA  PREZESÓW 
SEP 

 

 W dniach 15 - 18 września 2019 r. w hotelu „Zimnik” w miejscowości Lipowa k. Bielska Białej po raz piąty w 
bieżącej kadencji 2018-22 obradowała Rada Prezesów SEP. Organizatorem spotkania był Oddział Bielsko-
Bialski SEP. Rada przyjęła protokół z posiedzenia 4. Rady Prezesów w Gdańsku z dn. 9.05.2019 r. W trakcie 
obrad w pierwszym dniu spotkania (poniedziałek, 16 września br.) w sali konferencyjnej hotelu „Zimnik”  
rozpatrzono założenia budżetowe SEP na 2020 rok. Dokonano podsumowania III Kongresu Elektryki Polskiej 
a także XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP – czyli dwóch największych i 
najważniejszych imprez centralnych obchodów 100-lecia SEP. Omówiono stan realizacji wniosków 
zjazdowych z z XXVIII WZD w Poznaniu oraz z XXXIX NWZD w Warszawie. Przedłożono informację i 
przedyskutowano nowe formy i kierunki działalności SEP COSiW. W gorącej dyskusji zebrani dużo uwagi 
poświęcili sprawie zwalczania nieuczciwej konkurencji i naruszeń znaku SEP. Pierwszy dzień spotkania Rady 
Prezesów zakończyła kolacja koleżeńska połączona z występami zespołu regionalnego prezentującego 
piękny folklor ziemi beskidzkiej.W drugim dniu goście przemieścili się autokarem na targi ENERGETAB 2019 
ZIAD Bielsko-Biała, gdzie spotkanie Rady Prezesów kontynuowano w sali konferencyjnej w hali sportowo – 
widowiskowej „ A” na terenie targów ENERGETAB. Powitania przybyłych Gości dokonał Janusz Juraszek - 
Prezes Oddziału Biesko-Bialskiego SEP. Kolejno wystąpili: Jarosław Klimaszewski – Prezydent Miasta 
Bielsko-Biała, Piotr Szymczak –  Prezesa SEP 12.50 i Dariusz Arkuszyński – Dyrektor EnerSys Sp. z o.o. 
Kolejno odbyło się wręczenie odznaczeń i wyróżnień: medali im. Karola F.Pollaka i medali 100-lecia SEP. 
Zebranym Gospodarze zaprezentowali tablicę pamiątkową K.F. Pollaka ufundowana przez Odział Bielsko-
Bialski SEP i EnerSys Sp. z o.o. Po części oficjalniej odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Historia i 
perspektywy rozwoju źródeł energii elektrycznej”, której moderatorem był: prof. Igor Kurytnik 
Opracował: 

Jacek Nowicki, SG SEP 
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28 sierpnia 2019 roku odbyło się w Warszawie 

kolejne zebranie prezydium zarządu głównego SEP. 

Na wstępie spotkania minutą ciszy uczczono pamięć 

członka honorowego Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich Kol. Tadeusza Lipińskiego z Oddziału 

Gliwickiego SEP, który odszedł 9 sierpnia br. Podczas 

obrad zapoznano się z: wynikami finansowymi 

budżetu centralnego za 7 miesięcy; założeniami 

budżetu centralnego SEP na rok 2020; przebiegiem 

konkursu na dyrektora COSiW; ze stanem 

przygotowań do obchodów jubileuszu 100 – lecia SEP 

we Lwowie;  projektem umowy licencyjnej COSiW z  

autorem monografii „Polska  elektryka 

w medalierstwie i filatelistyce”; stanem prac przy 

przygotowaniu „Sprawozdania z działalności SEP za I 

rok kadencji 2018-2022”; stanem realizacji uchwały 

dotyczącej działalności zespołu koordynacyjnego  ds. 

promocji SEP na targach; informacją nt. 

nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUREL-u 

w Brukseli. Zaakceptowano: informację nt.: projektu 

protokołu XXXIX NWZD wyłożonego w biurze SEP; 

znowelizowane regulaminy  COSiW; program 

i preliminarz  Walnego Zgromadzenia EUREL oraz 

rekomendację kandydatury SEP do władz EUREL-u; 

regulamin Rady Koordynacyjnej do współpracy ze 

szkołami ponadpodstawowymi wraz z ramowym 

programem działania Komitetu Głównego Olimpiady 

EUROELEKTRA; propozycję miejsca (Warszawski 

Dom Technika FSNT NOT)  i termin spotkania 

świąteczno-noworocznego (18.12.2019); propozycję 

zmiany wydawcy czasopisma „Opto-Elec-tonics 

Review”; kandydata SEP do Komisji Kwalifikacyjnej 

GIP ds. oceny kandydatów na Rzeczoznawców. 

Podjęto także uchwałę w sprawie odznaczeń 

przedstawionych przez CKOiW SEP. 

 

oprac. Krzysztof Woliński  

Z prac zarządu głównego 
SEP 
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Kilka tygodni temu  odbył się wyjazd służbowy 
przedstawicieli ZG SEP do Kijowa, w którym 
udział wzięli: Piotr Szymczak – prezes SEP i 
Aleksandra Konklewska – sekretarz ZG SEP. W 
trakcie wizyty odbyło się kilka ciekawych 
spotkań z przedstawicielami jednostek 
naukowych, uczelni i organizacji pozarządo-
wych Ukrainy oraz polskimi przedstawi-
cielstwami nauki i gospodarki. Delegacja ZG 
SEP gościła również w Ambasadzie Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Kijowie. 
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TARGI BIELSKIE 
ENERGATAB 2019 

 

 

 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2019 zakończyły 

się. ENERGETAB to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, 

aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, to miejsce jednych z 

najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli branży elektrotechnicznej 

w Polsce. Na targach zaprezentowało  swoje produkty prawie 720 wystawców 

nie tylko z Polski, ale i 24 krajów Europy, Azji i USA. Teren targów obejmuje 

ponad 35 tys. m2 powierzchni ekspozycyjnej, zarówno w hali wielofunkcyjnej, 

jak i w pawilonach namiotowych oraz terenach otwartych, na których 

wystawcy mają możliwość ekspozycji wielkogabarytowych i ciężkich 

eksponatów. Wśród eksponatów nie zabrakło urządzeń rozdzielczych 

wysokich i niskich napięć, transformatorów, generatorów czy silników, 

agregatów prądotwórczych i UPS-ów, odnawialnych źródeł energii, układów 

automatyki, sterowania, pomiarów i diagnostyki, kabli i przewodów, słupów, i 

opraw oświetleniowych, podnośników i specjalistycznych pojazdów dla 

energetyki, osprzętu sieciowego i instalacyjnego, energooszczędnych źródeł 

światła, maszyn i narzędzi dla budownictwa energetycznego a także 

rozwiązań informatycznych czy ofert usług dla branży energetycznej i wiele 

jeszcze innych innowacyjnych rozwiązań. Najbardziej innowacyjne produkty 

zostały  zgłoszone przez wystawców do konkursu „na szczególnie 

wyróżniający się produkt”, w którym – wśród kilkunastu prestiżowych 

wyróżnień możemy wymienić: Puchar Ministra Energii, Puchar PTPiREE, 

Medal Prezesa SEP, medale i statuetki partnerów targów czy też bliski 

członkom SEP  „Złoty Lew” im. Kazimierza Szpotańskiego. 

 

 

Ekspozycja 
targowa 
obejmowała 
następujące 
obszary 
tematyczne: 

 przesył, dystrybucję 
i rozdział energii 
elektrycznej i 
cieplnej 

 wytwarzanie energii 
elektrycznej i 
cieplnej 

 elektrotechnikę i 
elektronikę 
przemysłową 
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Prezes SEP, Piotr Szymczak w gronie 

osób otwierających ENERGETAB 
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"SIŁA I ŚWIATŁO" 
„Siła i Światło”, to pierw-

sza spółka akcyjna II RP 

która została zarejestro-

wana w 1914. Przez dwa-

dzieścia lat urosła do 

rangi jednego z najwięk-

szych koncernów energe-

tycznych w Polsce. Jej ak-

cjonariusze postawili so-

bie za cel rozwój energe-

tyki w oparciu o polski 

kapitał. Jej firma – „Siła i 

Światło” – wyrażała do-

kładnie to czym miała się 

zająć, a obecny na uro-

czystości minister prze-

mysłu i handlu, Jerzy Iwa-

nowski, podkreślał zna-

czenie tej chwili dla przy-

szłości gospodarczej Pols-

ki. Prezes i współwłaści-

ciel, Tadeusz Sułowski, po-

rzucał niezwykle dobrze 

płatną posadę kierowni-

czą w polskiej spółce Sie-

mensa. Ogromną firmę, 

która zelektryfikowała pół 

Europy i Polski, zamieniał 

na spółkę mieszczącą się 

w użyczonym pokoju i za-

trudniającą jednego pra-

cownika – sekretarkę. 
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Siedziba spółki przy ul Marszałkowskiej 94 w Warszawie 

 
Przedstawiciele spółki u prezydenta Mościckiego 

 

 

 
Elektrownia Pruszków- pierwsza inwestycja energetyczna 

Właściciele spółki, to byli lu-
dzie absolutnie zauroczeni 
postępem. Byli też ogrom-
nie zauroczeni Polską, dzia-
łali w nurcie poczucia pa-
triotyzmu. Wszyscy wycho-
wali się w czasach zaborów 
i mieli szalone poczucie 
obowiązku w budowaniu 
wspólnego dobra. 

Spółka ruszyła dynamicznie, 
przejęto akcje elektrowni 

Pruszkowskiej, zbudowano 
sieć tramwajową w Zagłębiu 
Dąbrowskim, elektrownię w 
Bielsku-Białej, budowano 
głównie na Śląsku, bo tam 
znajdował się pozostawiony 
kapitał niemiecki. Działal-
ność  pączkowała, czego 
efektem było utworzenie 

EKD, produkcja polskiego 
kabla w Bydgoszczy. 

 

 1919 spółka przejmuje  elektrownię w 
Pruszkowie 

 1920 w ramach spółki powstaje 
wydział kolejnictwa a następnie 
uzyskuje koncesje na 
podwarszawskie odcinki kolejowe 

 1921 powstaje spółka mająca na celu 
elektryfikację Zagłębia Dąbrowskiego 

 1922 powstaje spółka "Tramwaje 
elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskim" 
a w1932 uruchamia komunikację 
autobusową 

 1923 spółka przejmuje 50% akcji 
"Kabel Polski" 

 1923- powstaje spółka  "Polskie 
Radio" 
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Elektromobilność (1) 
 

 
T.A. Edison przed swym modelem samochodu elektrycznego-1914 
 

 
Samochody z napędem elektrycznym na wystawie samochodów-
1912 r 
 

 
Współczesny samochód elektryczny  Tesla S ( 100km/h w 2.5 s. 
Zasięg 600 km) 

Przełom XIX i XX w to próby zastosowania 
elektryczności. Związane z oświetleniem 
ale głównie napędem mechanicznym. 
Szukano różnych jego zastosowań w tym 
także w pojazdach mechanicznych. Próby 
te zresztą trwają do dziś i wydaje sie że 
nabierają rozpędu. Przeciętny czas życia 
jednego pokolenia nie zmusza nas do sze-
rszego spojrzenia na przyszłość wszak po 
nas i naszych dzieciach "choćby potop"- 
to niestety dość powszechne spojrzenie 
na życie gdzie element ekonomiczny wy-
daje się dominować. Wielkie koncerny 
samochodowe a głownie paliwowe robią 
wszystko aby zachować dotychczasowe 
pozycje na rynku, rozwijać  przynosząc 
oczekiwane zyski właścicielom organizacji 
gospodarczych. dziś patrzymy często na  
użycie napędu elektrycznego z pewnym  
dystansem czasami brakiem zaintereso-
wania. To zrozumiałe. Także kierujemy się 
względami ekonomicznymi, praktyczny-
mi.  Nie różnimy się od społeczeństw  
przed kilkuset laty.  Za kilkadziesiąt być 
może lat( nie mówiąc o setkach  ) przy-
szłe pokolenia z uśmiechem być może bę-
dą patrzeć na nasze współczesne zacho-
wania. Osobiście zaś patrzę z podziwem 
na naszych poprzedników elektryków z 
początków XX w. Szukali  Jednym z kie-
runków gdzie warto by zastosować elek-
tryczność był sposób poruszania się czło-
wieka. Widziano możliwość zastąpienia 
zwierząt  pociągowych napędem elek-
trycznym.Przyznam że nie miałem pojęcia 
iż w tym początkowym okresie rozwoju 
elektromobilności mamy swój udział. 
Nasz rodak  Wacław Kamil Rechniewski 
twórca efektywnych silników elektrycz-
nych, zapisał się na kartach rozwoju 
elektromobilności. 

WACŁAW RECHNIEWSKI 
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Silniki elektryczne Rechniewskiego należały pod koniec 
XIX wieku do światowej czołówki. Miały bardzo dobry 
stosunek mocy do wagi (dochodzący nawet do 30 
W/kg). Pod tym względem znacznie wyprzedzały choćby 
silniki Thomasa Alvy Edisona. Doceniono to złotym me-
dalem na wystawie w Paryżu w 1889 roku. Jego sukcesy 
i wyjątkowo lekkie konstrukcje sprawiły, że Rechniewski 
zaczął wkrótce projektować napędy dla francuskich pro-
ducentów samochodów. W 1893 roku silnik Rechniew-
skiego o mocy 3,5 kW i wadze 110 kg posłużył do napę-
dzania samochodu elektrycznego Puchaina. Za pomocą 
regulacji napięcia (17, 34, 50 lub 100 V) umożliwiał wy-
bór jednej z czterech prędkości pojazdu. Po raz pierwszy 
zastosowano wówczas samochodowy hamulec elektro-
dynamiczny (hamowanie silnikiem), choć jeszcze bez 
odzyskiwania energii, jak we współczesnych e-samocho-
dach. Auto zasilała wymienialna bateria akumulatorów 
o wadze 500 kg, a cały pojazd ważył 1270 kg. Dwa lata 
później samochody elektryczne, parowe i spalinowe sta-
nęły do wspólnego wyścigu na liczącej niemal 1200 km 
trasie Paryż-Bordeaux-Paryż. 

 
 
Na 46 załóg aż 34 wystartowały w samochodach napędza-
nych silnikami spalinowymi, 10 maszynami parowymi, a 
 jedynie 2 z silnikami elektrycznym. Napęd jednego z nich 
zaprojektował Wacław Rechniewski. W silnik o mocy 5 kW 
(maksymalnej chwilowej 10 kW) wyposażył auto Charlesa 
Jeantauda, francuskiego konstruktora które przy 
prędkościach 24-30 km/h mogło przejechać na jednym 
ładowaniu od 50 do 75 km. Na potrzeby wyścigu ekipa 
rozstawiła jednak punkty wymiany akumulatorów co 25 
km. Cały pakiet, składający się z kilku pudeł, ważył 850 kg, 
dlatego załoga liczyła aż cztery osoby, w tym… kulturystę. 
Wymiana akumulatorów zajmowała 10 minut. Niestety 
zawieszenie samochodu uległo poważnemu uszkodzeniu 
tuż przed startem, co znacznie utrudniało jazdę, a po 
dojechaniu do Bordeaux zmusiło załogę do wycofania się 
z drugiej połowy wyścigu.  

 
Jednym z pionierów elektrycznych samocho-

dów był Thomas Devenport, Amerykanin 
szkockiego pochodzenia. Już w 1834 roku 
zbudował powóz, który czerpał energię z 

baterii galwanicznej Volty. 
 
 
 
 W wydanej w 1896 r. książce Les Automo-

biles trzeźwo zauważono jednak, że: „chociaż 

wymiana [akumulatorów] była przygotowana 

co każde 25 km, to auto przyjechało długo po 

samochodach spalinowych. Nie twierdzimy, 

że samochody elektryczne to utopia, ale po-

winny być wykorzystywane pod kilkoma wa-

runkami […]. Podsumowując, przy 850 kg wa-

gi akumulatorów, 260 kg silnika i około 100 kg 

akcesoriów, dochodzi się do masy wynoszą-

cej, bez karoserii, prawie 1200 kg, aby prze- 

wieźć 420 kg pasażerów w podróży o długości 

40-50 km. Te liczby mówią same za siebie i są 

oczywiste; udowadniają jeszcze raz, że nawet 

przy tak zwanych lekkich akumulatorach i 

 silnikach nie można uzyskać ekonomicznego 

samochodu elektrycznego, gdy odległość do 

pokonania przekracza 30 kilometrów, 

ponieważ ciężar własny samo-chodu znacznie 

przekracza ciężar pasażerów  
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Jeantauda pierwsze niepowodzenia nie zniechę-
ciły. Wciąż stawiał na samochody elektryczne. U-
dało mu się sprzedać trochę elektrycznych doro-
żek w Paryżu. Auto jego konstrukcji pobiło trzy 
lata później rekord prędkości (63 km/ h). Nieste-
ty, Francuz z powodu długów popełnił samobój-
stwo, a jego firmę przejął Citroen. Z kolei Re-
chniewski nadal rozwijał francuską i światową 
elektrotechnikę. Wspierał też polskich studen-
tów. „Gazeta Lwowska” donosiła w 1900 r. o 
 wycieczce  80 słuchaczów Politechniki do Pary-
ża, którą wsparł Rechniewski wraz z   Bruno Aba-
kanowiczem, złożywszy na ten cel w ofierze kilka 
tysięcy franków. Wacław Rechniewski zmarł w 
Paryżu w 1924 roku w wieku 63 lat.  
oprac. Jerzy Szczurowski 
 
 

 

Końcówka XIX wieku to elektryczne karety na 
ulicach angielskich miast. Rozwijały prędkość 
do  14,4 km/h, a ich zasięg wynosił 48 km. 
Wykorzystywano je jako taksówki na ulicach 
Berlina, Paryża, Moskwy i Petersburga, No-
wego Jorku. 
W 1898 roku napędzany elektrycznością po-
jazd ustanowił rekord prędkości - 63,2 km/h.  
Używane wówczas baterie były bardzo cięż-
kie, a zasięg „elektromobili” stosunkowo nie-
wielki. Wszystkie ich zalety nie rekompenso 
wały wysokich kosztów wykonania i proble-
mów eksploatacyjnych związanych z koniecz-
nością ładowania baterii. 

 
 

 
Prognozy w rozwoju pojazdów elektrycznych 

 

obiecujące prognozy na przyszłość 
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PŁYWAJĄCA  ELEKTROWNIA 
JĄDROWA 

Akademik Łomonosow - tak brzmi nazwa 
pierwszej na świecie pływającej elektrowni 
jądrowej. Wyprodukowano ją w Rosji i osa-
dzono w Murmańsku na platformie pływa-
jącej. Z towarzyszeniem holowników prze-
płynęła już z Murmańska do  miasta Pewek 
leżącego w azjatyckiej części Rosji. Miasto 
leży w Czukockim Okręgu Autonomicznym. 
Elektrownia przebyła trudną trasę morską na 
dystansie ok. 4,7 tys. kilometrów. Jest obec-
nie  szykowana do uruchomienia. Wyposażo-
na jest w dwa reaktory o łącznej mocy 70 
MW.  Zastosowano tu reaktory które już od 
wielu lat przez Rosję używane są na lodoła-
maczach o napędzie jądrowym. Zastosowa-
nie tego rodzaju "mobilnej" elektrowni jąd-
rowej w trudnych geograficznie terenach 
wzbudziło już zainteresowanie kilku krajów z 
Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji 
Południow-Wschodniej. 

 
 
 

 
Widok na 5 tys. miasto Pewek 

Pewek 
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Możliwe zmiany 
dla prosumentów 

Zanosi się na dość istotne zmiany prawne wzmac-
niające fotowoltaikę. Dobiega końca proces lega-
lizacji zmian prawnych w nowelizacji ustawy o od-
nawialnych źródłach energii elektrycznej, które 
maja sprawić że w kraju ma przyśpieszyć budowa 
instalacji produkujących energię z OZE. Może to 
być ważny krok, krok przełomowy po tzw.  "usta-
wie odległościowej" mocno ograniczającej budo-
wę farm wiatrowych. Ta  przeprowadzana zmiana 
ma wzmocnić zastosowanie paneli fotowoltaicz-
nych. Ważną informacją dla właścicieli spółek jest 
rozszerzenie definicji prosumenta energii elek-
trycznej. Będą nim mogły być także nie tylko go-
spodarstwa domowe ale także małe i średnie 
spółki które wytwarzają energię na własne po-
trzeby. Te podmioty w swoich mikroinstalacjach 
do 50 kW będą mogły wprowadzać nadwyżki 
wygenerowanej energii elektrycznej do sieci 
operatora. 
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Refleksje energetyczne  
z wycieczki do Japonii 



 
 

14 

 
  

Z tego co zauważyłam podczas swojego krótkiego pobytu 

w Japonii w 2016 r., energetyka oparta jest głównie na 

liniach napowietrznych, które dominują także w mia-

stach. Prawdopodobnie wynika to głównie z większej 

elastyczności naprężeń w przewodach napowietrznych 

podczas występowania trzęsień ziemi. Sieć rozdzielcza w 

miastach ma napięcie 6,6 kV. Bezpośrednio na słupach w 

chodnikach instalowane są transformatory 6,6 kV/0,1 kV 

(widoczne na zdjęciach).Sieć niskiego napięcia to 100 V 

ze zróżnicowana częstotliwością ( północno-wschodnia 

część Japonii od Tokio po wyspę Hokkaido to 50 Hz; na 

zachód od Tokio częstotliwość sieci wynosi 60 Hz). Oczy-

wiście zróżnicowanie częstotliwości wynika z historii: pod 

koniec XIX wieku Tokio zakupiło wyposażenie od niemiec-

kiej firmy AEG, a Osaka od amerykańskiej spółki General 

Electric. Różnic nie zdołano zniwelować do dziś. Dwa 

standardy istnieją i pomimo połączenia obu systemów 

trzema konwerterami częstotliwości, stanowią znaczny 

problem w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego 

w skrajnych sytuacjach. System napowietrzny zasilania 

budynków nie jest może zbyt estetyczny, ale w uwa-

runkowaniach japońskich bardziej praktyczny. I choć 

napowietrzny jest zdecydowanie bardziej uporządko-

wany i estetyczny niż np. w Tajlandii. 

Łucja Węsierska 
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największa na świecie 

Już od wielu miesięcy trwa 

budowa Hornsea One, największej 

morskiej farmy wiatrowej na 

świecie. W przyszłym roku 

planowane jest zakończenie 

inwestycji. Wówczas będzie ona 

generowała energię elektryczną 

dla miliona  brytyjskich 

gospodarstw domowych. Farma 

zlokalizowana jest  120 km od 

wybrzeża  Anglii. 
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Hornsea One będzie zajmować powierzchnię 407 

kilometrów kwadratowych. Gdyby budowana 

farma była miastem w Polsce to znalazłaby się na 

drugim miejscu pod względem wielkości – 

wyprzedzałaby ją tylko Warszawa. Elektrownia 

będzie się składać ze 174 turbin o mocy siedmiu 

megawatów każda i wysokości 190 metrów. 

Tylko jeden obrót łopat wirnika wytworzy 

energię, która zasili jedno gospodarstwo domowe 

przez cały dzień. Największa morska farma 

wiatrowa na świecie, zdolna będzie  do 

zaspokojenia rocznego zapotrzebowania na 

energię elektryczną w ponad milionie domów. 

Docelowa moc Hornsea One będzie wynosić 1,2 

GW ( rozbita na trzy etapy budowlane po 406 

MW). Szczególnymi cechami farmy wiatrowej, 

która zostanie wzniesiona na głębokości od 20 do 

40 metrów, oprócz wielkości produkcji, jest jej 

wielkość i odległość od wybrzeża.   

 

Elektrownia budowana jest  przez duński 

koncern Orsted, a dostawcą kabli SN. Duńska 

firma DONG Energy Wind Power A / S która 

zleciła zleciła firmie Nexans dostarczenie 

139 km trójfazowego kabla podmorskiego. 

Kable 34 kV najnowszej generacji zostaną 

wykorzystane do połączenia turbin wiatro-

wych i podłączenia ich także do morskiej 

stacji głównej. Po raz pierwszy w takim pro-

jekcie zespoły  kablowe z Nexans zostaną 

umieszczone na statku zaopatrzeniowym w 

pobliżu projektu i będą pracowały w dosto-

sowanej rotacji zmianowej, aby nie musiały 

codziennie pokonywać dużej odległości.  

 

Transport  turbiny 
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TURBINA WIATROWA 
GIGANT- 260m 
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  Czy znasz te urządzenia? 

Na napowietrznych liniach energetycznych  już 
dość często możemy spotkać ciekawe urządze-
nia. Dotyczy to szczególnie linii nowych lub 
modernizowanych. Ponieważ stosowane są 
praktycznie  w ostatnim okresie, więc i dla 
wielu elektryków  czy energetyków którzy nie 
mają bezpośredniego kontaktu z branżą, mogą 
stanowić zagadkę. Dlatego warto zapoznać się 
z częściej spotykanymi.   

 

 
Znaczniki przewodów służące poprawie wido-

czności przewodów,  głównie dla ptaków 

 
Odstraszacz grzebieniowy uniemożliwia 

ptakom siadanie i gnieżdżenie się na słupach 

 
Platforma umożliwiająca gnieżdżenie się 
ptaków na słupie ale w bezpieczny sposób 

 

 
Odstraszacz  ptaków chroniący ptaki jak i linię 

energetyczną 
 

 
Osłona izolatora. Chroni ptaki przed przypadko-
wym zetknięciem z przewodem i często śmiercią 

ptaka lub przerwą w dostawie energii 

 
Kula ostrzegawcza. Zwiększa widoczność przewodów 
 



 
 

20 

 
  

 

foto-SEPIK 
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ze  szkicownika 

elektryka 
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