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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

prawdopodobnie małymi krokami ale jednak będziemy 

zmierzać "do normalności", czyli stanu przed pandemią. 

Zdajemy sobie sprawę, że będzie trochę inaczej jeżeli chodzi 

o gospodarkę, o innych dziedzinach nie wspominając. 

Jednak to ona stanowi ekonomiczny fundament naszej 

działalności. W stowarzyszeniu także nastąpią dość istotne 

ograniczenia wynikające z ograniczonych znacznie przy-

chodów przynajmniej w tym roku. Jak będzie w następnym 

trudno prognozować. Mniej przychodów, to ograniczenia w 

działalności SEP i to na szczeblu oddziału, jak też cent-

ralnym. Trudno w tej chwili prognozować kiedy odbędzie się 

planowany piknik "Powitanie Lata" . Miejmy nadzieję że na-

stąpi to z początkiem tej pięknej pory roku.  

Serdecznie pozdrawiam 

Zenon Lenkiewicz 
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Transformator Jest urządzeniem statycznym, które 

działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej i jest 

przeznaczone do przetwarzania układu napięć i prą-

dów przemiennych na jeden lub kilka układów napięć 

i prądów o innych na ogół wartościach, lecz o tej sa-

mej częstotliwości. To popularna definicja tego urzą-

dzenia bez którego nie można wręcz sobie wyobrazić  

dzisiejszej naszej egzystencji. Podobnie zresztą, jak 

bez wielu innych urządzeń stosowanych w dzisiejszym 

świecie.  

 

 

Bogata historia powstania i rozwoju transfor-

matora związana jest ze zjawiskiem indukcji 

magnetycznej. Ciekawostką dla wielu z nas 

może być  fakt  że pierwszy transformator 

trójfazowy wymyślił i skonstruował w 1890 

roku Polak z pochodzenia Michał Doliwo-

Dobrowolski. Dokonał tego będąc dyrekto-

rem w niemieckiej firmie AEG i we współpra-

cy ze szwajcarską firmą Oerlikon.  

 

 

W dniu 2 stycznia 2007 roku Zarząd Głów-

ny SEP, na wniosek Oddziału Szczecińskiego, 

ustanowił Medal im. Michała Doliwo-Dobro-

wolskiego i powołał Ogólnopolski Komitet ds. 

medalu z siedzibą w Szczecinie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Doliwo-Dobrowolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Doliwo-Dobrowolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/AEG_(koncern)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oerlikon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Elektryk%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczecin
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Właściwość indukcji została odkryta w latach 30. XIX wieku, 

Ottó Bláthy, Miksa Déri, Károly Zipernowsky z Austro-Węgier 

Najpierw zaprojektowali i zastosowali transformator zarówno 

w systemach eksperymentalnych, jak i komercyjnych. Później 

Lucien Gaulard, Sebstian Ferranti i William Stanley dopraco-

wali projekt..To właśnie  William Stanley, w 1886 r. pracujący 

dla Westinghouse, zbudował pierwszy niezawodny transfor-

mator komercyjny. Jego prace zostały oparte  na kilku pod-

stawowych projektach Ganz Company na Węgrzech (ZBD 

Transformer 1878) oraz Luciena Gaularda i Johna Dixona 

Gibbs w Anglii. Gdzie zastosowano pierwsze transformatory? 

Pierwszy system zasilania prądem przemiennym, w którym 

zastosowano nowoczesny transformator, miał miejsce w Great 

Barrington w stanie Massachusetts w 1886 r.  Wcześniejsze 

formy transformatora były używane w Austro-Węgrzech w 

latach 1878–1880 i 1882 w Anglii. Lucien Gaulard (Francuz) 

wykorzystał swój system prądu przemiennego do rewolucyj-

nej wystawy elektrycznej Lanzo w Turynie w 1884 r. (Północ-

ne Włochy). W 1891 r. Michaił Dobrowski zaprojektował i za-

demonstrował swoje trójfazowe transformatory na Wystawie 

Elektrotechnicznej we Frankfurcie w Niemczech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powszechnie uważany za wynalazcę transforma-

tora William Stanley napisał kiedyś: „Mam bar-

dzo osobistą sympatię do transformatora”. „Jest 

to tak kompletne i proste rozwiązanie trudnego 

problemu. Wstydzi się więc wszystkich mecha-

nicznych prób regulacji. Poradzi sobie z taką łat-

wością, pewnością i oszczędnością ogromnych 

ilości energii, które są natychmiast przekazywane 

lub odbierane. jest tak niezawodny, silny i pewny  

 

 

Jednofazowy transformator z roku 1885 

zbudowany przez  Williama Stanleya 
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LINIA ROZWOJU TRANSFORMATORA 
 Lata 30. XIX wieku - Joseph Henry i Michael Faraday pracują z elektromagnesami i odkrywają włas-

ność indukcji, niezależnie na różnych kontynentach.  

 1836 - Nicholas Callan z Maynooth College w Irlandii wynalazł cewkę indukcyjną 1876 - Paweł Ja-

błonkow wykorzystuje cewki indukcyjne w swoim systemie oświetleniowym 1878-1883 - Firma Ganz 

(Budapeszt, Węgry) stosuje cewki indukcyjne w swoich systemach oświetleniowych z żarowymi sys-

temami prądu przemiennego. Jest to pierwsze pojawienie się i zastosowanie transformatora w kształ-

cie toroidalnym.  

 1881 - Charles F. Brush z Brush Electric Company w Cleveland, Ohio opracowuje własny projekt tran-

sformatora  

 1880-1882 - Sebastian Ziani de Ferranti (angielski urodzony z włoskim rodzicem) projektuje jeden z 

najwcześniejszych systemów zasilania prądem przemiennym z Williamem Thomsonem (Lord Kelvin). 

Tworzy wczesny transformator. Gaulard i Gibbs zaprojektowali później podobny transformator i stra-

cili pozew patentowy w sądzie angielskim na rzecz Ferranti. 

 1882 - Lucien Gaulard i John Dixon Gibbs po raz pierwszy zbudowali „generator wtórny” lub w dzi-

siejszej terminologii transformator obniżający, który zaprojektowali z otwartym żelaznym rdzeniem, 

wynalazek nie był bardzo wydajny. Miał liniowy kształt, który nie działał wydajnie. Po raz pierwszy 

użyto go na publicznej wystawie we Włoszech w 1884 r., Gdzie transformator obniżył wysokie napię-

cie w celu oświetlenia lamp żarowych i łukowych. Później zaprojektowali transformator podwyższa-

jący. Gaulard (francuski) był inżynierem, a Gibbs (angielski) był biznesmenem inicjatywy. Sprzedali 

patenty Westinghouse. Później utracili prawa do patentu, gdy Ferranti (również z Anglii) pozwał ich 

do sądu. 

 

 

 1884 - Wykorzystanie systemu transformatora 

Luciena Gaularda (system szeregowy) podczas 

pierwszej dużej ekspozycji prądu przemiennego 

w Turynie we Włoszech. To wydarzenie przyk-

uło uwagę Williama Stanleya, pracującego dla 

Westinghouse. Westinghouse nabył prawa do 

projektu Gaularda i Gibbs Transformer. Linia 

transmisyjna o długości 25 mil oświetlały świat-

ła łukowe, żarówki i zasilała kolej. Gaulard wy-

grał nagrodę od włoskiego rządu w wysokości 

10 000 franków. 

 1885 - George Westinghouse zamawia alter-

nator Siemensa (generator prądu przemien-

nego) oraz transformator Gaularda i Gibbsa. 

Stanley zaczyna eksperymentować z tym syste-

mem. 
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 1885 - William Stanley czyni transformator bardziej 

praktycznym ze względu na pewne zmiany konstruk-

cyjne: „Pierwszy opatentowany projekt Stanleya do-

tyczył cewek indukcyjnych z pojedynczymi rdzeniami 

z miękkiego żelaza i regulowanymi szczelinami do 

regulacji pola elektromagnetycznego obecnego w uz-

wojeniu wtórnym. Ten projekt został po raz pierwszy 

zastosowany w handlu w USA w 1886 roku ”. William 

Stanley wyjaśnia Franklinowi L. Pope (doradcy West-

inghouse i prawnikowi ds. Patentów), że projekt był 

nadający się do sprzedaży i stanowi wielką poprawę. 

Pape nie zgadza się, ale Westinghouse i tak decyduje 

się zaufać Stanleyowi. George Westinghouse i Will-

iam Stanley tworzą transformator, który jest pra-

ktyczny w produkcji (łatwy w obróbce i zwijaniu w 

kwadratowy kształt, tworząc rdzeń z płyt w kształcie 

litery E) i jest dostępny zarówno w wersji podwyż-

szającej, jak i obniżającej. George Westinghouse 

zrozumiał, że aby systemy prądu przemiennego były 

skuteczne, projekt Gaularda musiał zostać zmieniony. 

Toroidalny transformator stosowany przez Ganz 

Company na Węgrzech i Gibbs w Anglii był bardzo 

drogi w produkcji (nie było łatwego sposobu na owi-

nięcie drutu wokół żelaznego pierścienia bez pracy 

ręcznej). 

 1886 - William Stanley wykorzystuje swoje trans-

formatory do elektryfikacji śródmieścia Great Barr-

ington. Była to pierwsza demonstracja pełnego syste-

mu dystrybucji prądu przemiennego wykorzystu-

jącego transformatory obniżające napięcie. Później 

Albert Schmid poprawił projekt Stanleya, przedłu-

żając płyty w kształcie litery E. 

 

 

Pierwsze modele transformatorów sieciowych (1917r) 
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Struktura generacji energii 

elektrycznej w marcu 2020 

Produkcja energii elektrycznej z elektrowni bazują-

cych na węglu kamiennym zwiększyła się w marcu 

br. rok do roku do 50,21 proc. całej produkcji z 46,79 

proc. w marcu 2019 roku. 

Elektrownie bazujące na węglu brunatnym w marcu 

zdołały wyprodukować 20,71 proc. całej produkcji 

wobec 24,45 proc. w marcu 2019 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrownie na gaz, to dostarczyły one 9,22 proc. 

energii wobec 7,27 proc. rok temu 

Elektrownie wiatrowe wyprodukowały 10,40 proc. 

energii wobec 12,42 w roku ubiegłym. 

Z wody pochodziło 2,06 proc. energii wobec 2,23 

proc. rok temu 

Ze źródeł odnawialnych pochodziło 0,36 proc. całej 

energii wobec 0,27 proc. w roku ubiegłym. 

 

 

Zużycie energii elektrycznej w 

Polsce w marcu wyniosło 14 

158 GWh - oznacza to spa-

dek o 3,95 proc. rok do roku 
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Pandemia, a  

energia elektryczna 

Pierwsze miesiące 2020r. to syste-

matyczny spadek cen energii elek-

trycznej na rynku hurtowym. W 

drugiej połowie marca spadek się 

pogłębił, bowiem gospodarka we-

szła w stan uśpienia, w znacznej 

swej części. Spadki cen hurtowych 

to oczywiście skutek zmniejszone-

go zapotrzebowania na energię e-

lektryczną jako skutek walki z koro-

nawirusem. 

Cena energii elektrycz-

nej na rynku dnia na-

stępnego w styczniu 

br. wynosiła  189,46 zł 

za MWh aby 13 kwiet-

nia spaść do 144,82 zł 

za MWh 

Należy przypomnieć, że 

to właśnie w połowie 

marca wprowadzono 

ograniczenia w poru-

szaniu się ludności i 

funkcjonowaniu wielu 

sklepów i punktów 

usługowych 
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Kto i jak  zużywa w Polsce zużywa ener-gię 

elektryczną? Według danych GUS z 2018 r. 

to 36 proc. zużywa przemysł, 18 proc. 

gospodarstwa domowe, 5 proc. górnictwo, 

3 proc. transport, 1 proc. rol-nictwo, a 28 

proc. pozostałe sektory , zwłaszcza, 

najbardziej dziś dotknięte, usługi. To dane 

brutto, w które wliczone jest także zużycie 

własne energetyki i ciepłownictwa, 

wynoszące aż 9 proc. ca-łego krajowego 

zużycia. 

 

Zużycie energii elektrycznej to pierwszy syg-
nał, co się dzieje z gospodarką, bo można je 
obserwować dosłownie z dnia dzień. Część 
przemysłu jeszcze pracuje normalnie, spadek 
zapotrzebowania dotyczy na razie głównie u-
sług i transportu. Duży wyższy spadek widać 
w Warszawie, uzależnionej od usług, które 
zosta-ły ograniczone jako pierwsze. Średnie 
zużycie energii w stolicy w ostatnim tygodniu 
marca spadło w stosunku do pierwszego aż o 
20 proc.  pomimo porównywalnych 
warunków atmosfe-rycznych. – Zamknięte są 
centra handlowe i duża część biurowców i to 
widzimy od razu w zapotrzebowaniu 

 

 

Spadek zapotrzebowania w Warszawie 
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Węgierska firma stworzyła rozwiązanie, które pozwa-

la na budowanie chodników, które nie tylko mogą za-

silać domy, czy samochody elektryczne, ale i zrobione 

są z materiałów z recyklingu. Firma od pięciu lat tes-

tuje nowe zastosowania dla technologii słonecznych.  

Nowym wynalazkiem firmy są dostarczające energię 

elektryczną  chodniki zrobione w całości ze zrecyklin-

gowanych plastikowych butelek. Rozwiązanie dopiero 

wchodzi na rynek, jednak według właścicieli zrobiony 

z baterii słonecznych podjazd  do domku jednoro-

dzinnego o powierzchni 20 metrów kwadratowych 

może zaspokoić roczne zapotrzebowanie na prąd dla 

jednej rodziny. Oczywiście wszystko zależy od nasło-

necznienia i zużycia prądu, jednak technologia już jest 

stosowana w praktyce. W 2018 roku w budapesztań-

skich parkach pojawiły się alejki wyłożone panelami 

słonecznymi, które dostarczały prąd dla okolicznych 

stacji ładowania samochodów elektrycznych.  

 

Każdy panel (o wielkości metra kwadratowego) 

produkowany jest z około 400 butelek PET, czyli 

jednej z najpowszechniejszych form plastiku. O-

znacza to, że wynalazek jest podwójnie ekolo-

giczny - z jednej strony wytwarza "zieloną ener-

gię", z drugiej - pozwala na zmniejszenie ilości 

zanieczyszczeń. Możliwość użycia odpadów jest 

zresztą jedną z głównych zalet. Solarne auto-

strady i drogi powstają już od kilku lat m.in. w 

Chinach, Francji czy Niemczech. Np. zaledwie 90 

metrowa droga rowerowa w miejscowości w 

miejscowości Erftstadt, wytwarza rocznie 16000 

kWh - czyli energię wystarczającą na zasilenie 

czterech gospodarstw domowych. W trakcie 

produkcji prądu powstaje też tzw. ciepło opo-

rowe, które sprawia, że drogi te nie wymagają 

odśnieżania. Wytwarzają też mniej hałasu niż 

zwykłe jezdnie.. Problemem jest jednak to, że są 

bardzo drogie w budowie.  

 

w chodniku 

https://www.o2.pl/artykul/panele-sloneczne-zapewnia-wode-tysiacom-ludzi-dobry-krok-dla-calej-ludzkosci-6484894565086849a
https://www.money.pl/gospodarka/kredyt-na-fotowoltaike-co-musisz-wiedziec-6478857664411777a.html
https://www.money.pl/gospodarka/kredyt-na-fotowoltaike-co-musisz-wiedziec-6478857664411777a.html
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lekkie jak piórko 

ptasie Elastyczne ogniwo słoneczne o grubości 0,3 mikrometra ,czyli  10 razy 
cieńsze od ludzkiego włosa stało się ostatnio dziełem wynalazców. Jest 
więc ono niesamowicie lekkie. Moc wyjściowa takiego panelu wynosi 
aż 9,9 W na gram, co w przeliczeniu na wagę daje naprawdę wysoką 
efektywność. Dość dobrze wygląda także żywotność takiego rozwią-
zania. Testy sugerują, że po ponad 4700 godzinach może ulec degra-
dacji zaledwie o 4,8 procent i wytrzymać 20 tysięcy godzin z minimalną 
degradacją. Okres przydatności do użycia wynosiłby około 11,5 roku.  
Istota wynalazku polega na opracowaniu mechanicznie wytrzymałych 
materiałów pochłaniających światło, które osiągają jedne z najwyż-
szych współczynników konwersji mocy spośród wszystkich ogniw or-
ganicznych. W przypadku tegoż ogniwa jest ona na poziomie 13 pro-
cent. To mniej niż w przypadku wielu konwencjonalnych ogniw sło-
necznych, które osiągają wydajność sięgającą ponad 20 procent. Są 
jednak znacznie bardziej użyteczne.Wydają się wręcz idealne do po-
krycia nimi elementów smartfonów, opasek, czy nawet karoserii aut 
elektrycznych. Dzięki niskiej wadze i elastyczności mogłyby się pojawić 
na niemal dowolnej powierzchni nośnej. Obecnie stosowane panele są 
dość ciężkie i toporne. Dodatkowo wymagają całkiem sporego syste-
mu montażowego. Z drugiej strony nie wiadomo jak wygląda wytrzy-
małość temperaturowa nowego rozwiązania. W końcu karoseria sa-
mochodów, czy powierzchnia dachów mocno się nagrzewa. Miejmy 
jednak nadzieję, że technologia ta za te kilkanaście lat stanie się w peł-
ni dopracowana i powszechnie dostępna.  

https://android.com.pl/artykuly/254161-panele-sloneczne-czy-beda-wreszcie-powszechne/
https://android.com.pl/artykuly/254161-panele-sloneczne-czy-beda-wreszcie-powszechne/
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Jedna ze spółek należących do grupy kapitałowej, Ener-

ga OZE planuje realizację projektu pływających paneli 

fotowoltaicznych na wodzie. Przedmiotowe pływające 

panele fotowoltaiczne mają być zamontowane na zbior-

niku wodnym w Łapinie, w gminie Kolbudy. Energa po-

dała, że 25 lutego, podczas sesji Rady Gminy Kolbudy, 

przedstawiciele spółki Energa OZE zaprezentowali ten 

projekt instalacji fotowoltaicznej na wodzie. Projekt 

zakłada instalację paneli fotowoltaicznych o mocy do 0,5 

MW na zbiorniku wodnym przy Elektrowni Wodnej Ła-

pino, eksploatowanej przez Energę OZE. Powierzchnia 

paneli ma wynieść do 0,5 ha, czyli ok. 1,25 proc. całko-

witej powierzchni zbiornika. 

pływające panele 

fotowoltaiczne 
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solarna droga 
Francuzi ogłosili fiasko projektu dróg wykładanych pane-

lami fotowoltaicznymi. Poprzedni francuski rząd snuł wizje 

budowy tysięcy kilometrów takich dróg, jednak po przetes-

towaniu testowej drogi okazało się, że taka koncepcja komp-

letnie się nie sprawdziła. Solarną drogę o długości jednego 

kilometra i szerokości dwóch metrów Francuzi uruchomili w 

grudniu 2016 roku kosztem 5 mln euro. Droga powstała w 

Orne na północy Francji i zajęła powierzchnię 2,8 tys. m2. 

Drogę podłączono do sieci elektroenergetycznej, a produko-

wana energia miała wystarczyć do zasilenia publicznego oś-

wietlenia dla 5-tysięcznego miasta. 

 

Przyczyną fiaska inwes-
tycji są dużo niższe przy-

chody od spodziewanych, 
które miały sięgać w skali 
roku 10,5 tys. euro. Jed-
nak w 2017 r. sprzedaż 

energii wygenerowała tyl-
ko 4,55 tys. euro, a w  ro-

ku 2018 tylko 3,1 tys. 
euro. 
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instalowane  pionowo 

Jeden z niemieckich startupów zamierza wdrożyć naziemnych instalacji fotowoltaicznych, w 

których dwustronne moduły PV będą ustawiane pionowo . Firma oczekuje wyższych  uzys-

ków energii w porównaniu do tradycyjnych farm PVSzczególnie w porze porannej i popołud-

niowej przy orientacji paneli wschód-zachód.. Uzyski energii dzięki nowatorskiemu rozwią-

zaniu mają być wyższe przeciętnie od 5 do 15 proc. Inwestor może bardziej skorzystać z wyż-

szych cen energii występujących na giełdzie w porze porannej i wieczornej (gdy w środku 

dnia ceny będzie obniżać rosnąca generacja z fotowoltaiki), co w połączeniu z wyższą, średnią 

produktywnością ma według pomysłodawcy zapewnić wyższe zyski nawet o 25 proc. w sto-

sunku do zysków czerpanych z tradycyjnych instalacji PV. 

Dodatkową zaletą proponowanego rozwią-

zania  ma być przestrzeń między rzędami 

modułów PV, którą można wykorzystać do 

innych celów. Na gruntach rolnych można 

będzie użytkować nawet 90 proc. terenu 

farmy fotowoltaicznej np. do hodowli bydł-

a. Rekomendowana odległość między rzę-

dami paneli przy pionowym ustawieniu to 

przynajmniej 8 metrów. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/102446/fotowoltaiczne-ploty-uzyski-energii-wyzsze-nawet-o-15-proc&psig=AOvVaw3Dqpmwbbe45hv_Fz2xWhZ6&ust=1587491443947000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiawM_I9-gCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.linkedin.com/company/next2sun/&psig=AOvVaw3Dqpmwbbe45hv_Fz2xWhZ6&ust=1587491443947000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiawM_I9-gCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Pierwszą w świecie lokomotywę elek-

tryczną zaprezentowała publiczności 

firma Siemens w 1879 r. na wystawie w 

Berlinie. W tym też mieście pojawił się 

pierwszy elektryczny tramwaj. Było to 

15 kwietnia 1891 r. Od 1896 r. takie 

same tramwaje jeździły już we Wro-

cławiu, od 1897 r. w Görlitz, od 1898 r. 

w Katowicach, Legnicy i Wałbrzychu, a 

od 1900 w Jeleniej Górze, Cieplicach i 

prawobrzeżnej części miasta Görlitz, to 

jest w dzisiejszym Zgorzelcu. Rozwijały 

one prędkości rzędu 50 km/h  Pierwszą 

normalnotorową zelektryfikowaną linię 

kolejową uruchomiono już w 1895 r. w 

Niemczech nad Jeziorem Bodeńskim. 

Miała ona długość 4,2 km. 

 

Lokomotywa elektryczna Siemensa z 1879 r. na wystawie w Berlinie 

 

 

 

Jedne z pierwszych lokomotyw elektrycznych 
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O elektryfikacji kolei myślano w Polsce jeszcze 

przed I wojną światową, ale pierwsze prace na 

szlakach rozpoczęto dopiero w latach 30. XX w. 

Do września 1939 r. udało się zelektryfikować ok. 

149 km linii (w tym 40 km linii EKD/WKD Warsza-

wa – Milanówek/Grodzisk Maz.). Wybuch II woj-

ny światowej przerwał kolejne prace, które prze-

widywały w latach 40. nie tylko pełną elektryfi-

kację linii w warszawskim węźle kolejowym 

(WWK), wychodzących z Warszawy, a dochodzą-

cych do najbliższych parowozowni, m.in. do Skier-

niewic, Siedlec, itd. (w sumie ok. 400 km), ale tak-

że elektryfikację linii do Łodzi, Katowic, Poznania 

czy Lwowa. Co ciekawe, mimo że do 1939 r. nie 

udało się zrealizować planów z 1926 r. w całości, 

to zrealizowano je niemal w 100% po 1945 r. 

Okres II wojny zniszczył doszczętnie urządzenia trak-

cji elektrycznej WWK, spora część została także wy-

wieziona do Niemiec, głównie tabor osobowy, loko-

motywy. Część przepadła bezpowrotnie. Dosłownie 

tuż po wyzwoleniu Warszawy 25 stycznia 1945 r. 

rozpoczęto odbudowę trakcji elektrycznej, której 

podjął się dział elektrotrakcji warszawskiej Dyrekcji 

Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP) oraz dwie 

podległe jej jednostki, tj. elektrowozownia na st. 

Grochów i oddział elektrotechniczny Warszawa 

Wschodnia. W pierwszym etapie odbudową kiero-

wał Zygmunt Figurzyński. Pierwszym sukcesem od-

budowy było oddanie już 14 lipca 1946 r. do eksplo-

atacji pierwszego, naprawionego po zniszczeniach 

wojennych, zelektryfikowanego odcinka z Warszawy 

Wschodniej do Otwocka. W dniu 26 kwietnia 1947 r. 

podpisano drugą umowę ze szwedzką firmą ASEA na 

dostawę dużej partii urządzeń, m.in. elektrycznych 

zespołów trakcyjnych, lokomotyw elektrycznych, 

wyposażenia dla podstacji, kabin sekcyjnych i na-

stawni sterowania zdalnego. Jesienią 1947 r. zostało 

powołane Biuro Elektryfikacji Kolei (BEK), a jego 

głównym zadaniem było m.in. projektowanie i wy-

konawstwo robót montażowych oraz nadzór nad ro-

botami budowlanymi. 

 

Elektryczna lokomotywa ekspresowa serii E17. W użyciu w latach 

1928-45, masa własna 111,7 t, moc 2800 KW, prędkość maksymal-

na 120 km/h 

 

 

 

Elektryczna lokomotywa pasażerska serii E42. W użyciu w 

latach 1928-45, masa własna 72,2 t, moc 780 KW, 

prędkość maksymalna 70 km/h  
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Dostawy urządzeń zasilających ze Szwecji umożliwiły 

14 września 1948 r. wznowienie ruchu pociągów e-

lektrycznych na trasie z Warszawy do Mińska Mazo-

wieckiego. Mimo wielu trudności, głównie materia-

łowych, i braku systematycznych dostaw, głównie z 

Wlk. Brytanii, odpowiednich trakcyjnych urządzeń 

technicznych udało się 3 czerwca 1956 r. oddać do 

użytku zelektryfikowany szlak od Warszawy do Łaz 

w pobliżu Zawiercia o łącznej długości 281 km, z te-

go w latach 1950-1956 wybudowano od nowa i ze-

lektryfikowano dwutorowy szlak o długości 237 km 

(Żyrardów – Łazy). W rok później elektryczne pocią-

gi dotarły do Katowic i Gliwic. 

 

 

Do końca 1955 r. udało się oddać do użytku odga-

łęzienie od Skierniewic przez Koluszki do Łodzi Fab-

rycznej (74 km – oddana do użytku 3 października 

1954 r.) oraz linię trójmiejską od Gdańska do Gdyni 

Gł. (21 km – oddana do użytku 22 lipca 1953 r.). 

 

 

 

 

Elektryczna lokomotywa pasażerska serii E44. W użyciu w 

latach 1936-45, masa własna 79,2 t, moc 1860 KW, prędkość 

maksymalna 80 km/h 

 

W terminie oddano także do użytku zelektryfiko-

waną linię Warszawa Włochy – Błonie (22 km – 23 

marca 1952), Warszawa Wileńska – Zielonka – Wo-

łomin – Tłuszcz (33 km – 23 marca 1952), Warsza-

wa Rembertów – Zielonka (9 km), Warszawa Odo-

lany – Gołąbki – Pruszków (11 km – 22 maja 1955). 

Łącznie ponad 410 km podwójnego toru. Budowa 

pierwszej magistrali przyczyniła się do niebywałego 

rozwoju branży budowy taboru zarówno towaro-

wego, jak i pasażerskiego. To właśnie pod potrzeby 

magistrali w 1953 r. wrocławski „Pafawag” zbudo-

wał pierwszą lokomotywę BoBo serii EP02 o mocy 

godzinowej 1600 kW i prędkości maksymalnej 110 

km/h, przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskie-

go. W sumie do 1954 r. powstało siedem lokomo-

tyw. 

 

Elektryczna lokomotywa towarowa serii E94. W u-życiu 

w latach 1941-45, masa własna 118,7 t, moc 3300 KW, 

prędkość maksymalna 85 km/h 
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Pionierzy  elektryfikacji kolei w Polsce w węźle 

warszawskim, profesor Roman Podolski i inżynierowie 

Adam Skibiński i Alfred Karsbad wykonali wiele prac 

studialnych i rozwojowych w zakresie programo-

wania, nazewnictwa oraz przepisów technicznych. Na 

ówczesne czasy był to bardzo skomplikowany proces 

który dodatkowo utrudniał opór środowisk inży-

nierów kolejowych  oraz władz miast. Profesor R. Po-

dolski opracował szereg technicznych dokumentów w 

oparciu o które w 1921 r. podjęto uchwałę o elek-

tryfikacji WKW. Przyjęto propozycje profesora co do 

systemu zasilania prądem stałym o napięciu 3 kV. 

Uzyskano go z prostowników rtęciowych , co w owych 

czasach było wielką nowością techniczną. Projekt ten 

był wzorowany na istniejących systemach w USA. 

Elektryfikacja kolei w latach trzydziestych ubiegłego 

wieku realizowana  była z udziałem angielskiego kon-

sorcjum składającego się z dwóch firm branżowych. 

Do czasu wybuchu II wojny światowej zelektryfiko-

wano w węźle Warszawskim 110 km linii kolejowych.  

 

 

 

Elektryczna lokomotywa towarowa serii E95.W użyciu w latach 1927-45, masa własna 138,5 t, moc 2778 KW,  
prędkość maksymalna 70 km/h  

 

 

 

Współczesny elektryczny zespół trakcyjny NEWAG 
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17 maja 

od 1969r. 
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Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa 

Informacyjnego obchodzony jest corocznie w dniu 

17 maja, począwszy od 1969 r. Data ta przypada 

w rocznicę założenia Międzynarodowego Związku 

Telekomunikacyjnego ITU (ang. International 

Telecommunication Union) w dniu 17 maja 1865 r., 

kiedy to w Paryżu podpisano pierwszą Międzyna-

rodową Konwencję Telegraficzną. W 1973 r. wyda-

rzenie to zostało oficjalnie zainicjowane na Konfe-

rencji Pełnomocników ITU w Malaga-Torremolinos 

w Hiszpanii. W roku bieżącym przypada zatem 51 

rocznica nieprzerwanie organizowanych od 1969 

roku obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji, 

rozszerzonego kilkanaście lat temu i obchodzo-

nego obecnie jako Światowy Dzień Telekomuni-

kacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI). Każ-

dego roku wybierany jest aktualny, wiodący temat 

obchodów, które odbywają się na całym świecie, 

w tym także w Polsce. Tak też będzie i w tym roku 

mimo szczególnych okoliczności. 

 

 

W naszym Kraju od ponad ćwierć wieku organiza-

torem obchodów Światowego Dnia Telekomuni-

kacji i Społeczeństwa Informacyjnego jest Stowa-

rzyszenie Elektryków Polskich. W ich ramach, od 

2000r. organizowana jest corocznie Konferencja 

Okrągłego Stołu - pod ogólnym hasłem „Polska 

w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego”. Has-

ło to jest zwykle uzupełniane corocznie o hasło 

szczegółowe, nawiązujące zazwyczaj do hasła ŚD-

TiSI, ustalanego na dany rok na szczeblu świato-

wym przez ITU. Przez wiele lat, od pierwszej Kon-

ferencji zaczynając, wydarzenie to odbywało się 

zazwyczaj w Sali Kolumnowej Sejmu RP. W 2018 

roku, w związku z długotrwałym protestem osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów odbywającym 

się na terenie Sejmu, Konferencja KOS została z  

konieczności – w ostatniej chwili, przeniesiona do 

Warszawskiego Domu Technika NOT. W roku ubie-

głym, jubileuszowa, XX konferencja KOS zorganizo-

wana została w dniu 17 maja 2019 r. wspólnie 

przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i  Uni-

wersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

(UKSW). Na miejsce konferencji wybrana została 

Aula im. Roberta Schumana UKSW na terenie kam-

pusu tej uczelni. Honorowy patronat nad Konfe-

rencją objęły Ministerstwo Rozwoju i Federacja 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 
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Szanowni Państwo, 

Koleżanki i Koledzy, 

Po raz pierwszy w historii Konferencja Okrągłego 

Stołu odbędzie się całkowicie w przestrzeni wirtu-

alnej – w internecie. Jest to swoisty znak czasów, 

w których przyszło nam żyć. Pandemia groźnej 

choroby wymusiła izolację społeczną, jednak o-

siągnięcia technik informacyjnych umożliwiły pracę 

zdalną i komunikację w niespotykanej dotąd skali. 

Zachęcamy do zarejestrowania się do udziału w 

konferencji Tele-KOS 2020. Udział w konferencji 

jest bezpłatny - jednak konieczna jest rejestracja 

na stronie SEP, poprzez wskazany formularz – 

osoby, które się zgłoszą otrzymają przed konfe-

rencją e-mail z linkiem i instrukcją dołączenia do 

spotkania. Jednocześnie zachęcamy do zapozna-

nia się z dorobkiem dwudziestu poprzednich Kon-

ferencji Okrągłego Stołu, których materiały znajdu-

ją się w zakładce Materiały Archiwalne KOS. 

 

Andrzej Wilk – Przewodniczący Sekcji Technik 
Informacyjnych SEP 
Jacek Nowicki – SG SEP 

      Cele XXI. Konferencji Okrągłego Stołu 
 

 Pogłębienie zainteresowania środowisk decy-
denckich i opiniotwórczych ważnymi zagad-
nieniami z obszaru problematyką społeczeń-
stwa informacyjnego, mającymi  duże znacze-
nie dla rozwoju Polski w obecnych i nadcho-
dzących latach, 

 Przedyskutowanie kluczowych dla Polski pro-
blemów związanych z rozwojem społeczeń-
stwa informacyjnego w aspekcie perspektywy 
osobowej, 

 Szerokie udostępnienie materiałów i wyników 
KOS z wykorzystaniem dostępnych mediów, 
aby mogły one służyć wielu zainteresowanym 
tą tematyką środowiskom. 

 

Sekretarza Generalnego ITU, Houlina Zhao 
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abecadło młodego 

elektryka 

kable 
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 Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest 

piaszczysty, a w innych przypadkach kable należy u-

kładać na warstwie piasku o grubości nie mniejszej niż 

10 cm (Rys. 1). Po ułożeniu kable należy zasypać 

warstwą ubitego piasku o grubości co najmniej 10 – 

15 cm, powyżej ich górnej powierzchni, a następnie 

warstwą piasku lub rodzimego gruntu; 

 Kable można również układać na warstwie lub w  

warstwie wypełnienia kontrolowanego o określonej 

rezystywności cieplnej np. w betonicie; 

 Dopuszcza się stosowanie zamiast piasku innych mie-

szanin wypełniających pod warunkiem, że  rezystyw-

ność cieplna piasku i mieszanin w stanie wysuszenia 

nie będzie większa od 2,5 K∙m/W. 

 Zaleca się jednak stosowanie mieszanin otaczających 

kable linii o rezystywności cieplnej w stanie wysusze-

nia nie większej od 2 K∙m/W. Wymaga się, aby zasto-

sowane mieszaniny posiadały świadectwo producenta 

potwierdzające ich własności elektryczne i cieplne w 

stanie wysuszenia i były ubite po zasypaniu do gęstoś-

ci nie mniejszej niż ok.1,6 t/m2; 

 W przypadku skrzyżowań oznaczenia linii krzyżują-

cych się powinny znajdować się na tej samej wyso-

kości; 

 Przy układaniu bednarki uziemiającej w tym samym 

wykopie, w którym ułożono kabel, bednarkę należy 

zakopać w dnie rowu kablowego na głębokości co 

najmniej 10 cm; 

 Do obliczeń obciążalności prądowej linii kablowej 

należy wziąć pod uwagę rodzaj i parametry cieplne 

warstw piaski i wypełnienia rowu kablowego. 

                (norma N-SEP-E-004:2014) 

 

Układanie kabli bezpośrednio w ziemi 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi 
 

 50 cm – kabli o napięciu znamionowym 
do 1 kV, ułożonych pod chodnikiem, dro-
gą rowerową i przeznaczonych do  oświe-
tlenia ulicznego, oświetlenia znaków dro-
gowych i sygnalizacji ruchu ulicznego o-
raz reklam itp; 

 70 cm – kabli o napięciu znamionowym 
do 1 kV, ułożonych poza użytkami rol-
nymi; 

 80 cm – kabli o napięciu znamionowym 
wyższym niż 1 kV lecz nie wyższym niż 
30 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi; 

 90 cm – kabli o napięciu znamionowym 
do 30 kV, ułożonych na użytkach rolnych; 

 100 cm – kabli o napięciu znamionowym 
wyższym niż 30 kV. 
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  Oznaczanie linii kablowych 

 Kable ułożone w ziemi powinny być na całej 
długości trasy kablowej zaopatrzone w trwałe 
oznaczniki (opaski kablowe) rozmieszczone 
w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy 
mufach i w miejscach charakterystycznych, np.  
przy skrzyżowaniach i wejściach do kanałów; 

 Kable ułożone w powietrzu należy zaopatrzyć w  
trwałe oznaczniki (opaski kablowe) przy gło-
wicach, urządzeniach oraz miejscach i  odstę-
pach zapewniających jednoznaczną identyfikację 
kabla lub linii kablowej; 

 Kable sterownicze i sygnalizacyjne układane 
w obiektach i na terenach wydzielonych stacji 
i rozdzielni elektroenergetycznych, należy zao-
patrzyć w trwałe oznaczniki na trasie kabla o-
raz na początku i końcu kabla, w pobliżu 
przyłączenia kabli do listwy zaciskowej. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawie- 
rające: 

 numer ewidencyjny linii (nazwa) lub nazwy o-
biektów (urządzeń, które linia łączy, 

 typ kabla, 

 skrót lub znak firmowy użytkownika kabla i  e-
wentualnie dane kontaktowe; 

  rok ułożenia kabla. 
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ciekawostki 

dziadka 

elektryka 
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Materiały szkoleniowe z roku 1918 i 1933 na temat udzielania 

pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym. 
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Szanowni Państwo, 

To już ponad 5 lat, jak ukazuje się w necie biuletyn "Tydzień w SEP" ! 

Mam honor być jego redaktorem naczelnym od początku bieżącego ro-

ku. W jubileuszowym, 250 wydaniu napisałem tak: Na jego stronach 

opisujemy to, co się dzieje w strukturach SEP tj. spotkania, konferen-

cje, sympozja, konkursy, targi, wystawy; te o charakterze naukowo-

technicznym, ale także te koleżeńskie i organizacyjne. Informujemy 

o pracach władz SEP. O ciekawych lekturach, nowych wydawnic-

twach, a także o naszych wybitnych poprzednikach i ich dorobku, 

który nam pozostawili do dalszego kontynuowania ich dzieła. Te 250 

wydań newslettera, to także efekt współpracy jego redakcji ze wszyst-

kim strukturami Stowarzyszenia, a także potrzeby wzajemnego infor-

mowania się, co robimy i czym się zajmujemy. Liczymy, że nadal tak 

będzie ! 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 

Janusz M. Kowalski 

Redaktor Naczelny Tygodnia w SEP 
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przymrużonym okiem 

 

 

Część sprawnościowa egzaminu kwalifikacyjnego do spółki zajmującej się eksploatacją oświetlenia ulicznego 

 

Reklama taśmy klejącej z przeznaczeniem dla ene-

getyków 

 

 

Stolica przemysłu oświetleniowego w Polsce 
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Stacja transformatorowa w głębokim ukłonie dla 

pracowników eksploatacji urządzeń energetycz-

nych. 

 

Zwycięzca dwóch konkursów: "BHP elektryka",  

oraz "Racjonalizatora elektryka" 

 

 

Elektryk po zakończeniu kwarantanny już pracuje 

 


