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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

miniony rok 2020 będziemy bez wątpienia kojarzyć ze słowami: pandemia, 

COVID-19 i zdalna praca. Wiosną pojawiły się powszechne obawy , strach, a 

wkrótce istotne ograniczenia w naszym życiu. Dla wielu z nas praca zdalna sta-

ła się codziennością przez wiele kolejnych miesięcy. Mimo tych ograniczeń, nie 

ustała nasza działalność. Sam miesiąc grudzień był dla nas mimo wszystko 

dość dobry jeżeli chodzi o wydarzenia. Nasz kolega Paweł Pietkiewicz został 

laureatem krajowego konkursu "Wyróżniający się nauczyciel opiekun, przyjaciel 

młodzieży". Mimo wielkich trudności doroczna akcja "Mikołaj z Koszalina dla 

dzieci na Litwie" zakończyła się wielkim sukcesem. Niestety zabrakło nam do-

rocznego spotkania seniorów. Tradycyjnego "Balu Elektryka"  także nie będzie. 

Pozostaje jednak powszechna nadzieja, że kolejny rok będzie znacznie lepszy 

od minionego. Niech więc to nasze pragnienie tylko się spełni. Tego  Wam 

wszystkim życzę w imieniu Zarządu Oddziału. 

Serdecznie pozdrawiam 

Zenon Lenkiewicz 
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ODBYŁO  SIĘ 

PRZEJDZIE DO HISTORII 

ZE WZGLĘDU NA FORMĘ 

 

Prezes SEP, kolega  Piotr Szymczak przekazał Życzenia wszyst-

kim Koleżankom i Kolegom z naszego stowarzyszenia. 

 

Kadr z części artystycznej. 

 

 

Spotkania Świąteczno-Noworoczne 

są wieloletnią tradycją stowarzy-

szenia. Organizowane są w grudniu 

przez Zarząd Główny SEP  w war-

szawskiej siedzibie NOT . Praktycz-

nie biorą w nich udział przedstawi-

ciele wszystkich pięćdziesięciu od-

działów stowarzyszenia. W minio-

nym roku ta tradycyjna forma spo-

tkania została zastąpiona przez wi-

deokonferencję. Mimo takiej szcze-

gólnej formy miało ono uroczysty 

charakter  który kończyła część  ar-

tystyczna. 
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Posiedzenie Rady Prezesów 

 

Kolejne w tym roku posiedzenie Rady Prezesów 

odbyło sie w formie wideokonferencji. Miało ono 

miejsce 10 grudnia  a więc tuż przed spotkaniem 

świąteczno-noworocznym. Rada Prezesów jest cia-

łem doradczym dla Zarządu Głównego SEP, który 

w ten sposób wszelkie istotne decyzje poddaje 

wcześniejszym konsultacjom bądź zbiera opinie. 

Posiedzenie to miało bogaty program. Oczywiście 

jak to w grudniu bywa głównym tematem  był bu-

dżet stowarzyszenia na bieżący rok.  Temat ten 

zawsze budzi sporo emocji choć jest przygotowy-

wany przez kilka zespołów. Warto podkreślić że 

tym razem został przyjęty i pozytywnie zaopinio-

wany  przez wszystkich uczestników rady. Kolej-

nym tematem , szeroko dyskutowanym była o-

chrona naszego znaku firmowego, logo SEP. Zde-

cydowano sie na podjęcie kroków zmierzających 

do ograniczenia nadużyć w tym zakresie. Z pewno-

ścią będzie o tym mowa w kolejnych wydaniach 

miesięcznika. 

Powołano zespół ds. Naruszeń Renomy SEP, który 
podejmie następujące przedsięwzięcia:  

 Opracowanie zasad monitorowania i zgłaszania 
naruszeń renomy, w tym znaków towarowych 
SEP.  Przygotowanie i wdrożenie ramowego pro-
gramu szkoleń w zakresie naruszeń znaków towa-
rowych oraz nieuczciwej konkurencji.  

 Przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów 
informacyjnych – w postaci plakatu informacyjne-
go oraz zakładki na stronę www – dotyczącego 
ujawniania naruszeń renomy.  

 Zestawienie przykładów typowych roszczeń z ja-
kimi SEP może występować do sądu i przekazanie 
do wszystkich oddziałów i jednostek organizacyj-
nych.  

 Oszacowanie wartości rynkowej znaków towaro-
wych oraz średniej wartości odszkodowań.  

 Sporządzenie listy podmiotów naruszających pra-
wa SEP.  

 Opracowanie zasad sprawozdawczości dotyczącej 
przebiegu spraw sądowych i pozasądowych.  

 Wybór eksperta od wyceny znaków towarowych 
SEP.  

 Przygotowanie rocznego budżetu finansowego 
przeznaczonego na ochronę renomy SEP.  
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Paweł Pietkiewicz - zdobywca tytułu w roku 2020 

Nasz kolega laureatem 
Kapituła pod przewodnictwem prof. Andrzeja Jakubiaka w 

grudniu ubiegłego roku ogłosiła wyniki dorocznego konkursu 

organizowanego przez Zarząd Główny SEP. Jest nam nie-

zmiernie miło zakomunikować, że laureatem Konkursu na 

Wyróżniającego się Nauczyciela, Opiekuna i Sojusznika Mło-

dzieży w roku 2020 został nasz kolega Paweł Pietkiewicz, 

szef koła nr 5 w Zespole Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta 

w Koszalinie. Kolega Paweł jest założycielem koła SEP w po-

pularnym "Koszalińskim Elektroniku". Jest to jedno z liczniej-

szych i najaktywniejszych kół w naszym Oddziale. Efekty pra-

cy zarówno Pawła jak i młodzieży pod jego kierownictwem 

zostały zauważone nie tylko na szczeblu lokalnym ale także i 

w skali kraju. Informacja i ogłoszenie wyników miało prze-

bieg stosowny do istniejących uwarunkowań. Prezes SEP  dr  

inż. Piotr  Szymczak   wynik konkursu zakomunikował na 

tradycyjnym, dorocznym spotkaniu świątecznym, które od-

było się oczywiście zdalnie za pośrednictwem platformy ko-

munikacyjnej ZOOM. 
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Rewizyta "MUZEALNIKA" 

Wypada wyjaśnić ten dziwny tytuł. Umownie nazwałem naszego 

zaprzyjaźnionego kolegę z miasta Maszewo w naszym wojewódz-

twie muzealnikiem. Przez szacunek czego dokonał użyłem wielkich 

liter. O stworzonym przez niego Społecznym Muzeum Energetyki w 

Maszewie pisaliśmy w grudniowym SEPIKu. To kolega Paweł Te-

ofilewski. Przyjął naszą grupę i zachwycił bogatą wiedzą historycz-

ną , a głównie swoją pasją którą jest stworzone przez niego wspo-

mniane muzeum. Byliśmy pod wielkim wrażeniem. Podpisaliśmy 

umowę o współpracy jego muzeum z naszym "w budowie". Teraz 

w ramach współpracy odwiedził nas. Razem z kolegą Jerzym Gisz-

czakiem pokazaliśmy nasze przyszłe pomieszczenia oraz zgroma-

dzone eksponaty. Mamy określony nieco inaczej profil działalności, 

ukierunkowany głównie na edukację zaś kolega z Maszewa na czy-

sto historyczną, muzealną działalność. Działając w tym samym za-

chodniopomorskim województwie,  widzimy wspaniałe pole do 

współpracy, uzupełniania się we wspólnych przedsięwzięciach.  

Mamy już kilka ciekawych pomysłów na takie wspólne wydarzenia 

na terenie Maszewa i Koszalina. Chcę tu jeszcze raz uspokoić życz-

liwe naszym działaniom muzealnym osoby. Po wielu problemach 

związanych  z uruchomieniu jakichkolwiek formalnych działań i 

prac w "Naszym Centrum Edukacyjnym Energetyki"  są bardzo re-

alne szanse na szybkie załatwienie formalności. To umożliwi nam 

podjęcie dynamicznej działalności .  
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Z wielką radością pragnę Was poinformować 

że kolega Piotr Teofilewski  przywiózł  nam  

wspaniały prezent. Są to rarytasy, które będą 

z pewnością  jednym z najcenniejszych histo-

rycznych eksponatów w naszym obiekcie. To  

dwa,  bez mała 100 letnie liczniki energii e-

lektrycznej. Jeden z nich elektrolityczny prak-

tycznie najwcześniej "powszechnie stosowa-

ny "  licznik rtęciowy. Licznik jest w bardzo 

dobrym stanie. Piotr zakupił nam go na tere-

nie Niemiec. Nie wiemy czy jest sprawny.   

Trzeba będzie się przygotować teoretycznie, 

aby to sprawdzić. To ciekawe wyzwanie dla 

nas. Kolejnym eksponatem który otrzymali-

śmy  to  pochodzący z tego samego okresu 

licznik przedpłatowy z kompletem żetonów. 

Licznik jest sprawny i w dobrym stanie. 
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Nasz Mikołaj wrócił z Litwy 
Już tylko naszym nowym członkom Oddziału, 

głownie uczniom z koła nr 5,  informację o na-

szej dorocznej akcji warto zakomunikować. 

Prowadzimy ją nieprzerwanie od kilku lat. Z 

wielkimi obawami czekaliśmy na rozwój sytu-

acji w minionym już roku. Sytuacja pande-

miczna tak w Polsce jak i na Litwie zmieniała 

się w listopadzie i grudniu dynamicznie. Oba-

wialiśmy się głownie formalnych przeszkód 

związanych z kwarantanną, bądź zamknięciem 

granic. Szczęśliwie na początku listopada nie 

było formalnych przeszkód aby przystąpić do 

akcji. Akcji która polega na zebraniu środków 

finansowych rzędu kilkunastu tysięcy złotych, 

dokonaniu zakupów do paczek świątecznych 

oraz  organizacji transportu. Akcja "Pikielisz-

ki" rozpoczęła się praktycznie w pierwszym 

tygodniu listopada. 

 

Pikieliszki 
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Akcja zebrania środków finansowych i zakupy paczek 

świątecznych dla dzieci ze szkoły w Pikieliszkach oraz 

w Rudominie pod Wilnem, przebiegła sprawnie. Na 

wyjazd z paczkami zdecydowali się dwaj nasi kole-

dzy,  Bronisław Olenkowicz i Ignacy Chrzanowski. Kil-

ka dni przed planowanym wyjazdem Litwa wprowa-

dziła kwarantannę dla przybyszów z Polski. Alterna-

tywą była aktualne badania wykluczające COVID 19.  

W ekspresowym trybie koledzy poddali się bada-

niom z opcją otrzymania wyników drogą elektro-

niczną do 48 godzin od pobrania próbek. Wyruszyli 

w drogę z paczkami zakładając konieczność organi-

zacji noclegu w pobliżu przejścia granicznego z Litwą 

gdyby wynik badań nie został udostępniony. Nieste-

ty już na Podlasiu, uszkodzeniu uległ samochód który 

po kilku godzinach naprawy w Suwałkach był gotów 

do dalszej jazdy. Krótko przed północą pojawiły sie 

szczęśliwie dobre wyniki badań. Koledzy ruszyli więc 

w drogę do Wilna. Tu przy zamkniętych hotelach       

( tylko wyjazdy służbowe) przenocowali w zaprzyjaź-

nionym już obiekcie, należącym do prawosławnego 

zakonu Bazylianów.  

 

Zastępca Mera Samorządu Rejonu Wileńskiego 

wręczył  koledze Ignacemu Chrzanowskiemu po-

dziękowanie ( treść na następnej stronie) 

 

Doroczne Opłatki z Ostrej Bramy dla naszych darczyńców uwiarygodniane przez księdza. 



13 
 

 

  

Szczególny charakter miała forma przekzania 

paczek tym razem. Podobnie jak u nas tak i na 

Litwie nauczanie ma zdalny charakter. Kontakt z 

dziećmi nie był możliwy. Koledzy przekazali 

paczki pani Lusi Wojtkiewicz w miejscowości 

Pikieliszki.  

 

Powitanie naszych kolegów w Rudominie 

 

 

 

 

Rudomino 
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Planowane działania obejmują wybór technologii dla 

dwóch planowanych elektrowni w 2021 r., a w 2022 

r. uzyskanie decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej 

oraz podpisanie umowy z dostawcą technologii i ge-

neralnym wykonawcą. W 2025 r. powinno zostać 

wydane zezwolenie na budowę przez prezesa Pań-

stwowej Agencji Atomistyki, a w 2026 r. rozpoczęłaby 

się budowa, tak by w 2032 r. przeprowadzić rozruch i 

synchronizację pierwszego reaktora elektrowni i rok 

później oddać go do eksploatacji. W 2035 i 2037 r. 

do użytku weszłyby dwa kolejne reaktory pierwszej 

elektrowni jądrowej. Trzy reaktory drugiej elektrowni, 

według harmonogramu, byłyby uruchamiane w latach 

2039–2043 

 

 

Harmonogram prac dotyczących bu-

dowy elektrowni atomowych w Polsce 

został przyjęty przez Radę Ministrów i 

wkrótce zostanie ogłoszony w Dzienni-

ku Urzędowym Monitor Polski. Klu-

czowe informacje na ten temat to: 

2026- rozpoczęcie budowy pierwszej   
elektrowni atomowej  

2032- rozpoczęcie kolejnej inwestycji  
( drugiej elektrowni)  

w obu elektrowniach zaplanowano po 
trzy reaktory 

 

Dokument otwiera drogę do budowy nu-

klearnej siłowni, przedstawia harmono-

gram działań, wskazuje model reaktora i 

lokalizację. Aktualizacja podtrzymuje 

plan postawienia bloków o mocy od 6 do 

9 GW. Mają to być wodne ciśnieniowe 

reaktory jądrowe generacji III(+) – PWR, 

EPR. Takie jednostki to większość dzia-

łających na świecie reaktorów. Produko-

wane i modernizowane od lat uchodzą 

za najbezpieczniejsze w branży 
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Resort klimatu i środowiska podkreśla, że  

energetyka jądrowa oznacza radykalne obni-

żenie emisji CO2 w sektorze elektroenerge-

tycznym i niskie środowiskowe koszty ze-

wnętrzne. Elektrownie atomowe mają też 

podnieść poziom bezpieczeństwa energe-

tycznego poprzez dywersyfikację bazy pali-

wowej i zastąpić starzejące się wysokoemi-

syjne bloki węglowe. Kolejną korzyścią ma 

być zahamowanie wzrostu cen energii elek-

trycznej – w pełnym rachunku kosztów, od 

inwestorskich przez systemowe, sieciowe 

środowiskowe po zdrowotne, są one najtań-

szym dostępnym źródłem elektryczności. 

Mogą działać przez co najmniej 60, a naj-

nowsze nawet powyżej 80 lat 

 

Udział energetyki jądrowej w 

wytwarzanej na świecie czy-

stej energii elektrycznej wy-

nosi około 30%, w Unii Eu-

ropejskiej nawet 50%, gdzie 

działa 107 reaktorów. Na 

świecie eksploatowanych 

jest 441 reaktorów, a kolej-

nych 54 jest w budowie 

https://inzynieria.com/b/energetyka
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Pierwsza elektrownia miałaby zostać zbu-

dowana w Lubiatowie-Kopalinie lub Żar-

nowcu. W dalszej kolejności mogą to być 

tereny elektrowni systemowych w Bełcha-

towie lub Pątnowie. Założony wybór jed-

nej wspólnej technologii dla wszystkich 

planowanych elektrowni, wybór jednego 

współinwestora strategicznego związane-

go z dostawcą reaktorów i zakup przez 

państwo 100% udziałów w spółce ce-

lowej.  Po wyborze partnera strategiczne-

go Skarb Państwa ma mieć w niej mini-

mum 51% udziałów. 

Pierwsza nasza próba zakończyła się fiaskiem 

Budowa EJ „Żarnowiec” (4x464 MWe) została 

rozpoczęta na mocy uchwały Nr 10/82 Rady Mini-

strów PRL, z dnia 18.01.1982 r. Roboty ziemne 

rozpoczęto w kwietniu 1982 r., a dn. 11.11.1985 r. 

Inwestor otrzymał zezwolenie Prezesa PAA na 

budowę I etapu elektrowni (2x465 MWe), z punk-

tu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej, zaś dn. 10.12.1985 r.: rozpoczęto 

betonowanie płyty fundamentowej płyty funda-

mentowej budynku reaktorów I-go i II-go bloku. 

Budowa elektrowni została zaniechana przy ok. 

40% zaawansowaniu I etapu – na mocy uchwały 

Rządu RP z dnia 4.09.1990 r., zaś niedokończone 

obiekty główne zostały porzucone (i - po wyłącze-

niu odwodnień – częściowo zatopione), zasad-

niczo bez rozbiórki – jeśli nie liczyć zezłomowania 

elementów metalanowych, które można było sto-

sunkowo łatwo wymontować lub wyciąć (jak: 

drzwi osłonowe lub wykładziny stalowe). 

Teren  po wcześniejszej inwestycji -plac budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu 

https://inzynieria.com/energetyka/wiadomosci/59507,pge-nie-doprowadzi-do-budowy-elektrowni-jadrowej-w-polsce
https://inzynieria.com/energetyka/wiadomosci/59507,pge-nie-doprowadzi-do-budowy-elektrowni-jadrowej-w-polsce
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opinia społeczna na temat elektrowni atomowej 

Rok 2016 

Według sondażu przeprowadzonego w 2016 roku 

na zlecenie Ministerstwa Energii 61 proc. respon-

dentów jest za budową elektrowni jądrowej w 

Polsce. Był to najwyższy wynik w historii badania, 

które jest prowadzone cyklicznie od 2012r.  Aż 

21% respondentów stwierdziło wtedy, że zdecy-

dowanie popiera powstanie takiej inwestycji, a 

48% zgodziłoby się na budowę elektrowni jądro-

wej w pobliżu swego domu. Zdecydowana więk-

szość badanych (68%) stwierdziła też, że elek-

trownia jądrowa to dobry sposób na zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wskaźni-

ki te są wyższe wśród mieszkańców gmin lokali-

zacyjnych, czyli miejsc, gdzie potencjalnie po-

wstać może elektrownia jądrowa 

Rok 2020 

62,5 proc. respondentów w sondażu na zlecenie minister-

stwa klimatu poparło budowę w Polsce energetyki jądro-

wej. Sprzeciw wobec atomu wyraziło 31,6 proc. ankieto-

wanych. 46 proc. badanych nie ma nic przeciwko elektrow-

ni jądrowej obok ich miejsca zamieszkania. Odsetek zdecy-

dowanych zwolenników atomu w badaniu z listopada 2020 

r. wyniósł 31,7 proc., zdecydowanych przeciwników - 16 

proc. Niecałe 6 proc. respondentów nie miało zdania i nie 

potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi. Co prawda 

46 proc. respondentów poparło ewentualną lokalizacje e-

lektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miej-

sca zamieszkania, to ponad 51 proc. byłoby temu przeciw-

ne. 32 proc. respondentów wyraziło zdecydowany sprze-

ciw wobec takiego scenariusza. Ogólnopolskie badanie na 

zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało zreali-

zowane przez firmę Danae w listopadzie 2020 r., metodą 

CATI na reprezentatywnej grupie 2110 osób w wieku 15-75 

lat 
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Spółka Synthos Green Energy podjęła starania o uzyskanie poparcia Państwowej Agencji Atomistyki dla 

budowy małej elektrowni jądrowej. Plany takie ujawnił przed rokiem Michał Sołowow, właściciel Grupy 

Kapitałowej Synthos. Okazuje się, że wciąż są aktualne i trwają przygotowania do tej inwestycji. We 

wrześniu ub. roku Synthos podpisał porozumienie z amerykańsko-japońskim konsorcjum General Elec-

tric Hitachi Nuclear Energy, które specjalizuje się w tego typu technologiach. Chodzi o reaktory BWRX-

300 o mocy 300 MW. 

może prywatna? 

W przeciwieństwie do konwencjonalnych reaktorów dużych elektrowni jądrowych powstają u pro-
ducenta i gotowe trafiają na miejsce budowy instalacji. Dzięki temu są znacznie tańsze od tradycyj-
nych tego typu inwestycji. W tamtym czasie koszty przedsięwzięcia szacowano w granicach ok. 1 
mld dolarów. Spółka Synthos Green Energy wyjaśnia, że lokalizacja elektrowni jądrowej jest całko-
wicie otwarta. Trudno obecnie określić, kiedy projekt elektrowni jądrowej mógłby zostać zrealizo-
wany. Najwcześniej może to być za 8-9 lat. Spółka podkreśla, że reaktor modułowy daje możliwość 
zaopatrywania w energię zakładów, ale także dostarczania ciepła do miejskich sieci ciepłowni-
czych. Podobno jest w stanie zaspokoić potrzeby 100-tysięcznego miasta. Z kolei Michał Sołowow 
powtarza, że budowa elektrowni jądrowej jest elementem rozwoju jego firm w oparciu o czyste 
technologie. 

W skład grupy przemysłowej Synthos  wchodzi m.in. 18 zakładów produkcyjnych w 8 krajach: 
Polsce, Czechach, Niemczech, Francji, Holandii, Rumunii, Ukrainie i Rosji. Grupa sprzedaje 
produkty w ponad 60 krajach na sześciu kontynentach i zatrudnia ponad 16 tys. pracowników 
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ciekawe linie WN 

 

Przykład linii WN z czterema przewodami 

 

Schemat uproszczony sieci trakcyjnej 
jednofazowej  WN i Sn. Elektrownia 
trakcyjna wytwarza prąd jednofazowy 
16,7 Hz, zaś  stacje przekształtnikowe  
przetwarzają prąd 3-fazowy 50 Hz na 
prąd1-fazowy 16,7 Hz. 
  

 

Na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii moż-

na spotkać ciekawe linie energetyczne wyso-

kich napięć posiadające aż cztery przewody. 

Jak dla nas jest to dość wielką zagadką. Moż-

na się zastanawiać co tam robi ten czwarty 

przewód, do czego służy. Z czymś takim nie 

spotkamy się nie tylko u nas w kraju  ale i na 

całym świecie. Pora wyjaśnić że są to dwuto-

rowe linie jednofazowe o napięciu 110 kV w 

Niemczech oraz Austrii i 132 kV w Szwajcarii. 

Linie te mające dwa tory dwuprzewodowe na 

wspólnych słupach, zasilają trakcję kolejową.  

 

 
 

 

Pełnią one rolę linii dosyłowych, zasilających 

stacje1 trakcyjne obniżające napięcie do po-

ziomu napięcia sieci trakcyjnej 15 kV ( czę-

stotliwość 16,7 Hz). Takie napięcie jest po-

dawane na sieć trakcyjną (przewód jezdny 

−szyny). W Europie trakcja kolejowa 15 kV 

16,7 Hz występuje także w Norwegii i Szwe-

cji. 
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Przy wyborze paneli fotowoltaicznych należy przyjrzeć się ich 
parametrom. Pamiętajmy jednak, że moc paneli to ważny ich 
parametr, ale nie jedyny, który trzeba brać pod uwagę. By in-
stalacja służyła przez lata i była jak najbardziej wydajna, należy 
wziąć pod uwagę kilka parametrów. Przedstawiam  najistotniej-
sze właściwości modułów słonecznych dla ich użytkowników 
oraz krótkie wyjaśnienie, co one oznaczają i czym się charakte-
ryzują. 

Moc w punkcie MPP 

Moc w punkcie MPP (MPP – Maximum Power Point) to moc w 
punkcie mocy maksymalnej (szczytowej), która uzyskiwana jest 
przez moduły fotowoltaiczne w optymalnych warunkach nasło-
necznienia . Moc maksymalna określana jest dla modułów po 
stronie DC. Stanowi punkt odniesienia przy planowaniu genera-
tora PV. Jako że panele słoneczne pracują w różnych warunkach 
nasłonecznienia, ilość energii słonecznej docierającej do nich 
jest paneli jest zmienna i różna w zależności m.in. od zachmu-
rzenia, pory roku czy kąta padania promieni słonecznych. Moc 
paneli podaje się zatem dla standardowych warunków atmosfe-
rycznych które uzyskuje się j w warunkach laboratoryjnych. 

Współczynnik temperaturowy 

Temperaturowy współczynnik mocy PMPP [%/C] określa, jaką 

moc osiąga panel PV w określonej temperaturze. Wskaźnik ten 

informuje o tym, o ile procent zmniejsza się moc panelu przy 

każdym wzroście temperatury o 1stopieńC powyżej temperatu-

ry testowej 25 stopni C. Parametr ten powinien być jak najbliż-

szy wartości zero. 

Roczny spadek mocy 

Roczny spadek mocy opisuje współczynnik degrada-

cji. Im jest niższy, tym lepiej. W pierwszym roku eks-

ploatacji panele PV tracą 2–3% sprawności. W kolej-

nych latach roczny spadek mocy jest mniejszy i wy-

nosi średnio około 0,6%/rok. Sprawność paneli waha 

się średnio na poziomie 80% po 25 latach, a modele 

o bardzo niskiej degradacji mogą osiągać 82% po 30 

latach 

Sprawność modułu 

Ten parametr ma znaczenia w sytuacji, gdy dysponu-

jemy ograniczoną powierzchnią dla instalacji PV. 

Sprawność modułu jest równa ilorazowi mocy baterii 

słonecznej i natężenia promieniowania słonecznego. 

Niższa sprawność wiąże się z większą powierzchnią 

konieczną do uzyskania tej samej mocy 

Temperatura ogniw przy pracy znamionowej 

Parametrem, który warto przeanalizowań przy wy-

borze odpowiednich paneli PV, jest także tempera-

tura ogniw przy pracy znamionowej (NMOT/NOCT) 

[⁰C]. To temperatura, jaką osiągnie panel słoneczny 

w najbardziej zbliżonych do normalnych warunkach 

eksploatacji. 

 

 

podstawowe parametry modułów 
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Pod koniec listopada odnotowano w Polsce 

pierwsze opady śniegu. W przestrzeni publicznej 

zaczęły pojawiać się pytania o wpływ pokrywy 

śnieżnej na funkcjonowanie paneli fotowoltaicz-

nych oraz – co za tym idzie – produkcję energii. 

Wśród właścicieli jest wiele wątpliwości. Okazuje 

się jednak że ogólnie rzecz biorąc nie ma powo-

dów do niepokoju. Wiadomo że pokrywa śnieżna 

wpływa na funkcjonowanie instalacji fotowolta-

icznej. Wszystko zależy od grubości śniegu. W 

przypadku zaśnieżenia promieniowanie częściowo 

dociera do modułu. Generacja energii pojawia się, 

ale nie w dużych ilościach. Jeżeli śnieg zaczyna się 

zsuwać, to wtedy diody odcinają poszczególne 

obwody, co powoduje, że część energii padająca 

na moduł, zamieniana jest na ciepło, w efekcie 

śnieg zaczyna dosyć szybko zsuwać się z po-

wierzchni modułu tym szybciej im większy jest ich 

kąt pochylenia. Śnieg generalnie nie ma tendencji 

do długiego zalegania na modułach fotowoltaicz-

nych. 

Miesiące letnie odpowiadają za 14 -

15 proc. rocznej produkcji energii 

elektrycznej. Z kolei śnieg pojawia 

się w miesiącach grudzień, styczeń, 

luty, które łącznie odpowiadają za 

ok 9 proc. rocznej produkcji, ponad-

to intensywne opady śniegu są w 

ostatnich latach epizodem w Polsce 

dlatego  nie ma to większego 

wpływ w skali roku. Sam śnieg ma 

korzystny wpływ na moduły, gdyż 

usuwa zabrudzania. Modułów nigdy 

się nie myje wczesną wiosną, gdyż 

opady śniegu w ciągu zimy do-

mywają moduły. Jest to pozytywny 

aspekt opadów śniegu i jego wpły-

wu na mikroinstalacje PV. 

 

a co zimą? 
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najnowsza technologia 4.0 

                       już w Polsce 
 

Technologia 2.0 jest ściśle powiązana z drugą rewolucją przemysłową, 
która oparta jest na: 

 kartach perforowanych do zapisu informacji i pierwszych li-
niach produkcyjnych. 

Technologia 3.0 oparta jest na trzeciej rewolucji przemysłowej, która 
polega na cyfryzacji: 

 mikrokontrolery do sterowania maszynami; 

 wzrost automatyzacji; 

 systemy IT do planowania i kontroli produkcji. 

 

 

Elektrownia fotowoltaiczna KGHM Zanam jest pierwszą w Polsce w 

pełni zinformatyzowaną i zautomatyzowaną elektrownią funkcjonują-

cą w technologii 4.0. Obiekt wyposażony jest w wirtualną dyspozytor-

nię oraz nowoczesny System Monitoringu Wysokiej Rozdzielczości, 

który umożliwia precyzyjną i pełną diagnostykę stanu technicznego 

przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Roczny poziom produkowa-

nej energii wyniesie około 3 GWh. Zastosowane w elektrowni foto-

woltaicznej rozwiązania dają wiele możliwości, m.in. możliwość konfi-

guracji automatycznych alarmów. Skraca to czas reakcji na ewentual-

ne usterki. Do monitoringu stanu technicznego paneli fotowoltaicz-

nych oraz inwerterów wykorzystywane są zaawansowane algorytmy 

analityczne oparte na przetwarzaniu ogromnych zbiorów danych, 

uczeniu maszynowym i metodach sztucznej inteligencji 

Technologia 4.0 jest ściśle po-
wiązana z czwartą rewolucją 
przemysłową, która oparta jest 
na sieci / internecie i zakłada: 

 pionowe i poziome łącze-
nie komponentów i maszyn 
w sieć, przy użyciu standar-
dów internetowych; 

 identyfikowalne i komuni-
kowalne obiekty; 

 samodoskonalące się 
obiekty. 

 

Rozpoczęła pracę pierwsza w Pol-

sce elektrownia fotowoltaiczna w 

technologii 4.0 wybudowana przez 

KGHM Zanam. Inwestycja to ele-

ment realizacji strategii KGHM 

zmierzającej do zwiększenia samo-

wystarczalności energetycznej i wy-

korzystania Odnawialnych Źródeł 

Energii 

 

Dane dotyczące elektrowni KGHM Zanam: 

 Obszar zabudowy elektrowni – 39535,00 mkw. 

 Elektrownia będzie wyposażona w 9534 sztuki 

modułów fotowoltaicznych, powierzchnia modu-

łów to 2,2 krotność powierzchni pełnowymiaro-

wego boiska piłkarskiego, a łączna długość usta-

wionych modułów to ponad 15 km 

 Łączna długość wykorzystanych w elektrowni 

przewodów – to 142 km, a waga miedzi w prze-

wodach – 4,3 tony 

 Docelowa moc elektrowni – 3,146 MWp 

 Roczny poziom produkcji energii – około 3 GWh. 
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WAŻNIEJSZE ZALECENIA DOTYCZĄCE PISOWNI JEDNOSTEK TECHNICZNYCH  DLA ELEKTRYKÓW 

 

 Należy mówić i pisać o wartości temperatury ( nie 
wielkości), wartości napięcia bądź wartości prądu, 
a nie o wielkości temperatury, wielkości napięcia 
czy wielkości prądu, bo wielkością (fizyczną) są tu 
właśnie temperatura, napięcie i prąd. 

 Oznaczenia jednostek miar, których nazwy upa-
miętniają wybitnych uczonych bądź wynalazców i 
pochodzą od ich nazwiska, pisze się wielką literą. 
W oznaczeniach dwuliterowych tylko pierwsza jest 
wielka. 

 Oznaczenia jednostek, których nazwy pochodzą od 
rzeczowników pospolitych, pisze się małą literą, 
jeżeli ogólne zasady pisowni nie stanowią inaczej: 
cd − kandela od łac. candela (świeca), lm − lumen 
od łac. lumen (światło), lx − luks od łac. lux (świa-
tło), rd − radian od łac. radius (promień), sr3)  − 
steradian od gr. stereo (stanowiący bryłę) i łac. ra-
dius (promień). 

 Oznaczenia jednostek miar należy pisać  czcionką 
prostą (antykwą) bez kropki, bo to nie jest skrót, 
lecz oznaczenie.  

 Do znormalizowanego oznaczenia jednostki nie 
wolno dodawać indeksów ani innych uzupełnień. 
Niedopuszczalne są np. następujące dopiski, spo-
tykane w tekstach elektryków: Vmax, Arms, MWe, 
Vdc, Vdc. 

 

 

 

 Oznaczenia jednostki należy używać łącz-
nie z wartością liczbową i jest to podsta-
wowa forma zapisu, co można wyjaśnić na 
następującym przykładzie. Informację, że 
„napięcie wynosi 235 V”, należy napisać 
właśnie w ten sposób. Wyjątkowo, w tek-
ście dla laików albo w celu objaśnienia po-
prawnej wymowy, lub też w tekście lite-
rackim albo w prasie, można napisać: „na-
pięcie wynosi dwieście trzydzieści pięć 
woltów” albo „napięcie wynosi 235 wol-
tów”. 

 Zapisując wartość dowolnej wielkości fi-
zycznej wolno użyć tylko jednej jednostki, 
np. długość rury wynosi l = 11,385 m albo l 
= 11 385 mm. Niedopuszczalny jest zapis: l 
= 11 m 38 cm 5 mm. 

 Między wartością liczbową wielkości fi-
zycznej a jej jednostką powinna być pół-
spacja (np. 230 V, 16 A, 630 VA, 6,35 Ω).  

 W każdym języku nazwa jednostki miar 
jest rzeczownikiem pospolitym i należy ją 
pisać jak inne rzeczowniki pospolite, małą 
literą, jeżeli ogólne reguły pisowni nie sta-
nowią inaczej. 

 

POPRAWNA PISOWNIA JEDNOSTEK MIAR 
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Z PAMIĘTNIKA 

 

HISTORYKA 

 

ELEKTRYKA 

ZALĄŻKI  PRZEMYSŁU  

ELEKTRYCZNEGO 

W POLSCE 

Początki XX wieku w Polsce  to 

okres ciekawy dla energetyka. 

Z jednej strony to początkowy, 

intensywny okres rozwoju 

energetyki  w Europie, gdy 

energia elektryczna staje się 

powszechnym dobrodziej-

stwem dla społeczeństwa. 

Drugim ważnym aspektem, 

jest sytuacja polityczno- go-

spodarcza po uzyskaniu nie-

podległości. 

Jednym z istotnych elementów w 

elektryczności są przewody, bez 

których nie można korzystać z jej 

dobrodziejstw. Przypomnę więc  

początki produkcji kabli w Polsce. 

Mamy się bowiem czym pochwa-

lić, także obecnie.  

KABLE Z BYDGOSZCZY 
 

Historia potwierdza słuszność podjętej w 

1920 r. decyzji o budowie fabryki kabli w 

Bydgoszczy. Był to czas, gdy Polska odzyska-

ła niepodległość, czas, w którym panowało 

przekonanie, że posiadając własne zasoby 

produkcyjne i technologię, Polska będzie w 

stanie sprostać zagranicznej konkurencji. 

Kable i przewody z Bydgoszczy pozwoliły  

na elektryfikację kraju, rozwój telekomuni-

kacji, rozbudowę infrastruktury transpor-

towej, przemysłu i obronności państwa. 
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Rozwój polskiego przemysłu kablo-

wego datuje się od 1920, kiedy z ini-

cjatywy kapitału polskiego równo-

cześnie powstały dwie fabryki: w  

Warszawie i w Bydgoszczy. Bydgoska 

Fabryka Kabli (Tele-Fonika Kable S.A. 

– zakład Bydgoszcz) jest najstarszą 

fabryką kabli w Polsce. W 1923 po 

raz pierwszy w Polsce i siódmy na 

świecie rozpoczęto produkcję kabli 

ziemnych, w tym opancerzonych. 

Część surowców do produkcji spro-

wadzano z zagranicy, m.in. w  miedź  

surową zaopatrywano się w  USA, 

 Kanadzie,  Chile i Belgii, w  cynę  w  

Holandii, jedwab naturalny we Fran-

cji, sznur azbestowy w Anglii, a  

ołów  w Niemczech. Miedź  elektroli-

tyczną kupowano w polskich hutach 

na Śląsku. 

Od 1925 fabryka produkowała wszyst-

kie występujące wówczas w Polsce ro-

dzaje kabli i przewodów. Stałymi od-

biorcami były m.in.: Polska Akcyjna 

Spółka Telefoniczna  w  Warszawie,  

 PKP, Ministerstwo Poczt i Telegra-

fów oraz podlegające mu dyrekcje w 

całej Polsce, bydgoska Fabryka Sygna-

łów Kolejowych C. Fiebrandta, elek-

trownie w Bydgoszczy, Ostrowiu Mazo-

wieckim, Toruniu, Poznaniu. Fabryka 

posiadała własną  kotłownię  oraz  ma-

szynę parową o mocy 300 KM z  prądni-

cą  prądu stałego, a od 1929 była zasila-

na dodatkowo z elektrowni miejskiej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kabel_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kabel_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mied%C5%BA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chile
https://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jedwab
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azbest
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Weimarska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mied%C5%BA
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Akcyjna_Sp%C3%B3%C5%82ka_Telefoniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Akcyjna_Sp%C3%B3%C5%82ka_Telefoniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Koleje_Pa%C5%84stwowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Poczt_i_Telegraf%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Poczt_i_Telegraf%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/BZE_Belma
https://pl.wikipedia.org/wiki/BZE_Belma
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%B3w_Mazowiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%B3w_Mazowiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kot%C5%82ownia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maszyna_parowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maszyna_parowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85dnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85dnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_sta%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zak%C5%82ad_Energetyczny_Bydgoszcz&action=edit&redlink=1
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W pierwszych latach okupacji niemieckiej fabryka należała do koncernu Hermann Göring 

Werke, podlegając Treuhandstelle Ost – Katowice. Zakładem zarządzali wyłącznie Niemcy, 

natomiast Polacy pracowali w charakterze robotników. Fabryka produkowała przewody w 

izolacji igelitowej, kable i przewodniki, głównie dla  kolei i poczty. Zamiast  miedzi  i kau-

czuku naturalnego stosowano aluminium i kauczuk syntetyczny. W styczniu 1945, tuż 

przed radziecką ofensywą Niemcy nie zdążyli wywieźć maszyn, ani wysadzić fabryki. Po 

wojnie „Kabel Polski” był jedyną fabryką kabli ziemnych w Polsce, która przetrwała II woj-

nę światową bez zniszczeń. Wiosną 1945 uratowano park maszynowy przed planowaną 

wywózką do ZSRR. 

 

W 1952 uruchomiono produkcję przewodów podtynkowych, które pozwoliły na zasadniczą 

zmianę sposobu wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych.  W latach 

1956-1960 wybudowano oddział gumowni oraz rozbudowano ciągarnię. W 1961 uruchomio-

no produkcję kabli  elektroenergetycznych  w  powłoce z polwinitu, który dostarczano z  Za-

kładów Chemicznych Zachem. W 1969 wytwarzano kable elektroenergetyczne, telefoniczne  

miejskie i dalekosiężne, górnicze, okrętowe, lotnicze i samochodowe, sygnalizacyjne, silno-

prądowe. Przewody BFK instalowano m.in. w samochodach Fiat 126p, aparaturze  elektro-

technicznej,  telewizyjnej,  radiokomunikacji i radiolokacji. W 1993 BFK SA miała 20% udział w 

rynku kabli w Polsce, w tym 40% kabli energetycznych i 80% kabli wysokich napięć. Właściciel 

BFK grupa Tele-Fonika Kable jest trzecim w Europie producentem kabli, właścicielem 5 zakła-

dów w Polsce i 2 za granicą. Grupa posiada własny Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy, który 

współpracuje z europejskimi ośrodkami naukowymi. Kable energetyczne wyprodukowane w 

BFK ułożono m.in. na londyńskim lotnisku Heathrow i w tunelu La Manche 

 

 

 

BFK grupa Tele-Fonika Kable 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Okupacja_niemiecka_ziem_polskich_(1939%E2%80%931945)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy_(nar%C3%B3d)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Igelit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_kolejowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mied%C5%BA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kauczuk_naturalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kauczuk_naturalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aluminium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kauczuk_syntetyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Guma
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85garka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroenergetyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poli(chlorek_winylu)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ady_Chemiczne_Zachem_w_Bydgoszczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ady_Chemiczne_Zachem_w_Bydgoszczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fiat_126
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radiokomunikacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radiolokacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroenergetyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_elektryczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tele-Fonika_Kable
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kabel_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Londyn-Heathrow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eurotunel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tele-Fonika_Kable
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czy znasz 

swoje okolice? 

 

 
 

 

 

 

konkursu ciąg dalszy 
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W poprzednim miesięczniku zaprezentowano 

Trzy poniższe obiekty znajdują się na terenie gminy Mano-

wo. Pierwszy z nich znajduje się we wsi Kładno na trasie 

Koszalin -Bobolice. Z drogi słabo widoczny ze względu na 

ogrodzenie oraz drzewa. Pałacyk w stanie dość dobrym od 

paru lat wystawiony na sprzedaż. 

 

Poniższy  obiekt zlokalizowany jest we wsi Wyszebórz. 

Obiekt będący prywatną własnością. Pochodzący z drugiej 

połowy XX w pałac w roku ubiegłym został po dłuższej prze-

rwie poddany ochronie przed dalszą dewastacją. Widoczny 

na zdjęciu odnowiony częściowo dach pałacu.  

 

Kolejny obiekt (poniżej) jest z pewnością niespodzianką dla 

wielu z nas. Choć jest w bardzo dobrym stanie, użytkowany, 

ale znajduje się w malutkiej miejscowości Kopanino w 

środku dużego kompleksu leśnego obejmującego Mostowo. 

 

 

 

Ten piękny pałac, w dobrym stanie, z kilkunastohektaro-
wym parkiem nad rzeką Radew, znajduje się w miejscowo-
ści  Nosowo gmina Biesiekierz w bliskim sąsiedztwie drogi 
krajowej nr 6. Pałac użytkowany przez Hufiec Pracy, ma 
część hotelową. W parku znajduje się unikatowe drzewo- 
sośnica japońska. 

 

Przez kilka lat wystawiony na sprzedaż w końcu znalazł 
wspaniałych nabywców z głębi kraju. Zaniedbany dukt do-
jazdowy został wspaniale odrestaurowany. Obiekt posiada 
miejsca noclegowe. Położony jest w miejscowości Wielin 
gmina Polanów. 

 

Pałac w Warcinie jest szczególnym obiektem w tym gronie 
wartym polecenia. Należał do kanclerza Niemiec Otto von 
Bismarcka po którym zostało sporo pamiątek w dobrze za-
chowanym i pięknie położonym obiekcie.Znajduje się w nim 
Technikum Leśne.   
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Dwa zdjęcia z jednego kompleksu (część hotelowa oraz   pałac 

z  muzeum) 

 

 

 

Zasady 

 

Przez kilka kolejnych wydań miesięczni-

ka będą prezentowane zdjęcia pałaców 

i dworków zlokalizowanych w okolicach 

Koszalina. Należy przez to rozumieć 

odległość drogową do 100 km od cen-

trum miasta. Tym razem  obiekty poło-

zone są znacznie dalej od Koszalina niż 

publikowane w grudniowym wydaniu 

miesięcznika.Proszę podać nazwę miej-

scowości w której znajduje się obiekt. 

Za każdą z prawidłowych odpowiedzi  

uczestnik otrzyma 1 punkt. W tym wy-

daniu  mamy trzy obiekty, można więc 

będzie zdobyć 3 punkty. Punkty zostaną 

zsumowane po kilku wydaniach, zaś 

zwycięzcy otrzymają nagrody. Odpo-

wiedzi proszę słać na adres                                                       

zenon.lenkiewicz@wp.pl  

 

 

część 2 1 

2 

3 
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ciekawostki historyczne 

elektryka 



34 
 

 

 

Budowa linii kablowej w okolicach Krakowa  z udziałem 

jeńców rosyjskich - rok 1915 

 

 

 

Wniosek o przyłączenie instalacji elektrycznej w lokalu 

mieszkalnym do sieci dystrybucyjnej elektrowni. Jakież to 

było proste. 

 

 

 

Montaż oświetlenia ulicznego w Krakowie. Około 1918 r 

 

Stacja transformatorowa na warszawskiej ulicy. Lata 70 te 

ubiegłego wieku 

 


