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Przeglądając bardziej szczegółowe leksykony i słowniki terminologiczne z dowolnej dziedziny techniki, nietrudno 
zauważyć, że dominują w nich terminy wielowyrazowe, zawierające przydawki przymiotne. Nazywają one właściwości 
osób, przedmiotów, zjawisk i stanów, a także relacje między nimi, a niekiedy − sposób wytwarzania produktu bądź jego 
przeznaczenie albo przydatność. Przydawka przymiotna jest wyrażona albo przymiotnikiem, albo inną częścią mowy 
występującą w funkcji przymiotnikowej. Może nią być: zaimek dzierżawczy (mój, swój, ich…), zaimek wskazujący 
(ten, tam…), imiesłów przymiotnikowy 
czynny lub bierny (magnesujący, analizujący, 
hartowany, zrównoważony…), l iczebnik 
porządkowy (drugi, trzeci…), liczebnik mnożny 
(podwójny, potrójny…) bądź liczebnik wieloraki 
(dwojaki, trojaki…). Już tytuł tych rozważań 
sugeruje, że w nazwach technicznych w roli 
przydawki przymiotnej występują głównie 
przymiotniki (prąd zwarciowy początkowy), 
rzadziej imiesłowy przymiotnikowe (prąd 
magnesujący), a inne części mowy − wyjątkowo, 
i to raczej jako człon przymiotnika złożonego 
(układ trójfazowy, urządzenie dwunapięciowe, 
koparka podsiębierna). W polszczyźnie ogólnej 
te proporcje są inne i dlatego warto zwrócić 
uwagę na to, że przytoczone niżej zasady 
pisowni dotyczą wszelkich przydawek przymiotnych, nie tylko przymiotników, i dotyczą również języka ogólnego, jak 
zwykle − z pewnymi wyjątkami.

Nazwa techniczna wymagająca definicji, bo nie jest jednoznacznie zrozumiała sama przez się, jest terminem 
technicznym. Jeżeli w terminie technicznym wystarcza jeden przymiotnik i jest on wyrazem prostym (mającym 
tylko jeden rdzeń), to jego zapisanie nie sprawia trudności. Można się tylko zastanawiać, czy został on trafnie użyty. 
Natomiast terminy techniczne wymagające dwóch i więcej określeń przymiotnikowych mogą nasuwać wątpliwości. 
Widuje się, nawet w książkach, beztroską dowolność ich zapisywania wbrew zasadom poprawności językowej.  
Nad tymi zasadami warto się pochylić, bo są proste i logiczne, a dotyczą nie tylko języka technicznego i szerzej – 
języka naukowego, lecz również polszczyzny ogólnej, czego dowodzą przytaczane niżej uzupełniające przykłady 
spoza dziedziny techniki. 

PISOWNIA ROZŁĄCZNA 

Są sytuacje, kiedy dwa lub więcej przymiotników określających główny człon terminu technicznego należy pisać 
rozłącznie (rozdzielnie). Jest tak wtedy, kiedy określają one rozmaite współistniejące niezależnie od siebie cechy 
rzeczownika będącego głównym członem terminu: 

 przekładnik napięciowy pojemnościowy, 

 przekładnik napięciowy wyrównawczy,

 przekładnik napięciowy wyrównawczy żywiczny, 

PISOWNIA  
WIELOPRZYMIOTNIKOWYCH  NAZW  TECHNICZNYCH

http://www.epismo-aez.pl
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 zabezpieczenie różnicowe wielkoimpedancyjne, 

 zasilacz bezprzerwowy statyczny indywidualny,

 kształtka szklana stropowa.

Powyższe terminy zostały zapisane w postaci podstawowej, w jakiej występują w słownikach i w rozdziałach 
terminologicznych norm, tzn. z członem głównym na początku. Tak też powinny być zapisywane przy ich pierwszym 
wprowadzeniu i definiowaniu w tekście naukowym. Natomiast w toku wykładu, narracji czy luźnej wypowiedzi, 
również pisemnej, jest dopuszczalna, a nawet wskazana, zmiana tego szyku i można napisać tak:

 indukcyjne i pojemnościowe przekładniki napięciowe,

 żywiczny przekładnik napięciowy wyrównawczy,

 indywidualny zasilacz bezprzerwowy statyczny albo

 indywidualny statyczny zasilacz bezprzerwowy,

 stropowa kształtka szklana.

Nie ma tu jednak pełnej dowolności. Przed wyrazem określanym (członem głównym terminu) umieszcza 
się przydawki charakteryzujące, tzn. przydawki przymiotne, wskazujące na cechy przygodne przedmiotu,  
nie stanowiące zamkniętego zbioru. Na przykład przekładnik może mieć izolację żywiczną, ale równie dobrze −  
z innego materiału izolacyjnego stałego, ciekłego lub gazowego, a ich asortyment nie jest ograniczony i w miarę 
postępu technicznego może ulegać zmianie. Po wyrazie określanym znajdują się natomiast przydawki klasyfikujące, 
wskazujące najistotniejszą cechę przedmiotu z punktu widzenia przyjętego kryterium klasyfikacji. Ta przydawka stoi 
tuż za wyrazem określanym przy podawaniu podstawowej postaci terminu technicznego. Zatem nie należy zmieniać 
kolejności wyrazów wyróżnionych przez pogrubienie w cytowanych wyżej przykładach terminów technicznych, 
chyba że zmienia się kryterium klasyfikacji i tym samym zmienia się przydawka klasyfikująca. Podobne reguły dotyczą 
wyrażeń z polszczyzny ogólnej:

 ciekawa książka historyczna,

 nudny podręcznik szkolny,

 czerwony samochód wyścigowy,

 nowoczesny stadion piłkarski.

PISOWNIA Z ŁĄCZNIKIEM 

Z łącznikiem, nazywanym też dywizem albo krótką pauzą, pisze się przymiotniki złożone z członów znaczeniowo 
równorzędnych. Łącznik rozdziela człony przymiotnika złożonego opisujące współistniejące cechy nazywanego 
obiektu, określające, że jest on jednocześnie i taki, i taki. Oznaką równorzędności i współwystępowania cech jest to, że 
łącznik można by zastąpić spójnikiem łącznym (i, oraz):

 • przekładnik pomiarowo-zabezpieczeniowy jest przekładnikiem pomiarowym i przekładnikiem 
zabezpieczeniowym, czyli zastępuje dwa przekładniki: przekładnik pomiarowy i przekładnik 
zabezpieczeniowy,

 • przekładnik prądowo-napięciowy jest przekładnikiem prądowym i przekładnikiem napięciowym; można 
też go nazwać krócej − przekładnikiem kombinowanym,

 • przekaźnik gazowo-przepływowy transformatora reaguje przy gromadzeniu się w nim gazów (jest 
przekaźnikiem gazowym) oraz przy gwałtownym przepływie przez niego oleju (jest również przekaźnikiem 
przepływowym),

 • przewód zielono-żółty jest przewodem o oznaczeniu dwubarwnym, zielonym i żółtym, podczas gdy 
przewód zielonożółty (z przymiotnikiem złożonym pisanym łącznie) byłby przewodem oznaczonym 
jednobarwnie – barwą żółtą o odcieniu zielonym, czyli barwą powstałą ze zmieszania barwy żółtej z barwą 
zieloną, 

 • odbiornik analogowo-cyfrowy to odbiornik odbierający sygnał analogowy oraz sygnał cyfrowy,

http://www.epismo-aez.pl
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 • kuchnia gazowo-elektryczna to kuchnia mająca płytę gazową i piekarnik elektryczny,
 • technikum mechaniczno-elektryczne to technikum kształcące mechaników oraz elektryków,
 • obudowa metalowo-drewniana to obudowa składająca się z elementów metalowych i elementów 

drewnianych,
 • przedsiębiorstwo handlowo-usługowe to przedsiębiorstwo zajmujące się działalnością handlową  

i działalnością usługową,
 • wojny izraelsko-arabskie to wojny między Izraelem i państwami arabskimi,
 • układ niemiecko-francuski to układ zawarty przez Niemcy i Francję,
 • przyjaźń polsko-węgierska to przyjaźń między Polakami i węgrami,
 • kraje europy środkowo-wschodniej to kraje leżące zarazem w środkowej i wschodniej części kontynentu.

Z łącznikiem zapisuje się również skróconą postać przymiotników złożonych, w których pierwszy człon jest liczbą, 
ale pełna ich postać (podana w nawiasie) zawsze jest dopuszczalna, a w eleganckim tekście bywa pożądana.  
Oto przykłady:

 • 3-majowy festyn (trzeciomajowy festyn), 
 • 5-setowy mecz (pięciosetowy mecz),
 • 10-krotny udział w zawodach (dziesięciokrotny udział w zawodach),
 • 100-hektarowe gospodarstwo (stuhektarowe gospodarstwo),

Niepoprawne są nagminnie spotykane następujące formy zapisu liczebników: 3-cio majowy, 10-cio krotny,  
5-cio setowy, 3-go maja lub 3-ego maja (poprawnie: 3 maja, 15 lipca).

W powyższych przykładach występowały przymiotniki złożone z dwóch członów. Przy większej ich liczbie i zapisie  
z łącznikiem rozumowanie w zasadzie jest identyczne:

 • obudowa metalowo-szklano-drewniana to obudowa składająca się z elementów metalowych i elementów 
szklanych, i elementów drewnianych,

 • francuska flaga jest niebiesko-biało-czerwona, czyli zawiera pola o barwach: niebieskiej i białej, i czerwonej.

Pisownia z łącznikiem obowiązuje również wtedy, gdy pierwsze człony przymiotnika złożonego są niezależnymi 
określeniami członu ostatniego. Przykładem może być pisownia terminu język staro-cerkiewno-słowiański, 
oznaczającego najstarszy literacki język słowiański, w którym spisywano w IX wieku teksty cerkiewne.  
Głównym członem w takim połączeniu jest człon ostatni, w tym przypadku: słowiański, a oba pozostałe człony są jego 
równorzędnymi określeniami. Jest to zatem zarówno język starosłowiański, jak i cerkiewnosłowiański.

Nie ma reguły bez wyjątku. Wyraz głuchoniemy znaczy głuchy i niemy. Występuje jako przymiotnik, ale również  
jako rzeczownik. Wbrew omawianym regułom w obu postaciach obowiązuje pisownia łączna.

Łącznika (krótkiej pauzy) nie należy mylić z myślnikiem (długą pauzą), bo każdy z tych znaków interpunkcyjnych 
ma inne przeznaczenie i nie należy ich używać wymiennie. W pisowni z łącznikiem przymiotników i rzeczowników 
złożonych nie powinno być spacji ani przed, ani po łączniku.

PISOWNIA ŁĄCZNA

Łącznie zapisuje się wszelkie złożenia nierównorzędne, czyli wyrazy (nie tylko przymiotniki) złożone z członów 
znaczeniowo nierównorzędnych. Przymiotnik złożony należy zapisywać łącznie, jeżeli określa on tylko jedną 
niepodzielną cechę obiektu, a nie zespół cech współistniejących. Człony takiego przymiotnika złożonego są 
nierównorzędne znaczeniowo, pierwszy człon stanowi określenie członu drugiego, jest podrzędny w stosunku do 
niego. Główne znaczenie przymiotnika złożonego jest zawarte w członie ostatnim, a człon pierwszy określa je bliżej, 
uściśla. Obu członów nie można by połączyć spójnikiem łącznym (i, oraz):

 • przewód jasnoniebieski jest wyróżniony barwą niebieską o jasnym odcieniu (o słabym nasyceniu), a nie − 
przewodem jasnym i przewodem niebieskim, 

http://www.epismo-aez.pl
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 • wyłącznik różnicowoprądowy jest wyłącznikiem reagującym na prąd różnicowy, a nie − wyłącznikiem 
reagującym na różnicę i na prąd,

 • zabezpieczenie ziemnozwarciowe jest zabezpieczeniem reagującym na zwarcie z ziemią, a nie − 
reagującym na ziemię i na zwarcie,

 • rozdzielnica małogabarytowa jest rozdzielnicą, której gabaryt jest mały,
 • rozdzielnica mrozoodporna jest rozdzielnicą odporną na mróz,
 • lampa energooszczędna jest lampą pozwalającą oszczędzać energię,
 • materiał drewnopodobny jest materiałem podobnym do drewna,
 • materiał drewnopochodny jest materiałem pochodzącym od drewna, przetworzonym z drewna,
 • wyrazy bliskoznaczne są wyrazami o znaczeniu bliskim sobie,
 • kraje śródziemnomorskie to kraje związane z rejonem Morza śródziemnego,
 • literatura południowoamerykańska to literatura pochodząca z Ameryki Południowej.

Podobna zasada pisowni łącznej obowiązuje w przypadku przymiotników o trzech członach, jeżeli wszystkie one 
razem określają tylko jedną niepodzielną cechę obiektu, przy czym cechę zasadniczą wyraża człon ostatni, a dwa 
poprzedzające − odczytywane łącznie − ją uściślają. Przykładem są subtelne określenia kolorów:

 • kolor szarosrebrzystoniebieski to kolor niebieski o odcieniu szarosrebrzystym,
 • kolor szaroniebieskosrebrzysty to kolor srebrzysty o odcieniu szaroniebieskim,
 • kolor żółtobrunatnozielony to kolor zielony o odcieniu żółtobrunatnym.

Pisownia łączna obowiązuje też w przypadku utartych połączeń przymiotnika z inną częścią mowy, zwłaszcza 
z zaimkiem bądź rzeczownikiem: bezawaryjny, beztlenowy, bezzwłoczny, bezźródłowy, beznogi, odśrodkowy, 
podsiębierny, przedsiębierny, naddźwiękowy, ponadgodzinny. Nie ma mowy o użyciu tu łącznika (dywizu), bo przecież 
cytowane człony przymiotnika złożonego z różnych części mowy w żaden sposób nie mogą być znaczeniowo 
równorzędne.

         Edward Musiał
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IDEAL BRUSHLESS DC MOTOR EXCITATED BY PERMANENT MAGNETS

Abstract: The brushless DC motor with permanent magnets has been discussed in the paper. It is assumed that we have  
a three-phase ideal motor with linearity and symmetry of the circuit, whose inductance impact has been disregarded.  
The motor is connected with the electronic commutator with particular  switching algorithms. It has been proven that this 
motor is characterized by very good electromechanical properties and high efficiency.

Keywords: electric motors, power electronics converters, permanent magnets, electronic commutator, BLDC motors.

W artykule omówiono silnik bezszczotkowy prądu stałego z magnesami trwałymi. Założono przy tym, że jest to silnik 
3-fazowy, idealny, z komutatorem elektronicznym w układzie mostka. Tranzystory komutatora elektronicznego są przełączane 
w sposób dyskretny co 60° elektrycznych. W silniku tym pominięto wpływ indukcyjności oraz założono liniowość i symetrię 
układu. Szczególną uwagę zwrócono na ogólne algorytmy przełączania zaworów. Wykazano również, że taki silnik 
charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami elektromechanicznymi i wysoką sprawnością.

Słowa kluczowe: silniki elektryczne, przekształtniki energoelektroniczne, magnesy trwałe, komutator elektroniczny.

1. WPROWADZENIE

Silniki bezszczotkowe prądu stałego (ang. Permanent Magnet Brushless Direct Current Motor) oznaczane są zazwyczaj 
skrótami PM BLDC, PMBDC ewentualnie PM BLDCM. W silnikach tych przekształtnik elektroniczny (energoelektroniczny), 
nazywany również komutatorem elektronicznym, naśladuje działanie komutatora mechanicznego i w odpowiednich 
chwilach przełącza zasilanie uzwojeń silnika. Przełączanie uzwojeń odbywa się w sposób dyskretny, z rozdzielczością 
odpowiadającą liczbie pulsów przypadających na obrót silnika. Nie jest więc potrzebny ciągły pomiar kąta obrotu 
wirnika, lecz wystarczy dyskretne wyznaczanie punktów czasowych, w których należy przełączać uzwojenia. Zaleca 
się, by w silniku PM BLDC prądy fazowe miały kształt prostokątny, a fazowe siły elektromotoryczne były w przybliżeniu 
trapezoidalne i w czynnym obszarze pracy zaworów przyjmowały wartości stałe.

W dalszej analizie rozważano właściwości silnika idealnego, przy czym jako silnik idealny przyjęto silnik, który spełnia 
następujące wymagania:

 • obwody elektryczne i magnetyczne są liniowe i symetryczne,
 • przebieg indukowanej fazowej siły elektromotorycznej jest trapezowy i symetryczny, a jej wartość jest 

stała w obszarze czynnym,
 • wpływ żłobków stojana, wpływ przełączania uzwojeń, zjawiska prądów wirowych i histerezy, straty  

w żelazie oraz momenty zaczepowe są pomijalnie małe i nie mają wpływu na właściwości silnika,
 • zawory komutatora elektronicznego i czujniki położenia są elementami idealnymi.

Silnik bezszczotkowy wzbudzany magnetoelektrycznie ma zazwyczaj konstrukcję odwróconą w stosunku do silnika 
komutatorowego prądu stałego. Magnesy trwałe znajdują się na wirniku, zaś uzwojenie twornika jest rozmieszczone 
na stojanie (rys. 1). W praktyce można spotkać wiele odmian tych silników, różniących się konstrukcją obwodów 
magnetycznych, liczbą faz i ich połączeń. Uzwojenie twornika umieszczone jest w stojanie i najczęściej jest wykonane 

IDEALNY BEZSZCZOTKOWY SILNIK PRĄDU STAŁEGO 
WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI

prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski
Politechnika Śląska w Gliwicach, e-mail: krzysztof.krykowski@polsl.pl
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jako uzwojenie 3-fazowe. Stosując analogię do silników skokowych, uzwojenia silnika bezszczotkowego nazywa się 
również niekiedy pasmami. Można też spotkać silniki bezszczotkowe, w których wirnik i stojan zamieniono miejscami. 
Wirnik z magnesami trwałymi jest wówczas elementem zewnętrznym, natomiast uzwojony stojan jest umieszczany 
wewnątrz silnika  i jest nieruchomy.

Ponieważ strumienie magnetyczne stojana i wirnika powinny być względem siebie nieruchome, należy tak przełączać 
uzwojenia stojana, aby przepływ stojana wirował synchronicznie ze strumieniem wirnika. W tym celu w obwodzie 
zasilania stojana stosuje się przekształtnik elektroniczny (energoelektroniczny), którego zadaniem jest zapewnienie 
stałego usytuowania przepływu strumienia stojana względem strumienia wirnika. Aby to osiągnąć, potrzebna jest 
znajomość kąta obrotu wirnika. Kąt ten można określić, stosując odpowiedni czujnik położenia wirnika. 

W praktyce można się również spotkać z bezczujnikowymi układami sterowania, w których rezygnuje się 
z bezpośredniego pomiaru kąta położenia wirnika, a kąt ten określa się pośrednio, korzystając z pomiaru innych 
wielkości.

Uproszczony schemat typowego układu zasilania i sterowania silnika bezszczotkowego przedstawiono na rys. 1.

2. FORMOWANIE MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ SILNIKA PM BLDC

Konstrukcja silnika PM BLDC oraz relacje pomiędzy wielkościami charakteryzującymi jego pracę są obszernie opisane 
w literaturze, między innymi w [1], [2], [3], [4], [5]. W tej sytuacji zrezygnowano ze szczegółowego opisu obwodów 
magnetycznych i ich współpracy z obwodami elektrycznymi lecz zestawiono tylko najważniejsze zależności, które 
będą wykorzystywane w dalszych rozważaniach.

Moment elektromagnetyczny wytwarzany przez prąd płynący w k-tym uzwojeniu fazowym silnika i siła 
elektromotoryczna indukowana w tym uzwojeniu są opisane zależnościami:

       (1)

 oraz

      ( )ekk ϑωpØE =  .   (2)

W wielu rozważaniach wygodnie jest zależności (1) i (2) zapisać jako

        (3)

 oraz

      . (4)

Rys. 1. Schemat układu zasilania i sterowania silnika bezszczotkowego
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Rys. 2. Względny fazowy współczynnik wzbudzenia w funkcji kąta elektrycznego

W zależnościach (3) oraz (4) zastosowano oznaczenia:

 Kfp  – fazowy współczynnik wzbudzenia dla płaskiego fragmentu przebiegu siły elektromotorycznej,

 kf ( )  – względny współczynnik wzbudzenia,   

   – elektryczny kąt położenia wirnika,

przy czym przyjęto, że elektryczny kąt położenia wirnika  jest kątem pomiędzy osią uzwojenia fazy A a osią 
podłużną wirnika d. Kąt ten jest dodatni dla kierunku wirowania w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek 
zegara) i jest powiązany z mechanicznym kątem położenia  zależnością:

      ϑϑ p=e   (5)

Podobnie prędkość kątowa mechaniczna ω jest powiązana z prędkością kątową elektryczną ωe zależnością:

      . (6)

Przebieg względnego współczynnika wzbudzenia, w funkcji elektrycznego kąta obrotu, dla silnika idealnego 
pokazano na rysunku 2.

Całkowity moment elektromagnetyczny rozwijany przez silnik jest sumą momentów elektromagnetycznych (3), 
rozwijanych przez prądy płynące w poszczególnych uzwojeniach fazowych i dla silnika 3-fazowego ma postać:

      . (7)

Moc przenoszona przez pole elektromagnetyczne k-tej fazy jest równa iloczynowi prądu fazowego  
i odpowiedniej siły elektromagnetycznej zgodnie z zależnością:

      .  (8)

Całkowita moc pola elektromagnetycznego jest sumą mocy przenoszonych przez poszczególne uzwojenia fazowe  
i ma postać

      .  (9)

Moment pola elektromagnetycznego silnika można również wyznaczyć z zależności:

      ee MP ω=  . (10)
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Elektryczne kąty obrotu wirnika względem osi poszczególnych faz są opisane zależnościami:

      , (11)

      , (12)

      .  (13)

Korzystając ze względnego współczynnika wzbudzenia, można siły elektromotoryczne rotacji poszczególnych faz 
silnika 3-fazowego opisać zależnościami:

      ,  (14)

      , (15)

      . (16)

3. WSPÓŁPRACA IDEALNEGO SILNIKA PM BLDC O TRZECH UZWOJENIACH FAZOWYCH Z KOMUTATOREM 
W UKŁADZIE MOSTKA

Najczęściej spotykanym układem pracy silnika bezszczotkowego prądu stałego z magnesami trwałymi i komutatorem 
elektronicznym jest układ z silnikiem 3-fazowym o uzwojeniach połączonych w gwiazdę i komutatorem 
elektronicznym w układzie mostka 3-fazowego. Zazwyczaj silniki te mają 2 ÷ 4 par biegunów. Schemat połączeń 
obwodu głównego 3-fazowego silnika PM BLDC o dwóch parach biegunów przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3.Schemat połączeń elektrycznych 3-fazowego 4-biegunowego silnika z komutatorem elektronicznym i czujnikami Halla

Silniki o jednej parze biegunów stosuje się rzadko. Ze względu na czytelność opisu silnika o jednej parze biegunów 
zdecydowano się jednak, aby rozważania dotyczące współpracy silnika z komutatorem elektronicznym przedstawić 
na przykładzie silnika o jednej parze biegunów. Należy zwrócić uwagę, że w silniku o kilku parach biegunów 
elektryczna prędkość kątowa i elektryczny kąt obrotu, różnią się od prędkości kątowej mechanicznej i kąta obrotu 
zgodnie z zależnościami (6) oraz (5). Jest to praktycznie jedyna istotna różnica pomiędzy silnikiem o kilku parach 
biegunów i silnikiem o jednej parze biegunów.

Schemat połączeń obwodu głównego silnika o jednej parze biegunów przedstawiono na rys. 4.

Poszczególne uzwojenia fazowe są przełączane sekwencyjnie przez tranzystory mostka i wytwarzają pole 
magnetyczne, którego wektor może przyjmować sześć położeń.
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Rys. 4. Schemat połączeń elektrycznych 3-fazowego 2-biegunowego silnika z komutatorem elektronicznym wraz z czujnikami HA, HB, HC.

Funkcja przełączeń zaworów komutatora elektronicznego jest wypracowywana na podstawie sygnałów pochodzących 
z dyskretnych czujników położenia wirnika (CPW), którymi są najczęściej czujniki Halla (na rys. 4, oznaczono je przez HA, 
HB, HC)Typowe sposoby rozmieszczenia czujników Halla pokazano na rys. 5. Na rysunku tym przedstawiono strefy pracy 
komutatora elektronicznego współpracującego z 3-fazowym silnikiem PM BLDC o jednej parze biegunów i zaznaczono 
osie uzwojeń oraz sektory, w których może się znajdować wirnik. Założono, że przełączanie uzwojeń fazowych odbywa 
się w kolejności ABC. Na rys. 5a hallotrony pełniące rolę czujników położenia wirnika zostały rozłożone symetrycznie  
w osiach uzwojeń fazowych. W dalszych rozważaniach przyjęto, że sygnał jedynki logicznej na wyjściu hallotronu 
pojawia się wtedy, gdy oś odpowiedniego uzwojenia i oś poprzeczna wirnika d są skierowane w tym samym kierunku. 
Oznacza to, że w przypadku ustawienia wirnika tak jak na rys. 5a, wartości logiczne na wyjściach hallotronów są 
następujące: HA = 1, HB = 0,  HC = 0. W praktyce oprócz symetrycznego sposobu rozmieszczenia hallotronów mogą być 
one przesunięte o 60°el. (rys. 5b). Można się również spotkać z inną kolejnością przełączania uzwojeń fazowych.

Rys. 5. Sektory położenia wirnika i usytuowanie hallotronów dla 3-fazowego 2-biegunowego silnika PM BLDC  
o kolejności przełączania faz ABC: a) hallotrony rozmieszczone symetrycznie, b) hallotrony przesunięte o 60°el.

Kierunki prądów płynących w uzwojeniach oraz położenie wektorów (strumienia magnetycznego wirnika  
i przepływu stojana) dla różnych położeń wirnika silnika o jednej parze biegunów (rys. 4), obracającego się w kierunku 
dodatnim (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), pokazano na rys. 6. Na rysunku tym zaznaczono również sektory,  
w których wektor całkowitego przepływu stojana jest stały oraz przedstawiono relacje pomiędzy prądami fazowymi, 
przepływem stojana i strumieniem wirnika dla każdej z sekwencji ustawień wirnika, przy czym dla każdej sekwencji 
podano odpowiadający jej zestaw sygnałów wyjściowych hallotronów. Rysunek 6 wykonano dla czujników Halla 
rozmieszczonych symetrycznie podobnie jak na rys. 5a. Przepływ stojana zmienia się skokowo, odpowiednio do 
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wysterowania zaworów komutatora elektronicznego. Oś magnesu wirnika jest przesunięta względem osi uzwojenia 
fazy A stojana o kąt . Strumień magnetyczny wirnika Φr oraz przepływ uzwojenia stojana Θs, przesunięte 
względem siebie wytwarzają moment obrotowy. Przepływ całkowity stojana jest sumą geometryczną przepływów 
pochodzących od poszczególnych uzwojeń. Można to zapisać jako:

      . (17)

Dla elektrycznego kąta obrotu bliskiego zeru (rys. 6a), wirnik jest w położeniu odpowiadającym sektorowi 6. Dla tego 
położenia wirnika przepływ ΘA, pochodzący od fazy A, jest równy zero. Całkowity przepływ stojana (17) wyprzedza 
natomiast oś podłużną wirnika d i jest prostopadły do osi fazy A. 
Pochodzący od magnesu wirnika strumień skojarzony ze stojanem zmienia swoje położenie w sposób płynny, 
natomiast przepływ całkowity stojana zmienia swoje położenie skokowo, a jego wektor przyjmuje sześć położeń. 
W obrębie każdego sektora kąt pomiędzy wektorami przepływu i strumienia zmienia się w sposób płynny. Funkcja 
przełączeń zaworów komutatora elektronicznego jest wypracowywana na podstawie sygnałów pochodzących  
z dyskretnych czujników położenia wirnika (CPW), którymi są najczęściej czujniki Halla. 

Rys. 6. Relacje pomiędzy kierunkami prądów oraz wektorami przepływu stojana i strumienia wirnika dla dodatniego  
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) kierunku obrotów i różnych położeń wirnika

W tabeli 1 przedstawiono stan sygnałów wyjściowych czujników i sygnałów sterujących zaworami komutatora 
elektronicznego, w zależności od strefy położenia wirnika, dla rozmieszczenia czujników Halla jak na rys. 4 oraz 5a.

Na rysunku 7a pokazano przebiegi czasowe strumieni skojarzonych z uzwojeniami fazowymi, odpowiadające im 
sygnały z czujników Halla, prądy fazowe oraz fazowe i międzyfazowe siły elektromotoryczne. Rysunek wykonano 
dla silnika o jednej parze biegunów i zaznaczono na nim również strefy położeń wirnika (wg rys. 6). Jako punkt 
początkowy przyjęto sytuację, w której oś uzwojenia fazy A i oś podłużna wirnika się pokrywają (rys. 6a).
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Tabela 1. Stan sygnałów wyjściowych czujników Halla i sygnałów sterujących zaworami komutatora elektronicznego,  

w zależności od strefy położenia wirnika, dla dodatniego kierunku wirowania

Strefa

Sygnały wyjściowe czujników

Halla (CPw)

Sygnały logiczne opisujące impulsy bramkowe tranzystorów

komutatora elektronicznego

HA HB HC GT1 GT2 GT3 GT4 GT5 GT6

1 1 1 0 1 0 0 1 0 0

2 0 1 0 1 0 0 0 0 1

3 0 1 1 0 0 1 0 0 1

4 0 0 1 0 1 1 0 0 0

5 1 0 1 0 1 0 0 1 0

6 1 0 0 0 0 0 1 1 0

Impulsy bramkowe poszczególnych zaworów są powiązane z impulsami wyjściowymi z czujników Halla zależnościami 
logicznymi:

      CB1T HHG ∩=  , (18)

      CB2T HHG ∩=  , (19)

      AC3T HHG ∩=  , (20)

      AC4T HHG ∩=  , (21)

      BA5 HHGT ∩=  , (22)

      BA6T HHG ∩=  . (23)

W przypadku wirowania w kierunku przeciwnym (zgodnie ze wskazówkami zegara) nastąpiłaby zmiana kolejności faz 
z ABC na ACB. Dla takiego kierunku wirowania silnika, relacja pomiędzy stanem sygnałów wyjściowych z czujników 
położenia i sygnałów sterujących zaworami komutatora elektronicznego została przedstawiona w tabeli 2 i opisana 
zależnościami logicznymi:

      CB1T HHG ∩=  , (24)

      CB2T HHG ∩=  , (25)

      AC3T HHG ∩=  , (26)

      AC4T HHG ∩=  , (27)

      BA5T HHG ∩=  , (28)

      BA6T HHG ∩=  . (29)

Przebiegi czasowe fazowych prądów i sił elektromotorycznych oraz strumieni skojarzonych i impulsów wyjściowych  
z hallotronów przedstawiono na rysunku 7.

Tabela 2. Stan sygnałów wyjściowych czujników Halla i sygnałów wysterowujących zawory komutatora elektronicznego,  

w zależności od strefy położenia wirnika dla ujemnego kierunku wirowania

Strefa
Sygnały wyjściowe czujników

Halla (CPw)
Sygnały logiczne opisujące impulsy bramkowe tranzystorów

komutatora elektronicznego

HA HB HC GT1 GT2 GT3 GT4 GT5 GT6

1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

6 1 0 0 0 0 1 0 0 1

5 1 0 1 1 0 0 0 0 1

4 0 0 1 1 0 0 1 0 0

3 0 1 1 0 0 0 1 1 0

2 0 1 0 0 1 0 0 1 0
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Przebiegi przedstawione na rys. 3.5 odpowiadają sytuacji, gdy hallotrony są umieszczone w osiach poszczególnych 
faz. W praktyce można się również spotkać z sytuacją, gdy hallotrony są przesunięte względem tych osi. Ogólna 
zasada wyznaczania obszarów wyzwalania poszczególnych zaworów nie ulega wtedy zmianie, zmienia się natomiast 
formalny zapis równań logicznych (8)÷(29), opisujących sygnały wyzwalające zawory energoelektroniczne.

a) dodatni kierunek wirowania b) ujemny kierunek wirowania

Rys. 7. Przebiegi strumieni skojarzonych z poszczególnymi uzwojeniami fazowymi, sygnałów z czujników Halla oraz prądów fazowych  
i sił elektromotorycznych idealnego 2-biegunowego silnika PM BLDC w stanie pracy ustalonej, w przypadku:  

a) dodatniego kierunku wirowania, b) ujemnego kierunku wirowania

W przypadku silnika o liczbie par biegunów różnej od jedności – zależności pomiędzy strumieniem, siłą 
elektromotoryczną, prądem i sygnałami z czujników położenia w funkcji kąta obrotu są identyczne jak w silniku 
o jednej parze biegunów. Prędkość mechaniczna i kąt mechaniczny są natomiast p razy mniejsze od prędkości  
i kąta elektrycznego. Jako przykład na rys. 8 przedstawiono przebiegi czasowe strumieni skojarzonych z uzwojeniami 
fazowymi, odpowiadające im sygnały z czujników Halla, prądy fazowe oraz fazowe siły elektromotoryczne dla silnika 
o dwóch parach biegunów (rys. 3). Czujniki Halla są tu przesunięte względem siebie o kąt elektryczny  = 120°el.,  
co odpowiada kątowi mechanicznemu ϑϑ p=e = 60°.

Dla obszaru czynnego idealnego silnika wartości fazowej SEM, prądu fazowego oraz współczynnika wzbudzenia są 
stałe i równe wartości maksymalnej. Zachodzą więc zależności: 

      ,  (30)

      , (31)

      .  (32)
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a)

b)

Siła elektromotoryczna widziana w obwodzie pomiędzy dodatnim i ujemnym zaciskiem źródła prądu stałego jest stała 
i równa różnicy siły elektromotorycznej indukowanej w fazie zasilanej z zacisku dodatniego i siły elektromotorycznej 
indukowanej w fazie zasilanej z zacisku ujemnego. Dla pierwszego segmentu pracy (rys. 7a) można to zapisać jako:

      .  (33)

Zależność
      const ,  (34)

obowiązuje również dla pięciu pozostałych segmentów pracy silnika.

4. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE IDEALNEGO SILNIKA PM BLDC

W silniku idealnym prąd fazowy, fazowa siła elektromotoryczna i fazowy współczynnik wzbudzenia są dla 
obszaru czynnego pracy tranzystorów stałe. Momenty elektromagnetyczne wytwarzane przez prądy płynące  
w poszczególnych uzwojeniach fazowych silnika, opisane zależnością (3), są stałe. Stały jest również całkowity 
moment elektromagnetyczny silnika.

Korzystając z zależności (3), (7), (30), (31), (32) oraz z rysunku 2 – przedstawiono, na rysunku 9 – formowanie 
momentów elektromagnetycznych wytwarzanych przez poszczególne uzwojenia idealnego silnika (rys. 4),  
w zależności od aktualnych wartości fazowych prądów i sił elektromotorycznych. Na rysunku tym zaznaczono również 
– jako Ekl – całkowitą (międzyfazową) siłę elektromotoryczną, indukującą się w dwóch pracujących uzwojeniach.

Rys. 8. Przebiegi:  
a) strumieni skojarzonych z poszczególnymi 
uzwojeniami fazowymi i odpowiadających  
im sygnałów z czujników Halla,  
b) fazowych sił elektromotorycznych i prądów 
idealnego silnika PM BLDC o dwóch parach 
biegunów
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Rys. 9. Przebiegi fazowych prądów i SEM oraz formowanie momentu elektromagnetycznego idealnego silnika PM BLDC  
o prostokątnych prądach fazowych

Występujące w zależności (4) prądy fazowe wynikają z równania:

      
k

k
sksk d

d e
t
iLiRu ++=  , (35)

w którym Rs i Ls oznaczają rezystancję i indukcyjność fazy stojana, przy czym Ls jest indukcyjnością 
zastępczą, która uwzględnia indukcyjność własną uzwojenia fazowego oraz indukcyjność wzajemną.  
Moment elektromagnetyczny silnika i moc pola elektromagnetycznego są natomiast powiązane zależnością (10).

W czasie pracy silnika prąd płynie od dodatniego zacisku źródła przez obwód RLE fazy przyłączonej do zacisku 
dodatniego, a następnie przez obwód RLE fazy przyłączonej do zacisku ujemnego źródła. Korzystając z zależności (33) 
można ten obwód przedstawić tak jak na rys. 10
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Rys. 10. Tor przepływu prądu silnika PM BLDC

Schemat przedstawiony na rysunku 10 można traktować 
jako stałoprądowy model idealnego silnika PM BLDC.  
W silniku idealnym rezystancje i indukcyjności uzwojeń są 
równe (w silniku rzeczywistym są równe w przybliżeniu). 
Napięcie zasilające Ud jest równe średniej wartości napięcia 
przyłożonego do silnika, określonego dla jednego sektora 
pracy komutatora elektronicznego.
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Jeśli w układzie sterowania nie stosuje się modulacji napięcia wyjściowego (PWM), ani nie występuje dodatkowy 
regulator napięcia stałego, zaś spadki napięcia na zaworach są pomijalnie małe, to napięcie Ud jest równe napięciu 
źródła zasilającego prądu stałego. Zachodzi więc zależność:

      . (36)

W układach, w których występuje regulator prądu stałego lub stosuje się modulację PWM, obowiązuje zależność:

      , (37)

przy czym Ud* oznacza względną wartość napięcia a UDC napięcie stałe źródła.  
Przy opisie silnika prądu stałego często korzysta się ze stałej momentu:

      
I

MK e
m =   (38)

oraz stałej siły elektromotorycznej, którą definiuje się jako:

       (39)

lub jako:

      
n
EK =e  . (40)

W literaturze dotyczącej silników bezszczotkowych często, podobnie jak w silnikach prądu stałego, zamiast 
współczynnika wzbudzenia korzysta się ze stałej momentu:

      
d

e
m I

MK =  , (41)

stałej siły elektromotorycznej:

      
n
EK d

e =   (42)

oraz z parametru E1000 [1], który odpowiada napięciu indukującemu się w tworniku przy prędkości 1000 obr/min. 
Wymienione wielkości są powiązane zależnościami:

      ,  (43)

        (44)

oraz

      . (45)

Korzystając ze stałoprądowego schematu zastępczego silnika PM BLDC, przedstawionego na rys. 10, można obwód 
elektryczny opisać równaniem:

      d
d

sdsd d
d

22 E
t
i

LiRu ++=  . (46)

Wprowadzając wyrażenie (34) do zależności (46) (przy założeniu, że siła elektromotoryczna Ed ma dla obszaru 
czynnego wartość stałą) uzyska się zależność:

      . (47)

Dla idealnego silnika PM BLDC, o prostokątnym przebiegu prądu i pomijalnym wpływie indukcyjności, można napisać:

      .  (48)
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W silniku idealnym, w którym prąd fazowy ma kształt prostokąta, prąd źródła płynie przez dwa uzwojenia fazowe,  
a kąt przewodzenia wynosi 120°, można wyrażenie (7), opisujące moment elektromagnetyczny, sprowadzić do 
postaci:
       (49)

Łącząc wyrażenie (49) z wyrażeniem (48 i zakładając stałą wartość napięcia oraz prądu zastępczego obwodu (ud = Ud 
oraz id = Id), uzyska się zależność:

      , (50)

obowiązującą dla stanu ustalonego, gdy całkowity moment oporowy:

      losL MMM +=   (51)

będący sumą momentu obciążenia ML i momentu strat Mlos , jest równy momentowi elektromagnetycznemu silnika, 
czyli gdy zachodzi zależność:
      eMM =   (52)

Uzyskane zależności określające moment (49) i prędkość (50) silnika PM BLDC są analogiczne do zależności 
obowiązujących dla obcowzbudnego silnika komutatorowego prądu stałego. Wprowadzając prędkość idealnego 
biegu jałowego:

       (53)

i moment  dla stanu zwarcia

      , (54)

można zależność (50), opisującą charakterystykę mechaniczną idealnego silnika PM BLDC, sprowadzić  
do postaci:

      . (55)

Odpowiednie charakterystyki statyczne dla różnych wartości napięcia przedstawiono na rysunku 11.

Rys. 11. Charakterystyka mechaniczna 
idealnego silnika PM BLDC
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Punktem wyjścia do opisu dynamiki idealnego silnika PM BLDC są:
 • schemat zastępczy obwodu głównego silnika widziany od strony zacisków źródła napięcia stałego (rys. 10) 

wraz z opisującym go równaniem (46),
 • zależności (49) i (34) wiążące wielkości elektryczne i mechaniczne oraz
 • równanie ruchu.

Równanie ruchu o postaci:

       , (56)

(gdzie: Md - moment dynamiczny; Me - moment elektromagnetyczny; M - moment oporowy)

– jest niezależne od rodzaju silnika, jego szczegółów konstrukcyjnych, sposobu sterowania oraz regulacji zaworów  
i stanowi punkt wyjścia do opisu właściwości dynamicznych silnika.

Moment oporowy na wale silnika M jest sumą momentu obciążenia ML i momentu strat Mlos. W silniku idealnym  
straty mechaniczne, straty w żelazie i straty dodatkowe zazwyczaj się pomija ewentualnie aproksymuje stałym 
momentem strat Mlos. Całkowity moment oporowy jest wtedy opisany zależnością (51). Równanie ruchu (56) można 
również zapisać w postaci:

      , (57)

      , (58)

 
  (59)               lub             .   (60)

Całkując prędkość kątową silnika uzyska się kąt obrotu (mechaniczny)

      . (61)

Kąt ten jest powiązany z elektrycznym kątem obrotu zależnością (2.5). W praktyce często zamiast prędkości kątowej 
używa się prędkości obrotowej

      , (62)

wyrażonej w obrotach na minutę.

5. STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ IDEALNEGO SILNIKA PM BLDC

Idealny komutator elektroniczny zawiera łączniki idealne o natychmiastowym załączaniu i wyłączaniu, których 
rezystancja dąży do zera w stanie przewodzenia i do nieskończoności w stanie nieprzewodzenia.

Podstawowym działaniem komutatora elektronicznego jest przełączanie (komutacja) zaworów (tranzystorów) mające 
na celu zapewnienie wyboru fazy stojana zasilanej napięciem dodatnim i wyboru fazy stojana zasilanej napięciem 
ujemnym. Oprócz tego łączniki komutatora elektronicznego mogą spełniać funkcję regulacyjną i regulować wartość 
napięcia (prądu) silnika.

Działanie regulacyjne polega na modulacji sygnałów wyzwalających, tak by zapewnić odpowiednią wartość napięcia 
zasilającego silnik. Każdy z łączników komutatora elektronicznego składa się z przeciwrównolegle połączonych: 
przyrządu pełnosterowalnego (tranzystora) i diody. Funkcja stanu łącznika Fzk jest więc sumą logiczną funkcji stanu 
tranzystora FTk i funkcji stanu diody FDk. Dla k-tego łącznika można to zapisać jako:

       (63)

Jeśli pominąć działanie regulacyjne komutatora elektronicznego, to funkcje stanu poszczególnych tranzystorów 
wynikają z zależności logicznych (18) ÷ (23) w przypadku wirowania silnika w kierunku matematycznie dodatnim 
(przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara) oraz zależności (24) ÷ (29) w kierunku matematycznie ujemnym 
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(zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara). Przewodzenie diod zwrotnych występuje po wyłączeniu tranzystora 

zasilającego daną fazę i trwa do chwili, gdy prąd tej (wyłączanej) fazy osiągnie zero. Przykładowo dla diody D1  

(rys. 4) stan ten można opisać zależnością:

     . (64)

Z zależności (50) wynika, że zmianę prędkości kątowej silnika uzyskuje się przez zmianę wartości napięcia zasilającego. 

Na rys. 12 przedstawiono dwie możliwe struktury sterowania prędkością obrotową silnika w układzie otwartym. Układ 

z odrębnym regulatorem napięcia (rys. 12a) ma strukturę analogiczną do struktury silnika komutatorowego prądu 

stałego zasilanego z energoelektronicznego regulatora napięcia.

a)

b)

Rys. 12. Struktury sterowania prędkością bezszczotkowego silnika prądu stałego o magnesach trwałych  
z komutatorem elektronicznym w układzie otwartym:  

a) układ z odrębnym regulatorem napięcia, b) układ, w którym komutator elektroniczny pełni dodatkowo rolę regulatora napięcia

W układzie tym regulator napięcia działa niezależnie od komutatora elektronicznego, dzięki czemu wyraźnie widać,  

w jaki sposób następuje regulacja napięcia, a przez to zmiana prędkości obrotowej. Istotną wadą takiego rozwiązania 

jest duża liczba połączonych szeregowo zaworów energoelektronicznych. Do spadku napięcia na zaworach 

komutatora elektronicznego dochodzą spadki napięcia na zaworach energoelektronicznego regulatora napięcia. 

Pogarsza to sprawność układu. Jest to szczególnie ważne w przypadku układów zasilanych ze źródła o małej wartości 

napięcia. W celu zmniejszenia spadku napięcia w obwodzie głównym, stosuje się rozwiązania, w których komutator 

elektroniczny pełni dodatkowo rolę regulatora napięcia. Odbywa się to zazwyczaj w ten sposób, że sygnał sterujący 

zaworami komutatora jest iloczynem logicznym sygnałów sterowania komutatorem i regulacji napięcia.
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Oznaczenia: 

Ud* – względna wartość zadawanego napięcia

DC – źródło napięcia stałego,

RN – regulator napięcia,

CPw – czujnik położenia wirnika,

UlPZ – układ logiczny przełączania zaworów,

USKe – układ sterowania komutatorem 
elektronicznym,

ZZP – zespół zaworów przekształtnika, 

M – silnik,

USNiKe – układ sterowania napięciem  
i komutatorem elektronicznym.
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Jeśli komutator elektroniczny pełni również rolę regulatora napięcia, to funkcja stanu sterowników zaworów jest 
opisana wyrażeniem:

      , (65)

przy czym

– oznacza sygnały logiczne generujące impulsy wyzwalające k-ty zawór dla układu o nieregulowanym 
napięciu wyjściowym komutatora elektronicznego,

 – określa przebieg sygnału logicznego wychodzącego z układu regulacji napięcia na k-ty zawór komutatora 
elektronicznego.

Często funkcja regulująca jest taka sama dla wszystkich zaworów. Zachodzi wtedy zależność:

      . (66)

Komentując zależność (65), należy zauważyć, że funkcja stanu zaworów nieregulowanych wynikająca  
z położenia wirnika [zależności (18) ÷ (29)], decyduje o wyborze zaworów załączanych, czyli o komutacji zaworów. 
Funkcja regulacyjna natomiast stanowi o wartości napięcia na wyjściu komutatora elektronicznego. Niezależnie 
od metody sterowania prędkością silnika, w układzie otwartym w rzeczywistych zastosowaniach stosuje się 
sprzężenia zwrotne, których zadaniem jest polepszenie właściwości statycznych i/lub dynamicznych napędów  
z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego o magnesach trwałych z komutatorem elektronicznym.

Zadania, jakie spełniają sprzężenia zwrotne, są podobne do zadań realizowanych w konwencjonalnych napędach  
z silnikami prądu stałego.

Regulację napięcia silnika poprzez modulacje współczynnika wypełnienia sygnałów wyzwalających tranzystory 
komutatora elektronicznego można realizować modulując sygnały wyzwalające równocześnie w obu grupach 
tranzystorów, tak jak to pokazano na rysunku 13. Taka modulacja sygnałów wyzwalających powoduje zwiększenie 
strat przełączania tranzystorów komutatora oraz wymaga stosowania w obwodzie wejściowym komutatora,  

Rys. 13. Sterowanie tranzystorami 
komutatora elektronicznego przy 

równoczesnej modulacji sygnałów 
sterujących obie grupy tranzystorów.

Rys. 14. Sterowanie tranzystorami 
komutatora elektronicznego przy 

modulacji sygnałów sterujących jedną 
grupę zaworów

Rys. 15. Sterowanie tranzystorami 
komutatora elektronicznego przy 

modulacji sygnałów sterujących grupy 
tranzystorów na przemian
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kondensatora o znacznej pojemności. Jest ona natomiast szczególnie korzystna w przypadku pracy 4-kwadrantowej 
napędu.

Oprócz modulacji równoczesnej sygnałów sterujących obie grupy tranzystorów stosuje się również układy  
z modulacją tylko w jednej grupie (górnej lub dolnej) tranzystorów lub z modulacją przemienną – raz w dolnej, a raz 
w górnej grupie tranzystorów. Takie sposoby modulacji przedstawiono na rysunku 14 i 15. Zaletą obu wymienionych 
sposobów modulacji jest zmniejszenie strat przełączania w tranzystorach komutatora elektronicznego.

Chociaż przedstawione strategie sterowania komutatorem elektronicznym są teoretycznie równorzędne, to zjawiska 
zachodzące w komutatorze elektronicznym, w każdym przypadku przebiegają inaczej. Wynika to z różnych, dla 
każdego sposobu sterowania, obwodów rozładowywania energii, występujących podczas przełączania zaworów 
komutatora. Należy również zwrócić uwagę na to, że wybór sposobu sterowania może wpływać na właściwości 
napędu

6. STRATY I SPRAWNOŚć

Straty w silniku

Podstawowymi rodzajami strat w silnikach elektrycznych są straty w uzwojeniach (w miedzi) ΔPCu, straty w obwodach 
magnetycznych (w żelazie) ΔPFe, straty mechaniczne ΔPmec oraz straty dodatkowe ΔPad. Całkowite straty można więc 
opisać zależnością:

      . (67)

Straty w uzwojeniach są proporcjonalne do kwadratu prądu. Znając prądy fazowe straty te można określić zależnością:

      . (68)

W silniku idealnym prąd jest wygładzony a wyrażenie (68) opisujące straty w uzwojeniach można sprowadzić do 
postaci:
      . (69)

Pozostałe straty silnika ujęte w zależności (67) pomija się lub traktuje jako straty biegu jałowego ΔPlos0 proporcjonalne 
do prędkości silnika, zgodnie z zależnością:

      , (70)

w której przez Mlos oznaczono stały moment strat.

Łącząc zależności (69) i (70) uzyska się wyrażenie:

      , (71)

opisujące straty w silniku idealnym w funkcji wielkości wyjściowych: prądu i prędkości.

Często zachodzi potrzeba określenia strat w funkcji wartości wejściowych prądu i momentu obciążenia. Zauważając, 
że prąd jest proporcjonalny do momentu, a prędkość jest proporcjonalna do napięcia można zależność (71) opisującą 
straty w silniku sprowadzić do postaci:

       (72)

lub

       . (73)

W zależnościach (72) oraz (73) indeksem n oznaczono wielkości znamionowe.

Ponieważ straty są różnicą między mocą wejściową i wyjściową, zgodnie z zależnością:
       , (74)Δ
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można sprawność układu opisać zależnością:

       

. (75)

Po podstawieniu wzoru (73) do (75) uzyska się dla silnika zależność:

               . (76)

Straty i sprawność komutatora elektronicznego

Rezystancja przewodzenia idealnych zaworów dąży do zera. Straty w zaworach są więc również równe zero,  
a sprawność idealnego komutatora wynosi 100%. Jeśli założymy, że tranzystory komutatora elektronicznego 
są zaworami quasi-idealnymi o stałej rezystancji przewodzenia RT, to straty w jednym tranzystorze komutatora 
elektronicznego można opisać zależnością:

      . (77)

Straty w komutatorze elektronicznym wyniosą natomiast:

      . (78)

Jeśli przez

       (79)

oznaczymy straty w komutatorze elektronicznym przy obciążeniu znamionowym, to sprawność komutatora 
elektronicznego wyniesie:

       . (80) 

Straty i sprawność układu komutator elektroniczny - silnik PM BlDC

Łącząc zależności (71 i (79) uzyska się wyrażenie:

      , (81)

opisujące łączne straty w układzie komutator elektroniczny – idealny silnik PM BLDC.

Sprawność układu komutator elektroniczny i idealny silnik PM BLDC można wyznaczyć korzystając  
z zależności:
      . (82)

Sprawność tę można również wyznaczyć, podstawiając zależność (81) do wzoru (75). Uzyska się wtedy wyrażenie:

       . (83)

Należy podkreślić, że ze względu na bardzo małe (zazwyczaj pomijalne) straty w obwodach magnetycznych wirnika 
sprawność silników PM BLDC jest wyższa od sprawności innych rodzajów silników elektrycznych.
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7. PODSUMOWANIE

W artykule omówiono podstawowe właściwości bezszczotkowego silnika prądu stałego, przy czym analizę 
przeprowadzono dla silnika idealnego, w którym pominięto między innymi niesymetrie, nieliniowości oraz 
wpływ przełączania zaworów komutatora elektronicznego na właściwości silnika. Taki wyidealizowany silnik ma 
bardzo wysoką sprawność a jego właściwości elektromechaniczne są takie same jak idealnego obcowzbudnego 
silnika prądu stałego. Charakterystyki mechaniczne analizowanego silnika są liniowe lekko opadające, a prędkość 
obrotowa jest liniowo powiązana z napięciem zasilającym. Kolejne zalety silnika PM BLDC to brak części iskrzących,  
a w przypadku silnika idealnego również brak tętnień momentu i prędkości silnika. Tętnienia te występują  
w przypadku silników rzeczywistych o nieidealnym kształcie siły elektromotorycznej i zauważalnym wpływie 
indukcyjności silnika. Warunkiem poprawnej pracy silnika PM BLDC jest właściwa synchronizacja chwil przełączania 
tranzystorów komutatora elektronicznego w funkcji kąta obrotu wirnika. Stosowane układy czujników położenia 
wirnika są jednak nieskomplikowane, a ich działanie można opisać za pomocą funkcji logicznych lub przedstawić  
w formie tabeli. Przeprowadzona analiza dotyczyła silnika idealnego. W silniku rzeczywistym może nastąpić 
pogorszenie pewnych właściwości, np. pojawienie się tętnień momentu i prędkości.

Końcowy wniosek z przeprowadzonych rozważań można sformułować następująco: silniki bezszczotkowe 
prądu stałego z komutatorem elektronicznym mają korzystne właściwości mechaniczne i wysoką sprawność,  
a obserwowany na świecie wzrost zainteresowania tego typu silnikami należy uważać za w pełni uzasadniony.
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SMART GRID - INFRASTRUKTURA PRZEBUDOWY  
ENERGETYKI WEK W ENERGETYKĘ PROSUMENCKĄ OZE/URE1)

prof. dr hab. inż. Jan POPCZYK  
Politechnika Śląska, e-mail: Jan.Popczyk@polsl.pl

SMART GRID- THE ENERGETIC POWER SYSTEM WITH HIS TRANSFORMATION OF INFRASTRUCTURE  

Abstract: The article describes the future of Polish electrical power engineering. The author predicts that in the foreseeable 
future local sources of energy such as wind power, photovoltaics, biogas, heat pumps and electric cars will play a significant 
role in this great project. The connection to the national power system will be possible due to smart grids controlled by Ethernet.

Keywords: electrical power engineering, wind power, photovoltaics, electric car, prosumer

Autor w artykule opisuje przyszłość polskiej energetyki, w której coraz większą role będą odgrywały lokalne źródła energii 
takie jak elektrownie wiatrowe, słoneczne, biogazownie, pompy ciepła oraz samochód elektryczny. Współpraca z wielką siecią 
energetyczna będzie możliwa dzięki inteligentnym sieciom elektroenergetycznym sterowanym przy pomocy Ethernetu.

Słowa kluczowe: elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne, biogazownie, samochód elektryczny, prosument

Ceny energii elektrycznej z układu hybrydowego OZE/URE vs ceny z energetyki WEK. Zamiast wprowadzenia.

Do skonfrontowania cen energii elektrycznej w energetyce prosumenckiej (OZE/URE) i WEK (na obecnym etapie, 
po tym co się zdarzyło na świecie w 2011 roku) wykorzystuje się w tym miejscu przedstawiony dalej układ 
mikrowiatrakowy spółki Electric Wind. Do tego układu (bazowego) dołącza się ogniwa PV o mocy 3 kW i jednostkowej 
cenie 1000 €/kW. Czas pracy układu hybrydowego szacuje się na 25 lat. W konsekwencji produkcja energii elektrycznej 
w okresie całego życia układu wyniesie 150 MWh. Ponieważ nakład inwestycyjny prosumenta wynosi około  
45 tys. zł, to cena jednostkowa (stała) energii elektrycznej wynosi, w perspektywie tego prosumenta, 300 zł/MWh,  
w porównaniu z ceną 550 zł/MWh od dostawcy z urzędu.
Jasne, że przedstawione porównanie jest skrajnie uproszczone. Nie uwzględnia np. faktu, że obecnie na jeden 
cykl życia ogniwa PV przypadają jeszcze dwa cykle życia przekształtnika, i podobnie – dwa cykle życia baterii 
akumulatorów, że wydajność ogniw PV maleje po 25 latach o około 20%, itd. Z drugiej strony jednak nie uwzględnia 
istniejącego wsparcia tych technologii (z tytułu praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej 
ze źródeł OZE). Nie uwzględnia wielu innych czynników zwiększających przewagę technologii OZE/URE. Na przykład 
nie uwzględnia istniejącego ciągle jeszcze subsydiowania skrośnego ludności (taryfa G u dostawców z urzędu). Nie 
uwzględnia także nieuchronnego, istotnego wzrostu ponadinflacyjnego cen energii elektrycznej ogólnie w obszarze 
energetyki WEK.

Dlatego porównanie, niezależnie od jego skrajnego uproszczenia, nakazuje poważne potraktowanie potrzeby 
przebudowy polskiej energetyki. Wynika z niego, że możliwość ochrony bezpieczeństwa energetycznego Polski tkwi 
nie w derogacji, nie we współspalaniu, nie w wetowaniu unijnych celów dotyczących redukcji CO2, a w masowym 
kreowaniu nowych łańcuchów wartości i zarządzaniu nimi za pomocą infrastruktury smart grid. Konsekwentnie, 
niezbędne są dobre zapisy w ustawie OZE. Projekt ustawy OZE przedstawiony przez rząd w końcu grudnia 2012 jest 
z tego punktu widzenia bezwartościowy. Potrzebny jest nowy projekt, o innej konstrukcji,  uwzględniającej rosnące 
kompetencje społeczeństwa.

Uwarunkowania strukturalne
Najważniejszy fakt, który trzeba uznać współcześnie jest następujący: kryzys finansowy w USA i w UE oraz eksplozja 
innowacyjności w energetyce OZE/URE podcięły na zawsze podstawy finansowania projektów inwestycyjnych 
węglowych i jądrowych (ogólnie projektów WEK) o czasie realizacji wynoszącym kilkanaście lat, czasie życia 

1) WEK - wielkoskalowa energetyka korporacyjna (obejmująca cały tradycyjny kompleks paliwowo-energetyczny, w szczególności kopalnie, rafinerie, elektrownie 
i sieciowe systemy przesyłowe). URE – urządzenia rozproszonej energetyki (na wszystkich trzech rynkach końcowych: energii elektrycznej, ciepła, transportu),  
w tym smart EV (electric vehicle) i inteligentny dom plus-energetyczny.

http://www.epismo-aez.pl
http://epismo-aez.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=238
http://epismo-aez.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=238


AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA  |  NR 11/2013 ENERGETYKA

31

©  SMART GRID - INFRASTRUKTURA PRZEBUDOWY ENERGETYKI WEK W ENERGETYKĘ PROSUMENCKĄ OZE/URE -  Jan POPCZYK

www.ePISMO-AeZ.Pl

wynoszącym 40÷60 lat, wymagających nakładów inwestycyjnych idących w miliardy € (ryzyko dla inwestorów  
przy nowych projektach stało się w obszarze energetyki WEK, bazującej praktycznie wyłącznie na paliwach kopalnych, 
nie do zaakceptowania).

Dodatkowymi faktami, wybranymi z bardzo wielu, potwierdzającymi konieczność przebudowy polskiej energetyki są:  
1° - katastrofa w elektrowni Fukushima o koszcie usuwania skutków do 2050 roku szacowanym na poziomie 600 mld 
$2), 2° - Mapa Drogowa 2050 w UE określająca cel redukcyjny w zakresie emisji CO2 na poziomie 80%, 3° - perspektywa 
wzrostu w kolejnych latach udziału gazu łupkowego w amerykańskim rynku gazu od obecnych 25% do 50% i decyzja 
Chin o wykorzystaniu własnych zasobów tego paliwa3), 4° - spadek cen ogniw PV na świecie w 2011 roku do poziomu  
1 €/W, 5° - wzrost gęstości energii w akumulatorach litowo-jonowych do 0,15 kWh/kg (i perspektywa kontynuacji trendu 
wzrostowego), wzrost czasu życia tych akumulatorów w zastosowaniach transportowych do 15 lat i w elektroenergetyce 
do 30 lat, trzykrotny spadek ich cen w ostatnich dwóch latach, 6° - antycypowany wzrost liczby samochodów 
elektrycznych: USA – do 1 mln w 2015 roku, Niemcy – do 1 mln w 2020 roku i do 6 mln w 2030 roku4), 7° - przełom  
w rozwoju budownictwa niskoenergetycznego polegający na możliwości  zastosowania technologii domu 
pasywnego w termomodernizacji istniejących budynków – certyfikat EnerPHit gwarantujący obniżenie zużycia 
ciepła w istniejących budynkach do poziomu 24 kWh/m2∙rok5), 8° - nieuchronność redukcji Wspólnej Polityki Rolnej 
w UE kosztującej rocznie ponad 40 mld € (i tym samym konieczność zróżnicowania produkcji rolnej, w szczególności 
konieczność kreowania rolnictwa energetycznego), 9° - wzrost niemieckiej  produkcji energii elektrycznej w trzech 
technologiach OZE (wiatr, fotowoltaika, biogazownie) w 2011 roku do wartości przekraczającej poziom całego zużycia 
energii elektrycznej w Polsce (115 TWh).

W tym czasie, kiedy świat przebudowuje intensywnie energetykę polski rząd kreuje pod hasłem wspomagania OZE 
najbardziej nieefektywny system dopłat do energetyki WEK (współspalanie, dopłaty do wielkich elektrowni wodnych). 
Ponadto, walczy w UE o derogację utrwalającą nieefektywność energetyki węglowej. Także blokuje dwukrotnie 
unijne cele dotyczące redukcji CO2: chodzi o zablokowanie, za pomocą instytucji weta, podwyższenia unijnego celu 
redukcyjnego na 2020 rok z 20% do 25%; w horyzoncie 2050 chodzi natomiast o zablokowanie celu emisyjnego 
wynoszącego 80%.

Punkt wyjścia do kształtowania rozwoju infrastruktury smart grid

Stosowany obecnie w energetyce rachunek ekonomiczny (oparty na wskaźnikach IRR, NPV) jest ukierunkowany na 
produkty branżowe w energetyce WEK (energia elektryczna z systemu elektroenergetycznego, ciepło z systemów 
ciepłowniczych, paliwa transportowe ze stacji tankowania. Rozwój technologii następuje natomiast w obszarze 
poligeneracyjnych (hybrydowych) rozproszonych technologii OZE/URE (kogeneracyjnych, trójgeneracyjnych),  
w tym utylizacyjnych, biogazowych rolniczych, mikrowiatrowych, słonecznych, wykorzystujących pompę ciepła, silnik 
Stirlinga, samochód elektryczny i inne.

To oznacza, że ekonomika jednorodnych produktów będzie wypierana przez ekonomikę nowych, złożonych 
łańcuchów wartości, które tutaj nazywa się łańcuchami SŁK (synergetyczne łańcuchy korzyści), zał. 4. Łańcuchy SŁK 
obejmują realne wartości, w sferze termodynamiki i ekonomiki, a także związane z preferencjami kreowanymi przez 
regulacje unijne ukierunkowane na konkretne cele (na przykład cele Pakietu 3x20). Do wirtualnego zarządzania 
realnymi wartościami w łańcuchach SŁK potrzebna jest infrastruktura smart grid. Efektywne zarządzanie procesami 
zmierzającymi do wypełnienia celów jest przedmiotem ekonomiki zarządczej (ekonomika NPV, IRR jest tu mało 
przydatna). W obszarze ekonomiki zarządczej powinniśmy szukać możliwości kalibracji systemów wsparcia 
tworzonych na rzecz wybranych celów, na przykład systemów wsparcia w ustawie OZE.

Od Rekakcji: Derogować – uchylić  (w całości lub częściowo) moc obowiązującego przepisu prawnego,…
2) O sytuacji energetyki jądrowej rok po katastrofie Fukushima można przeczytać w bardzo obszernym Raporcie specjalnym  „Nuclear power. The dream that failed” 
opublikowanym przez The Economist (Mar 10, 2012). Z kolei o wycofaniu się firm niemieckich RWE i E.On z projektu budowy nowych bloków jądrowych w Wielkiej Brytanii 
(Horizon joint venture) poinformował Reuters (Mar 29, 2012); firmy uzasadniają swoją decyzję wielkimi kosztami i wielkim ryzykiem projektu.
3) Konferencja „Gaz łupkowy”. Rzeczpospolita, 28 marca 2012. Polskie perspektywy związane z gazem łupkowym są przedstawione dodatkowo w Raporcie Państwowego 
Instytutu Geologicznego (marzec 2012).
4) Aktualnej sytuacji i perspektywom rozwoju technologii fotowoltaicznych, zasobnikowych (akumulatorowych)  i smart EV poświęcone było IV Forum TIME 
(Telekomunikacja Informatyka Media Elektronika) skupiające przemysł ICT (KIGEiT, 14 marca 2012).
5) Miesięcznik Doradca Energetyczny, 6/2011.
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Główna teza (dotycząca pożądanego kierunku rozwoju infrastruktury smart grid)

Zarządzanie nowymi łańcuchami wartości stanowi istotę smart grid. Stąd wypływa fundamentalna konsekwencja. 
Smart grid wytwarza nowe, internetowe rynki usług energetycznych. Na drugim biegunie jest natomiast ograniczenie 
smart grid'u do integracji źródeł OZE/URE z KSE, która z natury rzeczy jest obciążona charakterystycznymi 
monopolistycznymi nawykami operatorów (OSP, OSD). Oczywiście nie mają wiele wspólnego z istotą smart grid'u 
systemy AMI („wciskane” na siłę wszystkim odbiorcom).

Łańcuchy wartości wymagają modelowania funkcjonalnego i oprogramowania na poziomie infrastruktury smart grid. 
W związku z tym typowe na przykład inteligentne interfejsy przyłączeniowe mikroinstalacji OZE z przekształtnikami 
DC/AC i AC/AC powinny mieć trzy warstwy inteligencji. Pierwsza warstwa, to inteligencja przekształtnikowa (realizująca 
wymagania kompatybilności elektromagnetycznej mikroinstalacji). Druga warstwa, to inteligencja dedykowana 
optymalizacji obiektowej (obiektem jest mikroinstalacja), a ponadto obejmująca inteligencję charakterystyczną dla 
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Trzecia warstwa, to inteligencja systemowa potrzebna do 
zarządzania nowymi łańcuchami wartości, stanowiącą główną część całej inteligencji smart grid.

Wybrane uwagi

1. Smart grid trzeba rozwijać tam, gdzie jest potrzebny. A jest potrzebny prosumentom, którzy już mają własne 
źródła rezerwowego zasilania i chcieliby je udostępnić operatorom jako źródła szczytowe dla systemu. Jest potrzebny 
dla rolników, którzy budują mikrobiogazownie i chcą je przyłączyć do sieci nn. Dla właścicieli domów i gospodarstw 
rolnych, którzy budują mikrowiatraki i również chcieliby je przyłączyć do sieci, a ponieważ nie mogą ze względu na 
koszt (także na uciążliwość procedur), to grzeją za pomocą odnawialnej energii elektrycznej ciepłą wodę użytkową, 
co jest wielką nieefektywnością. Jest potrzebny właścicielom samochodów elektrycznych, urzędom gminnym do 
kontroli zużycia ciepła i wody przez mieszkańców zajmujących lokale socjalne ...

Sektorowe AMI 6) (dla 16 mln odbiorców energii elektrycznej) powinno być realizowane w Polsce dopiero wtedy, 
kiedy poznamy usługi, którymi są zainteresowani operatorzy (OSD i OSP) na rynku energii elektrycznej, które odbiorcy 
będą mogli dla nich realizować z wykorzystaniem inteligentnych liczników energii elektrycznej. Czyli nie powinniśmy 
realizować AMI aż do czasu jednoznacznego zdefiniowania tych usług i stworzenia odpowiednich regulacji prawnych.

Jeśli nie zaczniemy wspomagać prosumentów za pomocą inteligentnych „interfejsów” łączących źródła rozproszone 
z siecią, to nie będziemy uczestniczyć w rozwoju innowacyjnej elektroenergetyki. Jeśli nie będziemy instalować 
inteligentnych podzielników ciepła i inteligentnych liczników wody w lokalach socjalnych (nie będziemy tworzyć 
smart grid'u na potrzeby urzędów gminnych), to zwiększymy koszt pomocy społecznej, obniżymy efektywność 
wykorzystania środków przeznaczonych na tę pomoc. Jeśli natomiast nie zrealizujemy programu AMI przed 
zdefiniowaniem usług, które będą potrzebne operatorom, i za które operatorzy będą chcieli płacić, to bardzo dużo 
zaoszczędzimy.

Oczywiście, oszczędności powstaną w całej gospodarce, natomiast firmy zainteresowane wielkimi kontraktami 
na instalację niepotrzebnych liczników stracą. Pamiętajmy, że AMI to obecnie przede wszystkim infrastruktura 
pomiarowa ukierunkowana na pomiary rozliczeniowe energii elektrycznej u wszystkich, bez wyjątku, odbiorców 
energii elektrycznej, praktycznie nie obejmująca innych mediów (energetycznych i nie tylko). Infrastruktura ta jest 
kreowana przez wąskie grupy interesów z obszaru elektroenergetyki i przemysłu ICT i raczej przywołuje syndrom 
Wielkiego Brata niż nadzieję na budowę społeczeństwa wiedzy.

2. Siła technologii smart grid tkwi w tym, że jest to technologia, która umożliwia stopniowe przenoszenie akcentu 
z produkcji energii elektrycznej w wielkich elektrowniach na lepsze zarządzanie usługami energetycznymi 
(ukierunkowanymi na poprawę efektywności energetycznej i ochronę środowiska) oraz wykorzystanie 
lokalnych zasobów w postaci energetyki OZe/URe. Czyli jest to technologia umożliwiająca w energetyce realizację 
przekształceń, które poza nią nastąpiły już 30 lat temu na świecie. Wtedy była to alokacja zasobów w gospodarce, 
w wyniku której produkcja przestała być głównym źródłem wzrostu PKB (epoka przemysłowa), a stały się nim usługi 
(epoka postindustrialna). Obecnie smart grid (epoka wiedzy) staje się narzędziem umożliwiającym ogólny wzrost 
efektywności energetyki, czyli transformację od energetyki WEK do prosumenckiej.
6) Advanced Metering Infrastructure.
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W szczególności smart grid umożliwia tworzenie zupełnie nowych łańcuchów wartości. Do 2020 roku są to  
w szczególności dwa łańcuchy. Pierwszy, z pompą ciepła: źródła OZE/URE → pompa ciepła → smart grid → cele 
Pakietu 3x20. Drugi, z samochodem elektrycznym: źródła OZE/URE → samochód elektryczny → smart grid → 
cele Pakietu 3x20. Wynika to z faktu, że pompa ciepła  i samochód elektryczny są technologiami preferowanymi  
w dyrektywie 2009/28 ukierunkowanej na realizację celów Pakietu 3x20. Po 2020 roku będzie to łańcuch wartości  
w postaci: dom plus-energetyczny (ze źródłami OZE/URE) → smart grid. Ten łańcuch ma z kolei związek  
z dyrektywą 2010/31.

Podkreśla się jednak, że dyrektywy 2009/28 i 2010/31, chociaż ważne, to z punktu widzenia znaczenia smart grid'u 
mają wtórne znaczenie. Dlatego, że technologie takie jak pompa ciepła, samochód elektryczny, dom plus-energtyczny 
(i liczne inne technologie OZE/URE) mają przewagę fundamentalną – są efektywne energetycznie, środowiskowo  
i ekonomicznie. W rezultacie infrastruktura smart grid, umożliwiająca działanie tych technologii, staje się ważna także 
fundamentalnie. Nie zaszkodzi jej zatem fakt, że według dyrektywy 2009/72 zastosowanie smart grid'u do 2020 roku 
ma charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny (kraje członkowskie UE mogą zdecydować o wdrożeniu lub nie, w 
trybie indywidualnym).

3. Jeżeli infrastruktura smart grid ma wpłynąć istotnie na realizację zobowiązań Polski dotyczących udziału OZe 
w bilansie energetycznym kraju, to potrzebne są odpowiednie zapisy w ustawie OZe. Powinny to być przede 
wszystkim zapisy tworzące podstawy systemu „rozliczania” w Brukseli efektów uzyskiwanych w mikroinstalacjach 
(w przypadku emisji CO2 chodzi o efekty  w segmencie non-ETS). To właśnie do tych celów – rozliczeniowych – 
potrzebny jest smart grid. W tym zakresie musi ulec zmianie obecne podejście. Mianowicie, zgodnie z obecnym 
podejściem  główne efekty w aspekcie celów Pakietu 3x20 są realizowane  w elektroenergetyce (produkcja energii 
elektrycznej w źródłach OZE/URE oraz redukcja emisji CO2 w elektrowniach węglowych). W rzeczywistości główne 
efekty trzeba widzieć w poprawie efektywności energetycznej (w tym w termomodernizacji, zwłaszcza realizowanej 
z wykorzystaniem technologii domu pasywnego), w produkcji ciepła w źródłach OZE/URE (w tym przez pompy 
ciepła), w samochodach elektrycznych (za parę lat „rozliczanie” efektów związanych z samochodem elektrycznym 
będzie miało kluczowe znaczenie), w produkcji biogazu, a także paliw drugiej generacji. Dotychczas wszystkich 
tych „rozproszonych” efektów nie wykazywaliśmy do Brukseli, bo nie było wiarygodnych systemów/procedur ich 
potwierdzania. Smart grid zmienia tę sytuację.

Pod kątem sprawozdawczości do Brukseli powinna być od początku projektowana funkcjonalność smart gridu. 
Proponuje się w tym miejscu, aby na smart grid popatrzeć i zaprojektować jego strukturę w kontekście utworzenia 
ewentualnego "Krajowego (sieciowego) Administratora Realizacji Celów Pakietu 3x20”, w obszarze energetyki OZE/
URE (jest to nawiązanie do Krajowego Administratora Handlu Uprawnieniami do Emisji, w segmencie ETS). Smart 
grid powinien być podstawową roboczą infrastrukturą Krajowego Administratora Realizacji Celów Pakietu 3x20  
w całym obszarze energetyki OZE/URE. 

4. Najważniejsze działania, które przyspieszą rozwój infrastruktury smart grid  wiążą się z wyceną nowych 
łańcuchów wartości, p. 2. Także właściwy podział korzyści jest ważny. Na przykład łańcuch „źródło OZE/URE → pompa 
ciepła → smart grid → cele Pakietu 3x20” łatwo wycenić na około 810 zł/MWh, tylko w aspekcie dopłaty należnej 
prosumentowi za produkcję energii odnawialnej  we własnych źródłach OZE/URE w tym łańcuchu (oszacowanie 
uwzględnia eksploatacyjny współczynnik COP pompy ciepła o wartości 3 oraz opłatę zastępczą 270 zł/MWh).  
W przypadku prosumenta użytkującego pompę ciepła, ale nie produkującego energii odnawialnej w swoich źródłach 
OZE/URE ta dopłata powinna być pomniejszona o wartość jednej opłaty zastępczej.

Z kolei najprostsze przełożenie na ekonomikę prosumencką faktu, że energia elektryczna wykorzystywana do zasilania 
samochodów elektrycznych może się liczyć, zgodnie z „duchem” dyrektywy 2009/28, w udziale energii odnawialnej 
na rynkach końcowych dwu i półkrotnie. Właściciel samochodu elektrycznego produkujący energię elektryczną 
w źródłach OZE/URE na potrzeby zasilania tego samochodu powinien otrzymywać wynagrodzenie równoważne 
opłacie zastępczej pomnożonej przez 2,5 (około 675 zł/MWh). Właściciel samochodu elektrycznego, który nie 
produkuje energii elektrycznej w źródłach OZE/URE powinien otrzymywać wynagrodzenie pomniejszone o wartość 
jednej opłaty zastępczej.
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Przedstawione oszacowania nie pozostawiają wątpliwości odnośnie znaczenia pompy ciepła i samochodu 
elektrycznego w przebudowie fundamentalnej struktury polskiego bilansu energetyczno-paliwowego 
(odwzorowującej rzeczywistą konkurencyjność energetyczną nowych technologii). Nie pozostawiają one 
także wątpliwości odnośnie możliwości wypełnienia przez Polskę celów Pakietu 3x20 (przy niższym koszcie, bo 
zasygnalizowane korzyści prosumentów – ich podział na poszczególne ogniwa  łańcuchów jest sprawą otwartą – 
dadzą możliwość znacznego obniżenia opłaty zastępczej). Jest jednak jasne,  że musi nastąpić naruszenie interesów 
istniejących grup biznesowych (korporacyjnych), i wytworzenie nowych grup interesów rynkowych, bardziej 
ukierunkowanych na konkurencję: na prosumentów oraz na gminy/miasta, a nie na korporacje energetyczne.

5. Racjonalna koncepcja smart gridu oznacza jego sieciową naturę, podobną jak ta, którą ma Internet. 
Czyli prosumenci (w tym właściciele samochodów elektrycznych) tworzący energetykę OZE/URE muszą być 
upodmiotowieni, podobnie jak internauci. W takim razie (początkowy) proces kształtowania smart grid'u powinien 
uwzględniać poniższe fundamentalne przesłanki.

Po pierwsze, struktura smart gridu powinna mieć otwarty charakter. Elementarne składowe smart gridu (mikrosieci, 
minisieci) powinni integrować zróżnicowani funkcjonalni integratorzy. Projektowanie funkcjonalności i produktów (na 
rynku prosumentów) musi mieć w początkowej fazie budowy smart grid'u bezwzględny priorytet nad technologiami 
(teleinformatyczną, ICT). Produkty dla prosumentów, w tym dla właścicieli samochodów elektrycznych, muszą znaleźć 
odzwierciedlenie w ustawie OZE.

Po drugie, przez mikrosieci i minisieci należy rozumieć sieci (najlepiej zestandaryzowane) takich „prosumentów” 
(z samochodami elektrycznymi, z pompami ciepła) jak: szkoła, parafia (kancelaria parafialna), urząd gminy, szpital, 
stacja kolejowa, bar Mc Donald's, biurowiec, dom plus-energetyczny, gospodarstwo rolne plus-energetyczne... Także 
inteligentne interfejsy do łączenia z siecią elektroenergetyczną takich zróżnicowanych źródeł wytwórczych jak: 
źródło kogeneracyjne i trójgeneracyjne na gaz ziemny (mikrokogeneracja, kogeneracja małej skali), biogazownia, 
mikrobiogazownia, mikrowiatrak, ogniwo fotowoltaiczne, układ hybrydowy M/O/A (mikrowiatrak, ogniwo 
fotowoltaiczne, akumulator), silnik Stirlinga…

Po trzecie, integratorem funkcjonalnym powinien być podmiot, który za pomocą inteligentnej sieci (infrastruktury 
smart grid) będzie zarządzał gospodarką energetyczną na właściwym dla siebie poziomie. Poszczególnym 
integratorom odpowiadają charakterystyczne sieci. W takim kontekście lista integratorów musi być otwarta.  
W początkowej fazie charakterystycznymi integratorami mogą być: integrator 1 – zarządzający inteligentną siecią 
zakładu przemysłowego (przedsiębiorstwa); integrator 2 – zarządzający wirtualnym źródłem poligeneracyjnym 
(niezależny inwestor inwestujący w źródła rozproszone OZE/URE; integrator 3 – zarządzający infrastrukturą ładowania 
samochodów elektrycznych; integrator 4 – operator systemu dystrybucyjnego (elektroenergetycznego, gazowego); 
integrator 5 – operator systemu przesyłowego (elektroenergetycznego, gazowego).

Po czwarte, kształtowanie smart gridu powinno być od początku związane z przebudową systemów wspomagania 
OZE/URE, które powinny być ukierunkowane na projekty demonstracyjne łączące modernizację gospodarki 
energetycznej prosumenta (z pompą ciepła, z samochodem elektrycznym, …) z mini/mikro smart grid (zał. 5). 

6. Rola infrastruktury smart grid w zakresie DSM pojawi się w trybie kryzysowym,  wtedy gdy zacznie brakować 
mocy szczytowej w systemie. Ale nie będą to efekty związane z AMI u 16 mln odbiorców. Będą to na początku efekty 
związane z wykorzystaniem potencjału DSM u wielkich odbiorców, którzy zarządzanie popytem mogliby zresztą 
realizować już obecnie, bo przecież często inteligentne pomiary posiadają. Musiałoby im się jednak to opłacać.

„Rezerw” jest więcej. Przecież w przypadku odbiorców przemysłowych redukcja zapotrzebowania szczytowego 
będzie wcześniej, przed wykorzystaniem do tego celu DSM, osiągalna w trybie handlu giełdowego i uczestnictwa na 
rynku bilansującym.

Ponadto, nim operatorzy sięgną po (wynagradzany) DSM ukierunkowany na ludność, to będą mieli do dyspozycji 
znacznie ponad tysiąc MW mocy szczytowej u tych, którzy mają źródła zasilania rezerwowego (infrastruktura krytyczna 
w gminach/miastach, szpitale, banki, biurowce …).
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Jest jasne, że główny efekt związany z rozwojem smart grid'u zdecydowanie wykracza poza DSM. Wyniki analiz 
związanych z samochodem elektrycznym, z pompą ciepła i z innymi technologiami OZE/URE upoważniają do 
stwierdzenia, że pod wpływem smart grid'u zmienią się trendy w zakresie ogólnej struktury rynku paliw i energii. 

W odniesieniu do samochodu elektrycznego szczegółowe uwagi są następujące: 

po pierwsze, jeśli zostanie stworzony smart grid ukierunkowany na samochód elektryczny, udrożniający system 
wynagrodzenia za efekty możliwe do uzyskania za pomocą samochodu elektrycznego, to nastąpi szybki wzrost 
rynku tych samochodów, ale także rynku energii elektrycznej produkowanej w źródłach OZE/URE (w biogazowniach, 
mikrobiogazowniach, mikrowiatrakach, ogniwach fotowoltaicznych),

po drugie, w długim horyzoncie nastąpią głębsze zmiany strukturalne polegające na rynkowym transferze obecnych 
paliw transportowych na rynek paliw poligeneracyjnych. Ten proces, polegający na rynkowym wypieraniu paliw 
transportowych,  w tendencji, za pomocą energii elektrycznej produkowanej w źródłach OZE/URE (losowych  
w postaci mikrowiatraków i ogniw fotowoltaicznych oraz kogeneracyjnych w postaci biogazowni i mikrobiogazowni) 
będzie wzmacniany przez fakt, że samochody elektryczne stanowią naturalną technologię zasobnikową na rynku 
energii elektrycznej,

po trzecie, rozwój rynku samochodów elektrycznych będzie zarazem kształtował całkowicie nowy, bardzo efektywny 
oddolny filar bezpieczeństwa zasilania prosumentów w energię elektryczną (samochód Plug-in).

Globalny projekt zamiany samochodu spalinowego na elektryczny można w wielkim uproszczeniu porównać 
ze zrealizowanym w przeszłości projektem elektryfikacji kolei (zamiana parowozu na elektrowóz). Znaczenie 
energetyczne wdrożenia samochodu elektrycznego do transportu drogowego jest jednak znacznie większe niż 
elektryfikacji kolei.

7. w dyskusji dotyczącej kierunku rozwoju infrastruktury smart grid definitywnie trzeba odstąpić od podejścia 
branżowego, wyjść poza krąg stowarzyszeń branżowych. Rola stowarzyszeń powinna wynikać z kompetencji. 
Oczywiście, PTPiREE (Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej) działając w obszarze 
elektroenergetyki sieciowej ma bardzo duże szanse na szybkie zbudowanie tych kompetencji, ale musi uwzględnić, 
że KIGEiT (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji) ma jeszcze większe kompetencje pod tym 
względem. W dodatku szybko je zwiększa. Potencjalna konkurencja między PTPiREE i KIGEiT, to jednak tylko niewinna 
przygrywka do tego, co może się zdarzyć, jeśli do gry (rynkowej) wejdą koncerny samochodowe. Te już zapowiadają, 
że będą oferować klientom (prosumentom) nie tylko samochód elektryczny, ale także odnawialne źródło energii 
(ogniwo fotowoltaiczne, mikrowiatrak) na potrzeby zasilania samochodu. Do zarządzania łańcuchem wartości: 
samochód Plug-in (z akumulatorem, czyli z zasobnikiem i oddolnym filarem bezpieczeństwa elektroenergetycznego 
prosumenta) → źródło OZE/URE → sieć nn na pewno potrzebny jest smart grid. Jest jasne, że punkt ciężkości  
w smart gridzie zarządzającym tym łańcuchem wcale nie musi być powiązany z ostatnim ogniwem łańcucha 
(siecią nn), i konsekwentnie – elektroenergetyka wcale nie musi być beneficjentem zmian strukturalnych, których 
będziemy świadkami. Na horyzoncie widoczne są jeszcze bardziej zaskakujące możliwości niż uczestnictwo 
koncernów samochodowych w rozwoju infrastruktury smart grid. Do odegrania roli na rynku infrastruktury smart grid 
„przymierzają” się na przykład operatorzy telewizyjni. I bez wątpienia nie są bez szans.

8. Jest jednak taki obszar, na którym PTPiRee ma wyjątkową szansę. Jest to smart grid służący intensyfikacji 
wykorzystania sieci, szczególnie rozdzielczych. Chodzi na przykład o intensyfikację możliwej w procesie 
eksploatacji poprzez upowszechnienie stosowania kryterium obciążalności dynamicznej przewodów roboczych 
linii napowietrznych. O uproszczeniu procedur przyłączania źródeł OZE/URE do sieci poprzez masowe stosowanie 
standaryzowanych inteligentnych interfejsów przyłączeniowych, właściwych dla różnych rodzajów źródeł. Także 
o usprawnienie obsługi ruchowej/operatorskiej sieci nasyconej źródłami rozproszonymi (zarówno w aspekcie 
planowania prac eksploatacyjnych, jak i obsługi poawaryjnej). Wreszcie o zwiększenie efektywności planowania 
rozwoju sieci, w szczególności o poprawę relacji między potencjalnymi inwestorami w segmencie źródeł OZE/URE  
i operatorami poprzez upublicznienie zdolności przyłączeniowych sieci, czyli publiczne pokazanie węzłów z nadwyżką 
zdolności przesyłowych (właściwych do przyłączenia odbioru) lub deficytowych (właściwych do przyłączenia źródeł).
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Załączniki

Zał. 1. Konfrontacja inwestycji w bloki/elektrownie WEK i konkurencyjne technologie energetyczne 21. wieku

Punktem wyjścia, który się tu przyjmuje do oceny perspektyw potencjalnych technologii są bardzo grube, ale 
szokujące szacunki przedstawione w tabeli Z.1. Dotyczą one nakładów inwestycyjnych dla ośmiu technologii (źródła 
wytwórcze wraz z niezbędną rozbudową sieci). 

Tablica Z.1. Porównanie nakładów inwestycyjnych, równoważnych w aspekcie rocznej sprzedaży energii elektrycznej dla 

odbiorców końcowych wynoszącej 11 TWh (opracowanie własne)

Technologia Moc

Nakłady inwestycyjne 
[EUR]

Czas do efektu
z pojedynczego 

projektułączne jednostkowe

Pojedynczy blok jądrowy, po Fukushimie 1,6 GW 11 mld 11 mld 15 lat

2 bloki węglowe, z instalacjami CCS 1,7 GW > 8 mld > 4 mld
Realizacja nie 

wcześniej niż za 
20 lat

40 farm wiatrowych, po 50 turbin o mocy 2,5 MW każda 5 GW 10 mld 250 mln 2 lata
160 bloków combi, na gaz ziemny o mocy 10 MW każdy 1,6 GW 1 mld 6,5 mln 1 rok
16 tys. źródeł trójgeneracyjnych,  
na gaz ziemny o mocy 100 kWel każda  

1,6 GW 4 mld 250 tys. 1 rok

160 tys. Mikrobiogazowni o mocy 10 kWel każda 1,6 GW 7 mld 35 tys. 6 miesięcy
1 mln układów hybrydowych M/O/A1)  
o mocy 5 kWp (M) + 4,5 kW (O) każdy

(5+4,5) 
GW

10 mld 10 tys. 6 miesięcy

2,5 mln instalacji PV o mocy 4,5 kW każda 11 GW 11 mld 4,5 tys. 3 miesiące
1) Układ hybrydowy M/O/A (mikrowiatrak, ogniwo PV, akumulator).

Mimo, że tabela Z.1 nie zawiera oszacowania cen energii elektrycznej, przesądza ona o perspektywach energetyki 
WEK i prosumenckiej na korzyść tej drugiej. Technologie słoneczne, mikrowiatrowe, geotermalne (pompy ciepła),  
a także z obszaru rolnictwa energetycznego mają wielki potencjał redukcji kosztów i są właściwe dla prosumentów. 
Technologie WEK nie mają takiego potencjału, a z punktu widzenia inwestorów są obciążone zbyt wielkim ryzykiem 
(dla technologii węglowych bez instalacji CCS ryzyko jest związane z unijnymi regulacjami dotyczącymi uprawnień 
do emisji CO2).

Nowa segmentacja energetyki. Historyczna struktura branżowa energetyki (górnictwo, paliwa płynne, 
gazownictwo, elektroenergetyka, ciepłownictwo) traci szybko znaczenie. W miejsce tej struktury trzeba zdefiniować 
nową segmentację (całej) energetyki. Traktując segmentację w kategoriach siły sprawczej, działającej w horyzoncie 
2050, proponuje się na obecnym etapie cztery segmenty. Są to:

1. energetyka weK, czyli cały tradycyjny kompleks paliwowo-energetyczny, ze wszystkimi zachodzącymi w nim 
współcześnie globalnymi zjawiskami konwergencji (ten segment długo jeszcze będzie dominował, ale nie ma on 
przyszłości fundamentalnej).

2. energetyka przemysłowa, praktycznie wyeliminowana w okresie gospodarki socjalistycznej (1946 – 50% mocy 
zainstalowanej w elektrowniach krajowych, 1985 – 10%), obecnie realizująca na wielką skalę audyty energetyczne  
i proefektywnościową gospodarkę energetyczną oraz inwestycje w gazowe projekty kogeneracyjne. 

3. energetyka gminna (samorządowa), ukierunkowana na bezpieczeństwo dostaw energii, surowców 
energetycznych i paliw, o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania infrastruktury krytycznej gmin7) ; ukierunkowana 
także na wykorzystanie zasobów gmin na rzecz ich pobudzenia gospodarczego. W miastach chodzi przy tym przede 
wszystkim o wykorzystanie potencjału kogeneracji (w przypadku systemów ciepłowniczych zasilanych kotłowniami) 

7) Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, 2007.
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oraz o redukcję zapotrzebowania ciepła w budownictwie i paliw płynnych w transporcie. W gminach wiejskich chodzi 
o tworzenie autonomicznych regionów energetycznych, a nawet „eksportowych”, przy wykorzystaniu zasobów 
rolnictwa energetycznego.

4. energetyka prosumencka (ludność, gospodarstwa rolne, mali przedsiębiorcy, w tym usługi), korzystająca  
z technologii OZE/URE umożliwiających integrację dostaw paliw i energii (dla potrzeb zasilania odbiorników energii 
elektrycznej, ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej oraz samochodów) przy wykorzystaniu nowych 
łańcuchów wartości obejmujących źródła OZE, w tym pompy ciepła, samochody elektryczne, ...

Zaproponowana segmentacja energetyki ma charakter fundamentalny, bo odwołuje się do nowocześniejszego 
układu interesów (przedsiębiorcy działający na konkurencyjnych rynkach, samorządy, ludność), w porównaniu  
z interesami korporacyjnymi. Jest ona spójna ponadto z zakresem synergetyki, wskazującej potrzebę przezwyciężenia 
strukturalnej nieefektywności czterech obszarów gospodarki: energetyki, budownictwa, transportu i rolnictwa.

Zał. 2. Polski miks energetyczny 2050

Szukając odpowiedzi na pytanie jak będą wyglądać zapotrzebowanie oraz  dostawy energii i paliw trzeba wyjść od 
tego, że ludność Polski do 2050 roku będzie się zmniejszać prawie o 0,4% rocznie (do około 33 mln). Uśredniony 
roczny wzrost PKB wyniesie, ze względu na zadłużenie, nie więcej niż 2%. W takim razie obecny PKB wynoszący około 
1,4 bln zł w 2050 roku będzie równy około 3 bln zł, w cenach stałych. (W scenariuszu business as usual roczny wzrost 
PKB przyjmuje się na ogół na poziomie 3,5%).

Dalsza analiza dotycząca miksu energetycznego 2050 jest prowadzona w kontekście Mapy Drogowej 2050, która 
w przypadku Polski oznacza redukcję emisji CO2 do poziomu poniżej 60 mln ton. Potrzebne do analizy dane 
przyjmuje się w następujący sposób. Zakłada się, że program jądrowy nie zostanie zrealizowany (nie będzie 
środków na jego realizację, ani potrzeby jego realizacji). Nie zostaną także wdrożone technologie CCS i IGCC, bo 
po uwzględnieniu kosztów zewnętrznych okażą się niekonkurencyjne. Zakłada się też, że energetyka OZE/URE 
nie jest prostym zastąpieniem energetyki WEK, powoduje za to zmianę stylu życia, tzn. wejście w model trwałego 
rozwoju zrównoważonego. W konsekwencji nie ma np. powodu, aby Polska „ścigała” się w rocznej produkcji energii 
elektrycznej na jednego mieszkańca, mimo, że jest ona niska w porównaniu z wieloma krajami (w MWh jest to: Polska 
– 4, Norwegia – 30, USA – 15, Niemcy – 8).

Szczegółowe dane w zakresie przemysłu, transportu, budownictwa i rolnictwa antycypuje się do 2050 roku  
w następujący sposób:

1. Zużycie najważniejszego nośnika energii (jest nim energia elektryczna) w wielkim, średnim i małym przemyśle 
szacuje się w 2010 roku na około 55% całego zużycia, czyli na około 60 TWh. Wykorzystanie potencjału efektywności 
energetycznej w scenariuszu business as usual (nie mniejszego niż 30%) i zmiana struktury przemysłu na mniej 
energochłonną spowodują, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w przemyśle utrzyma się na niezmienionym 
poziomie. W miksie energetycznym 2050 co najmniej połowa tej energii elektrycznej będzie produkowana  
w wysokosprawnej autokogeneracji gazowej. Druga połowa będzie dostarczana przez elektroenergetykę WEK,  
z węglowych elektrowni kondensacyjnych i z gazowych bloków combi.

2. liczba samochodów na 1000 mieszkańców wzrośnie z obecnych 400 do 600; udział samochodów elektrycznych 
w rynku wyniesie 50%. Ważne jest, że jednostkowe zużycie energii elektrycznej przez samochód elektryczny jest 3,5 
razy mniejsze od zużycia energii chemicznej przez samochód tradycyjny. W rezultacie obecne roczne zapotrzebowanie 
transportu na energię końcową wynoszące 210 TWh zostanie zmienione w miksie energetycznym 2050 na około 160 
TWh energii chemicznej w tradycyjnych paliwach transportowych i około 45 TWh energii elektrycznej ze źródeł OZE8).

Od Redakcji: Miks energetyczny- zróżnicowanie technologii energetycznych („mieszanka” technologii proefektywnościowych w zakresie 

użytkowania energii/paliw, technologii wytwórczych gazowych, technologii OZE, …)
8) Z punktu widzenia perspektyw rozwoju rynku samochodów elektrycznych charakterystyczne są informacje o nowych (nowego typu) koalicjach koncernów 
samochodowych i inwestorów w obszarze OZE. Przykładem jest koalicja Renault i przedsiębiorstwa CNR (Compagnie Nationale du Rhone, 3200 MW w OZE, planowany 
wzrost do 4500 MW w 2015 roku). Celem tej koalicji jest realizacja projektu „smart EV + OZE”, czyli integracja rynku samochodów elektrycznych (Renault wprowadził już na 
rynek samochody elektryczne Fluence Z.E. i Kangoo Z.E.) i rynku energii elektrycznej produkowanej w źródłach OZE, z wykorzystaniem infrastruktury smart grid.
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3. Przyrost domów/mieszkań wyniesie 1,5 mln (z tego 1 mln w miastach) i będą to głównie domy plus-
energetyczne. Nastąpi też modernizacja całej istniejącej substancji mieszkaniowej, w dużej części do standardu domu 
plus-energetycznego, czyli wykorzystany zostanie potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie; 
zużycie ciepła w kWh/(m2 rok) w 2010 roku wynosi: 180 – średnie w istniejących zasobach, 120 – wymagane w nowych 
zasobach, 15 – możliwe w domach pasywnych. Uwzględniając ten potencjał przyjmuje się, że zapotrzebowanie na 
ciepło wynoszące około 240 TWh zostanie zredukowane w 2050 roku do około 120 TWh9) . Dalej przyjmuje się, że 
zapotrzebowanie to będzie pokryte w 40% przez pompy ciepła, a eksploatacyjna wartość COP dla pomp ciepła będzie 
równa 3. Czyli zapotrzebowanie wynoszące 50 TWh zostanie pokryte przez ciepło z pomp ciepła, które trzeba zasilić 
energią elektryczną (ze źródeł OZE) równą około 15 TWh. Pozostałe 70 TWh potrzebnego ciepła będzie pochodzić 
ze źródeł ciepła OZE/URE), ze źródeł kogeneracyjnych biomasowych oraz ze źródeł gazowych (i w bardzo niewielkiej 
części – węglowych).

4. Produkcja rolnicza na potrzeby żywności nie wymaga w przyszłości większych zasobów gruntów ornych 
od obecnych (około 12 mln ha). Będzie natomiast systematycznie rosło wykorzystanie nadwyżek gruntów rolnych 
– minimum 3 mln ha – na cele energetyczne. Podkreśla się, że osiągalna ( już obecnie, bez GMO) wydajność 
energetyczna gruntu rolnego (energia chemiczna) wynosi około 80 MWh/ha.

Synteza. Uwzględniając przedstawione dane przewiduje się zapotrzebowanie na paliwa/energię w 2050 roku na 
rynkach końcowych w sposób następujący (tab. Z2):

1. energia elektryczna – 180 Twh (przemysł – 60 TWh, ludność i usługi – 60 TWh, transport elektryczny – 45 TWh, 
pompy ciepła – 15 TWh). Podkreśla się, że na tym rynku wystąpi, w kontekście Mapy Drogowej 2050, silne „napięcie 
bilansowe”.

2. Transport (bez elektrycznego, tylko energia chemiczna w tradycyjnych paliwach transportowych) – 160 Twh. Czyli 
zużycie paliw ropopochodnych obniży się o 25% w stosunku do zużycia w 2010 roku (obniżenie nastąpi za przyczyną 
samochodu elektrycznego). Udział transportu w emisji CO2 będzie wynosił 30 mln ton.

3. Ciepło (poza segmentem pomp ciepła) – 70 Twh. Podkreśla się przy tym, że w polskim miksie energetycznym 
2050 istnieje wielka nadwyżka potencjału produkcyjnego w źródłach OZE/URE nad zapotrzebowaniem. Potencjał 
ten tworzy konkurencyjny rynek źródeł samego ciepła OZE/URE (kolektory słoneczne, kotły na biomasę stałą, …), 
a także rynek kogeneracyjnych źródeł biomasowych (biogazownie, mikrobiogazownie, układy ORC, silniki Stirlinga, 
spalarnie śmieci, oczyszczalnie ścieków). W związku z tym można uznać, bez szczegółowych analiz, że za 40 lat polskie 
ciepłownictwo może być bezemisyjne. (Ciepłownictwo szwedzkie, znajdujące się w niekorzystnych warunkach 
klimatycznych, praktycznie wyeliminowało paliwa kopalne w ciągu 30 lat, w wyniku działań podjętych po kryzysie 
naftowym w latach 1973-1974).

Napięcie bilansowe na rynku energii elektrycznej, które wymaga szczególnej uwagi, jest związane z ryzykiem stranded 
costs w elektroenergetyce węglowej, wynikających z limitu emisji CO2 (około 30 mln ton w segmencie ETS) dla całej 
elektroenergetyki. W rzeczywistości może to być jeszcze mniejszy limit, jeśli uwzględni się emisje w ciepłownictwie 
i w przemyśle, zwłaszcza w cementowniach i hutach. Dla uniknięcia dużych stranded costs w elektroenergetyce 
węglowej problem alokacji produkcji między źródła węglowe a gazowe należałoby postawić następująco: zakładamy 
całkowite wstrzymanie inwestycji w energetykę węglową, a inwestycje w źródła gazowe realizujemy według strategii 
mającej na celu dotrzymanie limitu. Oczywiście, mimo wstrzymania inwestycji w 2050 roku będzie na rynku jeszcze 
około 5 GW w źródłach węglowych, bez CCS (będą to moce w elektrowniach Turów i Opole, w blokach Pątnów II, 
Łagisza, Bełchatów II). Emisja CO2 z tych źródeł będzie wynosić około 25 mln t/rok. Przydzielenie pozostałych 5 mln 
ton emisji źródłom gazowym (combi w energetyce WEK i autokogeneracji w przemyśle) umożliwiłoby ulokowanie na 
rynku w 2050 roku około 20 TWh energii elektrycznej.

Od Redakcji: Ryzyko II fali stranded costs - koszty osierocone wynikające z utraty konkurencyjności przez technologie wielkoskalowe w 

przypadku szokowego rozwoju technologii prosumenckich  (I fala była związana z wdrożeniem zasady TPA)

9) Pojawiają się raporty, według których zużycia ciepła w budownictwie można zmniejszyć w Polsce o około 80%. Przykładem jest raport „Wpływ kompleksowej 
termomodernizacji na rynek pracy w Polsce" (raport został wykonany przez międzynarodowy zespół ekspertów z Central European University i z Fundacji na rzecz 
Efektywnego Wykorzystania Energii).
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Aby można było mówić o prawdziwym rynku paliw/energii w kontekście Mapy Drogowej 2050, potencjał podażowy 
w energetyce OZE (OZE/URE) musi przekraczać przewidywane zapotrzebowanie wynoszące: 70 TWh na rynku ciepła 
i 130 TWh na rynku energii elektrycznej. Otóż jest taki potencjał, jak pokazuje tab. Z.2:

Tablica Z.2. Polski mix energetyczny 2050 (opracowanie własne)

Lp. Rodzaj zasobu Wielkość zasobu/rynku
[TWh/rok]

1. Redukcja rynku końcowego ciepła o 50% (za pomocą termomodernizacji 
i innych technologii, zwiększających efektywność systemów grzewczych i 
wentylacyjnych)

20ch + 60c OZE
+ 15el OZE

2. Zapotrzebowanie transportu na energię elektryczną (wzrost liczby samochodów 
na 1 tys. mieszkańców o 50%, przejście w 50% na transport elektryczny) 160ch + 45elOZE 

3. Zapotrzebowanie na węgiel kamienny i brunatny – energia chemiczna 
(zmniejszenie o 70%) 240ch *

4. Zapotrzebowanie na gaz ziemny – energia chemiczna (zwiększenie 
wykorzystania energetycznego o 20%) 120ch **

5. Zapotrzebowanie na paliwa transportowe (zmniejszenie o 25%) 160ch

6. Hydroenergetyka 5el

7. Farmy wiatrowe 20el

8. Rolnictwo energetyczne (3000 biogazowni, około 200 tys. mikrobiogazowni, 
paliwa drugiej generacji, biomasa stała) 60el+70c

9. Produkcja OZE związana z gospodarką leśną 10el+15c

10. Produkcja OZE związana z gospodarką odpadami 10el+15c

11. Pompy ciepła 45c

12. Kolektory słoneczne 10c

13. Mikrowiatraki 10el

14. Ogniwa fotowoltaiczne 10el

* 100% węgla wykorzystane do zasilania elektrowni kondensacyjnych.

** 90% gazu wykorzystane do zasilania źródeł combi, 10% do zasilania źródeł kogeneracyjnych.

1. w miksie energetycznym 2050 można liczyć co najmniej na 240 TWh energii chemicznej z rolnictwa 
energetycznego. Jest to energia o bardzo dużym potencjale konwersji na rynki końcowe; w przypadku powszechnego 
zastosowania technologii biogazowych i kogeneracyjnych (technologicznie zintegrowanych) można byłoby uzyskać 
około 90 TWh energii elektrycznej plus 110 TWh ciepła (znacznie więcej niż potrzeba). Uwzględniając miks technologii 
biogazowych i kogeneracyjnych, paliw płynnych (pierwszej i drugiej generacji) oraz biomasy można bez ryzyka 
oszacować potencjał rolnictwa energetycznego na 60 TWh na rynku energii elektrycznej plus 70 TWh na rynku ciepła.

2. Poza rolnictwem energetycznym istnieje wielki potencjał „domykający” potrzebną podaż energii/paliw ze 
źródeł OZE (OZE/URE). W obecnej perspektywie są to przede wszystkim farmy wiatrowe, z rocznym potencjałem 
nie mniejszym niż 20 TWh. Dalej fotowoltaika, z podobnym potencjałem (wynikającym z dostępnej powierzchni 
dachów, elewacji i innych powierzchni odpowiednich do instalowania ogniw fotowoltaicznych). Następnie są to 
zasoby związane z gospodarką leśną (nie mniej niż 10 TWh energii elektrycznej i półtora razy więcej ciepła). Są to 
też: energetyka mikrowiatrowa (nie mniej niż 10 TWh) i hydroenergetyka (nie mniej niż 5 TWh). Są to również zasoby 
związane bezpośrednio z ochroną środowiska (spalarnie śmieci, oczyszczalnie ścieków).
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Zał. 3. Ustawa OZE jako narzędzie przebudowy polskiej energetyki

Polski problem jest następujący: walczyć o derogację, czy o efektywność energetyki, budownictwa i transportu oraz 
o przewagę konkurencyjną przemysłu ICT, OZE/URE i rolnictwa? Można już bez ryzyka stwierdzić, że to korporacje 
potrzebują derogacji w celu utrwalenia istniejącego stanu w energetyce. Gospodarce, i ogólnie społeczeństwu, 
derogacja przyniesie szkody. W szczególności podkreśla się tu, że aby zminimalizować ryzyko II fali kosztów 
osieroconych (ang.stranded costs), trzeba zamiast zaniechania przepisów wynegocjować z Komisją Europejską zgodę 
na metodę trade-off polegające na utrzymaniu po 2020 roku zasady, że środki z opłat za uprawnienia do emisji 
pozostaną w Polsce. Środki z opłat wytwórców za uprawnienia do emisji CO2 trzeba natomiast wykorzystać na 
pożyteczne cele, w szczególności do pobudzenia rozwoju energetyki prosumenckiej.

Takie pobudzenie wymaga nowatorskiej ustawy w sprawie stosowania energii ze źródeł OZE, harmonizującej polskie 
prawo z dyrektywą 2009/28. Poniżej przedstawia się kluczowe zagadnienia (propozycje/postulaty), związane z ustawą.    

Zagadnienia ogólne. Z samej istoty regulacji unijnych wynika, że każdy kraj członkowski powinien harmonizować 
z nimi swoje prawo mając na względzie własne cele. Inaczej, ustawa musi zapewnić realizację celów dyrektywy 
2009/28 oraz polskich potrzeb w zakresie: stabilności prawa, celów społecznych, celów gospodarczych i innych. 
Poniżej przedstawia się, wywoławczo,  propozycję listy takich potrzeb. Jest ona następująca:

1. Jest potrzeba zachowania paradygmatu stabilności prawa (nie odbiera się praw nabytych). Stąd wynika, że 
wiele złych rozwiązań w istniejącej ustawie Prawo energetyczne (jak choćby dotyczących współspalania i wielkich 
elektrowni wodnych) będzie miało niestety wpływ na nową ustawę.

2. Nowa ustawa powinna być ustawą o wsparciu OZe, bo dyrektywa mówi o „promowaniu stosowania energii  
z OZE”. Ze względu na potrzebną konwergencję energetyki WEK i OZE (w tym prosumenckiej energetyki OZE/URE) 
zagadnienia wspólne powinny pozostać w ustawie „matce” (ustawa Prawo energetyczne). Pod pojęciem zagadnień 
wspólnych rozumie się tu na przykład bardzo obszerny zakres zagadnień technicznych dotyczących integracji 
źródeł OZE z systemem elektroenergetycznym (a w pewnym stopniu także z sieciowymi systemami: gazowniczym  
i ciepłowniczym).

3. Nowa ustawa powinna zapewnić konsolidację środków wsparcia na źródła OZe, dotychczas bardzo 
rozproszonych. Postulat ten ma uzasadnienie w planowanej generalnie konsolidacji środków pomocowych 
pochodzących z budżetu unijnego w perspektywie 2014-2020. Odrębne, szersze uzasadnienie postulatu 
przedstawiono w dalszej części referatu.

4. Nowa ustawa powinna zapewniać konsolidację agencji/agend rządowych na rzecz rozwoju źródeł OZe. 
Agendami, które powinny zostać włączone na podstawie ustawy w obszar realizacji źródeł OZE są w szczególności 
takie agendy jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (10 tys. zatrudnionych, oddziały w każdym 
powiecie), Agencja Rynku Rolnego (1300 zatrudnionych, oddziały w każdym województwie), NFOŚiGW (500 
zatrudnionych), WFOŚiGW-y (zatrudnienie kilkadziesiąt osób w każdym województwie)  oraz inne. Celem włączenia 
agend  do realizacji ustawy o systemie wsparcia OZE jest zapewnienie efektywnej realizacji ustawy, a ponadto 
przygotowanie ich do długoterminowej restrukturyzacji ukierunkowanej na działalność komercyjną.

5. Nowa ustawa powinna pobudzić systemowe badania naukowe i rozwój technologiczny. Certyfikacja 
technologiczna powinna się stać jednym z głównych narzędzi przyspieszenia rozwoju energetyki OZE/URE. Wachlarz 
potencjalnych instytucji certyfikujących technologie (w tym biomasę, biogaz, biopaliwa płynne) jest bardzo szeroki  
i obejmuje w szczególności: uczelnie techniczne i rolnicze oraz specjalistyczne instytuty badawcze, a w szczególności 
Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Instytut Uprawy Nawożenia  
i Gleboznawstwa, Instytut Energetyki, Instytut Elektrotechniki, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Tele-   
Radiotechniczny, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy.

Od Redakcji: trade-off [kompromis, wymiana] - Polska rezygnuje z derogacji, UE zapewnia po 2020 roku pozostawienie środków z opłat 

za uprawnienia do emisji CO2 w polskim budżecie (nie wymaga ich przekazania do budżetu unijnego).
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Segmentacja źródeł OZE. Wprowadzenie przejrzystej segmentacji technologii/źródeł OZE jest kluczowe  
z punktu widzenia efektywności ich wsparcia. Poniżej przedstawia się propozycję listy segmentów. Uwzględnia 
ona 3 dotychczasowe (dominujące) segmenty (współspalanie, wielkie elektrownie wodne, wielkie farmy wiatrowe),  
a ponadto 7 dalszych segmentów „specjalistycznych”, które obejmują nie tylko produkcję energii elektrycznej, ale 
także ciepła (poza kogeneracją) i paliw transportowych. Lista jest następująca:

1. współspalanie (> 1 MW) – segment 1.

2. wielkie elektrownie wodne  (> 1 MW) – segment 2.

3. wielkie farmy wiatrowe (> 1 MW) – segment 3.

4. Rolnictwo energetyczne (biogazownie o wydajności biogazu w przeliczeniu na czysty metan: 100 tys. m3 do  
4 mln m3; moc elektryczna źródeł kogeneracyjnych zintegrowanych technologicznie z biogazowniami: 50 kW do  
2 MW) – segment 4.

5. Gospodarka odpadami (biogazownie przy oczyszczalniach ścieków i na składowiskach odpadów komunalnych  
o wydajności biogazu w przeliczeniu na czysty metan: powyżej 100 tys. m3; moc elektryczna źródeł kogeneracyjnych 
zasilanych biogazem: powyżej 50 kW; spalarnie: 50 do 500 tys. ton odpadów) – segment 5.

6. Instalacje małej mocy, poza segmentami 4 i 5 (wydajność biogazu w przeliczeniu na czysty metan: 100 tys. m3 do 
2 mln m3; moc elektryczna źródeł kogeneracyjnych 50 kW do 1 MW) – segment 6.

7. Mikroinstalacje (wydajność biogazu w przeliczeniu na czysty metan: do 100 tys. m3; moc elektryczna źródeł 
kogeneracyjnych: do 50 kW; prosumenckie łańcuchy wartości z pompą ciepła oraz z samochodem elektrycznym) – 
segment 7.

8. Ciepło poza kogeneracją (kotły na biomasę stałą i na biogaz, kolektory słoneczne, piece) – segment 8.

9. Biopaliwa I i II generacji– segment 9.

10. Inne technologie, wymagające certyfikatu technologicznego (Centrum Certyfikacji Technologicznej przy Prezesie 
Urzędu Regulacji Energetyki) – segment 10.

Finansowanie, systemy wsparcia. Uwzględniając paradygmat potrzeby ciągłości regulacji proponuje się 
pozostawienie obowiązującego systemu opłaty zastępczej i certyfikatów, oczywiście po zastosowaniu istotnej 
modyfikacji. Ponadto, proponuje się dołączenie do opłaty zastępczej i certyfikatów innych systemów wsparcia.  
W szczególności w przypadku segmentu mikroinstalacji (segment 7) proponuje się połączenie systemu wsparcia 
w postaci opłaty zastępczej i certyfikatów oraz wsparcia inwestycyjnego i podatkowego, a w przypadku segmentu 
produkcji ciepła poza kogeneracją (segment 8) proponuje się połączenie systemu wsparcia inwestycyjnego  
i podatkowego. W rezultacie proponowany zakres konsolidacji finansowania i systemów wsparcia technologii (źródeł) 
OZE obejmuje:     

1. Opłaty zastępcze – prawa majątkowe (certyfikaty).

2. Opłaty zastępcze – fundusze celowe (NFOŚiGW).

3. środki generowane w segmencie operatorskim (OSD). Opłata przesyłowa – formuła kosztów uzasadnionych 
(straty sieciowe i usługi systemowe) oraz kosztów unikniętych (usługi substytucyjne).

4. Fundusze unijne (spójnościowe/operacyjne, regionalne, z obszaru Wspólnej Polityki Rolnej).

5. środki z opłat za uprawnienia do emisji CO2.

6. wsparcie inwestycyjne, ulgi podatkowe w podatku PIT  (prosumenci: instalacje poligeneracyjne, wytwarzanie 
ciepła).

7. w odniesieniu do biopaliw należy przyjąć, że stosowane dotychczas ulgi podatkowe w podatku akcyzowym 
będą likwidowane i będą zastępowane nowym wsparciem, zbudowanym na preferencjach zapisanych  
w dyrektywie 2009/28. Jest to na przykład mnożnik 2 stosowany w odniesieniu do biopaliw drugiej generacji przy ich 
rozliczaniu w aspekcie wymaganego udziału energii odnawialnej na rynku końcowym energii. 
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Tablica Z.3. Wychodzenie z nieefektywnych systemów wsparcia poprzez degresję opłaty zastępczej. Pobudzanie rozwoju 

technologii innowacyjnych za pomocą współczynników certyfikacyjnych (opracowanie własne)

Segment

2013 2016 2020 2025
Opłata zastępcza, %

100 78 56 28
Współczynnik certyfikacyjny

Współspalanie 1* 1 1 1 1
Wielkie elektrownie wodne 2* 1 1 1 1
Wielkie farmy wiatrowe 3 1 1 1 1
Rolnictwo energetyczne (4) 1,3 1,2 1,1 1
Gospodarka odpadami 5 1,3 1,2 1,1 1
Instalacje małej skali 6 1,1 1,1 1 1
Mikroinstalacje 7 1,5 1,3 1,1 1
Wytwarzanie ciepła, poza kogeneracją 8 1,2 1,1 1 1
Biopaliwa* 9 - - - -
Inne technologie (odrębnie certyfikowane)* 10 - - - -
* Wartości powinny być określone po skonstruowaniu współczynników certyfikacyjnych  przez właściwe centra certyfikacyjne.

Koncesje, rejestry. Uwzględniając paradygmat potrzeby ciągłości regulacji proponuje się pozostawienie 
obowiązującego systemu koncesjonowania, ale praktycznie tylko w stosunku do segmentów 1 do 3. W przypadku 
pozostałych segmentów proponuje się system rejestrowy (dopuszczony przez dyrektywę 2009/28, stosowany 
już w Polsce w ograniczonym zakresie do biogazowi rolniczych (segment 4). W rezultacie proponowany system 
koncesjonowania i rejestracji obejmuje: 

1. Koncesjonowanie (bez istotnych zmian).

2. Rejestr Prezesa Urzędu Regulacji energetyki (prosumenci w miastach).

3. Rejestr Prezesa AMiRR (prosumenci w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich).

4. Rejestr Prezesa ARR (instalacje biopaliwowe, biogazownie rolnicze).

5. Rejestr Prezesa NFOśiGw (spalarnie odpadów komunalnych).

6. Rejestry Prezesów wFOśiGw (urządzenia grzewcze).

Systemy unifikacji/certyfikacji. Systemy unifikacji (certyfikacji) powinny w szczególności zastąpić skomplikowane 
procedury indywidualne w segmentach 7 i 8 (wymagane obecnie w odniesieniu do poszczególnych źródeł), a także 
powinny zapewnić efektywne dołączanie nowych technologii do zbioru technologii wspieranych, co jest ważne ze 
względu na gwałtowny rozwój technologii OZE/URE. Powinny także zapewnić dobrą kalibrację w obrębie całego 
skonsolidowanego systemu wsparcia, tzn. powinny zapewnić dobrze skoordynowane wartości współczynników 
certyfikacyjnych przedstawionych wywoławczo w tab. 2. Proponuje się następujące segmenty certyfikacji:  

1. Centrum Certyfikacji Technologicznej przy Prezesie Urzędu Regulacji.

2. Certyfikacja ARR (biopaliwa, współspalanie, biomasa).

3. Certyfikacja NFOśiGw (spalarnie).

4. Sieciowe Centrum Certyfikacji Technologiczno-ekonomicznej (instytuty badawcze, uczelnie).

5. Certyfikacja instalatorów (domena stowarzyszeń inżynierskich).

Rozporządzenia. Mimo dynamicznego rozwoju technologii/źródeł OZE nowa ustawa powinna być prosta i trwała.  
Dlatego specjalne znaczenie mają rozporządzenia do tej ustawy. Proponuje się następującą listę rozporządzeń: 

1. Zmodyfikowane obecne rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania  
i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej  

http://www.epismo-aez.pl


AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA  |  NR 11/2013 ENERGETYKA

43

©  SMART GRID - INFRASTRUKTURA PRZEBUDOWY ENERGETYKI WEK W ENERGETYKĘ PROSUMENCKĄ OZE/URE -  Jan POPCZYK

www.ePISMO-AeZ.Pl

i ciepła wytworzonych  w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości 
energii elektrycznej wytworzonej  w odnawialnym źródle energii.

2. Rozporządzenie (całkowicie nowe) w sprawie biokomponentów i biopaliw ciekłych.

3. Rozporządzenie (całkowicie nowe) w sprawie inteligentnych sieci (smart grid).

4. Rozporządzenie (całkowicie nowe) w sprawie certyfikacji. 

Dodatkowe uzasadnienie. Przedstawiona segmentacja i propozycje merytoryczne do ustawy wymagają rozwinięcia. 
Jest ono następujące:

1. w części dotyczącej współspalania (segment 1), elektrowni wodnych (segment 2) i farm wiatrowych (segment 
3) nie należy dokonywać radykalnych zmian procedur (zgodnie z paradygmatem ciągłości regulacji prawnych). 
Dla zwiększenia efektywności wykorzystania środków odbiorców pochodzących z dopłat do energii elektrycznej 
z OZE trzeba jednak wprowadzić zmiany  w kształtowaniu opłaty zastępczej oraz wykorzystania środków z praw 
majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej produkowanej w źródłach OZE. Powinny to być 
następujące zmiany.

1.1. Proponuje się dwuodcinkową liniową redukcję opłaty zastępczej: od 100% w 2013 r. do 50% w 2020 r., a następnie 
do 0 w 2030 r., tab. Z3). To oznacza dwukrotny wzrost (z około 10 TWh do 20 TWh) produkcji energii elektrycznej  
w źródłach OZE w 2020 r., przy stałym poziomie sumarycznych rocznych dopłat odbiorców (około 4,5 mld zł),  
a w 2030 r. całkowite wyeliminowanie wspomagania OZE. Rozwiązanie ma na celu redukcję trwałego wspomagania 
OZE (jeśli określona technologia w tendencji nie jest konkurencyjna, to musi być eliminowana z rynku).

1.2. Proponuje się wykorzystanie przychodów ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii 
elektrycznej produkowanej w elektrowniach wodnych (około 0,75 mld zł/rok), w części proporcjonalnej do stopnia 
amortyzacji elektrowni, na finansowanie nowych źródeł OZE (uzasadnieniem jest fakt, że właściciele w większości nie 
ponoszą kosztów zamortyzowanych już na ogół w całości elektrowni wodnych).

1.3. Proponuje się wykorzystanie przychodów ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii 
elektrycznej produkowanej we współspalaniu (około 2 mld zł/rok), w części proporcjonalnej do nadwyżki nakładów 
inwestycyjnych podstawowego źródła węglowego nad nakładami inwestycyjnymi poniesionymi przez inwestora na 
instalację współspalania, na finansowanie nowych źródeł OZE (uzasadnieniem jest fakt, że nakłady inwestycyjne na 
instalacje współspalania są niewielkie, a wykorzystanie tej technologii do spalania biomasy jest nieracjonalne).

2. w segmencie rolnictwa energetycznego (segment 4) proponuje się kumulację w systemie wspomagania 
projektów OZE przychodów ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii produkowanej  
w tym segmencie oraz części środków dedykowanych rolnictwu (takich, którymi zarządza np. Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa). Biogazownie (także mikrobiogazownie, segment 7) zintegrowane z agregatami 
kogeneracyjnymi uznaje się tu za stabilne źródła lokalne na rynku energii elektrycznej, umożliwiające realizację usług 
dla operatorów OSD (w szczególności usługi substytucji inwestycji sieciowej, wycenianej według zasady kosztu 
unikniętego, respektowanej w mechanizmie kosztu uzasadnionego w opłacie przesyłowej). 

3. w segmencie gospodarki odpadami (segment 5) proponuje się zwiększenie zaangażowania NFOŚiGW, w tym 
przede wszystkim w zakresie stworzenia możliwości realizacji projektów w postaci spalarni śmieci (w tym wypadku 
wymagana jest gospodarka odpadami na poziomie powiatów i związków powiatów).

4. w segmencie mikroinstalacji (segment 7) zmiany podejścia do wspomagania OZE muszą być najgłębsze. 
Proponuje się tu następujące rozwiązania.

4.1. Prosument jest głównym podmiotem na rynku energii w segmencie mikroinstalacji energetycznych.

4.2. Wprowadza się w horyzoncie 2020 zasadę pełnego pokrywania strat sieciowych (około 12 TWh/rok) operatorów 
OSD na rynku energii elektrycznej za pomocą energii elektrycznej z mikroinstalacji przyłączonych do sieci tych 
operatorów. Ustala się liniowy wzrost pokrycia, od 9% w 2013 r. do 100% w 2020 r.
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4.3. Wprowadza się zasadę wyposażania mikroinstalacji w (mikro) smart grid potrzebny do przyłączenia mikroinstalacji 
do sieci operatora OSD, finansowany ze środków operatora OSD kreowanych w oparciu o formułę kosztu 
uzasadnionego.

4.4. Operator OSD na rynku energii elektrycznej jest wynagradzany za wzrost energii elektrycznej produkowanej  
w mikroinstalacjach prosumentów.

4.5. Cele w zakresie mikroinstalacji określa się odrębnie dla poszczególnych województw (każde województwo 
opracowuje strategię rozwoju mikroinstalacji) na swoim obszarze w kontekście realizacji celów dyrektywy 2009/28, 
z wyprzedzającym/kierunkowym uwzględnieniem celów dyrektywy 2010/31. Właściwe do wspomagania rozwoju 
mikroinstalacji na obszarze województw są WFOŚiGW.

Zał. 4. Łańcuchy strat (ŁS) w energetyce WEK vs „stowarzyszone” łańcuchy korzyści w energetyce OZE/URE 
(łańcuchy SŁK)

Poniżej przedstawia się łańcuchy strat charakterystyczne dla energetyki WEK. Jednocześnie pokazuje się, na zasadzie 
przeciwieństwa, „stowarzyszone” z tymi łańcuchami strat potencjalne łańcuchy SŁK. Najbardziej charakterystyczne 
przykłady są następujące:

1. współspalanie biomasy w elektrowniach kondensacyjnych. ŁS (1): wsad do łańcucha – 1 MWh (energia 
chemiczna w biomasie występującej lokalnie) → strata energii (chemicznej) w transporcie biomasy 1% → sprawność 
bilansowa wykorzystania biomasy na wyjściu z elektrowni (w elektrownianym węźle sieciowym), optymistyczna 0,2 
→ starty energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 10% → wynik: 0,17 MWh (energia elektryczna dostarczona 
do odbiorcy; ilość energii odnawialnej zaliczonej do celu według dyrektywy 2009/28 wynosi około 0,2 MWh). SŁK (1): 
wynik w postaci ciepła wytworzonego u prosumenta z biomasy wycofanej ze współspalania → 0,8 MWh. 

2. Zboże spalane na wsi w piecach/kotłach. ŁS (2): wsad do łańcucha – 1 ha (grunt orny) → 4,2 MWh (energia 
chemiczna w zbożu) → 2,5 MWh (ciepło wytworzone w gospodarstwie, sprawność pieca 0,6). SŁK (2), realizowany za 
pomocą mikrobiogazowni rolniczo-utylizacyjnej: 1ha (grunt orny) → (40 + 40) MWh (energia chemiczna w biomasie  
z jednorocznych upraw energetycznych, oszacowana pesymistycznie, dla gruntów o niskiej bonitacji + stowarzyszona 
energia chemiczna w odpadach gospodarskich) → wynik: 30 MWhe + 40 MWhc (kogeneracja). 

3. Mikrowiatrak off-grid (praca w układzie wyspowym, ang.off-grid, coraz większej liczby mikrowiatraków w Polsce 
wynika z blokowania ich przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przez operatorów OSD).  ŁS (3): wsad do łańcucha 
– 1 MWh (energia elektryczna wyprodukowana w OZE) → wynik: 1 MWh (wyprodukowane ciepło grzewcze). SŁK (3), 
mikrowiatrak przyłączony do sieci + smart EV + ciepło z SŁK (1), czyli z biomasy wycofanej ze współspalania: wynik, to 
2,5 MWh zaliczone do celu według dyrektywy 2009/28, vs 0,2 MWh w ŁS (1); dodatkowy efekt w SŁK (3), to redukcja 
paliw kopalnych (ropy) o 3,5 MWh + redukcja emisji CO2 o 1 tonę. SŁK (4), mikrowiatrak przyłączony do sieci + pompa 
ciepła (o współczynniku COP 3,5): wynik, to 3,5 MWh zaliczone do celu według dyrektywy 2009/28, vs 0,2 MWh  
w ŁS (1); dodatkowy efekt w SŁK (4), to redukcja paliw kopalnych (węgla) o 4,4 MWh + redukcja emisji CO2 o 1,4 tony.    

4. Dopłaty do OZe. ŁS (4): w 2011 roku dopłaty te wyniosły  ponad 5 mld zł (4,5 mld zł z tytułu praw majątkowych do 
świadectw pochodzenia, a dodatkowo wsparcie w ramach wielu rozczłonkowanych programów celowych oraz przez 
wiele celowych instytucji) i służyły głównie, w około 75%, do finansowania szkodliwego współspalania oraz energii 
elektrycznej z wielkich elektrowni wodnych, w bardzo dużym stopniu zamortyzowanych. SŁK (5), wykorzystanie ciepła 
produkowanego w źródłach OZE do realizacji celu dyrektywy 2009/28: w tym łańcuchu jest możliwe kilkakrotne 
obniżenie dopłaty przedstawionej w ŁS (5). SŁK (6), rozwój zastosowań na rynku energii elektrycznej nowych 
technologii OZE/URE, w tym potrzebnych technologii zasobnikowych (ogniwa PV, mikrowiatraki, mikrobiogazownie, 
smart EV, akumulatory).       

Krytyczna analiza wskazanych łańcuchów strat (i wielu innych) oraz stowarzyszonych łańcuchów korzyści musi być 
systematycznie pogłębiana w aspektach technicznym, termodynamicznym i ekonomicznym.
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Zał. 5. iLab EPRO (Internetowe Laboratorium Energetyki Prosumenckiej )10) 

iLab EPRO jest odpowiedzią na nową sytuację. Mianowicie, celem tego przedsięwzięcia jest  włączenie w obszar 
badań laboratoryjnych istniejących (funkcjonujących) obiektów (mikroinstalacji) OZE/URE za pomocą infrastruktury 
smart grid oraz wytworzenie gniazd innowacyjności technologicznej w obszarze energetyki OZE/URE. Inaczej, celem 
jest integracja „sieciowa” środków rozwojowych i zasobów (materialnych i ludzkich) w obszarze energetyki OZE/URE.

Na środowisko technologiczne iLab EPRO składają się cztery segmenty (chociaż trzeba podkreślić, że sprawa 
segmentacji iLab EPRO jest ciągle otwarta). Są to:

1. Obiekty OZe/URe wraz z ich inteligentną infrastrukturą: automatyka zabezpieczeniowa, sterowanie, pomiary  
(w tym dwukierunkowe liczniki na rynku energii elektrycznej), diagnostyka, monitoring. Są to obiekty/mikroinstalacje 
wytwarzające energię elektryczną (w tym w skojarzeniu), ale także obiekty/mikroinstalacje wytwarzające i użytkujące 
ciepło (mogą to być mikrionstalacje wytwarzające biopaliwa). Są to również nowe łańcuchy wartości takie na przykład 
jak: OZE/URE → smart EV, OZE/URE → pompa ciepła.

2. Inteligentne interfejsy łączące mikroinstalacje OZe/URe z See (z siecią dystrybucyjną, z systemem 
dystrybucyjnym), z trzema poziomami inteligencji (inteligencje: przekształtnikowa, obiektowa, systemowa).

3. Sieć teleinformatyczna (kanały transmisyjne, w tym systemy PLC, protokoły komunikacyjne).

4. Systemy SCADA (ang.System Control and Data Acquisition), "symetryczne” (oddolne) w stosunku do tradycyjnych 
systemów SCADA w SEE (odgórnych), „pokrewne” w dużym stopniu systemom przemysłowym SCADA.

Lista potencjalnych gniazd innowacyjności (obiektów/mikroinstalacji OZE/URE) nie jest ograniczona. Początkowa lista 
gniazd planowanych do włączenia do iLab EPRO obejmuje natomiast w szczególności takie gniazda jak: 

1. Politechnika śląska:

1.1. Wydział Elektryczny – SCADA (w szczególności wydzielona dla potrzeb iLab EPRO sieć komputerowa i sala SCADA  
z planowanymi stanowiskami: 1º – Logistyka, 2º – SCADA, 3º – Bazy danych SQL, 4º – Kalkulatory, głównie dla potrzeb 
doboru mikroinstalacji OZE/URE, 5º – Obrazowanie, głównie obiektów z mikroinstalacjami OZE/URE).

1.2. Wydział Elektryczny – Smart EV (w szczególności 2 samochody skonstruowane na Wydziale; planowane jest ich 
wykorzystanie do tworzenia carsharing-u w obrębie iLab EPRO poprzez powiązanie, za pomocą SCADA (iLab EPRO), 
z infrastrukturą ładowania w postaci terminali zamontowanych na parkingach Wydziału i Partnerów w iLab EPRO; 
planowane jest także powiazanie z infrastrukturą AMI w Pyskowicach i włączenie w system DSM, p. 3).

1.3. Wydział Elektryczny – ogniwo paliwowe.

1.4. Zakład Doświadczalno-Diagnostyczny Silników Spalinowych (w szczególności pompa ciepła, kolektor słoneczny, 
agregat kogeneracyjny zasilany biogazem).

2. euro-Centrum (wybrane instalacje zrealizowane w Grupie Euro-Centrum, w szczególności dotyczące domów 
niskoenergetycznych).

3. VDP/Tauron Dystrybucja (wybrane instalacje, np. system AMI w Pyskowicach, system obecnie obejmuje około 11 
tys. liczników inteligentnych).

4. Gmina Gierałtowice (oświetlenie publiczne, 4 Gminne Centra Energetyczne, sieć dedykowana źródłom lokalnym, 
inteligentna gminna infrastruktura krytyczna).

5. Gmina Radzionków (termomodernizacja budynków szkolnych zrealizowana w formule PPP/ESCO).

6. Spółka eGIe (Poligonowe Laboratorium Mikrobiogazowni Rolniczych, węzeł cieplny budynku stanowiącego 
własność wspólnoty mieszkaniowej, zasilanego z dużej sieci ciepłowniczej, a dodatkowo baterią kolektorów 
słonecznych, zarządzany  za pomocą mikrosieci smart grid).

7. Rodzinna rezydencja plus-energetyczna (istnieje pompa ciepła i istnieje dedykowany system komputerowy 
do monitorowania zużycia gazu ziemnego i energii elektrycznej; istnieje system monitorowania bezpieczeństwa; 
jest zaplanowana rozbudowa  o mikrowiatrak i ogniwo fotowoltaiczne, a także silnik sterlinga; nazwisko rodziny 
zastrzeżone).
10) Politechnika Śląska. Autorska koncepcja:  Jan Popczyk.
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8. Rodzinny dom z OZe jako uzupełniającymi źródłami ciepła (kolektory słoneczne, kominek biomasowy)  
i z oddolnym „filarem” bezpieczeństwa elektroenergetycznego w postaci agregatu prądotwórczego (nazwisko rodziny 
zastrzeżone).

9. Rodzinny dom pasywny (nazwisko rodziny zastrzeżone).

10. Mikrosieci smart grid dedykowane charakterystycznym prosumentom takim jak: urząd gminy, szkoła, kancelaria 
parafialna, i inni.
11. Centrum rozwojowe inteligentnych interfejsów przyłączeniowych (do SEE) dedykowane mikroinstalacjom  
z charakterystycznymi źródłami OZE (mikrobiogazownia, mikrowiatrak, ogniwo PV, bateria akumulatorów połączona 
wirtualnie ze źródłami OZE).

12. Centrum rozwojowe mikrosieci smart grid dedykowane ukierunkowanym na technologie preferowane  
w dyrektywie 2009/28 łańcuchom wartości takim jak: OZE → Smart EV (DSM, rezerwowe zasilanie prosumenta); 
OZE → pompa ciepła → kolektor ciepła, i inne łańcuchy11)

Koncepcja iLab EPRO i „monitoring” fizycznej realizacji iLab EPRO jest przedmiotem zainteresowania Konwersatorium 
Inteligentna Energetyka (patrz np. spotkania styczeń i luty 2012, www.klaster3x20.pl). Niezależnie od tego rozwój 
iLab EPRO (rzeczywistej infrastruktury) wymaga istnienia równoległej ścieżki w postaci „dynamicznej” (referencyjnej) 
Biblioteki Źródłowej iLab EPRO, na której powstają opracowania. Z jednej strony są to opracowania potrzebne do 
rozwoju iLab EPRO (do ukierunkowania tego rozwoju). Ale z drugiej strony na tej ścieżce powinny się pojawiać także 
opracowania powstające w wyniku działania infrastruktury iLab EPRO. „Startowa” Biblioteka Źródłowa jest dostępną  
w Dziale iLab EPRO na stronie www.klaster3x20.pl.

11) Centra 11 i 12 będą segmentami powołanego w Politechnice Śląskiej Centrum Energetyki Prosumenckiej.
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   OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK IN INSTALLATIONS POWERED BY COMBUSTION ENGINE DRIVEN 
GENERATING SETS

Abstract: Diesel-electric generating sets may feed temporary or permanent installations and networks not connected to 
the electricity grid. They can also serve as standby power supply source. According to their destination, mode of operation, 
construction, rated power and environmental conditions of work, there are different requirements for installation, its equipment 
and protection against electric shock. In temporary installations supplied by mobile generating sets most appropriate are 
protection measures that do not require checking loop impedance value and not require any earthing electrode. Are also useful 
protection measures for which earthing resistance 50 or 100 ohms is sufficiently good. Polish standards and rules on this subject 
are incomplete, so foreign and international normative documents have been used in this paper. The loop impedance values 
have to be verified only in TN-S installations without residual current circuit-breakers.

Keywords: generating sets, island mode operation, protection against electric shock, installations with built-in safety, protective 
separation, fault protection in IT system, fault protection in IU system, fault protection in TN-S system

Zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczne służą do stałego lub tymczasowego zasilania wyspowych instalacji 
i sieci rozdzielczych niepołączonych z systemem elektroenergetycznym. Mogą też być źródłem zasilania rezerwowego, 
uruchamianym w razie niesprawności zasilania podstawowego. 
W zależności od przeznaczenia zespołu i trybu pracy, jego budowy i 
mocy znamionowej oraz środowiskowych warunków pracy, różne 
są wymagania odnośnie do wykonania zasilanej instalacji oraz 
środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym. W instalacjach 
tymczasowych z zespołami prądotwórczymi ruchomymi najbardziej 
przydatne są środki ochrony, które nie wymagają sprawdzania wartości 
impedancji pętli zwarciowej i nie wymagają żadnego uziemienia 
albo takie, którym wystarcza uziemienie 100 Ω lub 50 Ω. Polskie 
normy i przepisy na ten temat są niekompletne, wobec czego w tym 
opracowaniu przywołuje się dokumenty normatywne zagraniczne i 
międzynarodowe. Tylko w przypadku instalacji TN-S bez zabezpieczeń 
różnicowoprądowych zachodzi konieczność sprawdzania wartości 
impedancji pętli zwarciowej. 

Słowa kluczowe: zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczne, zasilanie wyspowe, ochrona przeciwporażeniowa, 
instalacje naturalnie bezpieczne, separacja ochronna, ochrona przy uszkodzeniu w układzie IT, ochrona w układzie IU, 
ochrona w układzie TN-S

1. WYMAGANIA AKTUALNYCH POLSKICH NORM

Instalacje elektryczne zasilane z zespołów spalinowo-elektrycznych powinny spełniać wymagania ogólne części od 
1 do 6 wieloarkuszowej normy 60364, dotyczące instalacji w obiektach budowlanych. Postanowienia w kwestiach 
ochrony przeciwporażeniowej są zawarte przede wszystkim w dwóch normach bezpieczeństwa grupowych  
60364-4-41 [10] oraz 60364-5-54 [12]. Z kolei wymagania dodatkowe dla zespołów prądotwórczych formułuje tylko 
jedna norma bezpieczeństwa produktowa, mianowicie norma 60364-5-551 [13, 14]. Jednak zakres tej normy obejmuje 
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wszelkie zespoły prądotwórcze o napięciu znamionowym niskim i bardzo niskim, niezależnie od trybu ich pracy  
i niezależnie od źródła energii pierwotnej, a więc napędzane nie tylko tłokowymi silnikami spalinowymi, lecz również 
turbinami (wodnymi, wiatrowymi bądź spalinowymi), silnikami elektrycznymi, a także − wykorzystujące ogniwa 
fotowoltaiczne, baterie akumulatorów bądź inne przydatne technologie. Taka ogólna norma dla wszelkich zespołów 
prądotwórczych jest niewątpliwie niezbędna, aby ujednolicić wymagania zasadnicze dotyczące ich przyłączania 
i eksploatacji, niemniej jednak taka norma z konieczności formułuje wymagania ogólnikowe, z których niełatwo 
wywieść właściwe rozwiązania dla różnorodnych konkretnych zastosowań. Potrzebne są zatem uzupełniające 
normy bądź inne dokumenty normatywne dla poszczególnych rodzajów i zastosowań zespołów prądotwórczych. 
Wprawdzie w Polsce takich dokumentów nie ma, ale są dostępne liczne opracowania zagraniczne [20, 21, 22, 23, 24, 
26, 27, 28, 29, 31, 32], które polscy elektrycy − zgodnie z postanowieniem 511.1 normy 60364-5-51 [11] − powinni 
traktować jako uznane zasady wiedzy technicznej.

Dalszy ciąg niniejszego rozdziału jest poświęcony przeglądowi ważniejszych postanowień jedynego w Polsce 
dokumentu normatywnego − normy PN-HD 60364-5-551:2010 [14]. Na początku określono zakres normy (rozdz. 
551.1) w sposób wyżej wspomniany. Podkreślono (551.1.2), że norma obejmuje zespoły o różnej przydatnej 
zasadzie działania: prądnice synchroniczne i asynchroniczne o różnym sposobie wzbudzenia oraz przekształtniki 
energoelektroniczne o różnym sposobie komutacji, wyposażone lub nie w połączenie obejściowe. Jest też 
informacja (551.1.3), że norma obejmuje rozmaite zastosowania zespołów: zasilanie instalacji stałej, zasilanie instalacji 
tymczasowej, zasilanie urządzeń ruchomych nieprzyłączonych do instalacji stałej oraz instalacje zespołów ruchomych 
(pojazdów), przy czym stosuje się wtedy dodatkowo wymagania części 60364-7-717 normy. Następnie sformułowano 
wymagania ogólne (551.2), niewnoszące nic szczególnego w porównaniu z dobrą praktyką elektroinstalacyjną.

Kolejny rozdział (551.3) podaje dość oczywiste wymagania dodatkowe − w stosunku do części 60364-4-41 normy 
[10] − dla obwodów SelV i PelV, jeżeli instalacja jest zasilana z więcej niż jednego źródła (551.3.1). W takiej sytuacji 
każde z nich powinno spełniać wymagania 414.3. Jeżeli chociażby jedno ze źródeł jest uziemione, to cały układ staje 
się obwodem PELV i należy do niego stosować wymagania rozdziału 414.4. Z kolei jeżeli chociażby jedno ze źródeł nie 
spełnia wymagań 414.3, to cały układ należy traktować jako obwód FelV i stosować wymagania 411.7 [10]. Jeżeli jest 
konieczne utrzymanie ciągłości zasilania układu bardzo niskiego napięcia (551.3.2), mimo uszkodzenia jednego źródła 
zasilania lub większej ich liczby, to każde źródło zasilania lub zestaw źródeł mogący pracować bez udziału innych 
powinien być zdolny pokryć przewidywane obciążenie całego układu bardzo niskiego napięcia. (Uwaga: Takie środki 
ostrożności mogą być konieczne przy zasilaniu instalacji bezpieczeństwa − zob. część 60364-5-56).

Następny rozdział (551.4) przedstawia wymagania dodatkowe − w stosunku do części 60364-4-41 normy [10] 
− dotyczące ochrony przy uszkodzeniu (ochrony dodatkowej). Ochrona przy uszkodzeniu (551.4.1) powinna 
być zapewniona w każdych warunkach zasilania z pojedynczego źródła bądź zestawu źródeł, które mogą działać 
niezależnie od innych. Stosując różne środki ochrony w tej samej instalacji bądź części instalacji należy je tak 
dobierać albo stosować takie środki zaradcze, aby zapobiec występowaniu niepożądanych oddziaływań wzajemnych 
ograniczających skuteczność ochrony (Uwaga: Może to wymagać na przykład użycia transformatora oddzielającego 
części instalacji wykorzystujące różne systemy uziemienia). Zespół prądotwórczy powinien być tak przyłączony 
(551.4.2), aby jakikolwiek sposób ochrony w obrębie instalacji, wykorzystujący urządzenie różnicowoprądowe 
zgodnie z HD 60364-4-41, zachowywał skuteczność przy dowolnej kombinacji źródeł zasilania (Uwaga: Połączenie 
części czynnych zespołu z ziemią może upośledzać ochronę).

Ochrona przez samoczynne wyłączanie zasilania (551.4.3), stosowana w roli ochrony przy uszkodzeniu, powinna 
spełniać wymagania 411 normy HD 60364-4-41 z uwzględnieniem wymagań dodatkowych w przypadkach 
szczególnych, wskazanych w 551.4.3.2 oraz 551.4.3.3. 

Pierwszy z tych przypadków szczególnych (551.4.3.2) dotyczy sytuacji, kiedy zespół prądotwórczy zastępuje 
źródło zasilania podstawowego. Kiedy zasilanie przejmuje zespół prądotwórczy, wtedy skuteczność ochrony przez 
samoczynne wyłączanie zasilania nie powinna zależeć od połączenia instalacji z uziemieniem sieci rozdzielczej, od 
której właśnie została odłączona. Instalacja odbiorcza powinna mieć lokalne uziemienie odpowiednie do takiego 
trybu pracy.
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Drugi z tych przypadków szczególnych (551.4.3.3) dotyczy instalacji zawierających przekształtniki statyczne. 
Jeżeli ochrona przy uszkodzeniu w częściach instalacji zasilanych przez przekształtnik wymaga samoczynnego 
zamknięcia łącznika obejściowego (551.4.3.3.1), a czas działania zabezpieczenia po stronie zasilania tego łącznika 
nie spełnia wymagań 411 części HD 60364-4-41, to po stronie obciążenia przekształtnika należy wykonać połączenia 
wyrównawcze miejscowe obejmujące części przewodzące dostępne, które można jednocześnie uchwycić, i części 
przewodzące obce. Zgodnie z 415.2 części HD 60364-4-41 rezystancja przewodów połączeń wyrównawczych 
miejscowych, wymaganych między częściami przewodzącymi jednocześnie dostępnymi, w przypadku urządzeń 
prądu przemiennego powinna spełniać warunek:

a

50R
I

≤ ,

gdzie Ia oznacza największy prąd zwarcia doziemnego, jaki może być wymuszony przez przekształtnik statyczny  
w czasie nieprzekraczającym 5 s. (Uwaga: Jeżeli takie urządzenie ma działać równolegle z publiczną siecią rozdzielczą, 
to stosuje się również wymagania 551.7).

Należy zadbać (551.4.3.3.2), aby prawidłowe działanie zabezpieczeń nie było zagrożone przez składową stałą prądu 
wytwarzaną przez przekształtnik albo przez obecność filtrów. Urządzenia do odłączania izolacyjnego (551.4.3.3.3) 
należy umieścić po obu stronach przekształtnika. Tego wymagania nie stosuje się do strony zasilania przekształtnika, 
jeżeli przekształtnik stanowi konstrukcję zespoloną (w jednej obudowie) ze źródłem zasilania.

Przedmiotem kolejnego, krótkiego rozdziału (551.5) normy są zabezpieczenia nadprądowe zespołów 
prądotwórczych. Jeżeli jest wymagane zabezpieczenie nadprądowe zespołu prądotwórczego (551.5.1), to powinno 
być ono umieszczone jak najbliżej zacisków zespołu. (Uwaga: Udział zespołu prądotwórczego w prądzie zwarciowym 
spodziewanym może być funkcją czasu i może być znacznie mniejszy niż udział publicznej sieci rozdzielczej 
za pośrednictwem transformatora SN/nn). Jeżeli zespół prądotwórczy jest przeznaczony do pracy równoległej  
z innym źródłem zasilania (551.5.2), w tym z publiczną siecią rozdzielczą, albo jest możliwa praca równoległa dwóch 
bądź większej liczby zespołów prądotwórczych, to wyższe harmoniczne prądu powinny być tak ograniczone, aby 
obciążalność długotrwała przewodów nie była przekroczona. Te prądy można ograniczyć różnymi zabiegami, na 
przykład dobierając zespoły prądotwórcze z uzwojeniami kompensacyjnymi, włączając impedancję w wyprowadzenie 
punktu gwiazdowego zespołu czy stosując filtry. 

Kolejny rozdział (551.6) zawiera wymagania dodatkowe, jakie powinny spełniać zespoły prądotwórcze stanowiące 
przełączalne rezerwowe źródło zasilania, alternatywne w stosunku do zasilania podstawowego. Należy zastosować, 
zgodne z częścią 60364-5-53, środki odłączania izolacyjnego zapobiegające pracy równoległej zespołu z publiczną 
siecią rozdzielczą (551.6.1). Mogą one zawierać:

 • elektryczną, mechaniczną lub elektromechaniczną blokadę między mechanizmami lub obwodami 
sterowania przełącznika źródeł zasilania;

 • system blokowania z pojedynczym kluczem (ang. a system of locks with a single transferable key);
 • przełącznik zasilania trójpołożeniowy przerwowy, zapewniający wyłączenie przed załączeniem  

(ang. a three-position break-before-make change-over switch);
 • samoczynny przełącznik zasilania z odpowiednią blokadą;
 • inne środki zapewniające równoważne bezpieczeństwo przełączenia.

(Uwaga: odłączenie izolacyjne powinno obejmować również zasilanie obwodów sterowniczych zespołu.)

W układach TN-S, jeśli przewód neutralny nie jest rozłączany (551.6.2), należy zainstalować urządzenie 
różnicowoprądowe, aby uniknąć niepożądanych skutków połączenia (zwarcia) przewodu neutralnego z ziemią. 
(Uwaga 1: Może być pożądane rozłączanie przewodu N instalacji od przewodu N lub PEN sieci rozdzielczej publicznej, 
aby zapobiec zakłóceniom, np. indukowanym piorunowym udarom napięciowym. Uwaga 2: Zobacz również 444.4.7 
„Przełączanie zasilania” w normie HD 60364-4-444).

Kolejny, najobszerniejszy rozdział normy (551.7) zawiera wymagania dodatkowe, jakie powinny spełniać zespoły 
prądotwórcze mogące pracować równolegle z innymi źródłami, w tym z publiczną siecią rozdzielczą. Jeżeli 
zespół prądotwórczy służy za dodatkowe źródło zasilania, działające równolegle z innym źródłem, to ochrona 
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przed skutkami oddziaływania cieplnego według HD 60364-4-42 oraz zabezpieczenia nadprądowe według  
HD 60364-4-43 powinny być skuteczne w każdym trybie pracy (551.7.1). Wyjąwszy przypadek zasilacza 
bezprzerwowego do zasilania wybranych odbiorników i przyłączonego w obwodach odbiorczych, taki zespół 
prądotwórczy powinien być zainstalowany po stronie zasilania wszelkich zabezpieczeń obwodów odbiorczych 
instalacji. Zespół prądotwórczy służący za dodatkowe źródło zasilania działające równolegle z innym źródłem (551.7.2) 
powinien być zainstalowany:

 • po stronie zasilania wszelkich zabezpieczeń obwodów odbiorczych instalacji albo
 • po stronie obciążenia wszelkich zabezpieczeń obwodu odbiorczego instalacji, ale w tym przypadku 

powinny być spełnione wszystkie następujące wymagania dodatkowe:

 (i)  przewody obwodu odbiorczego powinny spełniać następujący warunek:

z n gI I I≥ +  ,
 gdzie:

 Iz   jest obciążalnością długotrwałą przewodów obwodu odbiorczego;
 In   jest prądem znamionowym zabezpieczenia obwodu odbiorczego;
 Ig   jest znamionowym prądem wyjściowym zespołu prądotwórczego;

 (ii) zespół prądotwórczy nie powinien być przyłączony do obwodu odbiorczego za pośrednictwem wtyczki i gniazda 
wtyczkowego;

 (iii) urządzenie różnicowoprądowe, zapewniające ochronę od porażeń w obwodzie odbiorczym zgodnie z 411 
lub 415 (ochrona przy uszkodzeniu i ochrona uzupełniająca normy HD 60364-4-41, powinno rozłączać wszystkie 
przewody czynne, łącznie z przewodem neutralnym;

 (iv) przewody liniowy (fazowy) oraz neutralny obwodu odbiorczego ani zespołu prądotwórczego nie powinny być 
połączone z ziemią po stronie obciążenia urządzenia zabezpieczającego obwodu odbiorczego. 

(Uwaga: Jeżeli zespół prądotwórczy jest zainstalowany w obwodzie odbiorczym za wszystkimi zabezpieczeniami tego 
obwodu, wyjąwszy zabezpieczenia rozłączające przewody liniowe (fazowe) i neutralny, to czas wyłączania zasilania w 
rozumieniu 411.3.2 normy 60364-4-41 ustala się jako sumę czasu wyłączania zabezpieczenia obwodu odbiorczego 
oraz czasu potrzebnego do obniżenia napięcia wyjściowego zespołu prądotwórczego do wartości mniejszej niż 50 V).

Przy doborze i w trakcie eksploatacji zespołu prądotwórczego do pracy równoległej z innym źródłem, w tym  
z publiczną siecią rozdzielczą, należy (551.7.3) dołożyć starań w celu uniknięcia niekorzystnych skutków dla tej sieci  
i dla innych instalacji w odniesieniu do: współczynnika mocy, zmian napięcia, odkształceń harmonicznych, składowej 
stałej, niesymetrii, rozruchu, synchronizacji czy wahań napięcia. W przypadku publicznej sieci rozdzielczej szczegółowe 
wymagania należy uzgodnić z operatorem sieci.  Jeżeli jest konieczna synchronizacja, to należy preferować 
synchronizację automatyczną uwzględniającą wartości częstotliwości oraz kąta fazowego i wartości napięcia.

Jeżeli zespół prądotwórczy jest przeznaczony do równoległego z publiczną siecią rozdzielczą zasilania instalacji, to 
jest wymagane (551.7.4) urządzenie do samoczynnego rozłączenia zespołu z siecią w przypadku braku zasilania  
z niej lub odchylenia napięcia albo częstotliwości w miejscu przyłączenia wykraczającego poza zakres deklarowany 
w warunkach normalnego zasilania. Rodzaj zabezpieczenia, jego czułość i czasy zadziałania zależą od zabezpieczenia 
publicznej sieci rozdzielczej oraz od liczby przyłączonych zespołów prądotwórczych i powinny być uzgodnione  
z operatorem sieci rozdzielczej. W przypadku przekształtników statycznych urządzenia łączeniowe powinny być 
umieszczone po stronie obciążenia przekształtnika.

Jeżeli zespół prądotwórczy jest przeznaczony do pracy równoległej z publiczną siecią rozdzielczą, to należy (551.7.5) 
zastosować środki zapobiegające przyłączeniu zespołu do sieci w przypadku braku zasilania z niej lub odchylenia 
napięcia albo częstotliwości w miejscu przyłączenia wykraczającego poza zakres deklarowany w warunkach 
normalnego zasilania. Jeżeli zespół prądotwórczy jest przeznaczony do pracy równoległej z publiczną siecią 
rozdzielczą, to należy (551.7.6) zastosować urządzenia umożliwiające odłączenie izolacyjne zespołu prądotwórczego 
od sieci rozdzielczej. Dostęp do tych urządzeń odłączających powinien odpowiadać przepisom krajowym  
i wymaganiom operatora sieci rozdzielczej. Jeżeli zespół prądotwórczy może pracować także jako przełączalne  
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źródło alternatywne w stosunku do sieci rozdzielczej, to instalacja powinna (551.7.7) ponadto spełniać wymagania 
rozdziału 551.6. 

Przedmiotem ostatniego, krótkiego rozdziału normy (551.8) są instalacje zawierające stacjonarne baterie  akumulatorów.  
Te  baterie powinny być tak instalowane (551.8.1), aby były dostępne tylko dla osób wykwalifikowanych lub 
poinstruowanych. (Uwaga: Oznacza to, że baterie powinny być umieszczone w zamykanym pomieszczeniu albo, małe 
baterie, w zamykanej obudowie). Pomieszczenie lub obudowa powinny być odpowiednio wentylowane. Połączenia 
baterii powinny być (551.8.2) objęte ochroną podstawową za pomocą izolacji lub osłon albo powinny być tak 
rozmieszczone, aby nie było możliwe niezamierzone jednoczesne dotknięcie dwóch gołych części przewodzących, 
między którymi różnica potencjałów przekracza 120 V.

W omawianej normie PN-HD 60364-5-551:2010 [14] ochronie przeciwporażeniowej poświęcone są tylko dwa 
rozdziały (551.3 i 551.4), stanowiące 20% jej objętości. Co prawda te postanowienia należy traktować jako wymagania 
dodatkowe w stosunku do norm bezpieczeństwa grupowych PN-HD 60364-4-41 [10] oraz PN-HD 60364-5-54 [12]. 
Niemniej jednak w oparciu o same zapisy trzech wymienionych norm trudno byłoby nawet doświadczonemu 
elektrykowi wybrać najwłaściwsze rozwiązanie ochrony przeciwporażeniowej w różnorodnych zastosowaniach 
spalinowo-elektrycznych zespołów prądotwórczych. 

2. PRZESŁANKI WYBORU ŚRODKÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

W instalacjach zasilanych z zespołów spalinowo-elektrycznych można wprowadzić niemal każdy ze środków 
ochrony przeciwporażeniowej ogólnego stosowania ujętych w normie bezpieczeństwa grupowej 60364-4-41 [10]. 
To stwierdzenie dotyczy zarówno środków ochrony podstawowej, jak i środków ochrony dodatkowej (ochrony 
przy uszkodzeniu), a nawet − w ograniczonym stopniu − środków ochrony uzupełniającej. W normie 60364-5-551, 
formułującej wymagania dodatkowe dla zespołów prądotwórczych, żadnego zakazu nie ma, ale uznane zasady 
wiedzy technicznej wskazują najwłaściwsze rozwiązania w określonych sytuacjach, a niektóre środki ochrony 
praktycznie odrzucają jako nie dość skuteczne albo zbyt zawodne. 

Te wskazania preferencyjne biorą pod uwagę przede wszystkim tryb pracy zespołu (praca samodzielna czy 
zasilanie alternatywne dla zasilania podstawowego, czy praca równoległa z innym zespołem albo z publiczną siecią 
rozdzielczą), rodzaj budowy zespołu (przenośny, przewoźny, stacjonarny), moc znamionową i napięcie znamionowe 
zespołu, liczbę, moc i rodzaj zasilanych odbiorników oraz środowiskowe warunki użytkowania mające wpływ na 
stopień zagrożenia porażeniem (gospodarstwa rolne i hodowlane, place budowy, prace montażowe i remontowe na 
wolnym powietrzu, ograniczone przestrzenie przewodzące, działania ratownicze w warunkach pożaru albo powodzi 
i innych klęsk żywiołowych).

Zespoły przenośne (rys. 1) to zespoły ruchome o mocy nieprzekraczajacej kilku kilowoltoamperów, które podczas 
normalnego użytkowania mogą być dorywczo chwytane celem przesunięcia lub przeniesienia na inne miejsce. 

Rys. 1. Przenośny zespół spalinowo-elektryczny Rys. 2. Przewoźny zespół spalinowo-elektryczny 80 kVA
w wykonaniu napowietrznym
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Zespoły przewoźne (rys. 2 i 3) są zespołami ruchomymi o masie większej, uniemożliwiającej ręczne przenoszenie, 
przystosowanymi do przewożenia, a następnie − ustawiania dźwigiem na tymczasowym miejscu pracy. Mogą też być 
trwale zabudowane na samochodzie lub przyczepie i przystosowane do awaryjnego lub planowego krótkotrwałego 
zasilania odbiorów o dużym zapotrzebowaniu na moc. Na przykład w razie klęski żywiołowej, odcinającej zasilanie 
sieciowe, zespół przewoźny lokuje się przy stacji transformatorowo-rozdzielczej i napięcie z niego podaje na szyny 
zbiorcze niskiego napięcia stacji, zadbawszy uprzednio o odłączenie odbiorów mniej wrażliwych na przerwę  
w zasilaniu.

Zespoły stacjonarne (rys. 4), o szerokim zakresie mocy i gabarytu, są trwale związane z określonym miejscem, zwykle 
zainstalowane na stałe, czyli przymocowane do podłoża. Poza własnym wbudowanym zbiornikiem paliwa na ogół 
mają dodatkowy zbiornik o dużej pojemności pozwalający nawet na wielodobową pracę ciągłą. W rejonach świata 
oddalonych od elektroenergetycznej sieci przesyłowej funkcjonują elektrownie spalinowe o mocy od kilkunastu 
kilowatów do kilkunastu megawatów, stanowiące jedyne źródło zasilania w energię elektryczną.

Prądnice zespołu prądotwórczego ciągnikowego z nabudowanym wyposażeniem aparatowym i końcówką 
wału, przystosowaną do sprzęgania z wałem odbioru mocy silnika ciągnika rolniczego lub leśnego (rys. 
5 i 6), służą do dorywczego tworzenia szczególnej odmiany zespołu spalinowo-elektrycznego. Są kraje,  
w których jest to rozpowszechnione rozwiązanie, znajdujące odzwierciedlenie w osobnych rozdziałach norm 
bezpieczeństwa elektrycznego [25] i w innych wydawnictwach normatywnych [26]. Takie prądnice mają 
nazwę angielską power take-off shaft generator (PTO generator, PTO-driven generator, Tractor PTO generator) ,  
a niemiecką − Zapfwellengenerator. Kilkadziesiąt lat temu Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa 
(IBMER) opracował prototyp polskiego rozwiązania i przypisał mu nazwę ciągnikowy agregat prądotwórczy (w skrócie 
CAP), a obecnie w handlu funkcjonuje nazwa agregat prądotwórczy traktorowy. Obie nazwy, niezbyt poprawne, 
mogłyby dotyczyć zespołu złożonego z prądnicy sprzężonej z silnikiem napędowym, natomiast nie pojawiła się ani  
w druku, ani w Internecie, poprawna nazwa samej prądnicy w omawianym wykonaniu. Jest ona potrzebna chociażby 
dlatego, że kupuje się osobno samą prądnicę  z wyposażeniem, a nie cały zespół.

Rys. 3. Zespół przewoźny 60 kVA w wykonaniu 
napowietrznym ustawiony na placu budowy

Rys. 4. Stacjonarny zespół spalinowo-elektryczny 1250 kVA 
w wykonaniu wnętrzowym

Rys. 5. Prądnica zespołu prądotwórczego 
ciągnikowego 16 kVA przystosowana do napędu 
przez wał odbioru mocy ciągnika
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W przypadku zespołu do pracy samodzielnej i zasilanej zeń instalacji można swobodnie dobierać środki ochrony 
przeciwporażeniowej oraz układy zabezpieczeń nadprądowych i innych, bo na ogół nie ma ograniczenia w postaci 
istniejącej instalacji, do której zespół należy przystosować. Instalacja jest zwykle tymczasowa i może być przypisana 
do zespołu, przenoszona z miejsca na miejsce razem z nim. Inaczej jest w przypadku zespołów do zasilania 
alternatywnego, które albo nadają się do użycia w instalacji o zastanym rozwiązaniu ochrony, albo wymuszają jego 
modyfikację, co może być kłopotliwe i kosztowne. W każdym przypadku przed decyzją o wyborze środków ochrony 
trzeba uwzględnić i rozstrzygnąć kilka kwestii podstawowych.

Są sytuacje, kiedy preferuje się ochronę dodatkową niewymagającą wyłączenia zasilania po pierwszym 
uszkodzeniu izolacji podstawowej. Takie kategoryczne wymaganie dotyczy instalacji bezpieczeństwa 
ważnych dla życia i zdrowia ludzi ( jak oświetlenie ewakuacyjne, instalacje oddymiania i napowietrzania 
dróg ewakuacyjnych, pompy tryskaczowe, trakty operacyjne i porodowe, oddziały intensywnej opieki 
medycznej), a stanowcze zalecenie − wielu instalacji wymagających zwiększonej ciągłości zasilania  
ze względu na bezpieczeństwo publiczne, ochronę mienia o dużej wartości i ochronę środowiska.

W przypadku zespołu stacjonarnego do rezerwowego zasilania określonej instalacji lub jej części występują oczywiste 
ograniczenia, bo zabezpieczenia nadprądowe i inne oraz ochrona przeciwporażeniowa powinny poprawnie 
działać niezależnie od trybu zasilania. Co więcej, wyposażenie istniejącej instalacji w zespół prądotwórczy do 
zasilania rezerwowego oznacza, że zostaje w niej wprowadzona zmiana zasadnicza i nie jest możliwe przywołanie 
zasady ochrony zastanej. Cała instalacja, a co najmniej jej część przewidziana do zasilania z zespołu, powinna być 
doprowadzona do stanu zgodności z aktualnymi przepisami i uznanymi zasadami wiedzy technicznej wyrażonymi  
w normach.

W sposób szczególny traktuje się zespoły prądotwórcze przenośne i przewoźne o małej mocy znamionowej 
(umownie do około 25 kW), przeznaczone do samodzielnego zasilania odbiorników ruchomych, w tym ręcznych, 
służących do wykonywania różnorodnych prac montażowych i naprawczych na wolnym powietrzu, na placach 
budowy, w gospodarstwach rolnych i leśnych, a także − do akcji ratowniczych. Takie zespoły prądotwórcze i zasilane 
z nich instalacje powinny w miarę możliwości spełniać następujące wymagania odnośnie do rozwiązania ochrony 
przeciwporażeniowej:

 • do obsługi zespołu i zasilanej z niego instalacji wystarczają osoby poinstruowane,

 • bezpieczeństwo użytkowania jest gwarantowane dzięki właściwej budowie zespołu i właściwemu 
doborowi wyposażenia całej instalacji przez producenta zespołu (ang. built-in safety),

 • zespół jest stale gotowy do natychmiastowego uruchomienia i obciążenia,

 • stosowane środki ochrony od porażeń są niezależne od rodzaju i budowy prądnicy,

 • nie ogranicza się liczby odbiorników ani długości przewodów,

 • zastosowany system ochrony od porażeń nie wymaga uziemienia.

Rys. 6. Prądnica zespołu prądotwórczego ciągnikowego 
sprzężona z ciągnikiem

Przedstawione rodzaje budowy zespołu spalinowo-
elektrycznego (przenośny, przewoźny, stacjonarny, 
ciągnikowy) są w pewnym stopniu związane z wartością 
mocy znamionowej zespołu, natomiast nie są związane  
z trybem pracy. Każdy z zespołów może być użyty do 
pracy samodzielnej, do autonomicznego zasilania instalacji 
tymczasowej lub stałej i każdy z nich może być użyty 
do alternatywnego, awaryjnego zasilania instalacji stałej 
określonego obiektu.
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Aby zrozumieć wagę chociażby ostatniego zalecenia, wystarczy sobie wyobrazić, że do akcji nadjeżdża samochód 
ratowniczy straży pożarnej i zaczynają się deliberacje, gdzie w uzbrojonym terenie zabetonowanym i zaasfaltowanym 
wbić uziom i jak głęboko, aby uzyskać określoną rezystancję uziemienia i nie uszkodzić przy tym żadnej instalacji 
podziemnej.

Niezależnie od wybranego sposobu ochrony są pewne fundamentalne zasady i elementarne środki bezpieczeństwa, 
których należy przestrzegać w każdym przypadku. W instalacjach tymczasowych zasilanych z zespołów  
prądotwórczych spalinowo-elektrycznych zarówno we wnętrzach, jak i na wolnym powietrzu, należy stosować 
przewody oponowe typu ciężkiego, tzn. przemysłowe, a nawet górnicze. Powinny to być przewody co najmniej 
takiej budowy jak przewody oponowe typu H07RN-F. To oznaczenie noszą przewody zharmonizowane (H),  
o napięciu znamionowym Uo /U = 450/700 V (07), o izolacji z kauczuku naturalnego lub butadienowo-styrenowego (R) 
i oponie z niezapalnego kauczuku neoprenowego (N), mające żyły giętkie (F). Odpowiada to w przybliżeniu dawnemu 
polskiemu oznaczeniu OnPd, czyli przewodom oponowym (O) przemysłowym (P), mającym izolację o zwiększonej 
grubości (d) oraz oponę o ograniczonym rozprzestrzenianiu się płomienia (n). W przypadku przewodów o przekroju żył 
nieprzekraczającym 6 mm2 oraz wszelkich przewodów poddawanych szczególnie silnym narażeniom mechanicznym 
zaleca się [4] przewody oponowe górnicze NSSHÖU o napięciu znamionowym Uo /U = 0,6/1 kV, wykonane zgodnie  
z przywołaną normą (N), w tym przypadku z normą DIN VDE 0250 Teil 812. Przewody te mają żyły bardzo giętkie 
(H), izolację z kauczuku etylenowo-propylenowego i dwie opony z neoprenu, przy czym opona zewnętrzna jest 
olejoodporna (Ö) i niepalna (U).

Napięcie znamionowe przewodów powinno być dobierane z pewnym marginesem 
bezpieczeństwa. W szczególności w układzie bez uziemienia roboczego (układ 
IT lub separacja obwodu trójfazowego) napięcie Uo przewodu (żyła-ziemia) 
powinno być dobierane do występującego napięcia względem ziemi, czyli napięcia 

znamionowego (międzyprzewodowego) instalacji trójfazowej, a nie do jej napięcia fazowego. Przewody 
powinny być tak układane, aby były chronione od narażeń mechanicznych, zwłaszcza w miejscach, gdzie 
odbywa się ruch kołowy oraz w przejściach przez otwory zamykane drzwiczkami lub klapami; nie powinny  
w ogóle przechodzić przez otwory o ostrych krawędziach. W trakcie eksploatacji przewody uszkodzone należy 
wymieniać, a nie naprawiać. Utrzymaniu przewodów w dobrym stanie technicznym sprzyja korzystanie  
z bębnów przewodowych (rys. 7).

Narzędzia ręczne i inne urządzenia ruchome mają zazwyczaj przyłączone na stałe przewody oponowe o długości od 
3 m do 5 m. Jeżeli zachodzi potrzeba stosowania przedłużaczy, to nie należy przesadzać z ich długością. W żadnym 
razie impedancja pętli zwarciowej nie powinna przekraczać 1,5 Ω co odpowiada długości przewodu zasilającego 
odpowiednio: przy 1,5 mm2 max. 60 m, przy 2,5 mm2 max. 100 m, przy 4 mm2 max. 165 m.

W instalacjach tymczasowych należy preferować wyposażenie i osprzęt instalacyjny klasy ochronności II, czyli  
o izolacji podwójnej lub wzmocnionej albo w wykonaniu równoważnym (o ochronnej obudowie izolacyjnej).  
W szczególności należy stosować wyłącznie gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych o 
korpusie izolacyjnym, spełniające wymagania norm grupy EN 60309 (polskie odpowiedniki: PN-EN 60309-1:2002,  
PN-EN 60309-2:2002, PN-EN 60309-4:2010). Gniazda wtyczkowe i wtyczki należące do instalacji o różnym napięciu 
znamionowym i/lub o różnym systemie ochrony przeciwporażeniowej powinny być wzajemnie niezamienialne. 
Obwodu gniazd wtyczkowych o dużym prądzie znamionowym (powyżej 16 A) nie należy załączać i rozłączać pod 
obciążeniem przez wkładanie i wyjmowanie wtyczki; służą do tego gniazda wtyczkowe z rozłącznikiem i blokadą 
mechaniczną. W instalacjach tymczasowych zasilanych z zespołów prądotwórczych największy dopuszczalny prąd 
znamionowy pojedynczego gniazda wtyczkowego wynosi 32 A.

Rys. 7. Bęben przewodowy z nawiniętym przewodem oponowym w roli przedłużacza  
i z rozgałęźnikiem: 4 gniazda wtyczkowe i wyłączniki zabezpieczające ich obwody
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Instalacje tymczasowe powinny spełniać zwykłe zasady doboru i wymiarowania elementów, a przede wszystkim 
doboru zabezpieczeń nadprądowych oraz przewodów i wzajemnej ich koordynacji. W roli zabezpieczeń 
nadprądowych instalacji tymczasowych należy preferować wyłączniki; użycie bezpieczników pociąga za sobą − 
większe niż w instalacjach stałych − kłopoty związane z wymianą wkładek topikowych: przedłużającą się przerwę 
w zasilaniu i konieczność utrzymywania zapasu właściwych wkładek albo ryzyko zastąpienia przepalonej wkładki 
niewłaściwą bądź kawałkiem drutu.

W myśl rozdziału 411.3.3 normy HD 60364-4-41 [10] w układach prądu przemiennego powinna być stosowana 
ochrona uzupełniająca przy dotyku bezpośrednim za pomocą urządzeń różnicowoprądowych wysokoczułych 
(IΔn ≤ 30 mA) w obwodach gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A używanych 
przez laików oraz w obwodach zasilających urządzenia ruchome o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A 
użytkowane na wolnym powietrzu. Norma nie formułuje żadnych odstępstw od tego wymagania, nie formułują ich 
też przepisy i wytyczne ochrony w instalacjach tymczasowych zasilanych z zespołów spalinowo-elektrycznych [2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 24, 26, 29, 31, 32]. Stawia to w kłopotliwej sytuacji osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo użytkowania 
zasilanych z zespołów instalacji tymczasowych, w których przeważają takie gniazda i takie urządzenia ruchome. 
W instalacjach tymczasowych układ TN-C jest zabroniony, a układ TT nie ma racji bytu. Zatem tylko w instalacjach 
TN-S oraz w instalacjach IT z wysokoimpedancyjnym uziemieniem roboczym jest możliwe zapewnienie ochrony 
uzupełniającej przy dotyku bezpośrednim wymaganej w rozdziale 411.3.3. Nie można jej zagwarantować w żadnej 
instalacji bez uziemienia roboczego − ani w „czystym” układzie IT, ani w systemie separacji ochronnej obwodu 
pojedynczego odbiornika czy obwodu wielu odbiorników. 

W porównaniu z zasilaniem z sieci o nieograniczonej mocy (o sztywnym napięciu) zasilanie z prądnicy zespołu 
prądotwórczego trzeba traktować jako zasilanie ze źródła o ograniczonej mocy (o dużej zmienności napięcia). 
Prąd zwarciowy początkowy przy zwarciu symetrycznym na zaciskach prądnicy jest co najmniej 3-krotnie mniejszy,  
a przy zwarciu jednofazowym L-N co najmniej 2-krotnie mniejszy niż na zaciskach wyjściowych transformatora SN/nn  
o tej samej mocy znamionowej. Co więcej, prąd zwarciowy okresowy prądnicy szybko maleje do prądu zwarciowego 
ustalonego o niewielkiej wartości, a przy zasilaniu z transformatora − jest niemal niezmienny. Ta różnica między 
zasilaniem z prądnicy i z transformatora rozdzielczego jest duża przy zwarciu na zaciskach źródła i stopniowo 
zaciera się w miarę oddalania się od niego, w miarę rosnącego udziału impedancji przewodów o małym przekroju 
w całkowitej impedancji pętli zwarciowej. Sprawdzanie skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania przez 
zabezpieczenia nadprądowe w układzie TN-S jest wtedy kłopotliwe, ale można go uniknąć polegając w krytycznych 
obwodach na wyłącznikach różnicowoprądowych, które w wielu obwodach odbiorczych i tak są obligatoryjne.

3. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA OCHRONY OD PORAŻEŃ PRZY ZASILANIU SAMODZIELNYM INSTALACJI 
TYMCZASOWYCH

3.1. Zasilanie napięciem bardzo niskim ze źródła bezpiecznego (obwód SelV lub obwód PelV)

Ochrona polega na tym, że stosuje się napięcie robocze nie większe niż napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, 
a rozpatrywany obwód SELV lub obwód PELV − dzięki niezawodnemu oddzieleniu elektrycznemu − jest chroniony 
przed możliwością pojawienia się napięcia o większej wartości z innego obwodu. Z jednego źródła wolno zasilać 
dowolną liczbę odbiorników, byleby nie przekroczyć obciążalności prądowej samego źródła i przewodów instalacji.

Ochrona powinna spełniać wymagania rozdziału 414 normy HD 60364-4-41 [10], najlepiej przez zastosowanie 
obwodu SELV bez uziemienia roboczego, które zresztą w rozpatrywanych zastosowaniach nie jest potrzebne.  
W przypadku samego zespołu spalinowo-elektrycznego wymaganie niezawodnego oddzielenia elektrycznego 
obwodu prądnicy od innych obwodów zespołu prądotwórczego jest łatwe do spełnienia, bo dotyczy tylko oddzielenia 
od obwodu rozruchowej baterii akumulatorów. Trudniej zadbać o niezawodne oddzielenie elektryczne przewodów 
instalacji SELV od innych obwodów i od ziemi. Przewody oponowe obwodu SELV nie powinny być splątane czy 
układane w wiązkach z przewodami innych obwodów, a najlepiej − nie powinny w ogóle stykać się z nimi. Jeżeli 
jest to nieuniknione, to obowiązują dodatkowe wymagania odnośnie do ich układania i sposobu oddzielenia od 
przewodów innych obwodów. Napięcie znamionowe instalacji i zasilanych z niej odbiorników zwykle wynosi 24 V 
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lub 42 V prądu przemiennego jedno- lub trójfazowego (rys. 8), a przy prądzie stałym − nawet 120 V. Mimo to jako 
przewody oponowe obwodu SELV należy stosować przewody o napięciu znamionowym 450/700 V (rozdz. 2) na 
wypadek ich stykania się z przewodami innych obwodów.

W obwodzie SELV należy stosować sprzęt elektryczny klasy ochronności III. Niezależnie od wartości napięcia 
znamionowego jest wymagana ochrona podstawowa albo przy użyciu izolacji podstawowej wytrzymującej w ciągu 
1 min napięcie probiercze o wartości skutecznej 500 V, albo przy użyciu obudów lub osłon o stopniu ochrony co 
najmniej IP2X bądź IPXXB.

Im mniejsze napięcie znamionowe obwodu SELV, tym mniejsza największa długość przewodów obwodu odbiorczego 
dopuszczalna ze względu na spadek napięcia, np. tylko kilkanaście metrów. To jeden z powodów, dla których 
ten system ochrony nie jest szeroko stosowany. Ponadto na napięcie znamionowe bardzo niskie jest dostępny 
ograniczony asortyment urządzeń odbiorczych i to urządzeń o niedużej mocy znamionowej. Mimo to o tym systemie 
ochrony warto pamiętać, bo ma niepodważalne zalety. Nie wymaga on żadnych urządzeń zabezpieczających 
ani monitorujących poza zabezpieczeniami nadprądowymi, nie wymaga przewodu ochronnego ani przewodu 
wyrównawczego, ani żadnego uziemienia, a zapewnia najwyższą skuteczność ochrony.

3.2. Separacja ochronna

Separacja ochronna obwodu pojedynczego odbiornika uchodzi za jeden z najbardziej niezawodnych środków 
ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej (ochrony przy uszkodzeniu). Ochrona polega na tym, że obwód 
pojedynczego odbiornika jest niezawodnie oddzielony elektrycznie od innych obwodów elektrycznych i od ziemi. 
Pierwsze uszkodzenie izolacji podstawowej nie zagraża porażeniem, bo nie tworzy zamkniętego obwodu prądu 
rażeniowego (rys. 9) dzięki temu, że:

 • obwodu wtórnego nie wolno uziemiać ani łączyć z jakimkolwiek innym obwodem,
 • obwód wtórny należy tak wykonać (oprzewodowanie odporne na zwarcie), aby ograniczyć ryzyko zwarć 

doziemnych w jego obrębie.

Ochrona powinna spełniać wymagania rozdziału 413.3 normy HD 60364-4-41 [10]. Podobnie jak w przypadku obwodu 
SELV, obowiązuje niezawodne oddzielenie elektryczne przewodów obwodu separowanego, w tym uzwojenia 
prądnicy (separacyjnej), od wszelkich innych obwodów i od ziemi. Napięcie znamionowe obwodu separowanego 
z definicji jest wyższe niż napięcie bardzo niskie ELV, ale nie powinno być wyższe niż 500 V prądu przemiennego 
lub prądu stałego. Zatem objęty ochroną przez separację obwód odbiorczy AC ma napięcie znamionowe  
z zakresu 50 V < Un ≤ 500 V, a obwód DC − napięcie z zakresu 120 V < Un ≤ 500 V.

Rys. 8. Zasilanie obwodu SELV z zespołu prądotwórczego 
o napięciu znamionowym bardzo niskim

SELV

G
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Separacja ochronna przydaje się wówczas, gdy urządzenia (zwłaszcza ręczne) dostępne tylko na napięcie 230 V,  
400 V bądź 500 V mają być użytkowane w warunkach szczególnego zagrożenia porażeniem. Zasila się w ten sposób 
urządzenia na placu budowy, na pochylni stoczniowej oraz przy pracach w metalowych zbiornikach, rurociągach  
i innych ograniczonych przestrzeniach przewodzących. Zespół prądotwórczy, wykorzystywany jako źródło 
bezpieczne zasilające obwód separowany pojedynczego odbiornika, powinien mieć nabudowane tylko jedno 
gniazdo wtyczkowe i to gniazdo bez styku ochronnego (rys. 10). Preferować należy zespoły klasy ochronności II. Nie 
bierze się pod uwagę możliwości wystąpienia podwójnego uszkodzenia i wobec tego nie wymaga się sprawdzania 
warunku samoczynnego wyłączania zasilania przy separacji obwodu pojedynczego odbiornika.

Rys. 10. Separacja obwodu pojedynczego odbiornika − zasilanie z prądnicy o napięciu znamionowym AC  50 V < Un ≤ 500 V

Separacja ochronna w przypadku zasilania więcej niż jednego odbiornika jest dopuszczalna tylko  
w instalacjach pozostających pod nadzorem osób wykwalifikowanych lub poinstruowanych. Inne wymagania 
dodatkowe, które wtedy obowiązują, zawiera rozdział C.3 Załącznika C (normatywnego) normy HD 60364-4 41 [10]. 
Pierwsze uszkodzenie izolacji doziemnej nie ujawnia się, a kiedy wystąpi drugie w innym biegunie, wtedy mogłoby 
dojść do porażenia. Aby do tego nie dopuścić, wymagane są miejscowe nieuziemione połączenia wyrównawcze  
(PBU − protective bonding unearthed) między częściami przewodzącymi dostępnymi wszelkich urządzeń klasy 
ochronności I (prądnica, odbiorniki oraz urządzenia rozdzielcze, jeśli one występują).

Przewodów wyrównawczych PBU nie wolno umyślnie łączyć z ziemią, z częściami przewodzącymi obcymi ani  
z przewodami ochronnymi PE innych obwodów. Natomiast akceptuje się ich przypadkowe połączenia z ziemią 
wynikające chociażby stąd, że spoczywające na ziemi obudowy i inne części przewodzące dostępne zasilanych 
urządzeń są uziemione w sposób naturalny. Nieuziemione połączenia wyrównawcze (PBU) spełniają dwie funkcje:

 • nie dopuszczają do wyczuwalnej różnicy potencjałów między częściami jednocześnie dostępnymi,
 • sprawiają, że drugie uszkodzenie izolacji w innym biegunie oznacza zwarcie wielkoprądowe, wyłączane  

w czasie wymaganym w tabl. 41.1 [10] przez zabezpieczenie nadprądowe lub różnicowoprądowe 
chociażby jednego z obwodów dotkniętych uszkodzeniem.

Na rys. 11 przedstawiono przykład zastosowania separacji ochronnej do zasilania wielu odbiorników (prądnica klasy 
ochronności II nie byłaby objęta połączeniami wyrównawczymi). Obwodów odbiorczych podobnie przyłączonych 
może być więcej, ale dla uproszczenia przedstawiono tylko dwa obwody dotknięte uszkodzeniem izolacji w różnych 
biegunach (L1 i L2). Od chwili wystąpienia drugiego uszkodzenia płynie duży prąd zwarciowy, który powinien być 
wyłączony przynajmniej przez jedno z pobudzonych zabezpieczeń (nadprądowych lub różnicowoprądowych). 

Rys. 9. Zasada ochrony przez separację 
ochronną obwodu pojedynczego odbiornika 
(zasilanie przez transformator separacyjny)
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Zasilanie pozostałych, nieuszkodzonych obwodów nie powinno być przerwane. Wszystkie obwody odbiorcze 
mają w każdym biegunie zabezpieczenie nadprądowe. Jeżeli w sytuacji zwarcia dwumiejscowego, jak na rys. 11, 
zabezpieczenia nadprądowe nie są w stanie dokonać samoczynnego wyłączenia zasilania w wymaganym czasie, to 
można dodatkowo zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe. 

W obwodzie trójfazowym sytuacja przedstawia się podobnie, jeśli chodzi o rozpływ prądu przy zwarciu 
dwumiejscowym i wymagania odnośnie do samoczynnego wyłączenia co najmniej jednego z uszkodzonych 
obwodów.

Norma [10] zaleca (C.3.8), aby iloczyn napięcia znamionowego obwodu separowanego (U w woltach) i łącznej 
długości oprzewodowania (l w metrach) wszystkich obwodów zasilanych z prądnicy spełniał warunek:

      U · l ≤ 100 000 

i aby łączna długość oprzewodowania nie przekraczała 500 m (l ≤ 500 m). Te zalecenia mają dwojakie 
uzasadnienie. Po pierwsze, im mniejsza łączna długość oprzewodowania, tym mniejsze ryzyko uszkodzeń 
izolacji i mniejsze ryzyko zwarć dwumiejscowych. Po drugie, przy napięciu roboczym 500 V i spodziewanej 
pojemności doziemnej żył rzędu 100 nF/km znaczne przekroczenie wskazanych wartości granicznych, zagraża 
już przy pierwszym uszkodzeniu izolacji prądem rażeniowym większym nie tylko od progu odczuwania,  
ale i od granicy samouwolnienia. 

Mimo wspomnianych obostrzeń norma niemiecka [17] nie dopuszcza ochrony przez separację obwodu wielu 
odbiorników w instalacji elektrycznej placu budowy, gdzie fachowy nadzór nad instalacją jest iluzoryczny.

3.3. Samoczynne wyłączanie zasilania w układzie IT

W układzie IT wszystkie części czynne − łącznie z punktem neutralnym prądnicy i przewodem neutralnym 
instalacji, jeśli występują − są izolowane od ziemi albo jedna z nich jest uziemiona przez dużą impedancję. To 
wysokoimpedancyjne uziemienie bywa potrzebne w celu monitorowania stanu izolacji doziemnej całego układu, 
ułatwienia lokalizacji jej uszkodzenia bądź w celu zapobieżenia oscylacjom potencjału układu względem ziemi. Układ 
nie ma bezpośredniego uziemienia roboczego (funkcjonalnego). To jedyny układ, w którym − w odróżnieniu od 
układów TN i TT − pierwsze zwarcie doziemne nie musi być wyłączane, bo towarzyszy mu niewielki prąd. Zważywszy, 
że zwarcia doziemne dominują wśród ogółu zwarć, to spostrzeżenie wskazuje dwie ważne zalety układu IT: większą 
ciągłość zasilania oraz mniejsze zagrożenie pożarowe i wybuchowe ze strony instalacji elektrycznej. Te zalety, jedna  
z nich lub obie jednocześnie, określają właściwy zakres stosowania układu IT.

Rys. 11. Separacja 
ochronna uzupełniona 
miejscowymi połączeniami 
wyrównawczymi 
nieuziemionymi przy 
zasilaniu wielu odbiorników  
(na rysunku prądnica klasy 
ochronności I)
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Standardowym wyposażeniem układu IT, poza zwykłymi przyrządami zabezpieczającymi i ochronnymi, jest  
urządzenie do monitorowania stanu izolacji doziemnej IMD (ang. insulation monitoring device), w Polsce znane też 
pod akronimem UKSI (urządzenie do kontroli stanu izolacji). Niezależnie od miejsca zainstalowania kontroluje ono 
wypadkową rezystancję izolacji doziemnej (izolacji podstawowej) wszystkich biegunów wszelkich galwanicznie 
połączonych obwodów instalacji (łącznie z prądnicą i z odbiornikami). Urządzenie IMD nadzoruje izolację doziemną 
urządzeń przyłączonych − patrząc od strony zasilania − zarówno za nim, jak i przed nim, a także wszelkich obwodów 
przyłączonych równolegle. W obrębie galwanicznie połączonych obwodów instalacji można zainstalować tylko  
jedno urządzenie monitorujące IMD. Na jego wskazania  w stanach ustalonych ani na jego zadziałanie nie mają wpływu 
doziemne pojemności poszczególnych biegunów instalacji. Monitorowanie stanu izolacji przez urządzenie IMD  
wymaga, aby części przewodzące dostępne urządzeń klasy ochronności I (prądnicy, urządzeń rozdzielczych  
i odbiorników) były połączone z układem przewodów ochronnych PE, uziemionym w pobliżu prądnicy, przy głównej 
rozdzielnicy. Również w przewodach przyłączeniowych urządzeń odbiorczych klasy ochronności II jest pożądana żyła 
ochronna połączona  ze stykiem ochronnym wtyczki, a nie przyłączona od strony odbiornika [24].

Rys. 12. Instalacja o układzie IT do zasilania odbiorników ruchomych z ruchomego zespołu spalinowo-elektrycznego  
o małej mocy znamionowej

Urządzenie IMD zostaje pobudzone w razie obniżenia rezystancji izolacji doziemnej całego układu poniżej nastawionej 
wartości, co można wykorzystać dwojako:

1)  Jeżeli ciągłość zasilania odbiorów nie jest wymaganiem priorytetowym, to − przy obniżeniu rezystancji izolacji 
doziemnej poniżej 100 Ω/V (100 Ω na 1 V napięcia znamionowego) − urządzenie IMD wyłącza spod napięcia 
całą instalację, pobudzając otwarcie jej wyłącznika głównego. Powinien nim być wyłącznik nadprądowy 
silnikowy z wyzwalaczem napięciowym zanikowym zasilanym przez zestyk sterowniczy urządzenia IMD  
(rys. 12), otwierany w razie jego pobudzenia. W takim przypadku nie ogranicza się rozległości instalacji, 
bo ochrona od porażeń jest zapewniona przez samoczynne wyłączenie zasilania przy pierwszym 
uszkodzeniu . Nie ma zatem potrzeby sprawdzania skuteczności ochrony dodatkowej (ochrony 
przy uszkodzeniu) przy drugim uszkodzeniu, bo do niego dojść nie może. Mimo to w obwodach 
odbiorczych są zabezpieczenia nadprądowe zapobiegające nadmiernym narażeniom cieplnym 
elementów instalacji przy przeciążeniach i zwarciach. Taki system ochrony jest zalecany w zasilanych  
z zespołów spalinowo-elektrycznych instalacjach tymczasowych do zasilania urządzeń ruchomych w warunkach 
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zwiększonego zagrożenia porażeniem, zwłaszcza na placach budowy [2, 24] i w rolnictwie [25, 26]. Jeżeli do tego 
celu (niem. Direktversorgung) jest wykorzystywany zespół prądotwórczy ciągnikowy (rys. 5 i 6), to jest to jedyny 
dopuszczalny system ochrony przeciwporażeniowej [25, 26].

2)  Jeżeli ciągłość zasilania odbiorów jest ważna, to urządzenie IMD uruchamia tylko sygnał optyczny i kasowalny 
sygnał akustyczny o wystąpieniu pierwszego uszkodzenia. Powinno być ono bez zbędnej zwłoki zlokalizowane 
i usunięte, aby nie dopuścić do drugiego uszkodzenia w innym biegunie, czyli do zwarcia dwumiejscowego 
wielkoprądowego. Takie zwarcie musi być wyłączone w wymaganym czasie, co powoduje przerwanie zasilania co 
najmniej w jednym z uszkodzonych obwodów. Jest to zwykłe wykonanie układu IT, kiedy zachodzi samoczynne 
wyłączenie zasilania przy drugim uszkodzeniu.    Wymaga to sprawdzenia skuteczności ochrony zarówno przy 
pierwszym uszkodzeniu, co jest łatwe, jak i przy drugim uszkodzeniu, co jest trudniejsze. Stawiane wymagania 
ogólne są sprecyzowane w rozdziale 411.6 normy HD 60364-4-41 [10], a ewentualne odstępstwa i dodatkowe 
wymagania szczegółowe − w innych dokumentach formułujących uznane zasady wiedzy technicznej [14, 15, 17, 
18, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32]. 

Kiedy w następstwie pierwszego uszkodzenia izolacji w układzie IT płynie niewielki prąd jednomiejscowego zwarcia 
doziemnego Id, części przewodzące dostępne o rezystancji uziemienia RA mają względem ziemi odniesienia napięcie 
Id RA. Nie powinno (p. 411.6.2) ono przekraczać największego dopuszczalnego długotrwale napięcia dotykowego:

     Id RA ≤   50 V    w układzie AC, 

     Id RA ≤ 120 V   w układzie DC. 

W instalacjach tymczasowych zasilanych z zespołu prądotwórczego przewoźnego lub przenośnego to wymaganie 
uważa się za spełnione [16, 24], jeżeli rezystancja uziemienia przewodów ochronnych nie przekracza 100 Ω  
(RA ≤ 100 Ω). W przypadku drugiego uszkodzenia powinno zadziałać zabezpieczenie co najmniej jednego  
z uszkodzonych obwodów na zasadach podanych w rozdziale 411.6.4 normy HD 60364-4-41 [10]. Wymagany czas 
wyłączania jest taki jak w układzie TN (tabl. 41.1 normy) o tym samym napięciu nominalnym względem ziemi.  
W instalacjach tymczasowych o układzie IT, zasilanych z zespołów prądotwórczych, części przewodzące dostępne 
są bowiem z reguły uziemione zbiorowo. Jest to okolicznością niezwykle korzystną, bo wszystkie one są objęte 
połączeniami wyrównawczymi przez jeden i ten sam układ przewodów ochronnych PE. Jeżeli samoczynnego 
wyłączenia zasilania w wymaganym czasie nie są w stanie zapewnić zabezpieczenia nadprądowe, to każdy obwód 
odbiorczy należy wyposażyć w wyłącznik różnicowoprądowy, co problem radykalnie rozwiązuje.

Po wystąpieniu pierwszego uszkodzenia izolacji podstawowej napięcie doziemne w nieuszkodzonych biegunach 
układu IT wzrasta do wartości napięcia międzyprzewodowego, a stan taki może utrzymywać się dłuższy czas, 
skoro jest tylko sygnalizowany. Do pracy w takich warunkach mogą nie nadawać się urządzenia odbiorcze  
jednofazowe 230 V, jeśli ich izolacja podstawowa (doziemna) jest wymiarowana do długotrwałej pracy przy napięciu 
tylko 250 V.

Od dawna spotyka się w normach i przepisach postanowienia pozwalające odstąpić od stosowania urządzenia IMD 
w instalacjach zasilanych z przewoźnych i przenośnych zespołów prądotwórczych o małej mocy znamionowej. 
Za przykład sprzed lat mogą służyć Polskie Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych z roku 1968, które 
dopuszczały (zeszyt 6, § 92) następujące odstępstwa dla instalacji zasilanych z zespołów o napięciu znamionowym 
nieprzekraczającym 440 V i mocy znamionowej do 25 kW:

 • wartość rezystancji uziemienia przewodu ochronnego układu IT może być zwiększona do 100 Ω,
 • można nie stosować urządzenia IMD, jeżeli po wystąpieniu drugiego uszkodzenia nastąpi samoczynne 

wyłączenie zasilania przed upływem 1 s.

Przykładem najnowszym może być aktualny arkusz 704 normy 60364 z roku 2007 [15], dotyczący instalacji 
elektrycznych na terenie budowy i rozbiórki, który w rozdz. 704.411.6.3.1 stanowi: „In the case of portable generating 
sets, insulation monitoring devices may be omitted” (W przypadku przenośnych zespołów prądotwórczych można 
odstąpić od instalowania urządzenia do monitorowania stanu izolacji). Tymczasem w Niemczech, gdzie od dawna 
obowiązuje złagodzone wymaganie rezystancji uziemienia 100 Ω w przypadku zespołów małej mocy, co ułatwia 
stosowanie urządzenia IMD, rezygnację z niego w instalacjach na terenie budowy i rozbiórki uznano za bezzasadną  
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i ryzykowną. Niemiecki komitet DKE ogłosił interpretację [5], że w Niemczech rezygnacja z IMD nie jest dopuszczalna 
niezależnie od mocy zespołu.

3.4. Samoczynne wyłączanie zasilania w układzie IU

Przedstawione w rozdz. 3.3 zasady ochrony w układzie IT są atrakcyjne, bo w sposób łatwy i niedrogi pozwalają 
zapewnić skuteczną ochronę przeciwporażeniową w tymczasowych instalacjach elektrycznych zasilanych  
z przewoźnych zespołów prądotwórczych. Wymagają one jednak wykonania uziomu bądź uziomów o określonej 
rezystancji uziemienia dla systemu przewodów ochronnych PE, a to jest trudne bądź praktycznie niemożliwe, kiedy 
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • Instalacja ma być użytkowana krótkotrwale i/lub w nagłych wypadkach, co dotyczy zwłaszcza wozów 
straży pożarnej, obrony cywilnej i innych służb ratowniczych. Nie sposób akceptować odwlekanie akcji 
ratowniczej do czasu znalezienia na uzbrojonym terenie zabrukowanym albo zaasfaltowanym miejsca 
na wykonanie uziomu o wymaganej rezystancji uziemienia i bez ryzyka uszkodzenia infrastruktury 
podziemnej.

 • Instalacja ma być wykonana na terenie o bardzo dużej rezystywności gruntu, rzędu tysięcy omometrów 
− np. na pustyni piaszczystej, żwirowej bądź kamienistej − gdzie nawet rezystancja uziemienia 100 Ω jest 
nieosiągalna bez ogromnych kosztów, absurdalnych w przypadku instalacji tymczasowej. Takie warunki 
polskie misje wojskowe napotykają na pustynnych obszarach Czadu, Iraku i Afganistanu

Rys. 13. Instalacja o układzie IU do zasilania odbiorników z ruchomego zespołu spalinowo-elektrycznego

W podobnych sytuacjach właściwym rozwiązaniem jest instalacja wykonana podobnie jak w układzie IT, ale z istotną 
różnicą − bez żadnych uziemień. Urządzenie IMD służy wtedy do monitorowania stanu izolacji części czynnych nie 
względem ziemi, lecz względem układu nieuziemionych przewodów wyrównawczych PBU (rys. 13). Przy obniżeniu 
rezystancji izolacji poniżej 100 Ω/V powinno nastąpić samoczynne wyłączenie zasilania w czasie nieprzekraczającym 
1 s [17], inicjowane przez urządzenie IMD. Wspomniane nieuziemione przewody wyrównawcze PBU to na ogół 
izolowane żyły wielożyłowych przewodów ruchomych, ale lepiej tę rolę spełnia miedziany oplot pod zewnętrzną 
oponą przewodu ruchomego i w niektórych krajach wymaga się takiego wykonania. 

Przewody PBU nie są celowo uziemiane, ale toleruje się ich przypadkowe połączenia z ziemią, chociażby przez 
spoczywające na ziemi przewodzące korpusy i obudowy urządzeń, do których są przyłączone. Urządzenia klasy 
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ochronności II o podwójnej izolacji mogą być używane bez przyłączania przewodu wyrównawczego, ale jest on 
pożądany jako osobna żyła lub oplot w każdym przewodzie ruchomym.

W celu odróżnienia od zwykłego układu IT (I – części czynne izolowane od ziemi; T – części przewodzące dostępne 
połączone z uziemionym przewodem ochronnym PE) omawiane rozwiązanie powinno mieć powszechnie przyjętą 
jednolitą nazwę i/lub oznaczenie. Na razie spotyka się następujące określenia:

 • układ IU (I – części czynne izolowane od ziemi; U– części przewodzące dostępne połączone  
z nieuziemionym przewodem wyrównawczym PBU),

 • separacja ochronna (obwodu wielu odbiorników) z urządzeniem do monitorowania stanu izolacji IMD 
działającym na wyłączenie (niem. Schutztrennung mit Isolationsüberwachung und Abschaltung),

 • system ochronnych przewodów wyrównawczych PBU z urządzeniem do monitorowania  
stanu izolacji IMD. 

Rys. 14. Instalacja o układzie IU do zasilania odbiorników ruchomych z zespołu spalinowo-elektrycznego samochodu pożarniczego

Podobny system ochrony przeciwporażeniowej stosuje się (rys. 14) w instalacjach zasilanych z przewoźnych zespołów 
prądotwórczych pojazdów ratowniczych, zwłaszcza samochodów pożarniczych [20, 21]. Wprowadza się tu pewne 
modyfikacje. Urządzenie do monitorowania stanu izolacji IMD ma dwustopniowe nastawienie:

 • przy 150 Ω/V uruchamia sygnalizację optyczną i − z możliwością kasowania przez potwierdzenie − 
sygnalizację akustyczną,

 • przy 100 Ω/V inicjuje wyłączenie wszystkich odbiorów, z wyjątkiem jednego dwubiegunowego gniazda 
bezpieczeństwa, które pozostaje pod napięciem.

3.5. Samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-S 

Wybór układu instalacji z uziemieniem roboczym (TT lub TN) oznacza konieczność samoczynnego wyłączania zasilania 
(SWZ) już przy pierwszym uszkodzeniu izolacji podstawowej (zwarcie L-PE). Rzecz w tym, by to wyłączenie nastąpiło 
(problem czułości zabezpieczeń, czyli skuteczności SWZ) i by dotyczyło tylko uszkodzonego obwodu (problem 
wybiorczego działania zabezpieczeń). W instalacjach tymczasowych zasilanych z zespołów spalinowo-elektrycznych, 
w których stosuje się przewody ruchome, zabroniony jest układ TN-C, a zatem pozostają do wyboru tylko układy TN-S 
oraz TT. Ważną kwestią jest wymagana wartość uziemienia roboczego takiej instalacji. W obydwu przypadkach arkusz 
551 normy niemieckiej [2, 17] wymaga uziemienia o rezystancji nieprzekraczającej 50 Ω. W polskich dokumentach 
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normatywnych nie ma na ten temat wzmianki, wobec czego pojawiają się nierozsądne sugestie, by stosować tu 
wymagania takie, jak w publicznych sieciach rozdzielczych niskiego napięcia według normy N SEP-E-001:2003,  
np. wartość nieprzekraczającą 5 Ω.

Układ TT charakteryzuje się pętlą zwarcia doziemnego L-PE zamykającą się przez ziemię, zawierającą dwie szeregowo 
połączone rezystancje uziemienia, a więc charakteryzuje się niedużym prądem zwarcia L-PE, wykrywanym tylko przez 
urządzenia różnicowoprądowe. Nie jest to poważny mankament w przypadku instalacji tymczasowych zasilających 
gniazda wtyczkowe, bo przynajmniej w obwodach gniazd o prądzie nieprzekraczającym 20 A bądź 32 A urządzenia 
różnicowoprądowe są obligatoryjne. Większym kłopotem jest wykonanie dodatkowych uziemień przewodów 
ochronnych PE, niepołączonych z uziemieniem roboczym przy prądnicy. Korzyści z nich byłyby wątpliwe, a koszty  
i trudności wykonawcze poważne. Z tych powodów układ TT nie ma racji bytu w instalacjach tymczasowych 
zasilanych z zespołów prądotwórczych. I tak z układów mających uziemienie robocze pozostaje do dyspozycji tylko 
układ TN-S.

Rys. 15. Instalacja o układzie TN-S do zasilania odbiorników ruchomych z zespołu spalinowo-elektrycznego − wyłączenie uszkodzonego 
obwodu po wystąpieniu pierwszego uszkodzenia 

W instalacji o układzie TN-S (rys. 15) każdy obwód gniazd wtyczkowych powinien być wyposażony w urządzenie 
różnicowoprądowe wysokoczułe, bo zapewnia ono ochronę uzupełniającą wymaganą w rozdz. 411.3.3 [10]  
i w arkuszach grupy 7XX, na którą niezupełnie można liczyć w układzie IT. Zarazem zapewnia ono ochronę dodatkową 
(ochronę przy uszkodzeniu) przez samoczynne wyłączanie zasilania, zwłaszcza w przypadkach, kiedy zabezpieczenie 
nadprądowe nie jest w stanie dokonać wyłączenia w wymaganym czasie. Użycie wyłączników różnicowoprądowych 
sprawia, że przy odbiorczym ani okresowym sprawdzaniu skuteczności ochrony nie jest potrzebne kłopotliwe 
pomiarowe bądź obliczeniowe sprawdzanie wartości impedancji pętli zwarciowej. Wystarcza sprawdzenie ciągłości 
przewodów ochronnych.

4. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA OCHRONY PRZY ZASILANIU REZERWOWYM 

Zwykłe przypadki zasilania rezerwowego z zespołu prądotwórczego nie obejmują rezerwy natychmiastowej, kiedy 
występują szczególne problemy przełączania zasilania praktycznie bezprzerwowego i ewentualnego samorozruchu 
silników. Na ogół zespół jest uruchamiany dopiero po stwierdzeniu przerwania zasilania ze źródła podstawowego, 
ale bywają sytuacje − chociażby okresowy ruch próbny zespołu − kiedy następuje przełączanie zasilania z czynnego 
źródła zasilania podstawowego na zasilanie z czynnego rezerwowego zespołu prądotwórczego lub na odwrót. 
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Źródłem zasilania podstawowego jest zwykle sieć rozdzielcza publiczna i jej operator stawia określone wymagania 
odnośnie do instalacji zespołu, jego trybu pracy i wyposażenia aparatowego. 

Zwykłym wymaganiem operatora jest zakaz równoległego łączenia zespołu z siecią, nawet krótkotrwale przy 
przełączaniu zasilania [20, 30], czyli przełączanie powinno się odbywać z przerwą, podczas której odbiory nie są 
połączone z żadnym ze źródeł (ang. open transition). Wynikają stąd określone wymagania nie tylko odnośnie do 
automatyki przełączania SZR (ang. automatic transfer switch, ATS), jeśli jest ona stosowana. Nawet najprostszy, ręczny 
przełącznik źródeł zasilania w takim zastosowaniu powinien być 3-położeniowy (1-0-2) z wyraźnym położeniem 
pośrednim (0), kiedy instalacja odbiorcza jest odcięta od obu źródeł i przełączanie odbywa się bez potrzeby 
synchronizacji (rys. 16). Taki przełącznik zasilania ma angielską nazwę open transition transfer switch (OTTS) albo break 
before make transfer switch.

Od tego wymagania operator sieci może odstąpić, jeśli trzeba wyeliminować zakłócenie pracy odbiorów przy 
planowym przełączaniu zasilania, np. na czas ruchu próbnego zespołu i po jego zakończeniu. Warunkiem jest 
wyposażenie zespołu w urządzenie do samoczynnej synchronizacji i przełączania zasilania w trybie closed transition 
transfer switch (CTTS) albo make before break transfer switch. Natychmiast po przełączeniu powiązanie równoległe 
powinno zostać przerwane przez odłączenie źródła uprzednio wykorzystywanego. 
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Rys. 16. Układ połączeń umożliwiający zasilanie instalacji odbiorczej z sieci publicznej o układzie TN-C oraz z przewoźnego zespołu 
prądotwórczego (przystosowanego do układu TN-S) przyłączanego za pomocą gniazda wtyczkowego i wtyczki [20]
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Są też − obwarowane licznymi wymaganiami dodatkowymi [23] − rozwiązania umożliwiające pracę równoległą 
zespołu prądotwórczego z publiczną siecią rozdzielczą, ale raczej nie dotyczą one zasilania rezerwowego ani zespołów 
spalinowo-elektrycznych.

Zespół spalinowo-elektryczny do zasilania rezerwowego albo jest na stałe zainstalowany w zasilanym obiekcie (rys. 17) 
albo staje tuż przy nim, jeśli jest to zespół przewoźny (rys. 16). W obu przypadkach jedynym poważnie rozważanym 
układem instalacji zasilania rezerwowego powinien być układ TN-S. Taki układ powinny mieć obwody odbiorów 
priorytetowych przystosowane do zasilania rezerwowego i od kilkunastu lat tak się je wykonuje. W starszych obiektach, 
korzystających z zasady ochrony zastanej, przynajmniej obwody wymagające zasilania rezerwowego powinny być 
zmodernizowane do układu TN-S. Do połączenia z takim układem zasilania powinny być też przystosowane zespoły 
prądotwórcze, również przewoźne. 

Rys. 17. Układ połączeń umożliwiający zasilanie obwodów wymagających zasilania rezerwowego alternatywnie z sieci publicznej  
o układzie TN-C oraz ze stacjonarnego zespołu prądotwórczego przystosowanego do układu TN-S [20]

Przełączanie powinno odbywać się pełnobiegunowo, rozłączany powinien być również przewód neutralny N [1], a zatem 
w układzie 3-fazowym jest niezbędny łącznik 4-biegunowy, przy czym biegun neutralny powinien mieć przyspieszoną 
styczność przy zamykaniu i opóźnioną − przy otwieraniu. Rozwiązaniem przydatnym w instalacjach zasilających 
urządzenia energoelektroniczne (duży prąd w przewodzie neutralnym, wrażliwość na przepięcia łączeniowe), jest three-
pole transit switch with overlapping neutral contacts [1], czyli 4-biegunowy przełącznik zasilania, którego styki bieguna 
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neutralnego mają taką sekwencję działania, że w trakcie przełączania przewód neutralny obwodów odbiorczych  
w każdej chwili jest połączony z uziemionym przewodem neutralnym co najmniej jednego ze źródeł zasilania.

Podczas zasilania z zespołu prądotwórczego skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączanie 
zasilania nie powinna być uzależniona od połączenia z uziemieniami (przewodu PEN) publicznej sieci rozdzielczej 
[14, 17, 20, 22, 23]. Nie wystarcza zatem połączenie obwodu prądnicy z uziemieniem sieci za pośrednictwem złącza. 
Wymagane jest lokalne uziemienie dla prądnicy stacjonarnego zespołu prądotwórczego, które pozwoli zachować 
skuteczność ochrony nawet w razie rozłączenia lub awaryjnego przerwania wszystkich przewodów łączących 
instalację z siecią rozdzielczą, łącznie z przewodem PEN (PE). Tę rolę może pełnić uziom fundamentowy budowli, 
niezależnie od jego rezystancji uziemienia. Wymaganie lokalnego uziemienia nie oznacza, że wspomniane uziemienie 
prądnicy ma być elektrycznie oddzielone od uziemień przewodów PEN (PE) sieci rozdzielczej. Przeciwnie, wszystkie 
te uziemienia powinny być przyłączone do głównej szyny wyrównawczej obiektu i − dopóki ich połączenia nie są 
przerwane − wspólnie pełnić korzystną rolę w systemie ochrony przeciwporażeniowej.

Jeżeli wchodzi w rachubę zasilanie instalacji stałej z przewoźnego zespołu prądotwórczego (rys. 16), również z zespołu 
ciągnikowego (rys. 5 i 6), to powinny być spełnione następujące warunki:

 • stały punkt przyłączania zespołu przewoźnego − poza urządzeniem przyłączeniowym przewodów 
czynnych − powinien zawierać zacisk lub styk uziemiający do uziemienia roboczego prądnicy,

 • prądnica przewoźnego zespołu prądotwórczego powinna mieć wyprowadzony przewód z punktu 
neutralnego i zacisk do jego uziemiania.

Skuteczność ochrony dodatkowej (ochrony przy uszkodzeniu) na poziomie przełącznika źródeł zasilania 
nie powinna być uzależniona od warunków zasilania i z tego powodu przełącznik powinien być wykonany  
w klasie ochronności II.

5. SPRAWDZANIE STANU OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

Bezpieczeństwo pracy, w tym ochrona przeciwporażeniowa, to problem pierwszorzędnej wagi w przypadku 
zespołów przenośnych i przewoźnych do wyspowego zasilania narzędzi ręcznych i innych urządzeń ruchomych 
za pośrednictwem instalacji tymczasowych. Natomiast przy zasilaniu rezerwowym instalacji stałych z zespołów 
stacjonarnych pierwszoplanowym problemem staje się niezawodność zespołu wraz z wyposażeniem, stała gotowość 
do przejęcia zasilania.

W trakcie eksploatacji instalacji tymczasowych i zespołów ruchomych ogół pracowników, korzystających 
z urządzeń elektrycznych, powinien być przeszkolony odnośnie do występujących zagrożeń i zmotywowany do 
zgłaszania wszelkich dostrzeżonych uszkodzeń i anomalii. Za każdorazowe rozwinięcie instalacji w nowym miejscu 
i dopuszczenie jej do ruchu powinna odpowiadać co najmniej osoba poinstruowana. Powinna ona dokonać 
uproszczonego sprawdzenia odbiorczego − przez oględziny sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń ani innych 
nieprawidłowości, jeśli chodzi o stan zespołu, jego zabezpieczeń i jego rozdzielnicy, o gniazda wtyczkowe i wtyczki, 
przewody oponowe oraz narzędzia ręczne i inne urządzenia odbiorcze. Powinna choćby orientacyjnie sprawdzić 
bilans mocy, tzn. czy moc zespołu jest wystarczająca do zasilania przewidzianego zestawu urządzeń elektrycznych. 
Powinna sprawdzić zgodność stanu rzeczywistego  z dokumentami normatywnymi:

 • dokumentacją techniczno-ruchową zespołu spalinowo-elektrycznego dostarczoną przez producenta,
 • instrukcją eksploatacji tymczasowej instalacji elektrycznej (placu budowy lub innego obiektu) 

przygotowaną przez nadzór techniczny robót.

Wynik każdego sprawdzenia powinien być potwierdzony pisemnie i jednoosobowo. To skuteczny sposób wymuszenia 
odpowiedzialnego traktowania funkcji kontrolnych.

Jeżeli skrzynka rozdzielcza zespołu zawiera wyłączniki różnicowoprądowe, to codziennie przed rozpoczęciem 
pracy ich stan należy sprawdzać przez naciśnięcie przycisku kontrolnego (po uprzednim podaniu napięcia!). Nie 
rzadziej niż co miesiąc należy sprawdzać ich rzeczywisty prąd zadziałania, do czego wystarcza prosty próbnik i osoba 
poinstruowana. Podobnie, jeżeli w rozdzielnicy zespołu jest urządzenie IMD do monitorowania stanu izolacji, to 
codziennie przez naciśnięcie jego przycisku kontrolnego należy sprawdzać, że jest sprawne.
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Tablica 1. Graniczne dopuszczalne wartości parametrów urządzeń odbiorczych przy sprawdzeniach okresowych  

według DIN VDE 0701/0702

Klasa ochronności urządzenia I II III

Rezystancja przewodu ochronnego Ω 0,3 1) − −

Rezystancja izolacji MΩ 1,0 2) 3) 2,0 0,25

Prąd w przewodzie ochronnym mA 3,5 4) − −

Prąd dotykowy mA − 0,5 −

Dotyczy urządzeń klasy ochronności I i II o napięciu znamionowym 230 V.
1) ≤ 0,3 Ω przy długości do 5 m + 0,1Ω na każde następne 7,5 m, ale razem nie więcej niż 1 Ω.
2) Dopuszcza się 0,3 MΩ, jeżeli urządzenie zawiera elementy grzejne. 
3) Wymaga się 2,0 MΩ w stosunku do drobnych części przewodzących dostępnych,  
niepołączonych z przewodem ochronnym PE.
4) Dla urządzeń z elementami grzejnymi 1mA/kW, ale nie więcej niż 10 mA.

Sprawdzanie okresowe o częstości podanej w instrukcji eksploatacji (np. co trzy miesiące), powinno obejmować 
następujące sprawdzenia, przy kryteriach oceny wyników jak w tabl.1:

 • Pomiar rezystancji izolacji uzwojenia prądnicy oraz przewodów czynnych instalacji względem przewodu 
ochronnego Pe lub nieuziemionego przewodu wyrównawczego PBU (w układzie TN taki pomiar wymaga 
uprzedniego rozłączenia mostka N-Pe). 

 • Pomiar rezystancji izolacji urządzeń odbiorczych lub pomiary równoważne, jak pomiar prądu w przewodzie 
ochronnym (odbiorniki klasy ochronności I) bądź pomiar prądu dotykowego (odbiorniki klasy ochronności II).

 • Sprawdzenie poprawności wykonania i ciągłości połączeń ochronnych, przez pomiar rezystancji żyły 
ochronnej przewodu ruchomego bądź rezystancji przejścia między częściami przewodzącymi dostępnymi 
pobliskich urządzeń.

W przypadku zasilania awaryjnego instalacji stałych sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej odbywa się 
według zwykłych zasad co do zakresu i częstości kontroli. Dla utrzymania stałej zdatności ruchowej zespół spalinowo-
elektryczny, normalnie bezczynny, podlega okresowo próbie funkcjonalnej, najostrzejszej w przypadku zespołów do 
awaryjnego zasilania instalacji bezpieczeństwa (niem. Sicherheitsstromquellen): comiesięczna próba rozruchu i pracy 
60-minutowej przy stopniu obciążenia co najmniej 50%.
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OSOBOWY SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY  
Z PERSPEKTYWY DYSTRYBUTORA ENERGII W USA  
- WAŻNY ODBIORCA ENERGII CZY ILUZJA?

prof. dr hab. inż. leszek S. CZARNeCKI, Fellow Ieee, Alfredo M. lopez Distinguished Professor, 
Louisiana State University, USA,  e-mail: lsczar@cox.net

ELECTRIC VEHICLE FROM A PERSPECTIVE OF ELECTRIC ENERGY DISTRIBUTOR  
– IMPORTANT LOAD OR AN ILLUSION?

Abstract: Replacing of gasoline engine driven cars with electric vehicles enables, according to numerous opinions, to reduce the 
demand for carbon-rich fossils and to limit harmful gases emitted at their burning. A substantial effort of car manufacturers has 
been observed in the last years aimed at the development of electric vehicles that might satisfy their users. It means that such 
vehicles could appear in residential neighbourhoods where their batteries would be charged from the residential distribution 
grid. Grid operators could ask questions, therefore, on how this charging would affect the grid performance; how they should 
be prepared for that and when this could happen. This paper attempts to answer these questions from the perspective of 
distribution system operators in the United States. Distribution systems in Poland operate in different technical and economic 
environment than those in the USA and consequently, answers and their justification can differ as well. However, there are some 
common points. Electric vehicles are products of globalization, thus some conclusions could be common.  

Keywords: energy efficiency, market penetration, car battery charging

Zastąpienie samochodów osobowych z silnikami spalinowymi (OSS), samochodami z silnikiem elektrycznym (OSE) 
pozwala, według wielu ocen, zredukować zapotrzebowanie na energonośne kopaliny i emisję powstających przy ich spalaniu 
szkodliwych gazów. W związku z tym obserwuje się w ostatnich latach wzmożony wysiłek producentów samochodów 
nad konstrukcją osobowych samochodów elektrycznych, które zadowalałaby ich użytkowników. Może to także oznaczać 
pojawianie się SOE w osiedlach mieszkaniowych i konieczność ładowania ich akumulatorów z sieci rozdzielczej. Niniejszy 
artykuł jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania z perspektywy systemów rozdzielczych w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Płn. Systemy rozdzielcze osadzone są w Polsce w odmiennych warunkach techniczno-ekonomicznych niż w USA, 
zatem odpowiedzi na powyższe pytania i ich uzasadnienia mogą się różnić. Są jednak elementy wspólne: OSE są produktem 
globalizacji, zatem podobne mogą być i niektóre wnioski.

Słowa kluczowe: sprawność energetyczna, penetracja rynku, ładowanie baterii samochodu

1. WSTĘP

Samochody z napędem elektrycznym pojawiły się przed samochodami z silnikami spalinowymi, ale jako samochody 
osobowe nie były w stanie z nimi konkurować, głównie z powodu niewystarczającej pojemności akumulatorów 
ołowiowych. Są one obecnie używane głównie jako pojazdy przemysłowe w fabrykach czy na lotniskach, bardzo 
blisko od stacji ładowania. Rozwój akumulatorów, w szczególności wynalezienie akumulatora litowo-jonowego,  
a także rozwój maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi oraz przełączników półprzewodnikowych dużej mocy, 
umożliwił budowę samochodów osobowych z napędem elektrycznym o parametrach technicznych porównywalnych 
z samochodami o napędzie spalinowym. Sportowy samochód Tesla Roadstar osiąga prędkość 100 km/godz. w ciągu 
3,9 s i ma prędkość maksymalną 200 km/godz. Akumulator umożliwia jazdę – co prawda z szybkością tylko 40 km/
godz.– na dystansie 365 km. Ponieważ jego cena wynosi 96 000 $, jest to raczej luksusowy samochód sportowy 
oraz ilustracja obecnych możliwości technicznych, niż samochód mogący konkurować na rynku z normalnymi 
samochodami o napędzie spalinowym. Ze względu na potencjalnie małą liczbę takich samochodów, ładowanie 
ich akumulatorów ma dla sieci energetycznych niewielkie znaczenie. Znaczenie takie mogłyby mieć osobowe 
samochody z napędem elektrycznym, gdyby pojawiły się w dużej liczbie.
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Napęd elektryczny używany jest w samochodach osobowych na trzy sposoby. (i) Jako wyłączny napęd samochodu,  
z akumulatorem ładowanym zwykle z instalacji domowej. Takim samochodem jest Nissan Leaf. (ii) Jako napęd 
towarzyszący napędowi spalinowemu, z akumulatorem ładowanym tak, jak poprzednio. Taki napęd ma Chevrolet 
Volt. (iii) Jako napęd towarzyszący napędowi spalinowemu, z baterią ładowaną w trakcie zmniejszania prędkości 
samochodu napędem elektrycznym, pracującym wtedy w modzie generacyjnym. Najbardziej rozpowszechnionym 
tego typu samochodem jest Toyota Prius.

Ponieważ tylko w sytuacji (i) oraz (ii) jedynym lub głównym „paliwem” jest energia elektryczna dostarczana z sieci 
rozdzielczej, tylko takie samochody mogą być nazywane samochodami elektrycznymi. Aby jednak rozróżnić sytuację 
(i) oraz (ii), akronim OSE będzie używany w tym artykule w sytuacji (i). W sytuacji (ii) samochód ma napęd elektryczno-
spalinowy i będzie oznaczony akronimem OSES. W przypadku (iii) jedynym paliwem jest benzyna lub olej napędowy. 
Aby odróżnić je od konwencjonalnych OSS, nazywane są one osobowymi samochodami hybrydowymi (OSH). 

Zastąpienie samochodów z napędem spalinowym samochodami z napędem elektrycznym oznaczałoby niezwykle 
głęboką zmianę nie tylko na rynku samochodów, lecz w wielu innych pokrewnych obszarach, które by na takiej 
zmianie zyskiwały lub traciły. Nie można się więc dziwić aktywności różnych grup kształtujących opinię publiczną czy 
grup nacisku. Jakkolwiek  z punktu widzenia różnych państw różne mogłyby być skutki takiej zmiany, to jednak należy 
na nią patrzeć raczej z globalnego, niż lokalnego punktu widzenia. 

Koncepcja OSE jest w znacznym stopniu produktem globalizacji; naszej oceny wielkości globalnych zasobów 
paliw czy środowiskowych skutków ich spalania. Siły o zasięgu globalnym będą też decydować o powodzeniu lub 
niepowodzeniu prób zastąpienia obecnych samochodów osobowych samochodami z napędem elektrycznym. Dla 
przykładu, istotne znaczenie dla rozwoju tych samochodów ma fakt wzmacniania się monopolu Chin (~95%) na 
lit (niezbędny do budowy akumulatorów litowo-jonowych) oraz monopolu na molibden, niezbędny do produkcji 
magnesów trwałych. 

Motywacje i skutki potencjalnego zastąpienia konwencjonalnych OSS przez OSE lub OSES – dotyczą tak wielu 
zagadnień – są tak skomplikowane, że wychodzą poza zakres pojedynczego artykułu. Wśród tych zagadnień 
szczególnie ważne jest porównanie takich samochodów ze względu na ich zapotrzebowanie energetyczne. 
Następnym pytaniem jest, czy istniejące sieci rozdzielcze są w stanie takie zapotrzebowanie zapewnić oraz jakim 
odbiornikiem z punktu widzenia dystrybutora energii jest OSE i OSES. Ostatnie pytanie stawiane w niniejszym artykule 
dotyczy tego, w jakiej perspektywie czasowej można się spodziewać zauważalnego pojawiania się OSE oraz OSES 
w osiedlach mieszkaniowych? Odpowiedzi na te pytania autorzy tego artykułu starają się udzielić z perspektywy 
amerykańskiej. Przy umiarkowanym wysiłku i znajomości systemów rozdzielczych i ich osadzenia ekonomicznego 
w Polsce oraz przy znajomości europejskiej oferty OSE i OSES, odpowiedzi te mogą być zapewne adoptowane do 
warunków krajowych.

2. PORÓWNANIE SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OSE ORAZ OSS

Łączna liczba OSE oraz OSES na rynku amerykańskim do końca 2011 roku nie przekroczyła 20 tys. Oznacza to, że 
przy przeszło 200 mln. OSS, tylko jeden OSE lub OSES przypada na 10 tys. OSS, a więc penetracja tych samochodów 
nie osiągnęła jeszcze poziomu 0,01%. Taki jest ostateczny wynik przeszło 10-letnich, prowadzonych w wielu 
krajach, prac nad rozwojem tych samochodów. Osiągnięcie pewnego, umownego poziomu ich zauważalności, 
powiedzmy 1%, wymaga 100-krotnego zwiększenia ich liczby. Nie sposób obecnie przewidzieć, kiedy może to 
nastąpić, jakie będą wtedy OSE, OSES oraz OSS, a także, jakie wtedy będą uwarunkowania ekonomiczne dotyczące 
paliw i energii elektrycznej. Dlatego wyniki analizy i wnioski oparte na obecnej ofercie OSE, OSES oraz OSS mogą 
być niezmiernie odległe od rzeczywistości wtedy, gdy samochody te pojawiłyby się w zauważalnej liczbie. Ale też 
proces potencjalnego zastępowania OSS przez OSE oraz/lub OSES, kształtowany jest przez sytuację obecną i tę,  
w bliskiej, bardziej przewidywalnej przyszłości. 

Aby porównać sprawność energetyczną OSS i OSE, osadźmy dwa mechanicznie identyczne OSS i OSE w możliwie 
najbardziej podobnych warunkach, przyjmując nawet, że benzyna będąca paliwem dla OSS, jest także użyta, co się 
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rzadko zdarza, do wytwarzania energii elektrycznej potrzebnej dla OSE. „Zasilanie energetyczne” obu samochodów 
ilustruje rysunek 1.

Jeśli wytwarzanie energii elektrycznej nie wiąże się ze spalaniem paliw, takie porównanie traci oczywiście sens. 
Pozostaje ono ważne tylko w odniesieniu do tej części energii elektrycznej, która otrzymywana jest z takiego spalania. 
W USA dotyczy to w przybliżeniu 69,3% energii elektrycznej, uzyskiwanej ze spalania węgla, gazu naturalnego  
i ropy naftowej. Pozostałe 30,7% dostarczają elektrownie jądrowe (20,3%), wodne (6,9%) oraz wiatrowe, słoneczne  
i geotermalne, łącznie 3,5%.

 

Może to brzmieć paradoksalnie, lecz nie da się porównać OSS i OSE pod względem ich zapotrzebowania na „paliwo”,  
a przynajmniej, wynik tego porównania nie zależy tylko od tych samochodów. Spróbujmy to wyjaśnić. 

Efektywność wykorzystywania paliwa (benzyny) OSS określana jest w USA w milach jazdy na galon benzyny (ang.
mpg - miles per gallon). Efektywność wykorzystywania paliwa (energii elektrycznej) OSE określana jest w milach jazdy 
z jednej kWh energii zgromadzonej w baterii samochodu. Aby porównać te dwie efektywności, trzeba wiedzieć, 
ile galonów benzyny trzeba spalić w elektrowni, aby dostarczyć jedną kWh energii do baterii OSE, a to zależy od 
sprawności systemu energetycznego, poczynając od kotła, poprzez turbinę, generator, linie transmisyjne i rozdzielcze 
oraz wszystkie transformatory uczestniczące w przesyle energii. Sam OSE obniża tę sprawność stratami w prostowniku 
i w akumulatorze podczas jego ładowania. 

O ile z punktu widzenia przetwarzania energii OSS jest systemem prostym, z silnikiem spalinowym jako jedynym 
przetwornikiem energii, o tyle OSE jest systemem złożonym. Energia dostarczana jest do maszyny elektrycznej, 
pracującej jako silnik lub jako generator, poprzez prostownik, akumulator oraz przemiennik częstotliwości, tak jak to 
ilustruje rysunek 2.

Rys. 2. Energetyczne podsystemy OSE
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Rys. 1. (a) Zasilanie energetyczne OSS oraz (b) OSE
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Sprawności energetyczne η poszczególnych podsystemów, decydujące o sprawności energetycznej OSS 
oraz OSE, nie są łatwe do oceny, szczególnie dlatego, że pewne z nich są niezmiernie trudne do zmierzenia. 
Dotyczy to w szczególności kotłów parowych w elektrowniach, turbin, sprawności energetycznej systemów 
rozdzielczych czy nawet sprawności energetycznej silnika spalinowego. Porównanie sprawności energetycznej 
OSS i OSE dodatkowo utrudnia to, że w tym celu potrzebne są nie wartości wyznaczone dla pojedynczych 
obiektów, lecz wartości średnie wszystkich obiektów. Wszystkie kotły i turbiny parowe pracujące w pewnym 
systemie energetycznym biorą udział w dostarczaniu energii do pojedynczego OSE. Podobnie odniesieniem  
do porównywania sprawności OSE powinien być nie jakiś najsprawniejszy OSS, lecz OSS o przeciętnej sprawności 
energetycznej. Wartości liczbowe poszczególnych sprawności energetycznych użytych w tym artykule są wartościami 
wziętymi z drugiej lub trzeciej ręki, przytaczanymi za pewnymi opiniami, raportami czy artykułami, lecz ocena ich 
wiarygodności była poza możliwościami autorów tego artykułu. Dlatego wskazana jest pewna rezerwa do użytych 
wartości, a Czytelnicy mający zawodowe doświadczenie z systemami, których sprawność się tu omawia, i mający inną 
opinię o ich sprawności, mogą pewne wyniki skorygować.

Sprawność energetyczna silników spalinowych jest ograniczona od góry sprawnością cyklu Carnota, którą można 
obliczyć znając temperaturę spalanej benzyny i temperaturę gazów wydechowych silnika. Sprawność ta jest znacznie 
niższa niż sprawność turbin parowych, gdyż gazy wydechowe silnika nie są schładzane do temperatury porównywalnej 
z temperaturą wylotową turbiny. Według artykułu [1], sprawność energetyczna silników spalinowych ηGV  jest rzędu 
0,18 ÷ 0,20, jakkolwiek w art. [2] uważa się, że górna wartość odnosi się do silników Diesla, zaś powszechnie używane 
silniki benzynowe mają sprawność około 0,15. Przyjmijmy wartość pośrednią ηGV = 0,17. Dostarczając benzynę  
z rafinerii do stacji benzynowych, pewną jej ilość spala się przez samochodowe cysterny. Przyjmijmy, że sprawność 
systemu dystrybucji benzyny ηGD = 0,97. Zatem z perspektywy producenta benzyny (rafinerii), OSS wykonujący  
w czasie jazdy pracę W potrzebuje energii

 .                                                               (1)

Rozważmy teraz sprawność energetyczną podsystemów produkujących i dostarczających energię elektryczną do 
OSE, zaczynając od kotłów wytwarzających parę dla turbin energetycznych.

Sprawność energetyczna kotła zależy od ilości energii traconej ze spalinami, stopnia spalania paliwa oraz energii 
potrzebnej do obsługi kotła, w szczególności do transportu paliwa. Benzyna nie jest oczywiście używana jako paliwo 
w elektrowniach; najbardziej zbliżonym do niego paliwem z punktu widzenia działania kotła jest gaz naturalny.  
Można przyjąć, że straty energetyczne w takim kotle, powodowane głównie unoszeniem ciepła ze spalinami, nie 
przekraczają 5%, czyli ηT = 0,95.

Sprawność energetyczna turbiny parowej ograniczona jest, od góry, sprawnością procesu Carnota. Jeśli wejściowa 
temperatura pary turbiny, w Kelvinach, wynosi TC, zaś temperatura wyjściowa TH, to maksymalna energetyczna 
sprawność turbiny 

  .                                                                                           (2)

Według art. [3] maksymalna temperatura pary, ze względu na mechaniczną stabilność materiału turbiny  
TH = 538 [°C] = 811 [K], i może być ona schłodzona do temperatury TC = 43 [°C] = 316 [K], co daje maksymalną 
energetyczną sprawność turbiny

  .                                                                           (3)

Praktycznie jednak, sprawność ηT  według art. [3] nie przekracza wartości 0,38. 

Sprawność energetyczna wytwarzania energii elektrycznej w generatorze, jej przesyłu i rozdziału do odbiorców jest 
wypadkową przeciętnej sprawności generatora, linii i transformatorów. Przyjmijmy, że w przesyle energii elektrycznej 
bierze udział linia wysokiego napięcia 365 kV, średniego 128 kV i napięcia rozdzielczego 8 kV oraz przeciętnie 
4 transformatory. Przyjmijmy, że generator synchroniczny ma sprawność ηSG= 0,98, transformatory w sieciach 
przesyłowych mają sprawność ηTT= 0,99 [4], transformator rozdzielczy 8kV/120V ma sprawność ηDT= 0,98. Jeśli linie 
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wysokiego i średniego napięcia mają sprawność ηTL= 0,96, zaś linia rozdzielcza ma sprawność ηFL= 0,98, to sprawność 
całego systemu jest na poziomie 

 .                                   (4)

Łącznie z kotłem parowym i  turbiną sprawność energetyczna systemu może mieć wartość

 .                                                          (5)

Maszyny elektryczne (pracujące jako silniki bądź generatory) samochodów z napędem elektrycznym są to maszyny 
synchroniczne z magnesami trwałymi (Nissan Leaf oraz Ford Transit Connect Electric) lub trójfazowe maszyny 
indukcyjne (Tesla Roadstar oraz Mitsubishi MiEV) zasilane z przemienników częstotliwości. Praca prądnicowa maszyny 
elektrycznej umożliwia odzysk energii kinetycznej samochodu w trakcie zmniejszania prędkości, lecz nie stawia to 
samochodów elektrycznych w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do benzynowych samochodów hybrydowych, 
które wykorzystują taki sam mechanizm odzyskiwania energii kinetycznej dla zmniejszenia zużycia benzyny.

Producenci OSE i OSES nie dostarczają danych co do energetycznej sprawności silników. Można je znaleźć tylko 
dla maszyn  o innych zastosowaniach. Według art. [5], sprawność energetyczna ηM silników indukcyjnych może 
osiągać wartość 0,95, chociaż zwykle bliższa jest wartości 0,90. Sprawność maszyn synchronicznych z magnesami 
trwałymi jest zwykle wyższa i wzrasta z mocą maszyny. Według danych ABB [6] maszyna synchroniczna z magnesami 
trwałymi na napięcie 370V o mocy 64 kW ma sprawność 0,93. Jest to maksymalna sprawność przy pełnym obciążeniu 
i optymalnej prędkości. Silnik samochodu pracuje w warunkach zmiennego obciążenia i zmiennej prędkości, zatem 
jego sprawność może być nieco niższa. Przyjmijmy, że jest to sprawność taka sama, jak sprawność silnika indukcyjnego, 
to jest ηM = 0,90. 

Samochody elektryczne zasilane są niemal wyłącznie z akumulatorów litowo-jonowych. Straty energii towarzyszą 
ładowaniu i rozładowaniu akumulatora i rosną z kwadratem prądu ładowania i rozładowania. Dane dotyczące 
sprawności energetycznej takich akumulatorów są trudno osiągalne i odnoszą się do nowych akumulatorów. Pomiar 
tej sprawności jest bardzo trudny ze względu na trudność zmierzenia zgromadzonej w akumulatorze energii. Pomiary 
kalorymetryczne opisane w artykule [7] przy cyklicznym ładowaniu i rozładowaniu stałym prądem dały sprawność  
ηA = 0,94. Nie mając innych danych przyjmijmy, że taka jest w przybliżeniu sprawność akumulatora OSE i OSES. 

Ładowanie akumulatora OSE i OSES z sieci prądu zmiennego odbywa się przez prostownik. Jeśli odkształcenie prądu 
zasilania, zgodnie z wymaganiami w Stanach Zjednoczonych nie może przekroczyć 10%, nie może to być zwykły 
prostownik diodowy. Musi być to prostownik umożliwiający utrzymanie niemal sinusoidalnego przebiegu prądu 
zasilania. Kształt ten, łącznie  z niemal zerowym przesunięciem fazowym prądu względem napięcia, kontrolowany 
jest przełączanymi z wysoką częstotliwością przełącznikami tranzystorowymi. Prostownik taki zachowuje się 
niemal jak odbiornik czysto rezystancyjny, ale kosztem znacznych strat energii w tranzystorowych przełącznikach. 
Według [9] sprawność energetyczna takiego prostownika ηP = 0,92. Według ustnej oceny Z. Fedyczaka, profesora 
energoelektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego, bardziej prawdopodobna jest sprawność takiego prostownika 
na poziomie ηP = 0,85. Taką samą sprawność może mieć przemiennik częstotliwości przetwarzający napięcie stałe 
akumulatora na napięcie zasilające silnik elektryczny samochodu. 

Wypadkowa sprawność energetyczna OSE może więc być rzędu

.                                     (6)

Zatem z perspektywy producenta benzyny (rafinerii), OSE wykonujący w czasie jazdy pracę W wymaga, zawartej  
w benzynie, energii

.                                                                  (7)

Przyjmując wartość 1 jako poziom odniesienia zapotrzebowania na energię przez OSS, zastąpienie pojedynczego OSS 
przez OSE zmniejsza to zapotrzebowanie do poziomu 

.                                                                              (8)
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Z oszacowania tego wynika, że pod względem energetycznym OSE jest o 16% oszczędniejszy od OSS. Oszacowanie 
to może być niestety obarczone znacznym błędem, gdyż sprawności energetyczne poszczególnych elementów 
systemów dostarczających energię do obu samochodów nie są znane dostatecznie dokładnie.

Gdyby paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa, gaz naturalny) były jedynym źródłem energii elektrycznej w systemie 
energetycznym, w takim samym stopniu zmniejszyłoby się zapotrzebowanie na te paliwa przy każdym zastąpieniu 
pojedynczego OSS przez OSE. Część tej energii pochodzi jednak z innych źródeł. 

Jeśli WP jest energią elektryczną produkowaną z węglonośnych paliw kopalnych zaś W0 jest łączną energią uzyskiwaną 
z elektrowni jądrowych, wodnych, słonecznych czy wiatrowych, to OSE zastępujący OSS zmniejsza zapotrzebowanie 
na węglonośne paliwa kopalne do poziomu, który w USA przedstawia się następująco

.                                                                 (9)

Zamiana samochodów z napędem spalinowym na samochody z napędem elektrycznym jest więc szczególnie 
korzystna w krajach, które w małym stopniu do produkcji energii elektrycznej wykorzystują z paliwa kopalne.

3. OSE I OSES JAKO ODBIORNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Litowo-jonowe akumulatory OSE wymagają długiego ładowania. Ponieważ są to samochody osobowe, wielogodzinne 
ładowanie możliwe jest w zasadzie z instalacji domowej, jakkolwiek można sobie wyobrazić, że stacje nieco szybszego 
ładowania mogłyby się pojawić w miejscach publicznego parkowania lub w przedsiębiorstwach o dużym zatrudnieniu. 
W tej sytuacji wydłużanie dystansu jazdy z pojedynczego ładowania akumulatora jest priorytetem w pracach nad 
rozwojem OSE. Na przykład OSE Nissan Leaf ma przy prędkości 60 km/godz. zasięg 110 km, Tesla Roadstar ma zasięg 
360 km, jakkolwiek uzyskany przy prędkości 40 km/godz. Są to już znaczące dystanse, jednak konieczność długiego 
ładowania i być może powrotu w tym celu  do domu zmniejsza atrakcyjność OSE na rzecz samochodów z napędem 
elektryczno-spalinowym. 

Dzienny dystans jazdy samochodem wynosi w USA średnio 33 mile (~50 km). Dlatego producenci OSES na rynek 
amerykański, np. OSES Chevrolet Volt, zapewniają w przybliżeniu taki właśnie dzienny dystans jazdy na napędzie 
elektrycznym. Po jego przejechaniu samochód jest właściwie samochodem z napędem spalinowym. Jednak jak 
długo nie przekroczy się tego dystansu, jedynym ”paliwem” samochodu jest energia elektryczna, dostarczana głównie  
z mieszkaniowej sieci dystrybucyjnej. 

Aby ocenić OSE jako odbiornik energii elektrycznej, autorzy artykułu zarejestrowali proces częściowego ładowania 
akumulatora litowo-jonowego o pojemności 28 kWh samochodu Ford Transit Connect Electric z sieci 2 x 120V. 
Do rejestracji użyto rejestratora PMI a do obróbki pomiarów użyto programu ProVisionTM. Zarejestrowany przebieg 
ładowania pokazano na rysunku 3.

Akumulator nie był w pełni rozładowany i jego ładowanie prądem nominalnym 2 x 15A trwało tylko 2,5 godziny. 
Według danych producenta pełne ładowanie z mocą 3,6 kW wymaga 8 godzin.

Rys. 3. Przebieg wartości skutecznej 
prądu ładowania akumulatora.
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Przebieg napięcia i prądu ładowania akumulatora pokazany jest na rysunku 4. Jak widać, prąd jest niemal w fazie  
z napięciem i jest niemal sinusoidalny. Zmierzona wartość współczynnika mocy λ = 0,99, zaś współczynnik 
odkształcenia prądu δi = 3,5%.

Rys. 4. Przebieg napięcia i prądu ładowania akumulatora.

Ładowarka akumulatora OSE czy OSES jest więc dla mieszkaniowej sieci rozdzielczej bardzo dogodnym odbiornikiem,  
o wysokim współczynniku mocy, niskim odkształceniu prądu, a przede wszystkim, mogącym pobierać z sieci energię 
w godzinach nocnych. Osobną kwestią jest pytanie, czy system energetyczny ma moc wystarczającą do zasilania 
takich samochodów.

Aby mieć pewien pogląd na moc potrzebną do ładowania OSE czy OSES, oszacujmy tę moc przyjmując, że wszystkie 
OSS w Stanach Zjednoczonych, w liczbie około 200 mln. zostały wymienione na OSE i OSES oraz że moc ładowania 
pojedynczego akumulatora w ciągu 8 godz. wynosi 3,5 kW. Jednoczesne ładowanie tych akumulatorów wymagałoby 
mocy

    

Jest to moc porównywalna z mocą zainstalowaną ( ) wszystkich generatorów w USA. Bez olbrzymich 
inwestycji w energetykę trudno więc sobie wyobrazić masowe przejście od OSS do OSE. 

4. OSE ORAZ OSES Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELA SAMOCHODU

Dystans jazdy OSE między kolejnymi ładowaniami jest ograniczony, co może stawiać użytkownika samochodu, przy 
wszystkich innych jego zaletach, w bardzo kłopotliwych sytuacjach. Aby ich unikać, potencjalny użytkownik, może 
decydować się na kupno OSES, raczej niż OSE. Jeśli akumulator się rozładuje, samochód dojedzie do celu na silniku 
benzynowym.

Koszt energii elektrycznej potrzebnej do użytkowania OSES jest znacznie niższy od kosztu benzyny. Średni dystans 
jazdy D  w ciągu jednego roku w Stanach Zjednoczonych wynosi 15 000 mil/rok. Najbardziej zaawansowany na rynku 
amerykańskim OSES, Chavrolet Volt, ma akumulator o pojemności 16 kWh i umożliwia jazdę na dystansie 35 mil. 
Zatem dystans na 1 kWh dE = 35mil/16kWh = 2,2 mil/kWh. Ponieważ bieżąca cena 1 kWh energii elektrycznej CE  
w USA wynosi w przybliżeniu 0,11 USD, zatem roczny koszt energii elektrycznej potrzebnej dla samochodu Chavrolet 
Volt wynosi

Samochód Chevrolet Volt jest zbudowany na bazie OSS Chevrolet Cruze, do którego wstawiono napęd elektryczny 
i baterię akumulatorów litowo-jonowych. Mpg tego samochodu w jeździe miejskiej dB = 22 mil/galon. Przy obecnej 
cenie benzyny, CB = 3,5 $/galon, roczny koszt paliwa wynosi

Zatem roczny koszt energii elektrycznej potrzebnej do zasilania OSES Chevrolet Volt jest znacznie niższy od kosztu 
benzyny potrzebnej do napędu OSS Chevrolet Cruze. Ten ostatni jest jednak znacznie tańszy od samochodu  
Chevrolet Volt.
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Cena katalogowa Chevrolet Cruze na rok 2012 CC = 16 525 $, natomiast cena Chevrolet Volt na rok 2012 wynosi  
39 145 $.  Czas amortyzacji wyższej ceny samochodu Chevrolet Volt niższym kosztem ”paliwa” 

Jest to czas przekraczający przeciętny okres używania samochodu. Bez znacznego zmniejszenia ceny OSES, nie 
można więc oczekiwać, aby nabywcy samochodów masowo decydowali się na ich kupno. OSES jest droższy, gdyż 
ma nie jeden, lecz dwa systemy napędowe oraz musi mieć baterię akumulatorów o dużej pojemności. Koszt jednej 
kWh pojemności akumulatorów litowo-jonowych wynosił w 2011 roku 1700 $ i ich koszt jest głównym składnikiem 
różnicy cen OSS i OSES. Jak długo ceny akumulatorów się nie zmniejszą i to kilkakrotnie, tak długo OSES nie będą  
w stanie konkurować z OSS. Niestety, chiński monopol na lit może być przeszkodą do obniżania ceny akumulatorów 
litowo-jonowych.

5. WNIOSKI

1.  Zastąpienie osobowych samochodów z napędem spalinowym samochodami z napędem elektrycznym jest 
korzystne ze względu na redukcję krajowego zapotrzebowania na węglonośne kopaliny. Redukcja ta jest tym 
większa im większa ilość energii elektrycznej produkowana jest z innych źródeł niż te kopaliny. Korzyści z takiego 
zastąpienia są szczególnie wymierne, gdy znaczna ilość energii elektrycznej jest dostarczana z elektrowni jądrowych. 
Neutralność ekologiczna elektrowni jądrowych odpowiada neutralności ekologicznej samochodów elektrycznych. 
Neutralność ta, w połączeniu z niską ceną energii elektrycznej produkowanej przez elektrownie jądrowe, może 
być silną motywacją do zastępowania OSS samochodami z napędem elektrycznym lub elektryczno-spalinowym. 
Ekologicznie neutralne są też elektrownie wiatrowe czy słoneczne, lecz elektrownie takie, podwyższając koszt 
energii elektrycznej, zmniejszają atrakcyjność OSE i OSES. 

2.  Obecna penetracja OSE i OSES na rynku amerykańskim jest na poziomie 0,01%. Ze względu na cenę samochody 
z napędem elektrycznym nie są obecnie w stanie konkurować z OSS. Nie sposób obecnie przewidzieć w jakim 
czasie samochody te mogą być rzeczywiście zauważalne jako odbiorniki energii elektrycznej w mieszkaniowych 
sieciach rozdzielczych. 

3.  Masowe zwiększenie liczby OSE i OSES, jeśli nastąpi, będzie wymagało znaczącego zwiększenia mocy produkowanej 
w systemie energetycznym USA.
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