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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

Zapewne z przykrością obserwujecie sytuację w stowarzysze-

niu, znacznie odmienną od dobrze nam znanej z ubiegłego 

roku. Nie mamy praktycznie imprez z większym udziałem na-

szych członków. Tradycyjnie były to imprezy w terenie wliczaj-

ąc w to wyjazdy techniczne czy integracyjne. Nie chcemy ryzy-

kwać i narażać na grożące niebezpieczeństwo związane 

oczywiście z COVID-19. W dalszym ciągu zachęcam do pracy w 

niewielkich grupach i to głównie na szczeblu naszych kół. 

Oczekujemy na ciekawe inicjatywy w Waszych kołach. Przy 

interesujących pomysłach działalności będziemy Was wspierać 

także finansowo. Warunkiem jest wcześniejsze formalne zgło-

szenie przedsięwzięcia i jego akceptacja przez Zarząd Oddzia-

łu. 

Serdecznie pozdrawiam. 

Zenon Lenkiewicz 
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Nowość w TAURONIE 
TAURONU opracował system awaryjnego 

przywracania zasilania poprzez czasowe zasto-

sowanie lekkiego modułowego systemu 

słupów tymczasowych używanych do szybkie-

go budowania konstrukcji wsporczych. W całej 

spółce, w czterech lokalizacjach zdeponowa-

nych jest osiem słupów tymczasowych wyso-

kiego napięcia. Ta technologia jest stosowana 

dość często i zawsze tam, gdzie należy pod-

trzymać zasilanie na czas odbudowy uszko-

dzonych stałych elementów linii. Jest to nie-

standardowe podejście i innowacyjność te-

chnologiczna przy pozornie rutynowych pra-

cach. Dzięki zastosowaniu systemów lekkich 

słupów kompozytowych w miejscu uszkodzo-

nej sieci w bardzo krótkim czasie udaje się 

przywracać zasilanie na terenach po wystą-

pieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych 

lub uszkodzeń mechanicznych sieci. 

 

Taka sytuacja wystąpiła podczas niedawnej a-

warii w okolicach Krakowa. Podczas prac bu-

dowlanych operator koparki z firmy zewnętrz-

nej uderzył w konstrukcję słupa kratowego 

linii  średniego napięcia. Uderzenie było na ty-

le silne, że słup przewrócił się, a cała linia zos-

tała wyłączona. W efekcie część okolicznych 

klientów została bez prądu. Większość klien-

tów została zasilona  z innego GPZ. W przy-

padku przepompowni ścieków nie było jednak 

takiej możliwości. Skorzystano z tymczaso-

wych  słupów przeznaczonych dla linii 110 kV 

które zastosowanow tej awarii na linii SN. Słu-

py te mają konstrukcję kratową modułową, a 

ich montaż jest bardzo szybki. Po tych pra-

cach odbudowano przewody i zasilono prze-

pompownię. 
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Węgiel w UE 
Produkcja energii elektrycznej z węgla w UE w ostatnich latach 

 

 

Odnawialne źródła energii po raz pierwszy 

wyprzedziły węgiel, ropę i gaz w produkcji 

energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Pol-

ska niestety ma największy udział węgla w 

produkcji energii elektrycznej w całej Unii 

Europejskiej. OZE wytworzyły 40% energii 

elektrycznej w Unii Europejskiej w pierwszej 

połowie 2020 roku. Wyprzedziły tym samym 

paliwa kopalne, które stanowiły 34%. Z po-

wodu COVID-19 zapotrzebowanie na energię 

elektryczną w UE spadło o 7%. Jednocześnie 

produkcja ze źródeł odnawialnych wzrosła o 

11%, głównie za sprawą nowych instalacji 

wiatrowych i słonecznych. Udział w rynku e-

nergii wiatrowej zwiększył się z 13% w 2016 

roku do blisko 21% w pierwszej połowie 2020 

roku. Przykładowo, w Danii 64% energii elek-

trycznej pochodzi z wiatru i słońca. 

 

Polska nie ma harmonogramu wycofywania 

węgla oraz nie podpisała się jak dotąd pod 

unijnym celem neutralności klimatycznej do 

2050 roku. Mimo to, Bruksela ustostępniła 

Polsce 50% z możliwych do uzyskania fundu-

szy unijnych przeznaczonych na pomoc kra-

jom w odejściu od paliw kopalnych. Polska 

była jednym z krajów UE najbardziej dotknię-

tym spadkiem popytu na energię elektryczną. 

Ceny energii elektrycznej w Polsce są na dru-

gim miejscu pod względem wysokości w Eu-

ropie 
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  Czy boimy się atomu? 
Na początku września 2020 r. Minister-
stwo Klimatu przedstawiło projekt Po-
lityki Energetycznej Polski do 2040 r. z 
której wynika, że w Polsce mają pow-
stać bloki jądrowe o mocy ok. 6-9 GW. 
W sierpniu 2020 r. przedstawiono pro-
jekt nowelizacji Programu Polskiej E-
nergetyki Jądrowej (PPEJ), który zakła-
da nabycie przez Skarb Państwa 100 
proc. udziałów w spółce PGE EJ1. Z in-
formacji podanych przez Ministerstwo 
Klimatu wynika, że za budową elek-
trowni jądrowej opowiedziało się 57 
proc. badanych, 20 proc. jest przeciw-
nych a 23 proc. nie ma zdania w tej 
sprawie. 

 

 

 Zdecydowana większość badanych - 83 
proc. - uznała, że potrzebne są ogólno-
polskie szerokie działania informacyj-
no-edukacyjne przekazujące społeczeń-
stwu aktualną, obiektywną i rzetelną 
wiedzę z zakresu energii i energetyki 
jądrowej. Tylko 7 proc. badanych uzna-
ło, że takie działania są niepotrzebne a 
10 proc. nie miało w tej kwestii zdania. 

 

Badania zostały przeprowadzone przez IMAS International na 

próbie 2028 Polaków w wieku 18-64 lata, zrealizowane tech-

niką CAWI (wypełnienie ankiety elektronicznej) w terminie od 

31 lipca do 12 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

 

Na początku września 2020 r. Ministerstwo Klimatu przedsta-

wiło projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. z której 

wynika, że w Polsce mają powstać bloki jądrowe o mocy ok.   

6-9 GW, co ma kosztować około 150 mld zł.  
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EUROPA 
 

 

Atom- trend światowy 

Elektrownie jądrowe dużej mocy budowane są w 

Europie. W końcu 2019 roku pracowało w 14 kra-

jach 126 bloków jądrowych o mocy 116 GW, które 

dostarczały 26% produkowanej w UE energii e-

lektrycznej, a dalsze bloki były w fazie planowa-

nia i budowy. Wiodącą rolę w budowie nowych 

elektrowni jądrowych w UE gra firma EDF, która 

zbudowała i eksploatuje 58 reaktorów dużej mo-

cy we Francji i opracowała wiodący reaktor III 

Generacji – Europejski Reaktor Ciśnieniowy EPR o 

mocy 1600 MW. Sprzedaż tego reaktora do EJ 

Olkiluoto w Finlandii zapoczątkowała obecny re-

nesans energetyki jądrowej, a uruchomienie tego 

reaktora oczekiwane jest na początku 2021 roku. 

Reaktor EPR budowany jest też we Francji 
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USA 

 

Stany Zjednoczone rozpoczęły odbudowę swojego 

przemysłu jądrowego, zarówno w obszarze EJ, jak i 

zdolności produkcji urządzeń, około 2005 roku. Nie-

stety „rewolucja łupkowa”, pseudoliberalizacja rynków 

energii i nieprzemyślana polityka wdrażania OZE po-

przez nadmierne dotacje i inne formy uprzywilejowa-

nia, spowodowały, że z listy kilkudziesięciu nowych 

projektów jądrowych realizacji doczekały się tylko 

dwie, tj. para bloków AP1000 w EJ Vogtle i para takich 

samych reaktorów w EJ VC Summer. Obie inwestycje 

musiały wziąć na siebie ciężar odbudowy kompetencji 

amerykańskiego przemysłu jądrowego, które zostały 

utracone mniej więcej w okresie 1990-2010. Nic więc 

dziwnego, że budowom towarzyszyły problemy, opóź-

nienia i znaczące wzrosty kosztów. Głównym powo-

dem tego stanu rzeczy był fakt, że generalni wykonaw-

cy nie mieli aktualnego doświadczenia lub w ogóle nie 

posiadali kompetencji w zarządzaniu budową EJ – cze-

go przykładem był Westinghouse, który jako biuro 

konstrukcyjne posiada kompetencje i wieloletnie doś-

wiadczenie w projektowaniu EJ, natomiast nigdy nie 

zajmował się generalnym wykonawstwem. 

 

 

ROSJA I CHINY 

 

Rosja i Chiny traktują rozwój energetyki jądro-

wej jako podstawę swej strategii energetycznej 

i dążą do eksportu swych reaktorów, by zyskać 

wpływ na i na politykę w innych krajach. W Chi-

nach pracuje 48 reaktorów, a dalszych 11 jest w 

budowie. Głównym powodem podjęcia inten-

sywnego programu budowy energetyki jądro-

wej opartej na wielkich reaktorach było zanie-

czyszczenie atmosfery w Chinach produktami 

spalania węgla, ale po rozwinięciu własnych 

konstrukcji reaktorowych Chiny weszły na rynek 

międzynarodowy i zamierzają ekspor-tować 

swoje reaktory do innych krajów. Łączna moc 

pracujących, budowanych i zaplanowa-nych 

reaktorów dużej mocy w Chinach wyniosła w 

kwietniu 2020 r. 108,700 MWe, co przewyż-sza 

moc pracujących w USA reaktorów równą 

105,120 MW. Rosja planuje intensywną rozbu-

dowę własnej energetyki jądrowej i stała się 

wiodącym eksporterem reaktorów. Na bazie 

reaktora VVER-1000/V320 dwa ośrodki reak-

torowe - w Leningradzie i w Moskwie - opraco-

wały reaktory III generacji, wyposażone w czte-

ry systemy bezpieczeństwa oraz chwytacz rdze-

nia, najpierw typu V-491 a następnie typu TOI o 

mocy 1200 MW. Najnowszy plan rozwoju ener-

getyki w Rosji podaje, że udział energetyki ją-

drowej w 2030 roku wynieść od 25 do 30%, w 

2050 45-50% i w końcu XXI wieku 70-80%. 

Rosatom eksploatuje obecnie 35 reaktorów w 

Rosji o łącznej mocy 28 GWe i ma zamówienia 

na 36 bloków jądrowych w 12 krajach. 
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Światowa produkcja energii elektrycznej z elektrowni atomowych 

 

Obecnie USA wraz z Kanadą prowadzą dość 

intensywne praca nad nowymi technologia-

mi, zapowiadają ich wzmocnienie i wydaje 

się, że mają szansę w niedalekiej przyszłości 

nawiązać równorzędną rywalizację z Rosją i 

Chinami. Od kilkudziesięciu lat badane są 

inne technologie,  w tym reaktorów zasila-

nych wypalonym paliwem ze współczes-

nych elektrowni jądrowych. Jedynie nielicz-

ne koncepcje są faktycznie nowe i ze swej 

istoty wymagają aby reaktory były małe, a 

przykładami z USA są projekty mikroreakto-

rów. Władze Stanów Zjednoczonych 

zezwoliły firmie NuScale na budowę mini-

reaktorów jądrowych. 12 takich konstrukcji 

zasili sieć energetyczną stanu Idaho. 

Mini-reaktory jądrowe firmy NuScale będą 

posiadały konstrukcję modułową. Rdzeń 

reaktora, stabilizator ciśnienia i wytwornica 

pary umieszczone będą w jednym zbiorni-

ku, pełniącym jednocześnie rolę obudowy 

bezpieczeństwa. Wymiary takiego reaktora 

to 25 m wysokości i 4,6 m średnicy, a waga 

to 450 ton. Jeśli zaś chodzi o jego wydaj-

ność, to wynosi ona 50 MWe (brutto). 12 

takich konstrukcji złoży się na pierwszą mi-

ni-elektrownię jądrową, której wydajność 

wynosić ma ok. 600 MWe (brutto). Co wię-

cej, wszystkie komponenty potrzebne do 

konstrukcji reaktorów mają być produko-

wane na linii montażowej, co według Nu-

Scale ma zagwarantować całkiem sprawne 

tempo konstrukcji samych reaktorów. 
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Przykładowa instalacja baterii w systemie fotowoltaiki 

fotowoltaika 

i 

akumulatory 
Wymagania, które stawia się akumulatorom stoso-

wanym w instalacjach fotowoltaicznych są nieco inne 

jak w przypadku akumulatorów używanych w elek-

troenergetyce czy też telekomunikacji. W kontekście 

charakteru działania instalacji fotowoltaicznej należy 

mieć na uwadze pracę akumulatora w trybie buforo-

wym, z rzadkim pozostawaniem w stanie całkowite-

go naładowania. Istotna jest ciągła praca cykliczna 

oraz założenie czasu wyładowań wynoszącego do 

100 h. Zwraca się uwagę na pracę akumulatora w 

szerokim zakresie temperatur oraz okresy pomiędzy 

doładowaniami liczone w dniach. W instalacjach fo-

towoltaicznych bardzo często zastosowanie znajdują 

akumulatory bazujące na technologii AGM (ang. Ab-

sorbed Glass Mat). Cały elektrolit jest skupiony w se-

paratorach stanowiących maty z włókna szklanego, 

które umieszczone są pomiędzy ołowiowymi płytami 

akumulatora. Jest więc wyeliminowana możliwość 

wycieku elektrolitu z uszkodzonego mechanicznie 

akumulatora. W systemie uszczelnienia akumulato-

rowego wykonanego w technologii AGM przewidzia-

no jednokierunkowy zawór ciśnieniowy (VRLA), który 

otwiera się wraz z nadmiernym wzrostem ciśnienia 

nagromadzonych gazów. Należy podkreślić, że do ta-

kiego zjawiska może dojść chociażby podczas przeła-

dowania akumulatora. Taka konstrukcja zapewnia u-

trzymywanie wysokiej sprawności procesu tzw. re-

kombinacji wewnętrznej, charakterystycznej dla całej 

grupy akumulatorów VRLA. Ważne jest, że akumula-

tor może być montowany w dowolnej pozycji. Przy 

doborze akumulatora należy pamiętać, że celem 

przedłużenia jego trwałości pokrycie zapotrzebowa-

nia na energię warto uwzględnić ze stuprocentowym 

zapasem. Tym sposobem zostanie wyeliminowane 

zjawisko głębokiego rozładowania 

Mówi się o dwóch cyklach pracy reali-

zowanych w akumulatorach. Jeden z nich 

stanowi ładowanie, a więc akumu-lator 

pełni rolę odbiornika energii elek-

trycznej. We wnętrzu akumulatora e-

nergia elektryczna jest przetwarzana na 

energię chemiczną. W drugim cyklu pracy 

energia elektryczna jest pobie-rana, a 

akumulator stanowi wtedy źródło prądu 

elektrycznego na skutek przemiany 

energii chemicznej na elek-tryczną. Pobór 

energii z akumulatora prowadzi do 

stopniowego rozładowa-nia akumulatora. 

Warto zwrócić uwagę na uboczne, a 

zarazem nieodwracalne reakcje 

zachodzące w akumulatorze. To właśnie 

w efekcie ich występowania akumulator 

traci swoje parametry 
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Kto jest lepszym 

właścicielem 

sieci energetycznej? 
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Na to pytanie nie ma oczywiście jednoznacznej odpo-

wiedzi. Warto jednak na ten problem spojrzeć z lotu 

ptaka. Wielcy teoretycy zarządzania oczywiście mają 

różne  poglądy na ten temat i w audytach zawsze znaj-

dą argumenty na udowodnienie chyba każdej tezy. 

Mnie jednak podoba się logiczne spojrzenie przez 

pryzmat interesów właściciela urządzeń. Przed laty 

kraje zachodnie zapatrzone we własność prywatną z 

ochotą odstępowały sieć energetyczną w miastach w 

ręce prywatnych spółek zajmujących się eksploatacją  

sieci.  Stąd choćby u naszego zachodniego sąsiada 

właściciele pierwotni czyli gminy z ochotą  to czyniły 

Dobrym przykładem może być Berlin. W 2001 roku 

Vattenfall przejął berlińską sieć, mierzącą prawie 36 

000 kilometrów, wraz w 79 stacjami konwertującymi i 

11 000 stacjami sieciowymi. Cztery lata wcześnie 

berliński rząd landowy sprzedał swoje udziały w firmie 

Bewag, która była lokalnym dystrybutorem mocy w 

Berlinie. Niemiecka firma córka koncernu Vattenfall, 

Stromnetz Berlin, przejęła w 2001 roku Bewag, po-

zyskując jednocześnie wszystkie koncesje tej firmy. 

Eksperci zakładają, że berlińska sieć elektroenerge-

tyczna jest warta 1–3 miliardy euro. 

 Wtedy dominowało przekonanie, że prywatyzacja jest zbawie-

niem dla zadłużonych budżetów lokalnych. Usługi państwowe i 

wiążące się z nimi koszty utrzymania infrastruktury generowały 

duże wydatki, których pogrążone w kryzysie państwo, landy, 

miasta, powiaty i gminy nie były w stanie pokrywać. Prywatyzo-

wano także w duchu idei liberalizacji rynku i w przekonaniu, że 

tylko prywatne firmy mogą sobie poradzić, a państwowe zdane są 

na klęskę. 
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 W ostatniej dekadzie poglądy spo-

łeczeństwa niemieckiego uległy 

znacznej zmianie. Prywatne firmy, 

które przejmowały upadające i za-

dłużone zakłady miejskie i pań-

stwowe , kojarzone są dziś głów-

nie z kapitałem międzynarodo-

wym, najczęściej amerykańskim. Z 

perspektywy wielu Niemców są 

one zainteresowane wyłącznie 

wyciągnięciem maksymalnego zy-

sku dla swoich inwestorów w A-

meryce, nie biorąc względu na 

pracowników ani klientów na 

miejscu. 

Reakcją polityki niemieckiej była nowelizacja 

ustawy energetycznej (EnWG), która wzmac-

nia pozycję firm komunalnych w przetargach 

na kolejne koncesje. Na podstawie nowelizo-

wanej ustawy energetycznej berliński rząd po-

wołał w 2012 roku do życia Berlin Energie. Od 

początku firma, należąca w 100 procentach 

do berlińskiego rządu landowego, miała za 

zadanie przejęcie sieci elektroenergetycznej i 

jej obsługę w ramach kolejnej koncesji. Tym 

bardziej nie dziwi fakt, że to właśnie Berlin 

Energie wygrała przetarg w konkurencji z fir-

mą córką koncernu Vattenfall. Szukając od-

powiedzi na postawione w tytule pytanie 

warto pamiętać o zaletach ale także  wadach 

spółek zarządzających siecią dostarczającą 

jedno z kluczowych mediów dla odbiorców.  
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"kontrolowany 

blackout" 
 



15 
 

 

  

 

 

Ostatnio Kalifornia zmaga się z niedobo-

rem energii elektrycznej oraz odłączaniem 

odbiorców. Jest to rodzaj „kontrolowane-

go blackoutu”. Na razie nie nastąpiły nie-

kontrolowane wyłączenia i zapaść syste-

mu, ale wobec braków w generacji energii 

odcięto od dostaw ponad 3 mln użytkow-

ników. Należy pamiętać, że w Kalifornii 

trwa bezprecedensowa fala upałów powo-

dująca zwiększenie użycia klimatyzacji i 

zwiększenie zapotrzebowania na energię 

elektryczną. Klimat bardzo silnie zmienia 

życie Kalifornijczyków. W okresach naj-

większego zapotrzebowania nawet do 4,5 

GW mocy chwilowej. To oczywiście skut-

kuje gwałtownym wzrostem cen w godzi-

nach szczytu  (kilkadziesiąt razy więcej niż 

średnia cena, ponad kilkanaście razy wię-

cej niż dotychczasowe ceny w szczycie). Za 

problem w Kalifornii obwiniani są wszyscy 

uczestnicy rynku, a zwłaszcza główne kon-

cerny energetyczne działające na tym te-

renie. System energetyczny Kalifornii w 

dużej mierze zależy od źródeł odnawial-

nych (inwestycje w ostatnich latach i plan 

przejścia na 100 % OZE już w 2045 roku) i 

problemy generowania energii występo-

wały głównie popołudniami – wraz z koń-

cem warunków pracy dla ogniw fotowolta-

icznych i szczytem zapotrzebowania. Tym 

razem do tego chwilowo osłabł wiatr, co 

radykalnie zmniejszyło generację energii, i 

jednocześnie nastąpiła awaria lub jakieś 

nieokreślone problemy w dużej elektrowni 

gazowej zapewniającej backup produkcji. 

Na dodatek ekstremalne temperatury 

(prawdopodobnie jedna z przyczyn awarii 

technicznych) spowodowały konieczność 

wyłączenia niektórych linii przesyłowych. 

Kalifornia nie miała odpowiednich dostaw 

rezerwowych energii z innych stanów po-

nieważ wszędzie jest rekordowe zapotrze-

bowanie 
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przewody  jezdne 

 

odchodzą od węgla 
 

Niemcy odchodzą od węgla, a więc  producenci energii elektrycznej  

muszą się z tym liczyć. Są już kolejne istotne decyzje związane z tą 

polityką. Federalna Agencja ds. Sieci (BNetzA) ogłosiła przetarg na 

wycofanie z systemu elektrowni węglowych. Producenci energii 

biorą w nim udział zgłaszając kwotę, za jaką są gotowi zrezygno-

wać z danego źródła mocy, oczywiście uwzględniając przyszłą u-

tratę dochodów. Na aukcji, której wyniki zostaną ogłoszone w 

grudniu 2020 roku, do zagospodarowania są 4 GW mocy. Szwedz-

ki Vattenfall planuje wyłączenie swojej największej, najmłodszej i 

najbardziej efektywnej energetycznie elektrowni węglowej na 

terenie Niemiec. Lokalizacja przynosi straty, została więc zgłoszo-

na do programu, w ramach którego może zostać wygaszona w po-

łowie 2021 roku. Teoretycznie oznacza to, że elektrownia powin-

na zostać całkowicie wyłączona, w praktyce jednak część bloków 

może zostać tylko uśpiona. Ten ostatni scenariusz jest możliwy, 

gdy Moorburg otrzyma miano lokalizacji krytycznej dla systemu, 

rezerwowej, gotowej do wybudzenia przy dużym zapotrzebowa-

niu na energię 

 

 



17 
 

 

  

 

liczniki energii elektrycznej 
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Liczniki zużycia energii elektrycz-

nej precyzyjnie wskazują, ile jej 

wykorzystujemy w danym czasie. 

Na tej podstawie dostawca 

energii elektrycznej oblicza 

należność. Każdej ze stron zależy 

na tym, aby licznik był jak 

najdokładniejszy. Obecnie jest 

wiele rodzajów liczników energii 

elektrycznej. 

Starszym, ale wciąż popularnym typem jest 

licznik indukcyjny. Sercem urządzenia jest 

aluminiowa tarcza. Jest ona wprawiana w 

ruch, gdy prąd przechodzący przez dwie 

cewki utworzy pole elektromagnetyczne. 

Moment napędowy jest proporcjonalny do 

mocy czynnej prądu przechodzącego przez 

licznik. Tarcza obraca się między biegunami 

magnesu trwałego, a wytwarzany przez 

niego moment hamujący jest proporcjonal-

ny do szybkości ruchu tarczy. W praktyce 

oznacza to, że im więcej obrotów tarczy, 

tym wyższe wskazanie licznika. 

Wynalazca pierwszego licznika energii elektrycznej - Herman Aron 

Herman  Aron urodził się w Kempen (obecnie Kępno) 1 października 1845 r. W rodzinie żydowskich kupców.  
Zamożni krewni rodziny dostrzegli niezwykłe zdolności chłopca i zapłacili za jego dalszą edukację.  W związku z 
tym młody Aron w wieku szesnastu lat wyjechał do Berlina, gdzie skończył liceum, a następnie ukończył Uni-
wersytet w Heidelbergu.  Był wybitnym fizykiem i elektrotechnikiem.  Aron przejął krzesło po swoim wielkim 
poprzedniku - Maxie Plancku.  W 1884 roku Herman Aron zbudował na podstawie wahadeł jeden z pierwszych 
liczników energii elektrycznej, które zostały oddane do użytku.  W tym samym roku jego wynalazek został opa-
tentowany.  Ponadto Aron był pionierem w dziedzinie telegrafu bezprzewodowego i założycielem słynnego 
niemieckiego koncernu H. Aron Elektrizitätszähler-Fabrik, GmbH.  W 1897 roku firma miała swoje oddziały w 
niemal każdym miejscu na świecie.  Firma była również obecna w Polsce - w Świdnicy, gdzie nadal istnieje 
Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A. (Grupa APATOR). 

Elektroniczne liczniki wykorzystują 
układy scalone .Prąd przepływając 

przez licznik generuje impulsy których 
ilość jest proporcjonalna do napięcia i 
ilości przepływającego prądu. Impulsy 
te są z kolei przeliczane na energię a 
jej wartość wskazywana na wyświe-
tlaczu licznika. Liczniki te nie są po-
datne na uszkodzenia polem mag-
netycznym jak to mam miejsce w 

licznikach indukcyjnych. Są więc dla 
dostawcy energii elektrycznej bar-

dziej wiarygodne i pewne. 
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Polacy w przeprowadzonych ankietach na temat elek-

tromobilności na pytanie “czy chciałbyś auto elektrycz-

ne?” 18 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie tak, a 34 

proc., że raczej tak. Daje to łączny odsetek odpowiedzi 

pozytywnych na poziomie 52 proc. Kolejne 25 proc. py-

tanych było niezdecydowanych. Odsetek respondentów 

odpowiadających “zdecydowanie nie” lub “raczej nie” to 

23 proc. Warto też podkreślić, że 30 proc. Polaków 

deklaruje, że bardzo poważnie rozważa zakup samocho-

du elektrycznego w ciągu najbliższych trzech lat. Wśród 

dwóch największych ograniczeń samochodów na prąd, 

41 proc. Polaków wskazuje na bariery technologiczne – 

ograniczony zasięg i brak infrastruktury. Z badań wynika 

też, że aż 76 proc. Polaków uważa, że elektryki mają “za 

mały zasięg”, a 39 proc. twierdzi, że zasięg takiego auta 

to maksymalnie 150 km. To oczywiście stereotypy, które 

wciąż pokutują w społeczeństwie. To jednak przeszłość 

 

Na rynku pojawiły się samochody elektryczne no-

wej generacji. Wolne od tych ograniczeń. Baterie 

dające zasięg 500 km już nas nie dziwią. 
 

 

 

Ile kilometrów średnio jeździmy dziennie? Około 

50, a przynajmniej tyle deklarujemy, bo GUS zwra-

ca uwagę, że to wartość zawyżona. To oznacza, że 

jeżdżąc elektrycznym pojazdem przeciętny Polak 

będzie musiał podpiąć go do gniazdka raz na kilka 

dni. 

 

https://elektrowoz.pl/wp-content/uploads/2020/09/Enovate-ME7-pierwszy-samochod-z-ogniwami-solid-state.jpg
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niezwykły statek 
Gigantyczny, transatlantycki 

statek transportowy napędzany 

odnawialną energią jest obec-

nie budowany w Szwecji.  

 

Przepłynie Atlantyk w dwa-

naście dni przewożąc w ładowni 

nawet siedem tysięcy aut! 

Oceanbird, bo tak nazywa się ów statek, 

będzie napędzany wiatrem za pomocą spe-

cjalnych żagli o wysokości 80 metrów i bę-

dzie przewozić nawet siedem tysięcy aut. 

Jego twórcy zapewniają, iż Oceanbird 

będzie miał o 90 procent mniejszą emisję 

niż statki napędzane klasycznymi silnikami 

i pokona Atlantyk w dwanaście dni. Wra-

żenie robią także gabaryty tego pojazdu. 

Pojazd będzie miał długość 200 metrów, 

szerokość 40 metrów, a jego całkowita wy-

sokość nad poziomem wody wyniesie na-

wet 105 metrów czyniąc go jednym z naj-

wyższych statków na świecie. Co ważne, 

futurystyczne żagle Oceanbirda zostaną o-

parte na technologii teleskopowej, więc 

jeśli zajdzie taka potrzeba obniżą swoją 

wysokość do 45 metrów. 
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To rozwiązanie umożliwia wytwarzanie energii 

w dosłownie każdym miejscu, gdzie chodzą 

ludzie, np. na stadionach, lotniskach, stacjach 

kolejowych, w biurach, centrach handlowych 

itp 

 

 

Podłoga Pavegen przetwarza ciężar kroków w 

 energie elektryczną. Działa to w następujący 

sposób: pod podłogą wbudowany jest gene-

rator, a więc gdy ktoś chodzi po podłodze, i 

dzięki opatentowanej technologii ( szczegóły 

nie zostały opublikowane) wytwarzana jest 

pod nią energia  

 

z chodnika ! 

Brytyjscy naukowcy opracowali wykładzinę  która 

przetwarza energię kinetyczną ludzkich kroków na 

energię elektryczną. Technika ta działa w każdym 

miejscu, w którym chodzą ludzie. Podłoga zwana- 

Pavegen przetwarza cię-żar naszych kroków w  e-

nergie elektryczną. Ciekawostką może być fakt że 

każdy krok zrobiony na naszej podłodze wytwarza 

aż  2 do 5 watów energii. Energię tę można maga-

zynować w akumulatorach, można nią zasilać oś-

wietlenie, sieć Wi-Fi lub stacje monitorowania za-

nieczyszczenia powietrza. Każde miejskie urządze-

nie zasilane energią elektryczną może być do niej 

podłączone. Przy coraz większym zapotrzebowaniu 

na energię pojawiają się rozwiązania, które mają 

pomóc rozwiązać ten problem. Do wytworzenia 

energii wystarczy ruch – w ten sposób można nała-

dować telefon, na rynku można też znaleźć odzież 

która dzięki ruchom ciała użytkownika wytwarza e-

nergię, to także wkładki do butów z  mechanizmem 

produkującym prąd pod wpływem uderzenia pięty. 

http://www.elektroonline.pl/img/media/15162
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W Indiach powstało największe drzewo fotowoltaiczne wy-

korzystujące 35 paneli fotowoltaicznych o mocy 330 Wp 

każdy. Drzewo słoneczne z obsługą Internetu Rzeczy (IoT) 

zostało zainstalowane w kolonii mieszkaniowej CSIR-CMERI 

w Durgapur. Jego moc zainstalowana wynosi ponad 11,5 

kWp. Drzewo może wytwarzać od 12 000 do 14 000 kWh 

czystej energii rocznie. Dane dotyczące wytwarzania energ-

ii mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym. 

Ramiona trzymające panele słoneczne są elastyczne i mogą 

być dostosowane zgodnie z wymaganiami. Drzewo zostało 

zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną ekspozycję 

każdego panelu słonecznego na światło słoneczne, jedno-

cześnie tworząc najmniejszą ilość cienia. Drzewo może zos-

tać wykorzystane przy dostarczaniu energii elektrycznej do 

pomp wodnych o dużej wydajności czy glebogryzarek lub 

innych lekkich maszyn rolniczych. 

drzewo fotowoltaiczne 
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Naukowcy Toyoty i Kyoto 

University zbudowali pro-

totyp nowego rodzaju ba-

terii o siedmiokrotnie więk-

szej gęstości energii niż o-

becnie używane baterie li-

towo-jonowe. Toyota prze-

widuje, że bateria ta wydłu-

ży zasięg samochodów e-

lektrycznych do ponad ty-

siąc  km. Nowe ogniwo jest 

oparte na fluorze i stałym e-

lektrolicie. 

 

Super baterie 
Nowa bateria fluorkowo-jonowa (FIB) może 

mieścić nawet siedem razy więcej energii w 

jednostce masy ogniwa w porównaniu do 

aktualnych baterii litowo-jonowych. Zes-pół 

opracował umożliwiający wielokrotne 

ładowanie prototyp wykorzystujący ujemnie 

naładowane jony fluoru. Do jego produkcji 

na tym etapie rozwoju wykorzystywane są 

obok fluoru także miedź i kobalt, które two-

rzą anodę, oraz lantan, który stanowi głów-

ny składnik katody. W prototypie zastoso-

wano stały elektrolit, który ma tę zaletę, że 

oparte na nim ogniwa nie są łatwopalne, 

dlatego nie wymagają zaawansowanego 

systemu chłodzącego 

 

Obecnie używane baterie litowo-jonowe 

wprowadziły rewolucję do motoryzacji oraz 

urządzeń codziennego użytku i już dziś 

niektóre samochody elektryczne mogą 

osiągać 600 km zasięgu. Jednak eksperci 

zdają sobie sprawę, że najnowsze ogniwa 

tego typu są już bliskie osiągnięcia mak-

simum gęstości energii, dlatego dalszy roz-

wój magazynów energii wymaga nowych 

rozwiązań. Eksperci przewidują, że na 

wprowadzenie baterii opartych na fluorze 

do masowej produkcji potrzeba jeszcze 

przynajmniej dekady. 
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