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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 

Temat główny pracy BK 229/RE1/2015 pt. "Wybrane problemy 
elektroenergetyki" – zgodnie z kształtowaną specjalizacją naukową Instytutu – jest 
podzielony formalnie na dwa zadania badawcze. 
 

1. Identyfikacja stanów i automatyzacja systemów elektroenergetycznych.  

Zadanie to realizowane było w Zespole Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce 
(Z2) pod kierownictwem prof. dra hab. inż. Adriana Halinki. 

2. Badanie i racjonalizacja wybranych rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych w elektroenergetyce na szczeblach krajowym i lokalnym. 

Zadanie to było realizowane w Zespole Sieci i Urządzeń Elektroenergetycznych (Z1) 
pod kierownictwem dra hab. inż. Romana Koraba. 

Efektem badań realizowanych w 2015 roku w ramach BK 229/RE1/2015 były 
52 publikacje. Wykaz publikacji wraz z punktacją według wytycznych MNiSW 
zamieszczono poniżej.  

Merytoryczne rezultaty uzyskane w ramach realizacji tematu w roku 2015 
przedstawiono podczas seminarium naukowego, które odbyło się w Instytucie w dniu 
22 grudnia 2015 roku. Niniejsze opracowanie zawiera krótkie raporty merytoryczne z 
poszczególnych zadań badawczych. Do opracowania dołączono kopie wybranych 
publikacji. 
 

Zestawienie publikacji do BK 229/RE1/2015 

1. Bieroński S., Korab R., Owczarek R.: Wpływ regulacji przesuwników fazowych 
instalowanych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej na transgraniczne przepływy 
mocy. Elektryka, 2/2015 (0 pkt.) 

2. Boryń H., Borowski K., Czapp S., Czarnecki L. S., Halinka A., Hanzelka Z., Karczewski J., 
Kusto Z., Marsz A., Miłek M., Pruszkowska-Ceceres M., Rzepka P., Stachel A., Styczyńska 
A., Surdacki P., Szablicki M.: Energetyka przyszłości. Energooszczędne instalacje i 
systemy. Gdańsk, 2015, s. 123 (15 pkt.) 

3. Cieślar G., Sowa P., Sieroń A.: Wpływ stałego pola elektrycznego generowanego w 
otoczeniu linii przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego na stężenie wybranych 
hormonów we krwi szczurów. Materiały XXV Sympozjum Środowiskowego PTZE 
„Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie”, Wieliczka, 
28 czerwca – 1 lipca 2015, s. 71-72 (0 pkt.) 

4. Duda D., Gacek Z.: Przepięcia w sieciach elektroenergetycznych i ochrona przed 
przepięciami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015 (10 pkt.) 

5. Duda D.: Ograniczenia komunikacyjne jako kryterium ustalania kolejności badań linii 
kablowych SN. Logistyka, 3/2015 (10 pkt.) 

6. Halinka A., Niedopytalski M., Rzepka P., Sowa P., Szablicki M.: Expert Evaluation Method 
of the SAIDI Normative Reliability Index. Materiały 5th International Conference „Modern 
Electric Power Systems 2015 (MEPS'15)”, Wrocław, 6-9 lipca 2015, s. 1-4 (0 pkt.) 
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7. Halinka A., Niedopytalski M., Rzepka P., Sowa P., Szablicki M.: Metodyka eksperckiego 
szacowania normatywnego wskaźnika niezawodności SAIDI. Rozdział w monografii: 
Rynek energii. Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki, Lublin, 2015, s. 24-34 
(4 pkt.) 

8. Halinka A., Rzepka P., Szablicki M.: State identification of MV power network with wind 
power generation operating under manual and automatic voltage control in HV/MV 
substation. Przegląd Elektrotechniczny, 2015 nr 6, s. 126-128 (1/3 z 10 pkt.)* 

9. Halinka A., Rzepka P., Szablicki M.: Zmienność napięć stacji WN/SN z przyłączonymi 
źródłami wiatrowymi. Cz. 2. Elektro.info, 2015 nr 3, 2015, s. 56-59 (5 pkt.) 

10. Halinka A., Rzepka P., Szablicki M.: Zmienność napięć stacji WN/SN z przyłączonymi 
źródłami wiatrowymi. Cz. 1. Elektro.info, 2015 nr 1/2, s. 42-44 (5 pkt.) 

11. Halinka A., Talaga M.: Wybrane metody cyfrowego pomiaru częstotliwości w systemie 
elektroenergetycznym. Materiały XVIII Seminarium „Automatyka w elektroenergetyce”, 
Zawiercie, 22-24 kwietnia 2015, s. 14.1-14.12 (0 pkt.) 

12. Kiełboń M.: Możliwości wykorzystania autonomicznego stacjonarnego oświetlenia 
drogowego w strukturach sieci smart grid i smart city. Energetyka, 6/2015 (4 pkt.) 

13. Kiełboń M.: Ochrona przeciwporażeniowa w trakcji elektrycznej. Logistyka, 3/2015 
(10 pkt.) 

14. Kocot H., Kubek P., Siwy E.: Zasady bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii 
elektroenergetycznych wysokich napięć z drogami, liniami kolejowymi i żeglownymi 
drogami wodnymi. Logistyka, 4/2015 (10 pkt.) 

15. Korab R., Owczarek R.: Application of phase shifting transformers in the tie-lines of 
interconnected power systems. Przegląd Elektrotechniczny, 8/2015 (10 pkt.) 

16. Korab R., Owczarek R.: Bezpieczeństwo międzynarodowego transportu energii 
elektrycznej w kontekście nieplanowych przepływów mocy. Logistyka, 4/2015 (10 pkt.) 

17. Kubek P.: Metody analizy przewodów elektroenergetycznych pod względem cieplnym i 
mechanicznym. Elektryka, 2-3/2014 (0 pkt.) 

18. Kumala R., Łuszcz K., Sowa P.: Modeling of power system components during the 
electromagnetic transients. IJISET – International Journal of Innovative Science, 
Engineering & Technology, 2014 nr 10 (publikacja ukazała się w 2015 r.), s. 715-719 
(0 pkt.) 

19. Kumala R., Sowa P.: Comparison of the intersystem faults in multi-voltage lines working 
on the lattice and tubular poles. IJAREEIE – International Journal of Advanced Research 
in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, 2015 nr 9, s. 7409-7417 
(0 pkt.) 

20. Kumala R.: Uwarunkowania występowania maksymalnych udarów prądowych w liniach 
wielonapięciowych. Rozdział w monografii: Aktualne Zagadnienia Energetyki - tom II, 
Wrocław, 2014 (publikacja ukazała się w 2015 r.), s. 79-88 (4 pkt.) 

21. Kumala R.: Wpływ parametrów geometrycznych konstrukcji wsporczych na przebiegi 
przejściowe w wielotorowych liniach wielonapięciowych podczas złożonych zakłóceń 

                                            
* Ułamkowa liczba punktów wynika z tego, że część realizowanych badań, których efektem była publikacja, 

finansowana była również z innych środków (BKM-511/RE1/2014). 
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zwarciowych. Rozdział w monografii: Aktualne Zagadnienia Energetyki - tom II, 
Wrocław, 2014 (publikacja ukazała się w 2015 r.), s. 221-231 (4 pkt.) 

22. Lubicki W., Przygrodzki M.: Rozwój i ekonomika systemu elektroenergetycznego - 
Komitet Studiów C1. Energetyka, 3/2015 (4 pkt.) 

23. Maźniewski K.: Modelowanie oraz symulacja odbioru o losowym poborze prądu w celu 
efektywnego wykorzystania elektroenergetycznej sieci zakładowej. Logistyka, 3/2015 
(10 pkt.) 

24. Popczyk J., Dębowski K., Fice M., Michalak J., Wójcicki R.: Interfejs PME (prosumencka 
mikroinfrastruktura energetyczna) - typoszereg. BŹEP. www.klaster3x20.pl (0 pkt.) 

25. Popczyk J.: Bilans energetyczny (reprezentatywny) gminy wiejskiej. Biblioteka źródłowa 
energetyki prosumenckiej. www.klaster3x20.pl (0 pkt.) 

26. Popczyk J.: Elektrownie jądrowe w Polsce i ich alternatywa. BŹEP. www.klaster3x20.pl 
(0 pkt.) 

27. Popczyk J.: Model interaktywnego rynku energii elektrycznej. BŹEP. www.klaster3x20.pl 
(0 pkt.) 

28. Popczyk J.: Transformacja energetyki Warszawy w kategoriach energetyki 
prosumenckiej. BŹEP. www.klaster3x20.pl (0 pkt.) 

29. Popczyk J.: Uzasadnienie (podstawy merytoryczne) do programu przebudowy polskiej 
energetyki. BŹEP. www.klaster3x20.pl (0 pkt.) 

30. Przygrodzki M., Chmurski P.: Ocena poziomu rezerw mocy w KSE przy dużym udziale 
źródeł  odnawialnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Lubelskiej "Rynek energii - 
Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki" (red. Z. Połecki), Lublin 2015 (4 pkt.) 

31. Przygrodzki M., Rzepka P, Szablicki M.: Wpływ otoczenia sieciowego na pracę łącza 
HVDC. Studium przypadku. Acta Energetica, Zeszyt 1 XVII Konferencji Naukowej 
Aktualne Problemy w Elektroenergetyce (APE'15), Jastrzębia Góra, 17-19 czerwca 2015, 
s. 187-194 (0 pkt.) 

32. Przygrodzki M., Rzepka P., Szablicki M., Lubicki W.: Analysis of the AC Polish Power 
System impact on the HVDC SwePol Link operation. Materiały CIGRE International 
Symposium „Across Borders - HVDC Systems and Markets Integration”, Lund, 27-28 
maja 2015, s. 263.1-263.9 (0 pkt.) 

33. Przygrodzki M., Rzepka P., Szablicki M.: Sterowanie przepływami mocy w systemie 
elektroenergetycznym z wykorzystaniem transformatorów z regulacją wzdłużno-
poprzeczną. Materiały XVII Konferencji  Naukowej APE'15 opublikowane w Zeszytach 
Naukowych Politechniki Gdańskiej, Jastrzębia Góra, 17 - 19 czerwca 2015 r. (4 pkt.) 

34. Przygrodzki M., Rzepka P., Szablicki m.: Warunki pracy otoczenia sieciowego a praca 
łącza HVDC SwePol Link. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 
Politechniki Gdańskiej, 2015 nr 42, s. 81-83 (4 pkt.) 

35. Przygrodzki M., Rzepka P., Szablicki M.: Wykorzystanie transformatorów z regulacją 
skośną do sterowania przepływami mocy w systemie elektroenergetycznym. Acta 
Energetica, Zeszyt 1 XVII Konferencji Naukowej Aktualne Problemy w Elektroenergetyce 
(APE'15), Jastrzębia Góra, 17-19 czerwca 2015, s. 165-172 (0 pkt.) 

36. Przygrodzki M., Siekierski K.: Modelowanie sieci wielonośnikowych w zastosowaniach do 
obliczeń rozpływowych. Elektryka, 4/2014 (0 pkt.) 
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37. Przygrodzki M.: Generacja rozproszona jako aktywny uczestnik zarządzania pracą KSE. 
Logistyka, 3/2015 (10 pkt.) 

38. Przygrodzki M.: Zagadnienia techniczne systemu - Komitet Studiów C4. Energetyka, 
3/2015 (4 pkt.) 

39. Rzepka P, Szablicki M.: Nowe możliwości pomiarowe w zabezpieczeniach 
ziemnozwarciowych linii WN o skutecznie uziemionym punkcie neutralnym. Automatyka, 
elektryka, zakłócenia, 2015 nr 3, s. 18-30 (3 pkt.) 

40. Siekierski K., Przygrodzki M.: Układ poligeneracyjny jako jeden z elementów 
wielonośnikowych zakładowych sieci mediów. Energetyka, 2/2015 (4 pkt.)  

41. Sieroń-Stołtny K., Cieślar G., Sowa P., Sieroń A.: Wpływ pola elektromagnetycznego 
wysokiej częstotliwości generowanego przez telefon komórkowy na równowagę 
prooksydacyjno-antyoksydacyjną żołądka szczurów. Materiały XXV Sympozjum 
Środowiskowego PTZE „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i 
medycynie”, Wieliczka, 28 czerwca – 1 lipca 2015, s. 281-283 (0 pkt.) 

42. Sowa P., Bargiel J., Mol B., Łuszcz K.: Technical and economic environment in the Polish 
Power System as the basis for distributed generation and renewable energy sources 
development. Materiały World Academy of Science Engineering and Technology 
„International Scholary and Scientific Research & Innovation”, Montreal, 11-12 maja 
2015, s. 796-800 (0 pkt.) 

43. Sowa P., Bargiel J., Mol B.: Nowoczesne źródła energii w sieci SN i nN poprawiające 
niezawodność zasilana ważnych odbiorów komunalnych na terenie gmin. Rozdział w 
monografii: Rynek energii. Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki, Lublin, 2015, 
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, ISBN 978-83-7947-116-4, s. 186-195 (4 pkt.) 

44. Szadkowski M., Warachim A.: Analiza kategorii zagrożenia porażenia łukiem 
elektrycznym w instalacjach elektrycznych zakładów przemysłowych. Energetyka, 6/2015 
(4 pkt.) 

45. Szewczyk M., Gorczyca-Goraj A.: Cyberbezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania 
systemów ICT w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa pracy infrastruktury 
elektroenergetyki. Wiadomości Elektrotechniczne, 2015 nr 5, s. 179-186 (5 pkt.) 

46. Szewczyk M., Gorczyca-Goraj A.: Cyberbezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania 
systemów ICT w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa pracy infrastruktury 
elektroenergetyki. Materiały XVIII Seminarium „Automatyka w elektroenergetyce”, 
Zawiercie, 22-24 kwietnia 2015, s. 20.1-20.9 (0 pkt.) 

47. Szewczyk M.: Conditions for the improvement and proper functioning of power system 
automation equipment in the present and the expected future structure of the electric 
power sector. Przegląd Elektrotechniczny, 2015 nr 5, s. 179-186 (10 pkt.) 

48. Szewczyk M.: Sterowanie i regulacja w różnych konfiguracjach układów morskich sieci 
farm wiatrowych – wybrane analizy stosowanych rozwiązań i propozycje nowych 
kierunków badań. Przegląd Elektrotechniczny, 2015 nr 6, s. 120-125 (10 pkt.) 

49. Szewczyk M.: Time synchronization for synchronous measurements in Electric Power 
Systems with reference to the IEEE C37.118TM standard - selected tests and 
recommendations. Przegląd Elektrotechniczny, 2015 nr 4, s. 144-148 (10 pkt.) 
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50. Szewczyk M.: Współczesne techniki badania i sposoby oceny poprawności 
funkcjonowania urządzeń automatyki zabezpieczeniowej jako element network-code sieci 
elektroenergetycznych. Budowa, zasada działania i badanie urządzeń automatyki 
zabezpieczeniowej z wykorzystaniem testera zabezpieczeń (2). Elektro.info, 2015 nr 6, 
s. 60-65 (5 pkt.) 

51. Szewczyk M.: Współczesne techniki badania i sposoby oceny poprawności 
funkcjonowania urządzeń automatyki zabezpieczeniowej jako element network-code sieci 
elektroenergetycznych. Wybrane urządzenia testujące i ich możliwości sprzętowe oraz 
programowe. Elektro.info, 2015 nr 5, s. 60-64 (5 pkt.) 

 

Suma punktów: 204,3 
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Zadanie 1 

Identyfikacja stanów i automatyzacja systemów elektroenergetycznych 

Skład zespołu badawczego: 

prof. dr hab. inż. Paweł Sowa 

prof. dr hab. inż. Adrian Halinka – kierownik Zakładu Z2 

dr inż. Joachim Bargiel 

dr inż. Marcin Niedopytalski 

dr inż. Piotr Rzepka 

dr inż. Mateusz Szablicki 

dr inż. Michał Szewczyk 

dr inż. Kamil Barczak 

mgr inż. Bogdan Mól 

mgr inż. Rafał Kumala 

mgr inż. Katarzyna Łuszcz 

mgr inż. Dariusz Lamber 

mgr inż. Janusz Kurpas 

mgr Władysław Ochrombel 

mgr inż. Andrzej Piechocki 

mgr inż. Mariusz Przybylski 

Rozpatrywania prowadzone w ramach zadania pn.: „Identyfikacja stanów i automatyzacja 
systemów elektroenergetycznych” koncentrowały się na ważnych i aktualnych zagadnieniach 
dotyczących systemu elektroenergetycznego, które mogą decydować o jego bezpiecznej, 
niezawodnej i stabilnej pracy w warunkach normalnych oraz – w szczególności – w 
warunkach zakłóceniowych. Ujmowały przede wszystkim obserwowane i przewidywane 
zmiany w funkcjonalności pracy systemu elektroenergetycznego oraz gwałtownie 
zwiększającą się liczbę urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne. Zrealizowane 
badania dotyczyły następujących zagadnień szczegółowych wykonanych w ramach podzadań 
badawczych: 

1. niezawodność zasilania ważnych obiektów komunalnych gmin w warunkach zmieniającej 
się struktury sektora elektroenergetyki i zaostrzających się wymaganiach środowiskowych; 

2. wpływ urządzeń GSM na organizmy żywe i środowisko; 

3. pomiary synchroniczne i infrastruktura teleinformatyczna dla obszarowych systemów 
automatyki elektroenergetycznej; 

4. stany dynamiczne systemu elektroenergetycznego determinowane ferrorezonansem oraz 
zakłóceniami zwarciowymi w wielotorowych liniach wielonapięciowych; 

5. działania dostosowawcze układów automatyki elektroenergetycznej (w tym automatyki 
zabezpieczeniowej) do zmieniającej się struktury sektora elektroenergetyki. 

Charakterystykę zrealizowanych prac badawczych oraz zestawienie publikacji zawierających 
uzyskane wyniki badań przedstawiono rozdzielnie dla poszczególnych podzadań badawczych. 
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1. Niezawodność zasilania ważnych obiektów komunalnych gmin w warunkach 

powstawania minicentrów oraz mini wysp energetycznych  

Wykonawcy podzadania: 

prof. dr hab. inż. Paweł Sowa 
dr inż. Joachim Bargiel 
mgr inż. Bogdan Mól 
mgr inż. Katarzyna Łuszcz 

Cel badań: 

Celem badań było określenie warunków powstawanie minicentrów oraz mini wysp 
energetycznych jako podstawowych układów zasilania dla ważnych obiektów komunalnych 
gmin. Badania ujmowały również zagadnienia wpływu minicentrów energetycznych na 
poprawę efektywności i zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń oraz skalę 
oszczędności energii pierwotnej. 

Opis realizowanych prac: 

W ramach zadania oszacowano zapotrzebowanie wybranej gminy na media energetyczne, tj. 
ciepło, energię elektryczną i gaz oraz określono możliwość zbilansowanie własnych zasobów 
energetycznych, w tym energii odnawialnej. Wymagało to wykonania m.in. audytu 
energetycznego gminnych obiektów komunalnych oraz oceny lokalnego krótko- i 
długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego oraz planu zaopatrzenia gminy w ciepło, 
prąd i gaz. Przedstawiono plany wdrożenia minicentrów energetycznych w badanej gminie 
(zaproponowano lokalizacje i wielkości minicentrów energetycznych). 

Opis najważniejszych osiągnięć: 

Wymiernym efektem zrealizowanych badań jest ocena poziomów niezawodności zasilania 
odbiorców zasilanych z sieci przesyłowej i rozdzielczej. Ocenę przeprowadzono, 
wykorzystując autorski program NIEZ (program używany m.in. w Krajowej Dyspozycji Mocy 
do celów prognostycznych). Wyznaczono wskaźniki niezawodnościowe w wybranych 
fragmentach sieci SN, szczególnie w otoczeniu ważnych obiektów komunalnych, także z 
uwzględnieniem lokalnych źródeł energii (wykorzystano w tym celu program NIEZ-2). 

Wykorzystanie uzyskanych wyników: 

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym [1] oraz zaprezentowane na 
konferencji naukowej i zamieszczone w materiałach konferencyjnych [2]. Proponowane 
rozwiązania są stopniowo wdrażane i testowane w praktyce przez operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz wójtów gmin. 

Uzyskana liczba punktów MNiSW: 4 
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2. Ocena wpływu parametrów urządzeń GSM na zdrowie ludzi i zagrożenie 

środowiska 

Wykonawca podzadania: 

prof. dr hab. inż. Paweł Sowa 

Cel badań: 

Celem badań było rozpoznanie oddziaływania fal elektromagnetycznych wytworzonych przez 
urządzenia elektroenergetyczne oraz aparaturę GSM (telefony komórkowe, modemy, 
urządzenia bezprzewodowej transmisji danych itp.) na organizm człowieka, przy 
wykorzystaniu eksperymentalnego modelu zwierzęcego. 

Opis realizowanych prac: 

W ramach zadania przeprowadzono badania eksperymentalne oddziaływania pola 
elektromagnetycznego o częstotliwościach niskich (50 Hz) oraz wysokich (przede wszystkim 
900 MHz) na organizmy żywe. Zrealizowane badania ukierunkowano na określenie 
krytycznych dla organizmów żywych poziomów parametrów pól elektromagnetycznych wokół 
urządzeń elektroenergetycznych i urządzeń GSM w warunkach nakładania się tych pól. 
Badania eksperymentalne odwzorowywały m.in. przypadek rozmów prowadzonych przez 
pracowników inżynieryjno-technicznych z wykorzystaniem urządzeń GSM podczas obsługi 
urządzeń elektroenergetycznych. 

Opis najważniejszych osiągnięć: 

Wymiernym efektem zrealizowanych badań są wnioski zarówno „techniczne”, jak i 
„medyczne”. Opracowano wytyczne ochrony organizmów żywych minimalizujące lub 
eliminujące wpływ oddziaływania fal elektromagnetycznych wytworzonych przez urządzenia 
elektroenergetyczne oraz aparaturę GSM na organizmy żywe. 

Wykorzystanie uzyskanych wyników: 

Wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencji naukowej oraz opublikowane w 
materiałach konferencyjnych [3] i [4]. 

Uzyskana liczba punktów MNiSW: 0 

 

3. Możliwości wykorzystania pomiarów synchronicznych oraz wymagania 

urządzeń i układów teletransmisyjnych w aspekcie podejmowania decyzji przez 

obszarowe systemy automatyki elektroenergetycznej 

Wykonawca podzadania: 

dr inż. Michał Szewczyk 

Cel badań: 

Celem badań były analizy możliwości wykorzystania techniki pomiarów synchronicznych oraz 
mediów, interfejsów i protokołów transmisyjnych w aspekcie ich przydatności w obszarowych 
systemach automatyki elektroenergetycznej. 
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Opis realizowanych prac: 

W ramach zadania przeprowadzono analizę mediów, interfejsów i protokołów transmisyjnych 
oraz opracowano i testowano algorytmy pomiarowe pod kątem możliwości ich wykorzystania 
dla realizacji systemów automatyki elektroenergetycznej bazujących na pomiarach 
rozproszonych. W ramach prac przeprowadzano badania algorytmów zaimplementowanych 
w urządzeniach PMU oraz wstępnie przeanalizowano przebiegi zarejestrowane w 
urządzeniach PMU zainstalowanych na rzeczywistych obiektach elektroenergetycznych. 
Jednocześnie dokonano analizy wymagań układów teletransmisyjnych oraz systemów IT z 
punktu widzenia możliwości realizacji pomiarów synchronicznych i innych funkcjonalności 
zautomatyzowanych sieci elektroenergetycznych typu Smart Grid oraz badano algorytmy 
automatyki zabezpieczeniowej w różnych rozwiązaniach sprzętowych z wykorzystaniem 
mikroprocesorowego testera zabezpieczeń. Dokonano też wstępnej analizy możliwości 
wykorzystania techniki pomiarów synchronicznych w procesie sterowania i regulacji oraz 
monitorowania pracy sieci morskich farm wiatrowych, a w szczególności morskich stacji 
węzłowych WN. 

Opis najważniejszych osiągnięć: 

Dla realizacji pomiarów rozproszonych konieczne jest określenie wymagań systemów 
teletransmisyjnych. Dotyczy to nie tylko kwestii przesyłu informacji i przetwarzania danych w 
obecności często silnego pola elektromagnetycznego. Poważnym problemem jest przede 
wszystkim zachowanie bardzo krótkich czasów potrzebnych na przesłanie informacji i 
przetworzenie danych oraz wysoka dokładność synchronizacji czasowej. Proponowane 
struktury teleinformatyczne mają charakter wielopoziomowy i hierarchiczny. Przeanalizowane 
zostały kwestie cyberbezpieczeństwa takich struktur teleinformatycznych. W ramach badań 
przeprowadzono wstępne testy zgodności algorytmów zastosowanych w jednym z urządzeń 
PMU z najnowszymi zapisami normatywnymi (C37.118-2011). Analizowano również 
przydatność techniki pomiarów synchronicznych dla fizycznej realizacji tzw. systemu 
aktywnego odciążania (SmartLoad). Określono również potrzeby i przeanalizowano 
możliwości zastosowania pomiarów synchronicznych w sieciach morskich farm wiatrowych. 

Wykorzystanie uzyskanych wyników: 

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopismach naukowym [5] ÷ [10] oraz 
zaprezentowane na seminarium i zamieszczone w materiałach konferencyjnych [11]. 
Uzyskane wyniki badań pozwalają na ocenę możliwości wykorzystania pomiarów 
synchronicznych w układach i systemach automatyki elektroenergetycznej. 

Uzyskana liczba punktów MNiSW: 45 
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4. Analiza stanów dynamicznych systemu elektroenergetycznego związanych z 

zakłóceniami zwarciowymi i ferrorezonansem 

Wykonawcy podzadania: 

prof. dr hab. inż. Paweł Sowa 
mgr inż. Rafał Kumala 
mgr inż. Katarzyna Łuszcz 

Cel badań: 

Celem badań było przeprowadzanie analizy dotyczącej elektromagnetycznych przebiegów 
przejściowych podczas wybranych złożonych zakłóceń zwarciowych w wielotorowych liniach 
wielonapięciowych oraz analiza zjawisk ferrorezonansowych (w szczególności chaosu 
ferrorezonansowego w wybranych modelach układów elektroenergetycznych). 

Opis realizowanych prac: 

W ramach zadania podjęto próbę określenia dynamiki zmian przebiegów przejściowych 
prądowych i napięciowych w wielotorowych liniach wielonapięciowych podczas 
niejednoczesnych zakłóceń zwarciowych pomiędzy torami o różnym napięciu znamionowym 
(złożone zakłócenia zwarciowe). Ponadto skupiono się na określeniu czynników 
warunkujących występowanie maksymalnych wartości chwilowych sygnałów prądowych i 
napięciowych podczas tego typu zakłóceń. Przeanalizowano identyfikację zjawiska chaosu 
bazującą na wartościach przebiegów napięć i prądów mierzonych w systemach 
rzeczywistych, pozwalającą na określenie wskaźników występowania chaosu z 
wykorzystaniem procesorów sygnałowych oraz sieci neuronowych. 

Opis najważniejszych osiągnięć: 

Wymiernym efektem zrealizowanych badań jest określenie wpływu poszczególnych 
parametrów systemu elektroenergetycznego na charakter zmian elektromagnetycznych 
przebiegów przejściowych – zarówno w torach objętych złożonym zakłóceniem zwarciowym, 
jak i w torach "zdrowych". Zrealizowane badania umożliwiły również określenie środków 
zaradczych dla zapobiegania i/lub uniknięcia konsekwencji wystąpienia chaosu 
ferrorezonansowego w układach sieciowych. 

Wykorzystanie uzyskanych wyników: 

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym [12] ÷ [15]. Uzyskane wyniki 
badań mogą zostać wykorzystane m.in. do: koordynacji izolacji oraz doboru wytrzymałości 
zwarciowej aparatury łączeniowej w wielotorowych liniach wielonapięciowych ze szczególnym 
uwzględnieniem torów o niższym napięciu znamionowym, opracowania metodyki tworzenia 
ekwiwalentów dla układów sieciowych zawierających w swojej strukturze wielotorowe linie 
wielonapięciowe, opracowania metody identyfikacji złożonych zakłóceń zwarciowych przez 
algorytmy EAZ linii elektroenergetycznych WN i NN, określenia środków zaradczych mających 
na celu minimalizację skutków wystąpienia zjawiska chaosu ferrorezonansowego w układach 
sieciowych o złożonej strukturze, określenia newralgicznych obszarów w sieci szczególnie 
podatnych na wystąpienia chaosu ferrorezonansowego. 

Uzyskana liczba punktów MNiSW: 8 
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5. Nowoczesne techniki pomiarowe i decyzyjne w EAZ dla współczesnych i 

planowanych struktur sieci elektroenergetycznej 

Wykonawcy podzadania: 

prof. dr hab. inż. Adrian Halinka 
dr inż. Marcin Niedopytalski 
dr inż. Piotr Rzepka 
dr inż. Mateusz Szablicki 

Cel badań: 

Celem badań była m.in. identyfikacja warunków działania oraz określenie skuteczności 
realizacji powierzonych zadań i możliwości dalszego funkcjonowania dotychczas stosowanych 
układów automatyki elektroenergetycznej (w tym w szczególności elektroenergetycznej 
automatyki zabezpieczeniowej – EAZ), poszukiwanie niezbędnych modyfikacji algorytmów 
pomiarowych i decyzyjnych implementowanych w tych układach dostosowujących ich 
funkcjonalność do obserwowanych i przewidywanych zmian w funkcjonalności pracy sieci 
elektroenergetycznych oraz analiza możliwości zastosowania nowoczesnych technik 
pomiarowych i decyzyjnych w układach EAZ, w tym wykorzystanie technik bazujących na 
tzw. pomiarach synchronicznych pozyskiwanych z punktów przestrzennie rozlokowanych w 
strukturze sieci elektroenergetycznej. 

Opis realizowanych prac: 

W ramach zadania kontynuowano badania koncepcyjne oraz symulacyjno-analityczne 
zmierzające do sformułowania koncepcji układów automatyki elektroenergetycznej, w tym 
układów EAZ, przeznaczonych dla sieci elektroenergetycznych złożonych funkcjonalnie i 
konfiguracyjnie. Prace badawcze koncentrowały się głównie na identyfikacji zmiany 
warunków działania układów automatyki elektroenergetycznej dotychczas stosowanych w 
sieciach elektroenergetycznych w następstwie przyłączania do sieci źródeł wiatrowych lub 
obecności elementów stałoprądowych. Rozpatrywania dotyczyły układów automatyki 
regulacyjnej, sterującej oraz zabezpieczeniowej. Przeprowadzono symulacyjne badania 
weryfikujące możliwość dalszego stosowania tych „klasycznych” układów i wskazano możliwe 
wykorzystanie nowych obiektów elektroenergetycznych (na przykładzie źródeł wiatrowych) 
do wspomagania działań układów automatyki elektroenergetycznej. Uzyskane rezultaty 
rozpatrywań, wskazujące na możliwą znaczną zmianę warunków działania układów 
automatyki elektroenergetycznej w następstwie obserwowanych i przewidywanych zmian w 
funkcjonalności pracy sieci elektroenergetycznych, determinowały potrzebę opracowania 
nowej metody szacowania poziomu normatywnego wskaźnika niezawodności SAIDI 
spodziewanego w przyszłości dla nowych warunków pracy sieci elektroenergetycznych 
wywołanych planowanym wprowadzeniem zmian w układzie sieciowym (w tym zmian w 
funkcjonalności elementów składowych sieci). 

Opis najważniejszych osiągnięć: 

Do najważniejszych osiągnięć zrealizowanych zadań zalicza się opracowanie nowatorskiej, 
prostej metody szacowania SAIDI – metoda EMeReNeV (Expert Method of estimating the 

Reliability of the Network Variants). Metoda ta pozwala wyznaczyć spodziewaną wartość 
wskaźnika SAIDI dla przyszłych układów sieci elektroenergetycznych determinowanych 
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planowanymi zmianami m.in. funkcjonalności aparatury pomiarowej, łączeniowej, kontrolnej 
(w tym automatyki regulacyjnej, sterującej i zabezpieczeniowej) i telekomunikacyjnej sieci 
elektroenergetycznej. Metoda ta może być szeroko stosowana, łatwość jej stosowania jest 
podyktowana prostotą określania spodziewanego czasu trwania przerwy w zasilaniu 
odbiorców energii elektrycznej. Wymiernym efektem zrealizowanego zadania jest również 
zdefiniowanie zalecanych wariantów współpracy źródeł wiatrowych z siecią 
elektroenergetyczną, które pozwolą wykorzystać te „nowe” obiekty w strukturze sieci 
elektroenergetycznych do wspomagania działań układów automatyki elektroenergetycznej. 
Wykazano, że źródła wiatrowe pracujące w trybie napięciowym sterowania generacją mocy 
biernej mogą wspomóc uzyskanie quasi-ustalonych warunków napięciowych. Umożliwi to 
utrzymanie wymaganej jakości energii elektrycznej (w aspekcie ograniczenia zmienności 
wartości napięć węzłowych sieci elektroenergetycznych). 

Wykorzystanie uzyskanych wyników: 

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopismach naukowym (monografia, rozdział w 
monografii oraz artykuły) [16] ÷ [24] oraz zaprezentowane na konferencjach 
międzynarodowych i krajowych o zasięgu międzynarodowym i zamieszczone w materiałach 
konferencyjnych [25] ÷ [28]. Opracowana nowatorska metoda szacowania normatywnego 
wskaźnika niezawodności SAIDI – EMeReNeV – może być z powodzeniem stosowana jako 
jedno z kryteriów procesu decyzyjnego kształtowania przyszłych układów sieci 
elektroenergetycznych. Natomiast zdefiniowane zalecane warianty współpracy źródeł 
wiatrowych z siecią elektroenergetyczną mogą posłużyć operatorom sieci 
elektroenergetycznych do określenia optymalnego sterowania pracą źródeł wiatrowych i 
wykorzystania tych „nowych” obiektów w strukturze sieci elektroenergetycznych do 
wspomagania działań układów automatyki elektroenergetycznej. 

Uzyskana liczba punktów MNiSW: 40,67 
 

Wykaz publikacji do Zadania 1: 

[1] P. Sowa, J. Bargiel, B. Mol: Nowoczesne źródła energii w sieci SN i nN poprawiające 
niezawodność zasilana ważnych odbiorów komunalnych na terenie gmin. Rozdział w 
monografii: Rynek energii. Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki, Lublin, 2015, 
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, ISBN 978-83-7947-116-4, s. 186-195 (4 pkt.) 

[2] P. Sowa, J. Bargiel, B. Mol, K. Łuszcz: Technical and economic environment in the 
Polish Power System as the basis for distributed generation and renewable energy 
sources development. Materiały World Academy of Science Engineering and 
Technology „International Scholary and Scientific Research & Innovation”, Montreal, 
11-12 maja 2015, s. 796-800 (0 pkt.) 

[3] K. Sieroń-Stołtny, G. Cieślar, P. Sowa, A. Sieroń: Wpływ pola elektromagnetycznego 
wysokiej częstotliwości generowanego przez telefon komórkowy na równowagę 
prooksydacyjno-antyoksydacyjną żołądka szczurów. Materiały XXV Sympozjum 
Środowiskowego PTZE „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach 
i medycynie”, Wieliczka, 28 czerwca – 1 lipca 2015, s. 281-283 (0 pkt.) 
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[4] G. Cieślar, P. Sowa, A. Sieroń: Wpływ stałego pola elektrycznego generowanego w 
otoczeniu linii przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego na stężenie wybranych 
hormonów we krwi szczurów. Materiały XXV Sympozjum Środowiskowego PTZE 
„Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie”, 
Wieliczka, 28 czerwca – 1 lipca 2015, s. 71-72 (0 pkt.) 

[5] M. Szewczyk: Współczesne techniki badania i sposoby oceny poprawności 
funkcjonowania urządzeń automatyki zabezpieczeniowej jako element network-code 
sieci elektroenergetycznych. Budowa, zasada działania i badanie urządzeń automatyki 
zabezpieczeniowej z wykorzystaniem testera zabezpieczeń (2). Elektro.info, 2015 nr 6, 
s. 60-65 (5 pkt.) 

[6] M. Szewczyk, A. Gorczyca-Goraj: Cyberbezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania 
systemów ICT w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa pracy infrastruktury 
elektroenergetyki. Wiadomości Elektrotechniczne, 2015 nr 5, s. 179-186 (5 pkt.) 

[7] M. Szewczyk: Sterowanie i regulacja w różnych konfiguracjach układów morskich sieci 
farm wiatrowych – wybrane analizy stosowanych rozwiązań i propozycje nowych 
kierunków badań. Przegląd Elektrotechniczny, 2015 nr 6, s. 120-125 (10 pkt.) 

[8] M. Szewczyk: Conditions for the improvement and proper functioning of power system 
automation equipment in the present and the expected future structure of the electric 
power sector. Przegląd Elektrotechniczny, 2015 nr 5, s. 179-186 (10 pkt.) 

[9] M. Szewczyk: Time synchronization for synchronous measurements in Electric Power 
Systems with reference to the IEEE C37.118TM standard - selected tests and 
recommendations. Przegląd Elektrotechniczny, 2015 nr 4, s. 144-148 (10 pkt.) 

[10] M. Szewczyk: Współczesne techniki badania i sposoby oceny poprawności 
funkcjonowania urządzeń automatyki zabezpieczeniowej jako element network-code 
sieci elektroenergetycznych. Wybrane urządzenia testujące i ich możliwości sprzętowe 
oraz programowe. Elektro.info, 2015 nr 5, s. 60-64 (5 pkt.) 

[11] M. Szewczyk, A. Gorczyca-Goraj: Cyberbezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania 
systemów ICT w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa pracy infrastruktury 
elektroenergetyki. Materiały XVIII Seminarium „Automatyka w elektroenergetyce”, 
Zawiercie, 22-24 kwietnia 2015, s. 20.1-20.9 (0 pkt.) 

[12] R. Kumala, Łuszcz K., P. Sowa: Modeling of power system components during the 
electromagnetic transients. IJISET – International Journal of Innovative Science, 
Engineering & Technology, 2014 nr 10 (publikacja ukazała się w 2015 r.), s. 715-719 
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[13] R. Kumala, P. Sowa: Comparison of the intersystem faults in multi-voltage lines 
working on the lattice and tubular poles. IJAREEIE – International Journal of Advanced 
Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, 2015 nr 9, s. 7409-
7417 (0 pkt.) 

[14] R. Kumala: Uwarunkowania występowania maksymalnych udarów prądowych w liniach 
wielonapięciowych. Rozdział w monografii: Aktualne Zagadnienia Energetyki - tom II, 
Wrocław, 2014 (publikacja ukazała się w 2015 r.), s. 79-88 (4 pkt.) 

[15] R. Kumala: Wpływ parametrów geometrycznych konstrukcji wsporczych na przebiegi 
przejściowe w wielotorowych liniach wielonapięciowych podczas złożonych zakłóceń 
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zwarciowych. Rozdział w monografii: Aktualne Zagadnienia Energetyki - tom II, 
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substation. Przegląd Elektrotechniczny, 2015 nr 6, s. 126-128 (  z 10 pkt.)† 

[18] A. Halinka, P. Rzepka, M. Szablicki: Zmienność napięć stacji WN/SN z przyłączonymi 
źródłami wiatrowymi. Cz. 2. Elektro.info, 2015 nr 3, 2015, s. 56-59 (5 pkt.) 

[19] A. Halinka, P. Rzepka, M. Szablicki: Zmienność napięć stacji WN/SN z przyłączonymi 
źródłami wiatrowymi. Cz. 1. Elektro.info, 2015 nr 1/2, s. 42-44 (5 pkt.) 

[20] P. Rzepka, M. Szablicki: Nowe możliwości pomiarowe w zabezpieczeniach 
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[22] M. Przygrodzki, P. Rzepka, M. Szablicki: Warunki pracy otoczenia sieciowego a praca 
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† Ułamkowaliczba punktów oznacza w tym wypadku, że część badań finansowana była z BKM. 
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Zadanie 2 

Badanie i racjonalizacja wybranych rozwiązań technicznych i organiza-
cyjnych w elektroenergetyce na szczeblach krajowym i lokalnym 

 
Skład zespołu badawczego: 

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk   

dr hab. inż. Henryk Kocot 

dr hab. inż. Roman Korab – kierownik zakładu Z1   

dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki  

dr inż. Dominik Duda 

dr inż. Mirosław Kiełboń  

dr inż. Paweł Kubek 

dr inż. Krzysztof Maźniewski 

dr inż. Rafał Sosiński 

dr inż. Marek Szadkowski 

mgr inż. Robert Owczarek 

mgr inż. Przemysław Gawliczek 

mgr inż. Wojciech Lubicki 

mgr inż. Lesław Lacroix 

mgr inż. Krzysztof Nowak 

 

Badania i analizy dotyczyły następujących zagadnień szczegółowych: 

2.1. energetyka prosumencka w procesie strukturalnej przebudowy sektora 
energetycznego, 

2.2. przeciwdziałanie nieplanowym przepływom mocy czynnej w połączonym systemie 
elektroenergetycznym, w tym zastosowanie przesuwników fazowych na połączeniach 
transgranicznych, 

2.3. intensyfikacja wykorzystania zdolności przesyłowych istniejących linii wysokich i 
najwyższych napięć, 

2.4. praca oraz planowanie rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, 
2.5. wielonośnikowe układy energetyczne, 
2.6. racjonalizacja oraz diagnozowanie stanu technicznego torów prądowych i układów 

izolacyjnych. 
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2.1. Energetyka prosumencka w procesie strukturalnej przebudowy sektora 
energetycznego 

 
Wykonawcy podzadania: 
 prof. dr hab. inż. J. Popczyk, dr inż. M. Kiełboń 
 
Cel badań:  
Zrealizowane badania miały na celu: 
1. tworzenie podstaw pod przebudowę energetyki od wielkoskalowej do rozproszonej, 
2. ocenę potencjału energetycznego oświetlenia drogowego (stacjonarnego), bazującego na 

technologii fotowoltaicznej, w aspekcie wykorzystania jako dodatkowe źródło w sieci 
elektroenergetycznej. 

 
Opis realizowanych prac:  
Realizacja celu 1: 
Przeprowadzono kolejny raz analizę uwarunkowań. Stwierdzono, że struktura paliwowa 
(bilans paliwowy) i wartościowa (import, podatki) polskiej energetyki jest charakterystyczna 
dla drugiej połowy XX wieku i musi być całkowicie zmieniona. Deficyt mocy, który wystąpił w 
sierpniu tego roku, kończy prawie 20-letni okres, w którym „bezobjawowo” kumulowały się 
skutki braku istotnych reform) i zapoczątkowuje sytuację, w której za przeszłe zaniechania 
(pozorowanie reform) przyjdzie płacić coraz wyższe rachunki. Jeśli nie zahamuje się dziś 
petryfikacji polskiej elektroenergetyki i nie odwróci występujących w niej trendów, to czarny 
scenariusz staje się coraz bardziej prawdopodobny, rachunki będą coraz wyższe. Sposób 
potraktowania odbiorców energii w czasie deficytu powinien dać wszystkim (całemu 
społeczeństwu) do myślenia, a w szczególności uruchomić szeroki sprzeciw (wielkich i 
małych odbiorców, niezależnych inwestorów, samorządowców, czy rodzących się nowych sił 
politycznych) i brak zgody na dalszą petryfikację sektora, a w konsekwencji wyzwolić 
przebudowę całej energetyki w kierunku prosumenckiej, z wielką rolą niezależnych 
inwestorów (pretendentów oferujących innowacje przełomowe w zakresie rozwiązań 
rynkowych). Na tej podstawie opracowana została propozycja doktryny, której istotą jest 
wyłączenie energetyki (wszystkich obecnych sektorów energetycznych) w horyzoncie 2020 
ze sfery specjalnych wpływów politycznych, w szczególności ze sfery działań na rzecz 
stosowania ustaw specjalnych oraz na rzecz  odstępstw (w postaci derogacji) od unijnych 
regulacji antymonopolowych i dotyczących pomocy publicznej (naruszającej konkurencję). 
 
Realizacja celu 2: 
Dokonano analizy pracy oferowanych na rynku autonomicznych systemów oświetleniowych, 
zasilanych z paneli fotowoltaicznych (PV). Zwrócono szczególną uwagę na algorytmy doboru 
źródeł światła, paneli fotowoltaicznych i zasobników energii. Nawet przy prawidłowym 
doborze takiego układu, w okresie letnim, duża ilość energii wyprodukowana w panelu PV 
pozostaje niewykorzystana z uwagi na ograniczoną pojemność akumulatora, przy czym 
pojemność ta może być dobierana do zrównoważenia bilansu energetycznego dobowego 
lampy autonomicznej (występuje wówczas znaczne przewymiarowanie paneli PV) lub do 
zrównoważenia bilansu rocznego (moc paneli PV mniejsza, lecz większy akumulator). W obu 
przypadkach w okresie letnim lampy autonomiczne włączone w struktury sieci 
elektroenergetycznej mogą być traktowane jako dodatkowe źródła energii, natomiast w 
czasie niekorzystnych warunków pogodowych (słabe nasłonecznienie zimą), mogą 
krótkotrwale równoważyć zwiększone zapotrzebowanie na energię w sieci podczas szczytów 
obciążenia, lecz wymagają wówczas dodatkowego ładowania z sieci zewnętrznej poza 
szczytem obciążenia w celu zrównoważenia bilansu dobowego i utrzymania założonego czasu 
świecenia w ciągu nocy. Instalacja taka jest więc typowym przykładem instalacji 
prosumenckiej. 
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Opis najważniejszych osiągnięć:  
Realizacja celu 1: 
Realizując cel stwierdzono, że dynamika i głębokość zmian w światowej energetyce 
powodują, że tradycyjna polska polityka energetyczna (formułowana zgodnie z metodologią 
charakterystyczną dla energetyki monopolistycznej i centralnego planowania gospodarczego) 
staje się nieużyteczna. Dlatego konieczne jest jej zastąpienie Doktryną energetyczną, 
zgodnie z którą: 
1. najpóźniej do końca obecnej dekady nastąpi wyłączenie energetyki (wszystkich obecnych 
sektorów energetycznych) ze sfery specjalnych wpływów politycznych, w szczególności ze 
sfery działań na rzecz nowych ustaw specjalnych oraz na rzecz odstępstw (w postaci 
derogacji) od unijnych regulacji antymonopolowych i dotyczących pomocy publicznej 
(naruszającej konkurencję), 
2. horyzont 2020 (koniec unijnego okresu budżetowego, dedykowanego w istotnym stopniu 
przebudowie energetyki) będzie granicznym horyzontem ulg (w zakresie ponoszenia kosztów 
zewnętrznych) dla wielkoskalowej energetyki korporacyjnej (WEK) i wsparcia dla 
odnawialnych źródeł energii (OZE); w wypadku źródeł OZE chodzi o wyeliminowanie 
wsparcia inwestycji realizowanych po 2020 roku (wsparcie przyznane dla inwestycji 
zrealizowanych przed tym terminem będzie utrzymane), 
3. energetyka prosumencka (rozciągnięta na całą gospodarkę, aż po wielki przemysł, z 
autogeneracją) wraz z niezależnymi inwestorami będzie stopniowo stawać się głównym 
gwarantem rynkowych mechanizmów kształtowania bezpieczeństwa energetycznego; w 
szczególności prosument będzie odpowiedzialny za swoją sytuację energetyczną (za 
bezpieczeństwo energetyczne), co pod względem technicznym staje się już możliwe z uwagi 
na gwałtowny rozwój nowych technologii (energetycznych i wokółenergetycznych), 
4. systematyczne zmniejszanie uzależnienia polskiej gospodarki od importu paliw będzie 
realizowane za pomocą efektywnej polityki surowcowej (której obecnie nie ma; w 
szczególności przeprowadzony zostanie rzetelny bilans krajowych zasobów węgla 
kamiennego i brunatnego oraz gazu ziemnego i opracowany długofalowy plan ich 
wykorzystania). 
 
Realizacja celu 2: 
Sformułowano wniosek mówiący, że lampy uliczne z zasilaniem z paneli fotowoltaicznych, 
przeznaczone  do współpracy z siecią zewnętrzną i posiadające zoptymalizowany układ panel 
PV – zasobnik mogą stanowić dodatkowe źródło energii w sieci w okresie najlepszego 
nasłonecznienia. Istnieje również możliwość konstrukcji układów wykorzystujących sieć jako 
źródło zasilania w warunkach awaryjnych, np. w czasie gdy nasłonecznienie w danym dniu 
nie osiągnęło założonego poziomu. Rozwiązanie takie daje możliwość konstruowania 
mniejszych (a więc i tańszych) układów zasilania i magazynowania energii dla lamp 
autonomicznych, nadal posiadających możliwość produkcji i oddawania energii do sieci w 
okresie letnim. 
 
Wykorzystanie uzyskanych wyników: 
Wyniki uzyskane w ramach realizacji celu pierwszego są wykorzystywane w sposób ciągły w 
środowisku obejmującym: iLab EPRO, Konwersatorium Inteligentna Energetyka oraz 
Stowarzyszenie Klaster 3x20. W szczególności efekty badań, bezpośrednich i pośrednich, 
zawierają się w autorskich raportach zamieszczonych w Bibliotece Źródłowej Energetyki 
Prosumenckiej (BŹEP) [2.1.1 ÷ 2.1.6]. Wyniki uzyskane w ramach realizacji celu drugiego 
zostały opublikowane w artykule [2.1.7]. 
 
2.1.1. Popczyk J.: Bilans energetyczny (reprezentatywny) gminy wiejskiej. BŹEP. 
 www.klaster3x20.pl (0 pkt.) 
2.1.2. Popczyk J.: Model interaktywnego rynku energii elektrycznej. BŹEP. 
 www.klaster3x20.pl (0 pkt.) 
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2.1.3. Popczyk J., Dębowski K., Fice M., Michalak J., Wójcicki R.: Interfejs PME 
 (prosumencka mikroinfrastruktura energetyczna) - typoszereg. BŹEP. 
 www.klaster3x20.pl (0 pkt.) 
2.1.4. Popczyk J.: Elektrownie jądrowe w Polsce i ich alternatywa. BŹEP. 
 www.klaster3x20.pl (0 pkt.) 
2.1.5. Popczyk J.: Uzasadnienie (podstawy merytoryczne) do programu przebudowy polskiej 
 energetyki. BŹEP. www.klaster3x20.pl (0 pkt.) 
2.1.6. Popczyk J.: Transformacja energetyki Warszawy w kategoriach energetyki 
 prosumenckiej. BŹEP. www.klaster3x20.pl (0 pkt.) 
2.1.7. Kiełboń M.: Możliwości wykorzystania autonomicznego stacjonarnego oświetlenia 
 drogowego w strukturach sieci smart grid i smart city. Energetyka, 6/2015 (4 pkt.) 
 
 
2.2. Przeciwdziałanie nieplanowym przepływom mocy czynnej w połączonym 
systemie elektroenergetycznym, w tym zastosowanie przesuwników fazowych na 
połączeniach transgranicznych 
 
Wykonawcy podzadania: 
 dr hab. inż. R. Korab, mgr inż. R. Owczarek 
 
Cel badań:  
Głównym celem badań była ocena efektywności stosowanych obecnie i planowanych do 
wdrożenia w najbliższym latach środków zaradczych w odpowiedzi na przepływy nieplanowe 
(kołowe) w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Innym istotnym celem badań było 
zbudowanie podstaw pod opracowanie metody pozwalającej na skoordynowane sterowanie 
przesuwnikami fazowymi, prowadzące do zwiększenia bezpieczeństwa pracy połączonych 
systemów elektroenergetycznych. 
 
Opis realizowanych prac:  
Przy wykorzystaniu modeli systemu połączonego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej 
wykonano analizy rozpływowe pozwalające na dokonanie oceny efektywności obecnie 
stosowanych środków zaradczych w odpowiedzi na przepływy nieplanowe. Przeprowadzono 
także obliczenia rozpływowe obrazujące efekty uzyskiwane dla przesuwników fazowych 
instalowanych na przekrojach Polska – Niemcy i Czechy – Niemcy, planowanych do 
wdrożenia w najbliższych latach. Zbadano ich możliwości regulacyjne oraz dokonano 
rozpoznania interakcji tych urządzeń. 
 
Opis najważniejszych osiągnięć:  
Na podstawie uzyskanych wyników analiz rozpływowych stwierdzono, że: 
• Zastosowanie przesuwników fazowych na granicy polsko-niemieckiej, z punktu widzenia 

KSE, jest najbardziej efektywną metodą sterowania przepływami transgranicznymi, co 
potwierdza potrzebę instalacji tych urządzeń.  

• Regulacja przepływów mocy czynnej na przekroju Polska – Niemcy, przy wykorzystaniu 
przesuwników fazowych instalowanych w każdym torze linii Mikułowa – Hagenverder i 
Krajnik – Vierraden, umożliwia uzyskanie znaczącej redukcji mocy czynnej wpływającej do 
Polski z systemu niemieckiego, a tym samym prowadzi do ograniczenia przepływów 
kołowych między systemami elektroenergetycznymi Niemiec, Polski, Czech, Słowacji i 
Austrii. Jednakże uzyskanie takich efektów wymaga zastosowania przesuwników o 
odpowiednio szerokim zakresie regulacji kąta fazowego, rzędu ±40°.  

• Wypadkowe zdolności regulacyjne przesuwników fazowych instalowanych na granicy 
Polska – Niemcy i Czechy – Niemcy mogą ulegać „wzmacnianiu” lub „osłabianiu”. 
Stwierdzono, że przy pewnym sposobie regulacji przesuwników instalowanych na 
połączeniach Czechy – Niemcy, możliwa jest znacząca neutralizacja efektów uzyskiwanych 
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w wyniku regulacji prowadzonej na połączeniach Polska – Niemcy. Z kolei odpowiednio 
skoordynowana regulacja będzie prowadzić do wzmocnienia uzyskiwanych efektów.  

 
Wykorzystanie uzyskanych wyników:  
Efekty badań zostały opublikowane w artykułach [2.2.1] ÷ [2.2.3]. Uzyskane doświadczenia 
wskazują, że konieczne jest opracowanie metody skoordynowanego sterowania 
przesuwnikami fazowymi, prowadzącej m.in. do zwiększenia bezpieczeństwa pracy 
połączonych systemów elektroenergetycznych. Zagadnienie to stanowi główny obszar 
zainteresowań w przygotowywanej pracy doktorskiej mgra inż. R. Owczarka. 
 
2.2.1. Korab R., Owczarek R.: Application of phase shifting transformers in the tie-lines of 
 interconnected power systems. Przegląd Elektrotechniczny, 8/2015 (10 pkt.) 
2.2.2. Korab R., Owczarek R.: Bezpieczeństwo międzynarodowego transportu energii 
 elektrycznej w kontekście nieplanowych przepływów mocy. Logistyka, 4/2015 (10 
 pkt.) 
2.2.3. Bieroński S., Korab R., Owczarek R.: Wpływ regulacji przesuwników fazowych 
 instalowanych w  rejonie Europy Środkowo-Wschodniej na transgraniczne 
 przepływy mocy. Elektryka, 2/2015 (0 pkt.) 
 
 
2.3.  Intensyfikacja wykorzystania zdolności przesyłowych istniejących linii 

wysokich i najwyższych napięć 
 
Wykonawcy podzadania: 
 dr hab. inż. H. Kocot, dr inż. P. Kubek 
 
Cel badań:  

Prace badawcze skupiły się na dokonaniu oceny możliwości zwiększenia zdolności 
przesyłowej eksploatowanych linii napowietrznych 110 i 220 kV. Ze względu na liczne 
ograniczenia związane z budową nowych linii napowietrznych, pełne wykorzystanie 
możliwości przesyłowej krajowych linii WN i NN jest bardzo istotne z punktu widzenia 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Przeprowadzone analizy stanowią 
kontynuację tematyki badawczej podejmowanej w ostatnich latach. 
 
Opis realizowanych prac: 

• Przeprowadzenie analizy wpływu warunków atmosferycznych na obciążalność 
prądową linii napowietrznych, 

• Opracowanie modelu matematycznego służącego do wyznaczania dynamicznej 
obciążalności prądowej linii napowietrznych na podstawie aktualnej temperatury 
powietrza i prędkości wiatru, w zależności od przyjętego poziomu ryzyka 
przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu, 

• Weryfikacja opracowanego modelu obciążalności prądowej pod kątem występowania 
przekroczeń temperatury przewodów fazowych oraz ocenia wpływu tych przekroczeń 
na wymagane odległości pionowe przewodów do obiektów będących w przestrzeni 
pod linią napowietrzną, 

• Przeprowadzenie obliczeń porównawczych dotyczących zagadnień związanych  
z występowaniem poprzecznej różnicy temperatur wewnątrz typowych przewodów 
elektroenergetycznych, stosowanych w krajowej sieci przesyłowej, 

• Dokonanie oceny możliwości zwiększenia zdolności przesyłowej linii napowietrznych 
poprzez wymianę przewodów stalowo-aluminiowych na przewody niskozwisowe. 

 
Opis najważniejszych osiągnięć:  
Przeprowadzona analiza warunków pogodowych pokazała dużą stabilność temperatury 
otoczenia na obszarze o dużej powierzchni, ponadto zaobserwowano silny wpływ prędkości 
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wiatru na zwiększenie obciążalności prądowej linii napowietrznych. Wnioski dotyczące 
wpływu warunków pogodowych na obciążalność prądową linii pozwoliły na opracowanie 
modelu obciążalności, który pozwala na pełniejsze wykorzystanie potencjału przesyłowego 
krajowych linii WN i NN. Zgromadzone dane meteorologiczne obejmujące pomiary 
temperatury powietrza, nasłonecznienia, a także prędkości i kąta natarcia wiatru zostały 
wykorzystane do budowy i weryfikacji probabilistycznego modelu obciążalności prądowej. Na 
potrzeby operatorów sieciowych opracowano tablice obciążalności prądowej linii w porze 
dziennej i nocnej, dla kilku wybranych poziomów ryzyka. Wyznaczono również wartość 
analityczną funkcji obciążalności prądowej, która w znaczny sposób ułatwi operatorowi 
określanie dopuszczalnego prądu obciążenia linii. Opracowany model pozwala wyznaczyć 
dynamiczną obciążalność linii z określonym rodzajem przewodów, na podstawie aktualnej 
wartości prędkości wiatru i temperatury powietrza, dla czterech poziomów ryzyka 
przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodów. Stosowanie opracowanego modelu 
obciążalności pozwoliłoby na przesłanie linią 110 kV około 50% więcej energii w odniesieniu 
do obciążalności sezonowej. Kilkukrotne zwiększenie zdolności przesyłowej danej linii jest 
możliwe po przeprowadzeniu modernizacji, polegającej na zastąpieniu przewodów stalowo-
aluminiowych przewodami niskozwisowymi, zbudowanymi na bazie odpornych cieplnie 
stopów aluminium. Działania modernizacyjne można przeprowadzić w krótkim czasie oraz 
przy stosunkowo niskich nakładach inwestycyjnych. Należy jednak podkreślić, że często nie 
jest możliwe pełne wykorzystanie katalogowej obciążalności przewodu niskozwisowego ze 
względu na ograniczenia związane z dopuszczalnym zwisem przewodów. Zjawiska fizyczne 
związane z nagrzewaniem przewodów elektroenergetycznych pokazują również istotny 
wpływ poprzecznej różnicy temperatury na zwis przewodu. W wysokich temperaturach 
roboczych rdzeń przewodu posiada wyższą temperaturę niż jego oplot, co powiększa 
rzeczywisty zwis przewodu w przęśle. 
 
Wykorzystanie uzyskanych wyników: 
Uzyskane wyniki zostały wykorzystane w zrealizowanej rozprawie doktorskiej dr. inż. P. 
Kubka pt. " Analiza zwiększenia zdolności przesyłowej eksploatowanych linii napowietrznych 
wysokiego i najwyższego napięcia".  
 
Wybrane zagadnienia omówiono również w artykułach [2.3.1] i [2.3.2]. 
 
2.3.1. Kocot H., Kubek P., Siwy E.: Zasady bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii 
 elektroenergetycznych wysokich napięć z drogami, liniami kolejowymi i żeglownymi 
 drogami wodnymi. Logistyka, 4/2015 (10 pkt.) 
2.3.2. Kubek P.: Metody analizy przewodów elektroenergetycznych pod względem cieplnym 
 i mechanicznym. Elektryka, 2-3/2014 (0 pkt.) 
 
 
2.4.  Praca oraz planowanie rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 
 
Wykonawcy podzadania: 
 dr hab. inż. M. Przygrodzki, dr inż. P. Rzepka, dr inż. M. Szablicki 
 
Cel badań:  
Zrealizowane badania miały na celu: 
1. przeprowadzenie analiz funkcjonalnych w zakresie poprawy warunków pracy i sterowania 

układów przesyłowych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) obejmujących 
układ HVDC połączenia Polska-Szwecja oraz transformatorów z regulacją wzdłużno-
poprzeczną. 

2. opracowanie zasad i przeprowadzenie obliczeń wskazujących potrzeby i możliwości 
wykorzystania generacji rozproszonej w funkcjonowaniu KSE. 
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Opis realizowanych prac: 
Realizacja celu 1: 
Poprawne funkcjonowanie KSE jest związane z uzyskaniem odpowiednich parametrów 
ciągłości zasilania i bezpieczeństwa pokrycia zapotrzebowania. W tym zakresie podjęto 
analizę funkcjonalną dwóch elementów KSE, tj. połączenia stałoprądowego kablem 
podmorskim ze Szwecją oraz wykorzystania do sterowania przepływami mocy 
transformatorów z regulacją wzdłużno-poprzeczną. 
W przypadku analiz pracy połączenia HVDC SwePol Link zbadano przerwy w pracy łącza 
związane z występowaniem zakłóceń w komutacji tyrystorów w stacji przekształtnikowej w 
Słupsku. Posłużono się rejestracją przerw w pracy łącza HVDC analizując je na tle warunków 
pracy KSE, a w szczególności otoczenia stacji Słupsk. Opracowany został model symulacyjny 
połączenia HVDC i przeprowadzone symulacje, których celem było przygotowanie propozycji 
prowadzących do poprawy ciągłości funkcjonowania łącza SwePol Link. 
Analizując warunki pracy KSE w kontekście możliwości regulacyjnych poddano badaniom 
wykorzystanie transformatorów z regulacją wzdłużno-poprzeczną. Transformatory te 
pozwalają na regulację napięć i mocy biernej w węzłach sieci przesyłowej (regulacja 
wzdłużna) oraz na regulację kątów rozchyłu napięć pomiędzy węzłami sieci przesyłowej 
(regulacja poprzeczna). W pracach zbadano możliwości istniejących jednostek 
transformatorowych wyposażonych w regulację wzdłużno-poprzeczną w zakresie ich 
wykorzystania do sterowania przepływami mocy czynnej w wybranych stanach pracy KSE. 
 
Realizacja celu 2: 
Rozwój źródeł odnawialnych i rozproszonych i związana z tym duża zmienność poziomu 
generacji mocy w tych urządzeniach wymaga analizy zbilansowania systemu 
elektroenergetycznego oraz zakresu utrzymywania rezerwy mocy w pozostałych jednostkach 
wytwórczych. Utrzymanie rezerw mocy w systemie jest warunkiem zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy systemu i konieczności chwilowego zrównoważenia mocy czynnej 
pobieranej i generowanej. W ramach wykonanych prac przeanalizowano wpływ struktury 
wytwarzania mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na bezpieczeństwo pracy 
systemu. Odniesiono się do obecnych wymagań związanych z utrzymywaniem rezerw mocy 
w systemie. Dodatkowo przedstawiono koncepcję wykorzystania generacji rozproszonej jako 
uczestnika tzw. grup operacyjnych i agregatorów, zmierzając tym samym do włączenia tego 
segmentu urządzeń do usług systemowych i wykorzystania tym samym w zarządzaniu pracą 
KSE. 
 
Opis najważniejszych osiągnięć:  
Realizacja celu 1: 
Do celów analizy symulacyjnej występowania problemów komutacyjnych w łączu HVDC 
został opracowany wielowarstwowy model symulacyjny w programie MatLab oraz 
przeprowadzone analizy symulacyjne. W tym zakresie przygotowano statystyki awaryjności 
pracy łącza SwePol Link oraz zbadano warunki napięciowe występujące w sieci zamkniętej w 
obszarze stacji Słupsk. Dzięki przeprowadzonym analizom zaproponowano działania 
wykonawcze, których wdrożenie pozwoli na ograniczenie zjawiska występowania przewrotów 
komutacyjnych w połączeniu stałoprądowym Polska-Szwecja. 
Badając rozmieszczenie i przydatność transformatorów z regulacją wzdłużno-poprzeczną w 
związku ze sterowaniem przepływami mocy czynnej przedstawiono ranking przydatności tych 
urządzeń w pracy KSE. Uwzględniono wpływ na rozpływ mocy czynnej powiązany z 
lokalizacją i parametrami danego zespołu transformatorowego. Na tej podstawie można 
prowadzić zarówno politykę eksploatacyjną tych urządzeń (związaną z wiekiem i stanem 
transformatorów) jak i politykę operacyjną, która pozwala na uzyskanie dodatkowych 
środków regulacyjnych w KSE. 
 
Realizacja celu 2: 
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W zrealizowanych pracach dotyczących wykorzystania generacji rozproszonej w 
funkcjonowaniu KSE przeanalizowano zmienność warunków atmosferycznych (irradiancja, 
wietrzność) mających wpływ na produkcję energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. 
Pozwoliło to na ocenę zapasu rezerw mocy w odniesieniu do systemów z dużym udziałem 
źródeł konwencjonalnych. Jako uzupełnienie analizowanego problemu przedstawiono model 
wykorzystania źródeł rozproszonych w KSE jako dostawcy usług systemowych. 
 
Wykorzystanie uzyskanych wyników: 
Realizacja celu 1: 
Wyniki prac zostały opublikowane na konferencjach krajowych i zagranicznych. W 
szczególności ocena pracy łącza HVDC SwePol Link została zaprezentowana na Sympozjum 
Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych CIGRE w Szwecji [2.4.1] oraz na konferencji Aktualne 
Problemy Elektroenergetyki [2.4.2]. Wnioski płynące z analizy wykorzystania zespołów 
transformatorowych z regulacją wzdłużno-poprzeczną przedstawiono na konferencji APE 
[2.4.3]. Tematyka ta była częścią artykułów przeglądowych obejmujących analizy rozwojowe 
i funkcjonalne dla systemów elektroenergetycznych zaprezentowane w czasopiśmie 
Energetyka [2.4.4 i 2.5.5]. Wnioski z przedstawionych analiz zostały również przedstawione 
Operatorowi Systemu Przesyłowego jako elementy poprawy wykorzystania struktur KSE.  
 
Realizacja celu 2: 
Wykonane analizy i opracowane modele w zakresie wykorzystania źródeł rozproszonych w 
funkcjonowaniu KSE zostały przedstawione w czasopiśmie Logistyka [2.4.6] oraz 
opublikowane w monografii wydanej przez Politechnikę Lubelską [2.4.7]. 
 
2.4.1. Przygrodzki M., Rzepka P., Szablicki M., Lubicki W.: Analysis of the AC Polish Power 
 System impact on the HVDC SwePol Link operation. CIGRE International Symposium 
 "Across borders - HVDC systems and markets integration", Lund, Sweden, May 27-28, 
 2015 (0 pkt.) 
2.4.2. Przygrodzki M., Rzepka P., Szablicki M.: Warunki pracy otoczenia sieciowego a praca 
 łącza HVDC SwePol Link. Materiały XVII Konferencji Naukowej APE'15 opublikowane  
 w Zeszytach  Naukowych Politechniki Gdańskiej, Jastrzębia Góra, 17 - 19 czerwca 
 2015 r. (4 pkt.) 
2.4.3. Przygrodzki M., Rzepka P., Szablicki M.: Sterowanie przepływami mocy w systemie 
 elektroenergetycznym z wykorzystaniem transformatorów z regulacją wzdłużno-
 poprzeczną. Materiały XVII Konferencji  Naukowej APE'15 opublikowane w Zeszytach 
 Naukowych Politechniki Gdańskiej, Jastrzębia Góra, 17 - 19 czerwca 2015 r. (4 pkt.) 
2.4.4. Lubicki W., Przygrodzki M.: Rozwój i ekonomika systemu elektroenergetycznego - 
 Komitet Studiów C1. Energetyka, 3/2015 (4 pkt.) 
2.4.5. Przygrodzki M.: Zagadnienia techniczne systemu - Komitet Studiów C4. Energetyka, 
 3/2015 (4 pkt.) 
2.4.6. Przygrodzki M.: Generacja rozproszona jako aktywny uczestnik zarządzania pracą 
 KSE. Logistyka, 3/2015 (10 pkt.) 
2.4.7. Przygrodzki M., Chmurski P.: Ocena poziomu rezerw mocy w KSE przy dużym udziale 
 źródeł  odnawialnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Lubelskiej "Rynek energii - 
 Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki" (red. Z. Połecki), Lublin 2015 (4 pkt.) 
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2.5.  Wielonośnikowe układy energetyczne 
 
Wykonawca podzadania: 
dr hab. inż. M. Przygrodzki, mgr inż. K. Siekierski 
 
Cel badań:  
Przygotowanie i wykonanie analiz oceny wykorzystania poligeneracji jako elementu 
wspierającego pracę i zapewniającego bezpieczeństwo zasilania odbiorcy przemysłowego. 
 
Opis realizowanych prac: 
Podejście do problematyki związanej z modelowaniem i optymalizacją w obrębie zakładów 
przemysłowych sieci elektroenergetycznej powinno uwzględniać zagadnienia związane z 
sieciami i urządzeniami pozostałych mediów energetycznych. Nowoczesne rozwiązania 
technologiczne w zakresie konwersji energii w mediach i związanej z tym dystrybucji, 
pozwalają na całkiem odmienne podejście do zagadnień modernizacji zakładowych sieci 
mediów. W ramach prowadzonych badań opracowano zasady oraz model opisowy 
zakładowej sieci elektroenergetycznej, a także model sieci pozostałych mediów. Zadaniem 
tych układów jest pokrycie obecnego i przyszłego zapotrzebowania obiektu na szeroko 
rozumianą energię użytkową. W związku z powyższym zbadano efektywność wykorzystania 
układów poligeneracyjnych (trigeneracji i quatrogeneracji). Efektywność potencjalnych 
inwestycji w analizowanych węzłach układu wielonośnikowego oceniono na podstawie 
wyliczonego dla każdej lokalizacji wskaźnika ekonomicznego NPV. Wskaźnik NPV (ang. Net 
Present Value) określa tzw. wartość bieżącą netto przedsięwzięcia i wyznaczany jest na 
podstawie sumy wszystkich zdyskontowanych przepływów pieniężnych związanych z 
projektowaną inwestycją. W przepływach tych uwzględniono przepływy pieniężne związane z 
wykonaniem projektu (faza projektowa), zakupem i zabudową zespołu poligeneracyjnego 
(faza inwestycyjna), a po uruchomieniu obiektu z jego eksploatacją (faza eksploatacyjne). 
 
Opis najważniejszych osiągnięć:  
Do najważniejszych osiągnięć wykonanych badań należy przygotowanie zasad opisu układów 
wielonośnikowych, w tym modeli obwodowych. Modele te mogą być wykorzystanie do analiz 
optymalizacyjnych oraz oceny efektów ekonomicznych przeprowadzonych działań 
inwestycyjnych. 
 
Wykorzystanie uzyskanych wyników: 
Przygotowane zasady opisu układów wielonośnikowych jak i wyniki przeprowadzonych analiz 
zostały przedstawione w miesięczniku Energetyka [2.5.1] oraz w Zeszytach Naukowych 
"Elektryka" Politechniki Śląskiej [2.5.2]. 
 
2.5.1. Siekierski K., Przygrodzki M.: Układ poligeneracyjny jako jeden z elementów 
 wielonośnikowych zakładowych sieci mediów. Energetyka, 2/2015 (4 pkt.)  
2.5.2. Przygrodzki M., Siekierski K.: Modelowanie sieci wielonośnikowych w zastosowaniach 
 do obliczeń rozpływowych. Elektryka, 4/2014 (0 pkt.) 
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2.6. Racjonalizacja oraz diagnozowanie stanu technicznego torów prądowych 
i układów izolacyjnych 
 
Wykonawcy podzadania: 

dr inż. D. Duda, dr inż. M. Kiełboń, dr inż. K. Maźniewski, dr inż. M. 
Szadkowski 

 
Cel badań:  
Prowadzone badania miały na celu: 
1. dokonanie opisu jakościowego i ilościowego zjawisk związanych z przepięciami w sieciach 

elektroenergetycznych oraz zasad ochrony przed przepięciami, 
2. identyfikacja ograniczeń komunikacyjnych jako istotnego kryterium w optymalizacji 

wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych przy diagnostyce linii kablowych SN, 
3. określenie zagrożenia porażeniowego od kolejowych sieci trakcyjnych w aspekcie 

modernizacji linii kolejowych (powiększenie rezystancji przejścia szyna-ziemia, nowe 
sposoby uszynień), 

4. opracowanie numerycznego algorytmu obliczeniowego pozwalającego na uwzględnienie 
w projektowaniu zakładowych sieci elektroenergetycznych działania odbiorów o losowym 
charakterze pracy, 

5. dokonanie przeglądu aktualnych aktów prawnych związanych z gospodarką gazem SF6, 
6. przeprowadzenie analizy skuteczności i prawidłowości uzyskiwanych wyników po 

zastosowaniu istniejących metod obliczania energii łuku elektrycznego i strefy jego 
rażenia w trójfazowych obwodach instalacji nN. 

 
Opis realizowanych prac: 
Realizacja celu 1: 
Scharakteryzowano metody matematyczne wykorzystywane w opisie przepięć i zjawisk im 
towarzyszących takich, jak propagacja fal przepięciowych, czy ich odkształcanie i tłumienie. 
Przeanalizowano procesy falowe po uderzeniu pioruna w linię długą, propagację fal 
przepięciowych: w sieciach elektroenergetycznych, w charakterystycznych układach 
izolacyjnych oraz w uziemieniach odgromowych. Przedstawiono zagadnienia związane ze 
źródłami przepięć oraz zasadami ochrony przed przepięciami. 
 
Realizacja celu 2: 
Przedstawiono cele diagnostyki linii kablowych, kryteria kwalifikowania linii kablowych do 
badań diagnostycznych oraz sposób określania kolejności linii kablowych do wykonywania na 
nich badań. Przedstawiono czynniki wpływające na proces ustalania kolejności badanych linii 
kablowych, uwzględniające prawdopodobieństwo uszkodzenia i jego potencjalne skutki oraz 
zaprezentowano metodę, według której można ustalać kolejność badania linii kablowych. 
Dodatkowo zaproponowano modyfikację kolejności badań z uwzględnieniem ich lokalizacji 
tak, aby zwiększyć liczbę badanych linii kablowych a przez to poprawić efektywność 
wykorzystania kosztownej aparatury diagnostycznej. 
 
Realizacja celu 3: 
Wykonano analizę pracy układów ochrony przeciwporażeniowej w specyficznych sieciach 
elektroenergetycznych, jakimi są sieci trakcyjne prądu stałego, w których uziemienie nie 
może stanowić elementu ochrony przeciwporażeniowej.  
 
Realizacja celu 4: 
Modelowano i analizowano wpływ odbiorów o losowym charakterze pracy na sieć zakładową 
na przykładzie pracy grup zgrzewarek. Opracowano moduł numeryczny Zgrzewarki, 
umożliwiający wykonywanie ww. analiz. Moduł zaimplementowano do programu 
obliczeniowego „OeS”, służącego do wykonywania zaawansowanych analiz rozpływowo-
zwarciowych sieci energetycznych. 
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Realizacja celu 5: 
Realizowany temat jest jednym z etapów prowadzonych prac dotyczących 
wysokonapięciowych gazoszczelnych instalacji elektroenergetycznych. Aktualnie ważnym 
tematem, wpisującym się w światowe działania w zakresie ochrony środowiska, jest 
gospodarka gazem SF6, który został zakwalifikowany do tzw. koszyka gazów cieplarnianych. 
 
Realizacja celu 6: 
Dla instalacji elektrycznych w różnych zakładach przemysłowych dokonano obliczeń energii 
łuku elektrycznego oraz strefy jego rażenia przy pomocy metod rekomendowanych w IEEE 
1584 Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations oraz w NFPA 70E Standard for 
Electrical Safety in the Workplace – 2015 Edition. Na podstawie uzyskiwanych wyników 
ustalano poziom kategorii zagrożenia łukiem elektrycznym w miejscach analizy i 
rekomendowano odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników, którzy muszą 
wykonywać w tych miejscach pracę pod napięciem. W pracach zwracano uwagę na 
ograniczenia stosowalności używanych metod i badano możliwości zmniejszenia ograniczeń. 
Jednocześnie w przypadku stwierdzenia dużych kategorii zagrożenia, analizowano metody 
umożliwiające obniżenie poziomu zagrożenia. 
 
Opis najważniejszych osiągnięć:  
Realizacja celu 1: 
Przedstawiono zasady ochrony przed przepięciami linii, stacji i instalacji elektrycznych wraz z 
omówieniem urządzeń służących do ochrony przeciwprzepięciowej, odgromowej oraz 
koordynacji izolacji elementów składowych sieci elektroenergetycznych. 
 
Realizacja celu 2: 
Zaproponowana modyfikacja kolejności badań zwiększająca potencjalną liczbę badanych linii 
kablowych przez brygadę diagnostyczną w godzinach pracy. 
 
Realizacja celu 3: 
Wykazano, że nawet w prawidłowo zaprojektowanej sieci trakcyjnej, szczególnie w 
przypadkach awaryjnych, mogą pojawić się niebezpieczne potencjały miedzy częściami 
przewodzącymi dostępnymi i ziemią odniesienia. Wskazano ponadto, że na modernizowanych 
liniach kolejowych z dobrze izolowanymi od podłoża szynami zagrożenie rośnie. Eliminacja 
tego zagrożenia zależy m.in. od gęstości rozmieszczenia kabli powrotnych sieci trakcyjnej i 
stosowania tzw. układu uszynień otwartych. 
 
Realizacja celu 4: 
Moduł Zgrzewarki umożliwia m.in. modelowanie i symulację pracy dużych grup zgrzewarek w 
przemyśle motoryzacyjnym oraz analizę ich wpływu na elektryczną sieć przemysłową. W 
szczególności możliwa jest analiza zmian trybu pracy zgrzewarek (np. parametrów 
zgrzewania oraz momentów wykonywania zgrzewów). Prezentowane rozwiązanie pozwala 
określać możliwości graniczne istniejącej sieci, zwłaszcza w sytuacji kiedy należy 
odpowiedzieć na pytanie czy istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnych 
obciążalności istniejących elementów sieci oraz/lub dopuszczalnych spadków napięć w 
poszczególnych węzłach sieci. Wyposażenie programu „OeS” w moduł Zgrzewarki daje zatem 
możliwość wykonywania szczegółowych analiz sieci zakładowej w kontekście zmian produkcji 
czy planowanych modernizacji. Analizy takie mogą być wsparciem procesu podejmowania 
decyzji inwestycyjnych lub remontowych w sieci. 
 
Realizacja celu 5: 
W ramach prac zajęto się wymaganiami w zakresie kontroli stanu gazu, jego czystości, 
produktów rozkładu, ewentualnych ubytków i szczelności instalacji. Istotnym elementem prac 
było wskazanie aktów prawnych, zarówno międzynarodowych jak i krajowych, regulujących 
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zagadnienia gospodarki gazem SF6. Kontynuacją tych prac będzie tematyka przeprowadzania 
i organizowania szkoleń obsługi w zakresie obowiązujących wymagań. 
 
Realizacja celu 6: 
Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że kategoria zagrożenia porażeniem łukiem 
elektrycznym jest ściśle związana z wartością energii łuku. Oznaczono urządzenia instalacji 
trójfazowych ze względu na poziom zagrożenia porażeniem łukiem elektrycznym oraz 
bezwzględnie nakazano stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej (innych niż 
stosowane do ochrony przed porażeniem łukiem elektrycznym) zapobiegających skutkom 
łuku w przypadku prac pod napięciem. 
 
Wykorzystanie uzyskanych wyników: 
Uzyskane w ramach realizacji pierwszego celu wyniki zostały zamieszczone w książce [2.6.1] 
wykorzystywanej w procesie dydaktycznym na kierunku Elektrotechnika oraz jako wskazówki 
i wytyczne przy wdrażaniu różnych środków ochrony przed przepięciami dla osób 
zajmujących się zawodowo problematyką przepięć w sieciach elektroenergetycznych oraz 
instalacjach elektrycznych. Efekty uzyskane podczas realizacji celu drugiego zostały 
opublikowane w artykule [2.6.2]. Mogą być również wykorzystane w zarządzaniu 
eksploatacją sieci kablowych SN. Wyniki prac prowadzonych podczas realizacji celów od 3 do 
6 przedstawiono odpowiednio w artykułach [2.6.3] ÷ [2.6.6]. 
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