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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

Ciągle jeszcze wychodzimy z okresu pandemii. W czerwcu za-

równo biuro ZG SEP w Warszawie jak i szereg oddziałowych 

pracowały zdalnie lub z częściową obsadą. Trochę przyzwy-

czailiśmy się do pracy zdalnej. Ogólnopolskie spotkania odby-

wały się zdalnie, za pośrednictwem internetu. Podobnie było z 

ostatnią Radą Prezesów. Nasze biuro już funkcjonuje. Okres 

pandemii przyniósł ograniczenia w działalności egzaminacyjnej 

i szkoleniowej. Mimo ograniczeń przeprowadzono kilkadziesiąt 

egzaminów. Planowany wcześniej nasz piknik na powitanie lata 

został przesunięty chyba na okres po wakacjach. Ciągle bo-

wiem występują istotne ograniczenia w spotkaniach większej 

grupy osób. Będziemy obserwować rozwój sytuacji i podejmo-

wać stosowne decyzje mając na względzie nasze bezpieczeń-

stwo. 

Serdecznie pozdrawiam 

Zenon Lenkiewicz 
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Patron roku 2020 w SEP 

Profesor Józef Węglarz 

 Wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków, wybitny 
autorytet w dziedzinie projektowania, budowy i eksploatacji 
maszyn elektrycznych, zasłużony działacz Stowarzyszenia E-
lektryków Polskich, współtwórca Wydziału Elektrycznego w 
Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Politechni-ce 

Poznańskiej oraz współtwórca Wydziału Elektrycznego w 
Wieczorowej Szkole Inżynierskiej.Józef Węglarz urodził się 18 
lutego 1900 r. w Wiśniowej k. Dobczyc (woj. krakowskie), w 
rodzinie chłopów gospodarujących na 8 ha ziemi. W 1914 r. 
zdał, z wynikiem celującym, egzamin wstępny do gimnaz-jum 
w Myślenicach. Naukę mógł kontynuować dzięki wspar-ciu 
rodziny. Klasyczne gimnazjum im. św. Anny w Krakowie, do 
którego przeniósł się w 1918 r., ukończył w maju 1922 r., 
zdając maturę także z wynikiem celującym. Jako absolwent 
szkoły średniej mógł wybrać dwie wyższe szkoły techniczne, 
które już rozpoczęły działalność po odzyskaniu niepodleg-łości 
na terenie Polski i prowadziły zajęcia na kierunku elek-
trotechnika. Były to politechniki w Warszawie i we Lwowie. W 
1929 r. uzyskał dyplom ukończenia studiów i tytuł inży-niera 
dyplomowanego Politechniki Gdańskiej. W tych la-tach, 

poprzedzających planowaną na rok 1929 Powszechną 
Wystawę Krajową, Poznań musiał bardzo szybko rozbudo-wać 
swoją sieć energetyczną na wszystkich poziomach na-pięć. 
Projektowano i budowano nowe linie napowietrzne i kablowe, 
stacje transformatorowo-rozdzielcze, a na Garba-rach 
budowano jedną z najnowocześniej-szych  w Polsce e-
lektrowni węglowych. Większość wtedy oddanych do użytku 
sieci i urządzeń elektrycznych dobrze służyło przez długie lata, 
a niektóre pracują do dziś. W roku akademickim 1928/ 1929 
podjął pracę jako wykładowca w Państwowej Szkole Budowy 
Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu (WSBMiE). Był 
współorganizatorem Wydziału Elektrycznego, tworząc Pra-
cownię Maszyn i Pomiarów Elektrycznych w budynku rekto-
ratu uczelni na poznańskiej Wildzie. Pracownia ta, ciągle 

modernizowana, służy do dziś studentom Politechniki Poz-
nańskiej jako Laboratorium Maszyn Elektrycznych. Absol-wenci 
nowego wydziału WSBMiE pracowali oczywiście nie tylko na 
terenie Poznania, ale także byli chętnie zatrudniani przy 
projektowaniu czy też budowie nowych inwestycji na terenie 
całej Polski. Prof. Józef Węglarz prowadził zajęcia nie tylko na 
swoim macierzystym wydziale. Wykładał przedmio-ty związane 
z elektrotechniką na Wydziale Budowy Maszyn WSBMiE. Przez 
pewien czas pracował równolegle w firmie Brown-Bovery. 
Józef Węglarz, jako zmobilizowany oficer Wojska Polskiego, 
walczył w kampanii wrześniowej jako podporucznik rezerwy w 
składzie armii Poznań. W czasie bitwy nad Bzurą dostał się do 
niewoli niemieckiej i został internowany w obozie jenieckim w 
Murnau, gdzie w 1940 r. powstało Koło Elektryków liczące 
blisko  40 oficerów. Po-czątkowo praca miała charakter 
konspiracyjny. Potem wy-kłady zostały zalegalizowane. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że dużym dynamizmem organi-
zacyjnym wyróżniali się właśnie elektrycy, a szczególnie człon-kowie 
Stowarzyszenia Elektryków. Dążyli oni z reguły do nadania życiu 
elektryków wojskowych za drutami form nawiązujących do 
bogatych tradycji SEP. Prof. Józef Węglarz mógł więc prowadzić 
działalność dydaktyczną w zakresie elektrotechniki, wygłaszając 
blisko 2000 wykładów. W gmachu rektoratu Politechniki Poznań-
skiej została wmurowana stosowna tablica pamiątkowa, odsło-nięta 
uroczyście w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej.   Po wojnie 
prof. Józef Węglarz, mimo wielu innych intratnych propozycji pracy w 
przemyśle, wrócił na swój, stworzony głównie przez Niego, Wydział 
Elektryczny do przemianowanej po wojnie Wyższej Szkoły na Szkołę 
Inżynierską. Został zatrudniony na stanowisku profesora 
tymczasowego, wykładowcy  i już w pierwszym po wojnie roku aka-
demickim 1945/1946 został dziekanem Wydziału Elektrycznego, pia-
stując to stanowisko do 1955 r., kiedy to SI została przekształcona w 
Politechnikę Poznańską. Kolejne awanse to: mianowanie na zastęp-cę 
profesora w 1954 r., stanowisko i tytuł docenta w roku 1957. Ty-tuł 
naukowy profesora i stanowisko profesora Józef Węglarz uzyskał w 
1968 r. Ponownie prof. Józef Węglarz został dziekanem Wydziału 
Elektrycznego na blisko dziesięć lat w roku 1960, będąc na tym sta-
nowisku do 1969 r. W okresie tworzenia poznańskiej Wyższej Szkoły 
Rolniczej prof. Józef Węglarz służył swoją pomocą, prowadząc także na 
tej uczelni wykłady z dziedziny elektrotechniki. Prof. Józef Węg-larz 
został w 1952 r. kierownikiem Katedry Maszyn Elektrycznych i pozostał 
na tym stanowisku do 1970 r., do momentu odejścia na emeryturę. 
Maszyny elektryczne to dziedzina, w której Profesor był uznanym 
autorytetem. Najwięcej publikacji i opracowań naukowych poświęcił 
maszynom asynchronicznym. Nowatorskie badania i pu-blikacje 
profesora dotyczyły także, aktualnego i dziś, problemu wy-korzystania 
maszyn asynchronicznych jako prądnic. Podsumowa-niem działalności 
dydaktycznej i naukowej profesora była mono-grafia „Maszyny 
elektryczne”, ukończona w 1962 r. i wydana przez WNT w 1964 r. Przez 
wiele lat był to jeden z podstawowych podręcz-ników akademickich z 
tej dziedziny, ale także kompendium wiedzy o maszynach elektrycznych 
dla praktyków. W 1968 r. ukazało się dru-gie, znacznie rozszerzone 
wydanie. Autor wykazał tu swoją daleko-wzroczność i przewidział, że w 
przyszłości technika półprzewodniko-wa będzie znajdowała coraz 
szersze zastosowanie m.in. do regulacji prędkości obrotowej i komutacji 
maszyn elektrycznych. Oczywiście ówczesny poziom wiedzy technicznej 
nie pozwolił przewidzieć wszystkich obecnych osiągnięć z dziedziny 
energoelektroniki.  Po przejściu na emeryturę w 1970 r. Profesora, 
przez wiele lat prowa-dził wykłady z maszyn elektrycznych i 
przewodniczył praktycznie do końca życia pracom Rady Naukowej 
Instytutu Elektrotechniki Prze-mysłowej Politechniki Poznańskiej. 

(opracowanie- ODDZIAŁ POZNAŃSKI SEP) 
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 Inteligentne stacje transformatorowe 
Producenci urządzeń dla energetyki bacznie ob-

serwują dynamicznie zminiającą się sytuację oraz 

potrzeby uczestników  rynku energii. Wynikiem 

takich obserwacji i analiz jest inteligentna stacja 

transformatorowa ( z ang. SPS), Stacja ta jest od-

powiedzią na pojawiające się oczekiwania od-

biorców energii elektrycznej, prosumentów oraz 

dystrybutorów. To rozwiązanie, które spełnia nie 

tylko dzisiejsze, ale jutrzejsze, przyszłe oczekiwa-

nia klientów. Stacja SPS, to inteligentny system 

składający się z kontenerowej stacji transforma-

torowej i magazynu energii, dedykowany do 

współpracy z system elektroenergetycznym. W 

SPS możemy magazynować energię z OZE, a tak-

że z sieci, gdy jest ona tania. To system samo-

dzielnie zadecyduje, kiedy oddać zmagazynowa-

ną energię, a kiedy korzystać z prądu z sieci tak, 

aby uzyskać dla nas jak największe korzyści i co 

ważne, zapewnić bezpieczeństwo ciągłości dos-

taw energii. 

Nowa stacja transformatorowa to odpowiedź na 

rosnące potrzeby rozwijającego się w Polsce ryn-

ku e-mobility, gdzie wraz ze wzrostem ilości po-

jazdów elektrycznych na naszych drogach pojawi 

się konieczność masowego ładowania ich baterii 

w tym samym czasie. funkcjonalna inteligentna 

stacja transformatorowa  to doskonałe rozwiąza-

nie dla biznesu gwarantujące ciągłość i wysoką 

jakość dostaw energii elektrycznej, z jednoczes-

nym obniżeniem jej ceny. Stacje tego typu mogą 

ze sobą współpracować. Wraz ze wzrostem ich 

ilości i rozpowszechnieniem zjawiska wzajemnej 

komunikacji niewątpliwie zwiększą bezpieczeń-

stwo całego systemu elektroenergetycznego. 

Stacja posiada hybrydowy magazyn energii, z 

przyłączami do źródeł OZE oraz ładowarek do 

pojazdów elektrycznych. To rozwiązanie integru-

jące funkcje rozdzielczo-dystrybucyjnej stacji z 

inwerterem dwukierunkowym oraz magazynem 

energii. 
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 Zalety inteligentnej stacji transformatorowej: 

 Poprawa współczynnika niezawodności zasilania, 
minimalizacja przerw w dostawach energii 

 Zwiększenie bezpieczeństwa zasilania obiektów 
użyteczności publicznej, szpitali oraz zapewnienie 
ciągłości procesów technologicznych w zakładach 
przemysłowych 

 Optymalizacja zapotrzebowania na energię z sieci 
elektroenergetycznej 

 Magazynowanie energii z sieci dystrybucyjnej (np. 
tańsza nocna taryfa) lub OZE z możliwością korzys-
tania z energii pochodzącej z OZE poza czasem ge-
neracji 

 

 Stabilizacja parametrów sieci po stronie niskiego 
napięcia (niweluje spadki napięć oraz częstotli-
wości, wygładzanie krzywej przebiegu obciąże-
nia dobowego) 

 Szybkie ładowanie pojazdów elektrycznych prą-
dem stałym DC lub przemiennym AC dzięki zabu-
dowanej, zintegrowanej ładowarce dużej mocy 

 Alternatywa dla rozproszonych systemów UPS 
(biurowce, zakłady przemysłowe) 

 Optymalizacja powierzchni zabudowy poprzez 
integrację rozproszonych systemów zasilania 

 Możliwość optymalnego doboru funkcjonalności 
stacji SPS w stosunku do indywidualnego zapo-
trzebowania klienta dzięki modułowości i skalo-
walności rozwiązania  

http://www.urzadzeniadlaenergetyki.pl/wp-content/uploads/2017/09/SPS_Vo1-z-opisami.jpg
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Farmy wiatrowe  

na Bałtyku 

Morze Bałtyckie to miejsce, gdzie 

zbudowano pierwszą na świecie 

morską elektrownię wiatrową - 

Vindeby o mocy 5 MW. Po 26 latach 

pracy została już rozebrana. 
 

 

Obecnie realizowane projekty  są stukrotnie 

większe i powstają w znacznie większej odleg-

łości od brzegu. W farmy wiatrowe na Bałtyku 

inwestują głównie Niemcy i Duńczycy, ale za 

kilka lat Polska może być równie silnym gra-

czem. Operator przesyłowy energii elektrycz-

nej PSE wydał warunki przyłączenia do sieci 

należącego do PGE projektu morskiej farmy 

wiatrowej Baltica 1. 
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W polskiej strefie Morza Bałtyckiego planowane 

jest wzniesienie około tysiąca siłowni wiatrowych. 

Farma  Balyica 1,ma mieć moc niemal 900 MW i 

według wstępnych założeń ruszy po 2030 r. Balti-

ca 1 jest jednym z trzech obszarów koncesyjnych, 

posiadanych przez PGE. Leży ok. 80 km od brzegu, 

na wysokości Łeby. 

 

 

 

Przewagą energetyki wiatrowej morskiej nad 

lądową jest wykorzystywanie wyższych 

pręd-kości wiatru (niska szorstkość terenu) 

oraz możliwość większego wykorzystania 

mocy, nie występuje także problem 

akceptacji społecz-nej. Morze Bałtyckie 

wydaje się bardzo cieka-wym obszarem dla 

morskich farm wiatrowych. Jeśli Polska 

zrealizuje plan przedstawiony w Polityce 

Energetycznej Państwa do 2040 roku, stanie 

się jednym z ważniejszych uczestników na 

europejskim  rynku offshore. Szwecja i Fin-

landia to z kolei państwa, gdzie bardziej niż 

na offshore stawia się na farmy wiatrowe na 

lądzie.  

 

PGE poinformowało, że oprócz technicznych 
warunków przyłączenia do sieci przesyłowej, 
projekt Baltica 1 ma już wydane pozwolenie 
lokalizacyjne – pozwolenie na wznoszenie 
sztucznych wysp, wyznaczające obszar zloka-
lizowania farmy na polskim obszarze Morza 
Bałtyckiego. PGE w ramach programu mors-
kiej energetyki wiatrowej pracuje nad trze-
ma projektami. Oprócz Baltica 1 są to Balti-
ca-2 - o mocy do 1498 MW, która ma warun-
ki przyłączenia i pozwolenie lokalizacyjne na 
budowę sztucznych wysp, oraz Baltica-3 , o 
mocy do 1045 MW – która ma podpisaną z 
PSE umowę przyłączeniową do sieci przesy-
łowej. Łącznie PGE planuje obecnie 3,5 GW 
mocy w morskich farmach wiatrowych. 
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Italo, to koleje dużych prędkości kursujące we 

Włoszech. Są to pociągi bardzo nowoczesne, należą 

do najszybszych w Europie. Zapewniają pasażerowi 

komfortową, bezpieczną i szybką podróż. Kursują 

do miast najchętniej odwiedzanych przez turystów. 

Pociąg Italo należy do włoskich linii Nuovo Tra-

sporto Viaggiatori (NTV), ale za jego produkcję 

odpowiada francuski koncern Alstom. Włoski pociąg 

oparty jest na modelu AGV (Automotrice Grande 

Vitesse). Italo przewozi maksymalnie 460 pasażerów 

w 11 wagonach, podzielonych na 3 klasy: pierwszą, 

biznes i ekonomiczną. Zależnie od klasy wagony 

noszą własne nazwy, odpowiednio: Club, Prima i 

Smart. Najdroższe miejscówki oferują skórzane 

siedzenia, darmowe Wi-Fi oraz montowa-ne w 

suficie monitory. 

Szybkie pociągi elektryczne 
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Pierwsza kolej dużej prędkości we współczesnym znaczeniu tego określenia 

powstała w Japonii. Linię kolejową Tokaido Shinkansen otwarto w 1964 roku. 

Pociągi zbudowane przez firmę Kawasaki Heawy Industries osiągały prędkości 

rzędu 200 km/h na trasie Tokio-Nagasaka-Kioto-Osaka. Za najszybszy komer-

cyjny pociąg uznawany jest chiński Maglev, który przewozi pasażerów z pręd-

kością około 600 km/h. Gdyby PKP zainwestowało w podobne maszyny, podróż z 

Gdańska do Warszawy trwałaby około 1,5 godziny, zamiast obecnych 5,5. Nad 

czym się obecnie pracuje? Nad koleją magnetyczną.1000 km/h – z taką pręd-

kością mają poruszać się superszybkie pociągi, nad którymi pracują Chińczycy. 

Na uniwersytecie Jiaotong w Chengdu trwają badania nad działaniem kolei mag-

netycznej w tubie próżniowej (czyli hyperloopa), które prawdopodobnie dadzą 

odpowiedź na to, jaka będzie przyszłość kolei. 
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 W pociągach szybkich ( nie na-

jszybszych) stosowane jest  z za-

sady napięcia zasilania 3 kV 

 Przy podniesionym jednym pan-

tografie, płyną przezeń prądy 

maksymalne 4000 A,co umożliwia 

jazdę z prędkością do 250 km/h.  

 Podstacje zasilające rozmiesz-

czone są co 12 km  

 Podstacje zasilane z linii WN 

prądem o napięciu 132 kV, 

 naciąg przewodów do 6880 daN; 

przekrój całkowity 610 mm2;  

 sieć trakcyjna, ze względu na 

dużą masę, jest podwieszona na 

bramkach a nie na słupach 

 Pociągi Italo kursujące z prędkością 300 km/h  

zasilane są napięciem 25 kV, 50 Hz  

 Wymagają  instalowania podstacji energetycz-

nych na trasie co 50 km  

 Możliwa częstotliwość kursowania pociągów w 

odstępach 5 min, 

 Jednostka nie ma tradycyjnej lokomotywy. Po-

biera moc do 12 MW i zasila 12 silników roz-

mieszczonych w każdym z wagonów,  co zapew-

nia jednostce szybkie przyśpieszenie 

  Pantograf w takiej jednostce stanowi bardzo 

istotny element. Kluczowym elementem są gra-

fitowe listwy ( dobry przewodnik o świetnych 

właściwościach ciernych ) ślizgające się po 

przewodach trakcyjnych. Ich trwałość określana 

jest na 50 tys, km co praktycznie wystarcza na 3 

tygodnie jazdy. Poddawane są dokładnym zabie-

gom eksploatacyjnym co 7 tys km.  

sposób zasilania 
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Super pociąg w Koszalinie 

200 km/h w 1935r 

 

Peron koszalińskiego dworca z pociągiem który osiągnął prędkość 200 km/h na trasie Koszalin-Słupsk 

 

Choć zdarzenie to nie ma nic wspólnego z energetyką, 

nie mogłem się oprzeć chęci przekazania tej informacji, 

jak sądzę większości mieszkańców Koszalina raczej nie 

znanej.  Wystarczy tylko pomyśleć że 85 lat po tamtym 

wydarzeniu jeździmy na tej trasie znacznie wolniej.  

Podziwiając w pełni tamto osiągnięcie, przedstawię 

parę dostępnych informacji. 



13 
 

 

 

  

 

 

Koszalińska fabryka samolotów 

Tuż przed I Wojną Światową 

wybudowano fabrykę samo-

lotów wojskowych przy któ-

rej powstała także szkoła pi-

lotów. Przedsiębiorstwo na-

leżące do berlińskiego wła-

ściciela Artura Mullera dzia-

łało pod nazwą LVG. 

 

Widok na koszalińską fabrykę AMBI 

 

 

Po zakończeniu I WŚ zaka-

zano Niemcom posiadania 

lotnictwa wojskowego.  Fa-

bryce groziła plajta. Jej właś-

ciciel przekwalifikował fir-

mę. Zawarła ona kontrakt na 

remont taboru kolejowego 

dla Niemieckich Kolei. Firma 

zmieniła nazwę na AMBI. 

 

 

Prototyp w trakcie budowy 

 

Doświadczenie w branży lotni-

czej dało ciekawą korzyść dla 

nowej firmy. To w jej biurze  

konstrukcyjnym powstał pro-

jekt super szybkiego pociągu z 

napędem lotniczym. Tu zbudo-

wano prototypowy pojazd  o 

nazwie Schinentorpedo. 
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Jednostka  odbyła jazdę próbną dnia 30 lipc 1935 roku na trasie Koszalin-Słupsk 

W jeździe tej wziął udział nawet burmistrz Koszalina. Pociąg osiągnął na trasie 

prędkość 200 km/h, co na tamte czasy było wspaniałym wyczynem. Niestety nie 

ma wiadomości na temat dalszych losów projektu. 

 

 

 

 

Materiały dotyczące jazdy 

próbnej jednostki. 
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ELEKTROWNIA ATOMOWA NA BIAŁORUSI 

 

Lokalizacja elektrowni 

Białoruskie ministerstwo energetyki poinfor-

owało parę  tygodni temu, że do powstającej 

elektrowni dostarczono już pierwszy ładunek 

paliwa jądrowego. Zaniepokojone tym władze 

Litwy wezwały Mińsk, by nie dokonywać zała-

dunku paliwa, zanim nie zostaną wdrożone 

wszystkie zalecenia międzynarodowych eks-

pertów dotyczące bezpieczeństwa nowo pow-

stałej siłowni jądrowej. Elektrownia atomowa 

w Ostrowcu, zlokalizowana 50 km od Wilna, 

składa się z dwóch rosyjskich bloków energe-

tycznych, których łączna moc ma wynieść do 

2,4 tys. megawatów. Siłownię buduje rosyjski 

Rosatom i jest ona finansowana w większości z 

kredytu udzielonego Mińskowi przez Moskwę. 

Według planów elektrownia ma produkować 

18 mld kilowatogodzin energii elektrycznej 

rocznie. 
 

https://www.forbes.pl/wiadomosci/rosjanie-zbuduja-elektrownie-atomowa-na-bialorusi/qgy4dmy
https://www.forbes.pl/wiadomosci/rosjanie-zbuduja-elektrownie-atomowa-na-bialorusi/qgy4dmy
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remont „naszej” elektrowni 

Elektrownia Dolna Odra należy do spółki PGE Gór-

nictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK).  W 

Elektrowni rozpoczął się kolejny etap moderni-zacji 

jednostek wytwórczych - zabudowa instalacji 

katalitycznego odazotowania spalin na bloku nr 7. 

Władze spółki poinformowały media, kontrakt za-

kłada  120 dni postoju remontowego bloku. Wyko-

nawca dokona m.in. wymiany wentylatorów spalin, 

modernizację obrotowych podgrzewaczy powietrza 

i wymianę kanałów spalin. Realizowane  projekty 

zapewnią dostosowanie do unijnych wymagań śro-

dowiskowych. Do 16 sierpnia 2021 roku wszystkie 

elektrownie należące do PGE GiEK  będą spełniały 

obowiązujące  normy. Na kotle bloku nr 6 Elektrow-

ni Dolna Odra, pierwszym poddanym modernizacji, 

zakończono już montaż zabudowy instalacji kata-

litycznego odazotowania spalin. Obecnie trwają, jak 

poinformowała PGE GiEK, przygotowania do uru-

chomienia zabudowanych urządzeń instalacji SCR-6 

oraz stacji magazynowania i dystrybucji wody amo-

niakalnej. Uruchomienie bloku nr 6 zaplanowano na 

drugą połowę czerwca 2020. 

 

Zespół  Elektrowni Dolna Odra, jest największą  na 

Pomorzu Zachodnim spółką produkującą  energię 

elektryczną.   

 

 

 

 

 

https://i.wnp.pl/d/34/74/67/347467.jpg
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Drewniana wieża wiatrowa 

 

 

Wnętrze drewnianej wieży 

 

Transport wieży  

 

Firma Modvion buduje pierwszą w Szwecji 
drewnianą wieżę wiatrową. Wieża została 
zbudowana pod koniec kwietnia na Szwedz-
kiej wyspie Björkö pod Göteborgiem. Kon-
strukcja ma wysokość 30 m i ma służyć do 
celów badawczych. Doświadczenia zebrane 
podczas eksploatacji wieży będą wykorzys-
tane w przyszłości podczas budowy wież na 
skalę komercyjną. 

 

 

Spośród wszystkich argu-

mentów, kwestionujących 

sens rozwoju energetyki 

wiatrowej bez wątpienia jed-

nym z najczęściej wskazy-

wanych jest energochłon-

ność procesu produkcji tur-

bin wiatrowych, a co za tym 

idzie emisja gazów cieplar-

nianych do środowiska. 

 

Drewno jest surowcem odnawialnym. 

Jego utylizacja nie wiąże się z żadnymi 

uciążliwymi dla środowiska procesami. 

Podczas produkcji wież z drewna zmniej-

szamy emisję dwutlenku węgla, a sama 

drewniana wieża stanowi magazyn CO2. 

Ponadto wykorzystanie drewna pozwoli 

ograniczyć koszty budowy turbin wiatro-

wych. Przełoży się to na obniżenie kosz-

tów energii z wiatru, która i tak jest o-

becnie jedną z najtańszych 
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Polska jest zobligowana do budowy 

infrastruktury paliw alternatywnych, 

czyli m.in.ogólnodostępnych stacji 

ładowania pojazdów elektrycznych, 

na mocy dyrektywy 2014/94/UE. 

Operatorzy sieci dystrybucyjnej stoją 

przed dużym i nietypowym zadaniem. 

Na mocy ustawy o elektromobilności 

muszą  zbudować setki punktów ła-

dowania pojazdów elektrycznych. 

 

Istotna dla sprawności budowy punktów 

ładowania jest dobra współpraca z gmi-

nami. OSD skrupulatnie realizują już nie-

typowe  dla branży zadania. Do końca 2020 

roku w 32 wybranych aglomeracjach w 

Polsce ma być rozmieszczonych m.in. 6 tys. 

punktów ładowania. Zgodnie z założeniami 

ustawy o elektromobilności pierwszeństwo 

w rozwoju infrastruktury miał mieć rynek. 

Jednakże, aby móc zrealizować na czas 

zobowiązania unijne obecnie zadania te 

realizują OSD oraz samorządy. 

 

Na terenie działania Taurona Dystrybucja 

punkty ładowania powstaną na terenie 14 

gmin. Do 31 grudnia 2020 ma ich powstać 

1340. Enea Operator poinformowała, że na 

obszarze jej działania jest pięć gmin 

objętych obowiązkiem ustawowym wska-

zującym, ile mają mieć punktów ładowania 

i do końca 2020 roku ma tam ich powstać 

750. 

 

 

 

 

 

http://wrc.net.pl/wp-content/uploads/2017/11/291005_resize_1200x659-e1510661252212.jpg
http://wrc.net.pl/wp-content/uploads/2017/11/38302-ladowanie_mobilne-e1510661330247.jpeg
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Energa uruchomiła szereg stacji 

ładowania samochodów elek-

trycznych. Większość z nich 

zlokalizowana jest na północy 

kraju, w regionach wypoczyn-

kowych, ale trafiła się też jedna w 

województwie mazowieckim – w 

Płocku. Operator ma w tej chwili 

43 stacje ładowania, większość z 

nich to słupki prądu prze-

miennego (AC). Energa dyspo-

nuje już 43 takimi obiektami, w 

ramach których udostępniane są 

w sumie 83 punkty ładowania. 
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uprawnienia 

zawodowe 

poradnik młodego 

elektryka 
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Rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, 

przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji: 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje 
i sieci elektroenergetyczne 
wytwarzające, przetwarzające, 
przesyłające i zużywające 
energię elektryczną 

  1. Urządzenia prądotwórcze 
przyłączone do krajowej sieci 
elektroenergetycznej bez 
względu na wysokość napięcia 
znamionowego; 

  2. Urządzenia, instalacje i sieci 
elektroenergetyczne o napięciu 
nie wyższym niż 1 kV; 

  3. Urządzenia, instalacje i sieci 
o napięciu znamionowym 
powyżej 1 kV; 

  4. Zespoły prądotwórcze 
o mocy powyżej 50 kW; 

  5. Urządzenia 
elektrotermiczne; 

  6. Urządzenia do elektrolizy; 

  7. Sieci elektrycznego 
oświetlenia ulicznego; 

  8. Elektryczna sieć trakcyjna; 

  9. Elektryczne urządzenia 
w wykonaniu 
przeciwwybuchowym; 

  10. Aparatura kontrolno-
pomiarowa oraz urządzenia 
i instalacje automatycznej 
regulacji; sterowania 
i zabezpieczeń urządzeń 
i instalacji wymienionych w pkt 
1-9. 

 

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, 
przetwarzające, przesyłające 

i zużywające ciepło oraz inne 

urządzenia energetyczne: 

  1. Kotły parowe oraz wodne na 
paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy 
powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami 
pomocniczymi; 

  2. Sieci i instalacje cieplne wraz 
z urządzeniami pomocniczymi, 
o przesyle ciepła powyżej 50 kW; 

  3. Turbiny parowe oraz wodne 
o mocy powyżej 50 kW, wraz 
z urządzeniami pomocniczymi; 

  4. Przemysłowe urządzenia 
odbiorcze pary i gorącej wody, 
o mocy powyżej 50 kW; 

  5. Urządzenia wentylacji, 
klimatyzacji i chłodnicze, o mocy 
powyżej 50 kW; 

  6. Pompy, ssawy, wentylatory 
i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW; 

  7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW 
oraz instalacje sprężonego powietrza 
i gazów technicznych; 

  8. Urządzenia do składowania, 
magazynowania i rozładunku paliw, 
o pojemności składowania 
odpowiadającej masie ponad 100 Mg; 

  9. Piece przemysłowe o mocy 
powyżej 50 kW; 

  10. Aparatura kontrolno-pomiarowa 
i urządzenia automatycznej regulacji 
do urządzeń i instalacji wymienionych 
w pkt 1-9. 

 

Grupa 3.  Urządzenia, instalacje i sieci 
gazowe wytwarzające, 
przetwarzające, przesyłające, 

magazynujące i zużywające paliwa 
gazowe: 

  1. Urządzenia do produkcji paliw 
gazowych, generatory gazu; 

  2. Urządzenia do przetwarzania 
i uzdatniania paliw gazowych, 
rozkładnie paliw gazowych, urządzenia 
przeróbki gazu ziemnego, 
oczyszczalnie gazu, rozprężalnie 
i rozlewnie gazu płynnego, 
odazotownie, mieszalnie; 

  3. Urządzenia do magazynowania 
paliw gazowych; 

  4. Sieci gazowe rozdzielcze 
o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa 
(gazociągi i punkty redukcyjne, stacje 
gazowe); 

  5. Sieci gazowe przesyłowe 
o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa 
(gazociągi, stacje rozdzielcze, tłocznie 
gazu); 

  6. Urządzenia i instalacje gazowe 
o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa; 

  7. Urządzenia i instalacje gazowe 
o ciśnieniu powyżej 5 kPa; 

  8. Przemysłowe odbiorniki paliw 
gazowych o mocy powyżej 50 kW; 

  9. Turbiny gazowe; 

  10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, 
urządzenia sterowania do sieci, 
urządzeń i instalacji wymienionych 
w pkt 1-9. 

 

Elektryk, gazownik, ciepłownik który chce pracować  

przy eksploatacji urządzeń lub sprawować dozór nad 

pracą innych osób, winien posiadać kwalifikacje spraw-

dzone podczas egzaminu. Potwierdzeniem posiadanych 

kwalifikacji jest świadectwo kwalifikacyjne. Nasz 

Oddział posiada komisję uprawnioną do przeprowa-

dzania egzaminów. 
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Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, 

które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla: 

następujących rodzajów prac i stanowisk pracy: 

Eksploatacji, do których zalicza się stanowiska osób wykonujących 

prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu 

i kontrolno-pomiarowym. 

Dozoru, do których zalicza się stanowiska osób kierujących 

czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz 

stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

 

Eksploatacji (E) 

dla osób wykonujących 

prace w zakresie obsługi, 

konserwacji, remontów, mon-

tażu i kontrolno-pomiarowym. 

 

Dotyczy to : 

 Zasad budowy, działania 
oraz warunków 
technicznych obsługi 
urządzeń, instalacji i sieci, 

 Zasad eksploatacji oraz 
instrukcji eksploatacji 
urządzeń, instalacji i sieci, 

 Zasad i warunków 
wykonywania prac 
kontrolno-pomiarowych 
i montażowych, 

 Zasad i wymagań 
bezpieczeństwa pracy 
i ochrony 
przeciwpożarowej oraz 
umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy, 

 Instrukcji postępowania 
w razie awarii, pożaru lub 
innego zagrożenia 
bezpieczeństwa obsługi 
urządzeń lub zagrożenia 
życia, zdrowia 
i środowiska; 

 

 

Dozoru (D) 

dla  osób kierujących czynnoś-

ciami osób wykonujących prace 

w zakresie eksploatacji oraz spra-

wujących nadzór nad eksploatac-

ją urządzeń, instalacji i sieci. 

Dotyczy to: 

 Przepisów dotyczących przyłą-
czania urządzeń i instalacji do 
sieci, dostarczania paliw i  e-
nergii oraz prowadzenia ruchu 
i eksploatacji urządzeń, insta-
lacji i sieci, 

 Przepisów i zasad postępowa-
nia przy programowaniu pracy 
urządzeń, instalacji i sieci, z  
uwzględnieniem zasad racjo-
nalnego użytkowania paliw 
i energii, 

 Przepisów dotyczących eksplo-
atacji, wymagań w zakresie 
prowadzenia dokumentacji 
technicznej i eksploatacyjnej 
oraz stosowania instrukcji eks-
ploatacji urządzeń, instalacji 
i sieci, 

 Przepisów dotyczących 
budowy urządzeń, instalacji 
i sieci oraz norm i warunków 
technicznych , jakim powinny 
odpowiadać te urządzenia, 
instalacje i sieci, 

 Przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej, 
z uwzględnieniem udzielania 
pierwszej pomocy oraz wyma-
gań ochrony środowiska, 

 Zasad postępowania w razie a-
warii, pożaru lub innego zagro-
żenia bezpieczeństwa ruchu u-
rządzeń przyłączonych do sieci 

 Zasad dysponowania mocą 
urządzeń przyłączonych do 

Eksploatacji i dozoru (E+D) 

dla osób kierujących i 

wykonujących prace 

Dotyczy to czynności: 

 Mających wpływ na zmiany 
parametrów pracy obsługi-
wanych urządzeń, instalacji 
i sieci z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa i wymagań 
ochrony środowiska - w  za-
kresie obsługi; 

 Związanych z zabezpiecze-
niem i utrzymaniem należy-
tego stanu technicznego 
urządzeń, instalacji i sieci 
w zakresie konserwacji; 

 Związanych z usuwaniem u-
sterek, uszkodzeń oraz re-
montami urządzeń, instalacji 
i sieci w celu doprowadzenia 
ich do wymaganego stanu te-
chnicznego w zakresie re-
montów; 

 Niezbędnych do instalowania 
i przyłączania urządzeń, in-
stalacji i sieci w zakresie 
montażu; 

 Niezbędnych do dokonania 
oceny stanu technicznego, 
parametrów eksploatacyj-
nych, jakości regulacji i  
sprawności energetycznej 
urządzeń, instalacji i sieci 
w zakresie kontrolno-
pomiarowym. 

 



24 
 

  

 



25 
 

 

 

  

 

Instalacje fotowoltaiczne stają 

się standardem na dachach do-

mów jednorodzinnych, fabryk 

czy na gruncie. Można jednak 

coraz częściej dostrzec je rów-

nież na balkonach. Jest to z 

pewnością obszar działania 

paskonatów których będzie 

coraz więcej, a niektórzy wierzą, 

że "solarowe balkony" już 

niebawem nikogo dziwić nie 

będą. 

 

fotowoltaika  

 na balkonie 

Firmy zajmujące się fotowoltaiką są raczej 

sceptyczne w podejściu do instalacji paneli 

na balkonie. Jest to niewielkie dla nich 

przedsięwzięcie. Koszty są spore a przy 

tym czas na załatwianie formalności ze 

spółdzielnią jest długi i szanse uzyskania 

zgody oceniane są nisko. Pozwolenie bu-

dowlane natomiast nie jest wymagane, chy-

ba że panele będą miały wysokość powy-

żej 3 metrów. 

 

Jednym z polskich pionierów umieszcze-

nia paneli fotowolataicznych na balkonie 

był pan Beniamin Broniek z Katowic, który 

umieścił panele na swoim balkonie pod 

koniec 2019 roku. W mediach opowiadał, 

że cała inwestycja kosztowała go 2,5 tys. 

Sam jednak zajmuje się tym zawodowo, 

więc nie musiał płacić fachowcom. Zwykle 

balkonowa instalacja kosztuje około 4 tys. 

zł. W sfinansowaniu takiej inwestycji nie 

pomoże państwo. Jak słyszymy w Minis-

terstwie Klimatu, dofinansowanie w ra-

mach programu "Mój prąd" dotyczy domów 

wolnostojących, ale już nie bloków. Stąd 

tego rodzaju instalacje można uznać za 

ciekawostkę. 
 

 

https://www.money.pl/gospodarka/moj-prad-przecietna-wielkosc-elektrowni-slonecznej-w-polskim-domu-56-kw-6514978974591105v.html
https://www.money.pl/gospodarka/moj-prad-przecietna-wielkosc-elektrowni-slonecznej-w-polskim-domu-56-kw-6514978974591105v.html
https://www.money.pl/gospodarka/drewniane-domy-to-sposob-na-kryzys-przekonuja-producenci-w-polsce-maja-niebawem-stanac-cale-osiedla-6507950432438401a.html
https://www.money.pl/gospodarka/drewniane-domy-to-sposob-na-kryzys-przekonuja-producenci-w-polsce-maja-niebawem-stanac-cale-osiedla-6507950432438401a.html
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DUŃCZYCY PIONIERAMI 

 

Wielu osobom Dania kojarzy się z wiatrakami, tymi 

stojącymi na lądzie. Duńczycy są pionierami farm wia-

trowych instalowanych na morzu.  Pierwsza na świecie 

morska farma wiatrowa o mocy 4,95 MW Vindeby 

została zbudowana w 1991 roku, w odległości 1,8 km 

od brzegu, na głębokościach 2–7 metrów, niedaleko 

miejscowości Lolland, położonej w południowo-

wschodniej Danii. Została zaprojektowana jako projekt 

demonstracyjny, który miał udowodnić, że jest możli-

we wytwarzanie zielonej energii na morzu. Elektrow-

nia miała 11 turbin, model B35/450 o jednostkowej 

mocy 0,45 MW, które wyprodukowała firma Bonus 

Energa (od 2004 roku należy do koncernu Siemens 

Wind Power, będącego jednym z globalnych liderów w 

budowie morskich turbin wiatrowych. Podczas całego 

swojego okresu pracy farma wiatrowa Vindeby wyge-

nerowała 243 GWh energii elektrycznej. Odpowiada to 

takiej ilości energii, jaką siedem największych morskich 

turbin wiatrowych może wygenerować w ciągu jedne-

go roku lub energii generowanej przez 17 dni przez 

DONG Energy – Hornsea Onei. Jedna z turbin wiatro-

wych została umieszczona w Duńskim Muzeum Energii 

i stała się częścią wystawy w Energimuseet. 

 

 

Miejsce lokalizacji farmy wiatrowej Vindeby 

Po 26 latach użytkowania DONG Energy (od 2017 

roku Ørsted) podjęła decyzję o likwidacji farmy wia-

trowej. W marcu 2017 roku rozpoczęto demontaż 

jedenastu turbin wiatrowych. Rozebrano turbiny, 

rozbito betonowe fundamenty. Wszystkie elementy 

turbin wiatrowych i fragmenty fundamentów prze-

wieziono na brzeg do portu w Nyborg W 1997 roku 

Duński Urząd Energetyki opracował i opublikował 

 Plan Działania Na Rzecz Morskich Turbin Wiatro-

wych. Było to możliwe dzięki danym o obszarach z 

dogodnymi warunkami wiatrowymi, które zebrano 

po zrealizowaniu tego i innych projektów. W Danii 

można zbudować farmy o łącznej mocy do 4600 

MW, które w całości pokryją krajowe zużycie energ-

ii elektrycznej 

 

 

Zdjęcia z instalacji i demontażu farmy wiatrowej Vindeby 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turbina_wiatrowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nyborg
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Elektrownia wodna zlokalizowana w Rościnie w pobliżu 

Białogardu, uznawana jest za pierwszą   na świecie  

podwodną elektrownię  wodną. Zbudowana została w 

latach 1935–1936 na rzece Parsęcie funkcjonowała do 

2013 r. Jest to elektrownia przepływowa, w której wo-

da nie jest piętrzona przed stopniem. Oznacza to, że 

ilość wody dochodzącej do elektrowni i stopnia jest 

równa ilości wody przechodzącej przez elektrownię i 

stopień. Zapora, wykonana z betonu, ma szerokość 22 

m i wysokość około 4 m. W jej wnętrzu znajdują się 

pomieszczenia elektrowni. Turbiny Kaplana  umieszczo-

ne poniżej poziomu dna rzeki napędzają dwa  generato-

ry o mocy 120 kW każdy. Po wojnie nieczynna, urucho-

miona ponownie w 1975 roku. Remont generatora wy-

konała Politechnika Gdańska. Zapora stanowi istotną 

przeszkodę wodną na Parsęcie, utrudniającą migracje 

ryb łososiowych do miejsc tarliskowych. Istniejąca  

przepławka ma wadliwą konstrukcję. W latach 2013-

2014 obiekt przeszedł modernizację. Zakres robót bu-

dowlanych obejmował prace niemal jak przy budowie 

nowej elektrowni. W wyniku modernizacji oryginalny 

obiekt przestał istnieć 

 

 

Pierwsza na świecie podwodna elektrownia wodna 

Ostatnio jeden z wieloletnich pracowników e-

lektrowni, pasjonat historii, kolega Zbigniew 

Giszczak  znalazł w archiwum film z budowy 

tejże elektrowni. Z przesłanego nam filmu 

zrobiono szereg zdjęć które prezentujemy 

poniżej.   

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_wodna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pars%C4%99ta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turbina_Kaplana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Generator_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Generator_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wat
https://pl.wikipedia.org/wiki/1975
https://pl.wikipedia.org/wiki/Politechnika_Gda%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarlisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przep%C5%82awka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_podwodna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_wodna
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ciekawostki 

dziadka 

elektryka 
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Stacja transformatorowa w bunkrze. 

 

Elektryczna atrakcja w Gdańsku to stacja 

transformatorowa bunkier. Obiekt wy-

budowano w 1943 w ramach ochrony 

przed nalotami aliantów .Ze szczeliny od 

strony wschodniej wychodziły przewody 

trakcyjne. Obiekt mógł także w razie po-

trzeby służyć jako zasilanie kilku stacji 

pomp zlokalizowanych w okolicach mia-

sta na wypadek uszkodzenia głównej 

trakcji energetycznej z miasta (chociaż 

większość stacji posiadała awaryjnie 

własne agregaty).Kształt obiektu zabez-

piecza przed bezpośrednim trafieniem 

bombą . Ciekawostką jest fakt posado-

wienia fundamentów na podmokłym 

terenie aż na głębokości około 7 metr-

ów zabezpieczających przed "wywró-

ceniem obiektu od fali uderzeniowej lub 

wbicia się bomby w ziemię przy ścianie 

obiektu (patrz schrony "Wilczego Szańca 

w Gierłoży także budowanych na terenie 

bagiennym!!) Obiekt sztuki fortyfikacyj-

nej unikalny w skali kraju i zasługujący na 

ochronę. Wpisany przez służby o-chrony 

zabytków PKZ w maju 2011. 

 

 

Pierwszy zastosowany w praktyce licznik z pomiarem pow-

stałej podczas elektrolizy cieczy skonstruował w 1900 r. Ar-

thur Wright. Był to elektrolityczny licznik rtęciowy. Najwięk-

sze znaczenie i zastosowanie zyskały liczniki rtęciowe wypro-

dukowane przez niemiecką firmę Schott & Genossen. Prawie 

całą objętość licznika wypełnia elektrolit, którym jest roz-

twór jodku rtęci i jodku potasu. Przy przepływie prądu wy-

dziela się ona właśnie na katodzie, spadając małymi krop-

lami do rurki pomiarowej. Masa rtęci na anodzie zmniejsza 

się dokładnie o masę spływającą do rurki, której skala ozna-

czona jest w amperogodzinach (Ah) lub częściej w kilowato-

godzinach (kWh). Po osiągnięciu zakresu pomiarowego, licz-

nik należy przechylić w taki sposób, aby wydzielona rtęć 

przepłynęła z powrotem do komory anodowej. Zostaje on 

wyzerowany i przygotowany do dalszej pracy.  
 

Rtęciowy licznik energii elektrycznej 
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Liczniki energii elektrycznej 

 

Niemiecka reklama 

elektrycznego sprzętu 

gospodarstwa domowego 

z roku 1911. Był to okres 

silnej konkurencji energii 

elektrycznej z gazem. 

 

Plakat łączący politykę z 

elektrycznością. 
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Postać może skuteczniejsza od tabliczki ostrzegawczej na budynku stacji transformatorowej 

 

  

Chłodzenie złącza kablowego 
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