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Kompaktowe, wysokosprawne energetycznie centrale typu DP ogrzewają, chłodzą i wentylują, a jedynym potrzebnym 
medium jest energia elektryczna. Autorski system sterowania „ADVANCED” posiada sterownik z wbudowanym gra� cznym 

„Web Serwerem”, który umożliwia wizualizację pracy urządzenia, zmiany nastaw programów czasowych oraz archiwizację 
danych wewnątrz sterownika.  Sterowanie centralą może odbywać się zdalnie, przy pomocy dowolnego smartfona lub 

komputera PC, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
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Czasem spotykam się z pytaniem, ile słów ma język polski. Jest to pytanie niełatwe, a odpowiedź na nie zależy  
od tego, co pytający ma na myśli. Jeśli chodzi o liczbę słów zapisanych w różnego rodzaju słownikach i kompendiach 
językowych, to waha się ona mniej więcej od 80 000 do 130 000. Ale oczywiście wydawnictwa tego typu zawierają  
w zdecydowanej większości tylko formy podstawowe słów – a więc mianownik liczby pojedynczej dla rzeczowników, 
bezokolicznik dla czasowników, rodzaj męski w stopniu równym w mianowniku dla przymiotników itd. Jasne jest,  
że deklinacja (odmiana przez przypadki) i koniugacja (różne formy czasowników) generują wielokrotności tych liczb. 
Ale załóżmy, że interesują nas tylko formy podstawowe. Ile ich jest?

Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Taką odpowiedź uniemożliwia piękny i precyzyjny (chciałoby się rzec: 
kunsztowny) mechanizm językowy – słowotwórstwo. dzięki niemu, o ile tylko stosujemy go starannie i z wyczuciem, 
możemy tworzyć nowe  słowa ze starych, stając się w ten sposób swoistymi inżynierami języka polskiego. 
Słowotwórstwo ma mnóstwo ciekawych aspektów i form. W tym kąciku językowym zajmę się tylko dwoma formami 
słowotwórstwa,  które zafrapowały mnie szczególnie. Pierwsza z nich to tworzenie bardzo długich słów, złożonych 
ze słów krótszych. Może Państwo też 
bawili się za młodu w grę polegającą 
na  t wor zeniu  jak  na jd łuższ ych 
słów?  W moim środowisku zabawa 
ta była bardzo popularna, a zwykle 
wygrywał ten, kto zdołał poprawnie 
wymówić i napisać następujące słowo: 
konstantynopolitańczykowianeczka  
(32 litery). Przyznam się jednak, że 
znaczenie tego słowa było dla nas 
co najmniej niejasne. domyślaliśmy 
się, że chodzi o kogoś, kto mieszka  
w Konstantynopolu i jest płci żeńskiej, 
aczkolwiek co to słowo dokładnie 
oznacza, nie było wiadomo. Ciekawe, 
że teraz, w dobie Internetu, to słowo 
nadal występuje, chociaż – nie bez 
kozery – jedynie w internetowej Nonsensopedii. Forma, którą można zaakceptować pod względem językowym, 
to konstantynopolitaneczka (23 litery) – zdrobnienie słowa konstantynopolitanka, oznaczającego mieszkankę 
Konstantynopola. Przy okazji przypominam, że słowa oznaczające mieszkańców miejscowości piszemy małą literą, 
natomiast słowa oznaczające mieszkańców państw zaczynamy od litery dużej. 

No tak, ale jak się to ma do tworzenia długich słów?  Niewątpliwie, mistrzami w tej swoistej zabawie językowej 
są Niemcy. Po Internecie krążą różne niemieckie rzeczowniki praktycznie dowolnej długości. Nie podejmuję się 
osądu, które z nich są poprawne, a które nie, ale z odbytej niegdyś nauki tego języka pamiętam, że zasady języka 
niemieckiego pozwalają na tworzenie bardzo długich rzeczowników poprzez składanie słów w dość precyzyjnie 
określony sposób. W języku polskim tak prostych zasad nie ma i ciekaw jestem, kto z Czytelników tego felietonu 
utworzy najdłuższy (poprawny) polski rzeczownik w mianowniku liczby pojedynczej. 

Inaczej jest z przymiotnikami. Tutaj język polski wydaje się niezrównany. Każdy jego użytkownik może wykazać 
swoją własną  kreatywność, gdyż maksymalna długość poprawnie skonstruowanego przymiotnika w języku polskim 
jest ograniczona wyłącznie wyobraźnią i inwencją tych, którzy takie słowa wymyślą, oraz cierpliwością tych, którzy 
zechcą włożyć niemały trud, by je odczytać i zrozumieć. Zilustrujmy to przykładem. Pamiętają Państwo Igrzyska 
Olimpijskie w Moskwie w 1980 r. i pamiętny konkurs skoku o tyczce, w którym zwyciężył, niezapomniany dzięki 

Inżynieria języka 

http://www.epismo-aez.pl


7

©  INżYNIERIA JęZYKA  -  Krzysztof GOCZYŁA

AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA  |  NR 3/2013

www.ePISMO-AeZ.Pl

(Comments on the language)  Dbajmy o język

słynnemu gestowi, znakomity sportowiec Władysław Kozakiewicz? Wygrał, pokonując wysokość 578 cm, a więc 
wykonał pięćsetsiedemdziesięcioośmiocentymetrowy (40 liter) skok. Ale skoro pokonał tę wysokość, to tak naprawdę 
musiał skoczył wyżej!  A więc jego skok był ponadpięćsetsiedemdziesięcioośmiocentymetrowy (45 liter). (Tu mała 
uwaga poprawnościowa: w tym bardzo długim słowie to „ponad” pełni rolę przedrostka, a nie przyimka, a w języku 
polskim przedrostki piszemy z zasady łącznie z następującymi po nich rzeczownikami i przymiotnikami. Szczegółowo 
opisałem to w Piśmie PG nr 2/2012 w felietonie pt. „Mikro, super i meta”). Ale wróćmy do skoku Kozakiewicza. Ci, 
którzy byli wówczas na stadionie, twierdzą, że zapas w jego skoku wynosił na pewno więcej niż pół centymetra.  
A więc nasz mistrz oddał skok ponadpięćsetsiedemdziesięcioośmioipółcentymetrowy (49 liter). Czytelnikom 
zostawiam przyjemność wymyślania jeszcze dłuższych przymiotników, niekoniecznie związanych ze sportem. 

To pierwsza forma słowotwórstwa, która mnie zaciekawiła. drugą, być może nawet bardziej interesującą  
dla niektórych z grona moich Czytelników, bo obejmującą także nazwy miejscowe,  przedstawię w następnym 
felietonie. A na razie życzę wszystkim inżynierom frajdy z twórczego używania języka polskiego. To naprawdę może 
być niezła zabawa!

           Krzysztof Goczyła

                                       Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

                                                                                                                                                                                            Politechnika Gdańska  

                kris@eti.pg.gda.pl

 

Tekst artykułu jest przedrukiem z „Pisma PG" wydawanego przez Politechnikę Gdańską

http://www.epismo-aez.pl
http://epismo-aez.pl/prof-dr-hab-inz-krzysztof-goczyla.php
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1. WSTĘP 

W liniach napowietrznych wysokiego napięcia, podobnie jak przy innych urządzeniach elektrycznych, może dojść 
do porażenia w wyniku dotyku bezpośredniego lub dotyku pośredniego. dotyk bezpośredni może nastąpić  
np. podczas wykonywania prac budowlanych (przypadkowe dotknięcie lub zbliżenie się do przewodów pod 
napięciem) lub przy celowym omijaniu ochrony (wchodzeniu na słup linii pod napięciem). Przy prawidłowo 
eksploatowanej linii napowietrznej prawdopodobieństwo dotyku bezpośredniego jest niewielkie. Podobnie jest  
w przypadku wykonywania prac budowlanych w pobliżu linii, jeżeli stosuje się zasady bezpiecznej pracy.

W marcu 2013 roku pojawiła się w zbiorze Polskich Norm norma PN-EN 50341-1:2013-03E Elektroenergetyczne 
linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne [8], która 
zastąpiła dwie normy: PN-EN 50341-1:2005P [9] i PN-EN 50423-1:2007P [11]. Podobnie jak zastąpione normy [9, 11], 
nie formułuje wymagań odnośnie do ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim). Nadal uznaje 
się, że taka ochrona jest zapewniona, jeżeli linia spełnia wymagania norm z zakresu jej budowy. Części czynne są 
wtedy w odległości, która uniemożliwia dotyk bezpośredni. 

Aktualna norma [8] – tak jak poprzednio – formułuje wymagania w zakresie ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy 
dotyku pośrednim), które w dużym stopniu zależą od miejsca posadowienia słupa. Na przykład, z punktu widzenia 
ochrony przeciwporażeniowej, nie określa się wartości rezystancji uziemienia ani największych dopuszczalnych napięć 
dotykowych dla słupów na terenach, gdzie rzadko przebywają ludzie (tereny leśne, niezabudowane), jeżeli po zwarciu 
doziemnym linia jest samoczynnie wyłączana. Jeżeli jednak słup znajduje się w pobliżu obszarów zamieszkanych, to 
należy sprawdzać napięcia uziomowe i ewentualnie napięcia dotykowe. W liniach kablowych należy przeanalizować 
zagrożenie porażeniowe pochodzące od napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli [2]. 

Zasady ochrony przeciwporażeniowej 
w liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

dr hab. inż. Stanisław CZAPP
Politechnika Gdańska, e-mail: s.czapp@ely.pg.gda.pl

Principles of protection against electric shock in high voltage power lines
Abstract: Standard PN-EN 50341-1:2013-03E defines pinciples of protection against electric shock in high voltage overhead lines. Similarly as 
in its previous version, requirements for basic protection (protection against direct contact) are not included in this standard. Requirements 
for fault protection (protection against indirect contact), which basically depend on towers location, are introduced. For example, if the 
earth faults are automatically disconnected, resistance to earth and touch voltages are not limited for locations where towers are not 
freely accessible or where access by people will be rare (forest area, open countryside). Shock hazard caused by induced voltages in cables 
is described as well. Moreover principles of verification of the earthing system in high voltage power lines are presented. An example of the 
evaluation of protection against electric shock in the 15 kV line is also considered.

Streszczenie:  Przedstawiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w liniach napowietrznych wysokiego napięcia, zawarte w szczególności 
w aktualnej normie PN-EN 50341-1:2013-03E. Podobnie jak poprzednio, nie określa ona wymagań odnośnie do ochrony podstawowej 
(ochrony przed dotykiem bezpośrednim). Formułuje natomiast wymagania w zakresie ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku 
pośrednim), które w dużym stopniu zależą od miejsca posadowienia słupa. Na przykład, z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej, 
nie określa się wartości rezystancji uziemienia ani największych dopuszczalnych napięć dotykowych dla słupów na terenach, gdzie 
rzadko przebywają ludzie (tereny leśne, niezabudowane), jeżeli po zwarciu doziemnym linia jest samoczynnie wyłączana. Omówiono 
również problem zagrożenia porażeniowego pochodzącego od napięć indukowanych w liniach kablowych ze współosiowymi żyłami 
powrotnymi. Zaprezentowano zasady kontroli instalacji uziemiającej w liniach wysokiego napięcia. Podano przykład oceny skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej w linii o napięciu 15 kV.

Keywords: Electric lines, high voltages, protection against electric shock

Słowa kluczowe: Linie elektroenergetyczne, wysokie napięcia, ochrona przeciwporażeniowa

http://www.epismo-aez.pl
http://epismo-aez.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=140
http://epismo-aez.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=140
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(Electric shock protection) OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

2. WYMAGANIA STAWIANE LINII ZE WZGLĘDU NA NAPIĘCIA UZIOMOWE I NAPIĘCIA DOTYKOWE 

Ocena zagrożenia porażeniowego oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w liniach 
napowietrznych wysokiego napięcia powinna być dokonana na podstawie algorytmu zawartego w normie  
PN-EN 50341-1:2013-03E [8] i dodatkowych wymagań z normy PN-EN 50341-3-22:2010P [10]. Algorytm ten 
przedstawiono na rysunku 1. Kryteria oceny uwzględniają, czy w rozpatrywanym miejscu stoi słup izolacyjny, czy 
przewodzący i czy w jego pobliżu mogą często przebywać ludzie, a także czy linia jest samoczynnie wyłączana po 
wystąpieniu doziemienia.

Rys. 1. Procedura oceny instalacji uziemiającej słupów linii elektroenergetycznej ze względu na dopuszczalne napięcia uziomowe,  
napięcia dotykowe spodziewane i napięcia dotykowe rażeniowe

Fig. 1. Evaluation of earthing system of overhead line towers in terms of earth potential rise, prospective touch voltages and effective  
touch voltages

Objaśnienia odnośników na rysunku 1 są następujące:

(1) W przypadku słupów drewnianych lub z innych materiałów nieprzewodzących bądź też słupów bez jakichkolwiek 
części przewodzących uziemionych, zagrożenie porażeniowe w wyniku doziemienia nie występuje. Nie wymaga 
się wykonywania uziemień i tym samym nie stawia się wymagań odnośnie do rezystancji uziemienia.

(2) Jeżeli słupy znajdują się w miejscach dostępnych dla ludzi i mogą tam oni przebywać przez stosunkowo długi czas 
(kilka godzin dziennie) przez kilka tygodni w roku lub będą przebywać przez krótki czas, ale bardzo często (wiele 
razy dziennie), na przykład w pobliżu obszarów zamieszkanych lub placów zabaw, to należy sprawdzać napięcia 
uziomowe i ewentualnie napięcia dotykowe.

Projekt podstawowy

Słup izolacyjny  (1)

Słup na terenie,
 gdzie często przebywają

 ludzie  (2)
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(4)

UE < 2UD
(5)

Wyznaczenie napięcia
dotykowego
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(7)
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(3) W odniesieniu do słupów, w pobliżu których ludzie przebywają tylko sporadycznie, np. na terenach leśnych, 
ochronę uznaje się za wystarczającą, jeżeli linia jest samoczynnie wyłączana po wystąpieniu doziemienia.

(4) Wyznaczanie napięcia uziomowego:
Napięcie uziomowe: UE = ZE . IE
gdzie: IE – prąd uziomowy, ZE – impedancja uziemienia,

(5) Jeżeli napięcie uziomowe nie przekracza 2Ud, to można przyjąć, że ochrona przeciwporażeniowa jest zapewniona.

(6) Jeżeli napięcie uziomowe przekracza 2Ud, to należy wyznaczyć napięcia dotykowe rażeniowe.

(7) Należy sprawdzić, czy napięcia dotykowe rażeniowe UT nie przekraczają wartości dopuszczalnych 

UTp = Ud1 (rys. 2). dla długich czasów rażenia (t ≥ 10 s) największe dopuszczalne napięcie dotykowe rażeniowe 
wynosi 80 V.

(8) Jeżeli napięcia dotykowe rażeniowe przekraczają wartości dopuszczalne, to należy zastosować środki uzupełniające 
ograniczające te napięcia lub inne środki zapobiegawcze. W rachubę wchodzą następujące rozwiązania:
– wykonanie uziomu wyrównawczego wokół słupa,
– pokrycie słupa powłoką elektroizolacyjną o atestowanych parametrach,
– zastosowanie wokół słupa warstwy powierzchniowej o dużej rezystywności,
– zmniejszenie czasu trwania zwarcia doziemnego,
– zmniejszenie współczynnika redukcyjnego,
– wybór innego miejsca posadowienia słupa.

Rys. 2. Największe dopuszczalne napięcia dotykowe UD  
(UD1 – napięcie dotykowe rażeniowe, UD2, UD3, UD4 – napięcia 
dotykowe spodziewane) w funkcji czasu trwania doziemienia 
tF z uwzględnieniem dodatkowych rezystancji Ra (obuwia oraz 
stanowiska):

krzywa UD1  Ra = 0 Ω

krzywa UD2  Ra = 1750 Ω (Ra1 = 1000 Ω  ρs = 500 Ωm)

krzywa UD3  Ra = 4000 Ω (Ra1 = 1000 Ω  ρs = 2000 Ωm)

krzywa UD4  Ra = 7000 Ω (Ra1 = 1000 Ω  ρs = 4000 Ωm)

Ra  – rezystancja dodatkowa (Ra = Ra1 + Ra2)

Ra1 – rezystancja obuwia

Ra2 – rezystancja przejścia do ziemi

ρs – rezystywność gruntu

Fig. 2. Touch voltage limits UD (UD1  – effective touch voltage, UD2, 
UD3, UD4  – prospective touch voltages) as a function of duration 
of the fault current tF where there are additional resistances Ra 
(footwear and standing point)

curve UD1  Ra = 0 Ω

curve UD2  Ra = 1750 Ω (Ra1 = 1000 Ω ρs = 500 Ωm)

curve UD3  Ra = 4000 Ω (Ra1 = 1000 Ω ρs = 2000 Ωm)

curve UD4  Ra = 7000 Ω (Ra1 = 1000 Ω ρs = 4000 Ωm)

Ra  – additional resistance (Ra = Ra1 + Ra2)

Ra1 – resistance of footwear 

Ra2 – resistance to earth of the standing point

ρs – soil resistivity
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Podobnie jak w przypadku stacji wysokiego napięcia [4, 7, 12, 13], można tworzyć dodatkowe krzywe (rys. 2) 
przedstawiające największe dopuszczalne napięcia dotykowe spodziewane, jeżeli znane są wartości dodatkowych 
rezystancji występujących w obwodzie rażeniowym. Na rysunku 3 podano przykładowe sytuacje odpowiadające 
poszczególnym krzywym.

a)

Krzywa Ud1 – place zabaw, baseny kąpielowe, kempingi, 
tereny rekreacyjne itp., gdzie ludzie mogą chodzić boso. 
Jedyną rezystancją ograniczającą prąd rażeniowy jest 
rezystancja ciała człowieka

b)

Krzywa Ud2 – chodniki, drogi publiczne, parkingi itp.  
W tych miejscach można założyć, że ludzie noszą obuwie. 
Bierze się pod uwagę dodatkową rezystancję 

Ra = 1750 Ω

c)

Krzywa Ud3 – miejsca, w których można założyć,  
że ludzie noszą obuwie i rezystywność gruntu jest 
duża np. 2000 Ωm. Bierze się pod uwagę dodatkową 
rezystancję

Ra = 4000 Ω

d)

Krzywa Ud4 – miejsca, w których można założyć, że ludzie 
noszą obuwie i rezystywność gruntu jest bardzo duża  
np. 4000 Ωm. Bierze się pod uwagę dodatkową rezystancję  
Ra = 7000 Ω.

Rys. 3. Przykładowe lokalizacje, dla których mogą być zastosowane krzywe opisujące największe dopuszczalne napięcia dotykowe:  
a) UD1, b) UD2, c) UD3, d) UD4

Fig 3. Typical localizations corresponding to the curves describing touch voltage limits: a) UD1, b) UD2, c) UD3, d) UD4
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W liniach napowietrznych wysokiego napięcia nie określa się największych dopuszczalnych napięć krokowych 
(krokowych spodziewanych i krokowych rażeniowych). Jeżeli rzeczywiste napięcia dotykowe nie przekraczają 
wartości dopuszczalnych, to napięcia krokowe też nie będą ich przekraczać.

W liniach kablowych napięcia dotykowe mogą być pomijalne, natomiast napięcia krokowe mogą być znaczne 
(uszkodzenie na trasie zakopanego kabla). W takiej sytuacji napięcia krokowe spodziewane i napięcia krokowe 
rażeniowe nie powinny przekraczać odpowiednio wartości dopuszczalnych napięć dotykowych spodziewanych  
i napięć dotykowych rażeniowych. W liniach wielonapięciowych nie wymaga się rozpatrywania jednoczesnego 
doziemienia w torach linii o różnym napięciu.

3. SŁUPY Z TRANSFORMATORAMI SN/nn

W przypadku słupa z transformatorem SN/nn należy sprawdzić, czy doziemienie po stronie SN na tym słupie nie 
spowoduje zagrożenia porażeniowego w sieci niskiego napięcia. Uziemienia w stacjach zasilających sieci niskiego 
napięcia mogą być wykonane jako wspólne dla sieci wysokiego napięcia i sieci niskiego napięcia lub jako oddzielne. 
Najczęściej wykonuje się je jako wspólne, gdyż jest to rozwiązanie tańsze i łatwiejsze w realizacji. Krajowe sieci 
rozdzielcze niskiego napięcia są w zdecydowanej większości wykonane w układzie TN. doziemienie w stacji  

z uziemieniem wspólnym 
powoduje przeniesienie się 
napięcia uziomowego do sieci 
niskiego napięcia stwarzając  
w niej zagrożenie porażeniowe, 
gdyż u odbiorców na częściach 
przewodzących dostępnych 
urządzeń niskiego napięcia 
pojawia się napięcie UF (rys. 4).

 
 

Rys. 4. Zastosowanie wspólnego uziemienia dla urządzeń wysokiego i niskiego napięcia. Układ sieci niskiego napięcia TN:
Uo – napięcie fazowe sieci niskiego napięcia, 
U1 – narażenie napięciowe izolacji urządzeń niskiego napięcia w stacji,
U2 – narażenie napięciowe izolacji urządzeń niskiego napięcia poza stacją,
UF – napięcie obudowy względem ziemi urządzeń niskiego napięcia poza stacją,
RB – wspólne uziemienie ochronne dla urządzeń wysokiego napięcia i robocze sieci niskiego napięcia,
IE – prąd uziomowy przy zwarciu w urządzeniach wysokiego napięcia

Fig. 4. Common earthing system for high-voltage and low-voltage networks. Low voltage system – TN type:
Uo – nominal a.c. r.m.s. line voltage to earth, 
U1 – power-frequency stress voltage in low-voltage equipment of the transformer substation during the fault,
U2 – power-frequency stress voltage in low-voltage equipment of the low-voltage installation during the fault,
UF – power-frequency fault voltage in low-voltage system during the fault,
RB – resistance of the earthing arrangement (common for high voltage and low voltage networks),
IE – earth fault current in the high-voltage system

Aby nie występowało zagrożenie porażeniowe, napięcie UF nie powinno przekraczać wartości podanych  
w tablicy 1. Wartości te pochodzą z aktualnej normy PN-Hd 60364-4-442:2012E [14], która zastąpiła normę  
PN-IEC 60364-4-442:1999P [15]1). Porównanie wymagań zawartych w tych dwóch normach przedstawiono na  
rysunku 5. Jak wynika z rysunku 5, wymagania aktualnej normy są łagodniejsze. 

1) Według N SEP-E-001:2012 [6], wymagania normy PN-IEC 60364-4-442:1999P [15] należy stosować do czasu nowelizacji rozporządzenia [16],  
w którym norma ta jest powołana.

SN
nn

IE RB

L1
L2
L3
PEN

U1 = Uo
U2 = Uo

UF = IE
. RB

Stacja słupowa
SN/nn
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tabl. 1. Największe dopuszczalne napięcia uziomowe (zakłóceniowe) UF w zależności od czasu trwania doziemienia tF

table 1. tolerable fault voltage UF due to an earth-fault in the high-voltage system; tF – fault duration

Czas trwania zwarcia tF

[s]
Napięcie UF

[V]
Czas trwania zwarcia tF

[s]
Napięcie UF

[V]
≥ 10   80 0,6 170

5   82 0,5 200
3   87 0,4 270
2   90 0,3 430
1 110 0,2 560

0,9 115 0,15 640
0,8 120 0,1 680
0,7 130 0,05 740

Rys. 5. Największe dopuszczalne napięcie uziomowe (zakłóceniowe) w zależności od czasu trwania doziemienia – porównanie wymagań 
norm PN-IEC 60364-4-442:1999P [15] i PN-HD 60364-4-442:2012E [14]

Fig. 5. Tolerable fault voltage UF due to an earth-fault in the high-voltage system; tF – fault duration; comparison of the standards requirements: 
PN-IEC 60364-4-442:1999P [15] and PN-HD 60364-4-442:2012E [14] 

Wypadkowa rezystancja uziemienia RB w sieci niskiego napięcia nie powinna przekraczać wartości

E

F

1kE
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B I

U
Ir

UR '' =
⋅

≤
  
 ,                                                                                       (1)

gdzie
RB – wypadkowa rezystancja uziemienia uziomów przyłączonych do punktu neutralnego sieci TN,
UF – największe dopuszczalne napięcie uziomowe (tabl. 1),
I”k1 – prąd jednofazowego zwarcia doziemnego w sieci wysokiego napięcia,
rE – współczynnik redukcyjny,
IE – prąd uziomowy.

Należy podkreślić, że wymagania dotyczą wypadkowej rezystancji uziemienia (równolegle połączone uziemienia  
o wypadkowej rezystancji RB na rysunku 4) sieci TN, a nie pojedynczego uziemienia wykonanego w stacji. Pojedyncze 
uziemienie występuje wyjątkowo, np. w stacji słupowej abonenckiej.

Zgodnie z normą [6] uziemienia w sieci niskiego napięcia powinny być tak rozmieszczone, aby rezystancja wypadkowa 
uziemień znajdujących się na obszarze koła o średnicy 200 m, zakreślonego dokoła każdej stacji zasilającej SN/nn, nie 
przekraczała 5 Ω.
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Rezystancja pojedynczych uziemień nie powinna przekraczać 30 Ω. Uziomy o większej rezystancji uziemienia mogą 
być przyłączane, ale nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu wypadkowej rezystancji. Nie wymaga się ich 
odłączania na czas pomiaru wypadkowej rezystancji uziemienia. 

Rozmieszczenie uziemień przewodów PEN (PE) w sieci napowietrznej powinno spełniać następujące dodatkowe 
wymagania:

a)  na końcu każdej linii i na końcu każdego odgałęzienia o długości większej niż 200 m należy wykonać uziemienie  
o rezystancji nie większej niż 30 Ω, 

b)  wzdłuż trasy linii długość przewodu PEN (PE) między uziemieniami o rezystancji nie większej niż 30 Ω (chyba, że 
z innych powodów wymaga się wartości mniejszych np. dla uziemienia ograniczników przepięć) nie powinna 
przekraczać 500 m,

c)  na obszarze koła o średnicy 300 m zakreślonego dowolnie dokoła końcowego odcinka każdej linii i jej odgałęzień 
tak, aby koniec linii lub odgałęzienia znajdował się w tym kole, powinny znajdować się uziemienia o wartości 
wypadkowej rezystancji nieprzekraczającej 5 Ω. 

W sieciach kablowych zaleca się spełnienie postanowień a) i c).

Jeżeli rezystywność gruntu jest większa lub równa 500 Ωm, to wartość 30 Ω  można zastąpić wartością ρmin/16,  
a wartość 5 Ω wartością ρmin/100.

Ponadto, w sieci napowietrznej niskiego napięcia o przewodach gołych wartość wypadkowej rezystancji uziemienia 
powinna być na tyle mała, aby nie powstało zagrożenie porażeniowe podczas doziemienia przewodu fazowego  
z pominięciem przewodu PEN (rys. 6).

Potencjał punktu neutralnego nie powinien być wyższy niż napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale.  
Wobec tego wypadkową rezystancję uziemienia RB sieci TN wyznacza się z warunku

                                                                                                  

gdzie:

UL – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale,

Uo – napięcie sieci względem ziemi,

RP – rezystancja przejścia do ziemi przewodu fazowego.

W praktyce trudno jest wyznaczyć rezystancję RP, więc z braku danych można przyjąć wartość RP = 10 Ω. 
Przyjęcie takiego założenia powoduje, że wypadkowa rezystancja uziemienia RB (uziemienie stacji  
słupowej SN/nn i pozostałe uziemienia w sieci niskiego napięcia), niezależnie od innych wymagań, nie powinna być 
większa od wartości RB = 2,78 Ω.2) 

2) W Niemczech, Austrii i Szwajcarii nieco inaczej podchodzi się do problemu projektowania uziemień sieci niskiego napięcia. Szczegółowe wyjaśnienie 
podano w [5].

Rys. 6. Zagrożenie porażeniowe w sieci TN 
przy zwarciu przewodu fazowego z ziemią, 
z pominięciem przewodu PEN

Fig. 6. Shock hazard in TN-type low-voltage 
system in the case of earth fault with  
the exclusion PEN conductor
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4. SŁUPY WYPOSAŻONE W APARATURĘ ŁĄCZENIOWĄ

Słupy wyposażone w aparaturę łączeniową traktuje się jak słupowe stacje elektroenergetyczne i ich instalacja 
uziemiająca powinna spełniać wymagania stawiane przez normę PN-EN 50522:2011E [12].

Jeżeli aparatura łączeniowa jest zainstalowana na słupie przewodzącym (stalowym, z betonu zbrojonego itp.),  
to powinna być uziemiona. Na stanowisku obsługi, z którego dokonuje się czynności łączeniowych napięcia  
dotykowe nie powinny przekraczać wartości określonych w normie PN-EN 50522:2011E [12]. Wymaganie to nie 
dotyczy stanowisk, na których czynności łączeniowe są dokonywane przy użyciu sprzętu izolacyjnego (np. mat 
izolacyjnych, rękawic izolacyjnych, drążków izolacyjnych).

Niezależnie od tych wymagań należy wziąć pod uwagę, że przy słupie mogą przebywać osoby spoza personelu 
eksploatacji. Jeżeli przebywają tam często, to należy sprawdzać napięcia uziomowe i ewentualnie napięcia dotykowe. 
Jeżeli przebywają sporadycznie, to wystarczy, że linia jest samoczynnie wyłączana po wystąpieniu doziemienia.

Nie określa się największych dopuszczalnych napięć dotykowych w przypadku słupów nieprzewodzących, ale wtedy 
w łącznikach na słupie należy zastosować izolację zmniejszającą ryzyko doziemienia. Elementy napędu łącznika 
dostępne dla dotyku powinny być uziemione, aby odprowadzić prądy upływowe. Wystarczający jest uziom pionowy 
o długości 1 m lub uziom otokowy w odległości około 1 m od słupa.

5. WYMAGANIA STAWIANE UZIEMIENIOM LINII ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ODGROMOWĄ
I PRZECIWPRZEPIĘCIOWĄ

Zgodnie z wymaganiami normy [10], z punktu widzenia ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej uziemienia 
słupów linii elektroenergetycznych powinny mieć określoną rezystancję uziemienia. Rezystancja uziemienia każdego 
słupa linii elektroenergetycznej wyposażonej w przewody odgromowe oraz rezystancja uziemienia ograniczników 
przepięć i iskierników na słupach tych linii nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 

tabl. 2. Największa dopuszczalna rezystancja uziemienia słupów linii elektroenergetycznych [10]
table 2. Permissible resistance to earth of towers of overhead lines [10]

Napięcie znamionowe linii  
[kV]

Rezystancja uziemienia [Ω] w gruncie o rezystywności:
ρs < 1000 Ωm ρs ≥ 1000 Ωm

≤ 110 10 15*
220  i  400 15  20**

* nie dotyczy uziemień słupów na odcinku 0,5 km przed stacją
** nie dotyczy uziemień słupów na odcinku 1 km przed stacją

W uzasadnionych technicznie przypadkach, kiedy trudno jest uzyskać wartość rezystancji uziemienia podaną  
w tablicy 2, dopuszcza się większe wartości z zastrzeżeniem, że zapewniona będzie nie mniejsza skuteczność ochrony 
odgromowej. 

6. NAPIĘCIA INDUKOWANE W ŻYŁACH POWROTNYCH KABLI

W liniach kablowych wysokiego napięcia składających się z trzech jednożyłowych kabli może powstać zagrożenie 
porażeniowe, spowodowane napięciami indukowanymi w żyłach powrotnych tych kabli. W żyle powrotnej podczas 
normalnej pracy indukuje się napięcie, które zależy od budowy kabli, ich ułożenia i długości [1, 18]. Napięcia 
indukowane w żyłach powrotnych kabli układu trójfazowego można wyznaczyć na podstawie następujących 
zależności [18]:

 , (2)

  ,  (3)
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, (4)

gdzie: I – prąd w żyle roboczej, d – średnia średnica żyły powrotnej, m12, m23, m13 – odległości pomiędzy osiami 
odpowiednich kabli układu trójfazowego.

dla przykładowego kabla XRUHKXS 1x1000RM/120 mm2  64/110(123) kV o długości 1 km, przy prądzie obciążenia 
równym 1000 A napięcie indukowane w żyle powrotnej na jego końcu może osiągnąć względem ziemi wartości 
podane w tablicy 3.

tabl. 3. Przykładowe wartości napięć indukowanych w żyle powrotnej kabla XRUHKXS 1x1000RM/120 mm2 64/110(123) kV 
table 3. example values of induced sheath voltages in the cable XRUHKXS 1x1000RM/120 mm2 64/110(123) kV

Układ ułożenia kabli Napięcie indukowane [V]

trójkątny symetryczny   55

płaski z kablami stykającymi się   85

płaski z odstępem równym średnicy kabla 126

płaski z odstępem równym 200 mm 152

Jednostronne uziemienie, przy znacznej długości kabla, może zatem powodować zagrożenie porażeniowe  
dla obsługi, a nawet dla osób postronnych, które mogłyby się znaleźć w pobliżu linii. Ponadto ten sposób uziemienia 
sprawia, że przy zwarciu doziemnym prąd zwarciowy pochodzący od linii kablowej nie powraca żyłą powrotną kabla, 
ale ziemią poprzez inne uziemienia, co również stwarza zagrożenie porażeniowe (współczynnik redukcyjny rE ≈ 1).

Najprostszym sposobem eliminacji zagrożenia porażeniowego powodowanego przez napięcia indukowane w żyłach 
powrotnych kabli jest ich obustronne uziemienie. Niestety, wtedy pod wpływem napięć indukowanych w żyłach 
powrotnych płyną prądy nagrzewające kable, co zmniejsza obciążalność długotrwałą linii.

Lepszym sposobem eliminacji wspomnianych napięć indukowanych jest krzyżowanie żył powrotnych kabli (cross-
bonding). Linię kablową dzieli się na trzy sekcje (lub wielokrotność trzech sekcji) i łączy żyły powrotne jak na rysunku 7.

Rys. 7. Krzyżowanie żył powrotnych kabli wysokiego napięcia

Fig. 7. Cross-bonding of the sheaths of high voltage cables

Pozwala to zredukować napięcia indukowane na końcu linii kablowej (rys. 8). W układzie trójkąta równobocznego 
teoretycznie jest możliwa idealna kompensacja napięć, co pozwoliłoby uzyskać napięcie wypadkowe równe zero. 
Z zasady nie jest to możliwe przy ułożeniu kabli w układzie płaskim. Poza tym w praktyce zawsze istnieje pewna 
niesymetria ułożenia kabli, np. w przepustach lub przy zmianie kierunku linii kablowej.

L1

L2

L3

sekcja 1 sekcja 2 sekcja 3
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UL1
UL2

UL3

Up Rys. 8. Kompensacja napięć indukowanych przy krzyżowaniu żył powrotnych

Fig. 8. Sheath voltages reduction due to cross-bonding

Należy też pamiętać, że w miejscach przepleceń żył powrotnych może występować zagrożenie porażeniowe (rys. 9).

Rys. 9. Napięcia żył powrotnych względem ziemi na końcach sekcji – układ płaski

Fig. 9. Sheath voltages to earth – flat formation

W przypadku zastosowania jednostronnego uziemienia, nieuziemiony koniec linii powinien być odpowiednio 
zabezpieczony przez dotykiem i oznakowany. Ocena zagrożenia porażeniowego powodowanego przez napięcia 
indukowane przy jednostronnym uziemieniu kabla w zasadzie sprowadza się do pomiaru napięć dotykowych, czyli 
napięcia pomiędzy żyłą powrotną kabla a ziemią. Podobne badania mogą być wymagane w miejscach przepleceń 
żył powrotnych. 

7. KONTROLA INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ 

7.1. Zasady ogólne

Przystępując do kontroli instalacji uziemiającej linii wysokiego napięcia należy się zapoznać z projektem instalacji 
uziemiającej oraz, podczas badań okresowych, z protokołami poprzednich badań.

Zakres kontroli instalacji uziemiającej zależy od tego, czy jest ona dokonywana w ramach badań odbiorczych, 
czy okresowych (eksploatacyjnych). Podczas badań odbiorczych, przy oddawaniu obiektu do użytku oraz  
po przebudowie, należy:

 • przeprowadzić oględziny przewodów uziemiających i ich połączeń oraz w miarę możliwości – uziomów 
(odbiór częściowy), 

 • sprawdzić przekroje poprzeczne elementów uziomów i przewodów uziemiających,
 • sprawdzić ciągłość połączeń uziemiających,
 • przeprowadzić pomiar rezystancji uziemienia,
 • przeprowadzić pomiar napięć dotykowych spodziewanych i/lub napięć dotykowych rażeniowych.

U

L

napięcie
na końcu
sekcji 1

napięcie
na końcu
sekcji 2

napięcie
na końcu
kabla

kable skrajne

kabel środkowy
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Zgodnie z aktualnymi przepisami [17] kontrola okresowa powinna odbywać się nie rzadziej niż co 5 lat i w praktyce 
obejmuje:

• oględziny, w tym głównie sprawdzenie stanu i stopnia skorodowania przewodów uziemiających,
• sprawdzenie ciągłości połączeń uziemiających,
• pomiar rezystancji uziemienia,
• pomiar napięć dotykowych spodziewanych i/lub napięć dotykowych rażeniowych.

Zaleca się odkopanie i oględziny miejsc wprowadzenia przewodu uziemiającego do ziemi i połączenia z uziomem [3]. 
Przy badaniach eksploatacyjnych bardzo ważne jest porównanie wyników z wynikami poprzednich badań. Różnice 
w wynikach mogą sugerować postępującą degradację instalacji uziemiającej. Podczas kontroli należy zweryfikować 
poprawność wykonania uzupełniających środków ochrony przeciwporażeniowej (uziomów wyrównawczych, 
środków zwiększających rezystancję wierzchniej warstwy gruntu).

7.2. Pomiary rezystancji uziemienia

Pomiar rezystancji uziemienia może być wykonany różnymi metodami. W postanowieniach normy PN-EN 50341-
1:2013-03E [8] są podane przykłady metod pomiarowych odpowiednich dla linii wysokiego napięcia. Należą do nich:

• Metoda spadku napięcia, czyli klasyczna metoda trójelektrodowa z wykorzystaniem typowego miernika
rezystancji uziemienia. wymaga się, aby częstotliwość zastosowanego napięcia przemiennego nie
przekraczała 150 Hz. Badany uziom, sonda napięciowa i sonda prądowa powinny znajdować się
w linii prostej możliwie w znacznej odległości od siebie. wymaga się, aby odległość sondy napięciowej
od uziomu badanego była co najmniej 2,5-krotnie większa od największego wymiaru terenu zajętego
przez uziom (odniesionego do kierunku pomiaru), ale nie mniejsza niż 20 m, a odległość sondy prądowej
co najmniej 4-krotna, ale nie mniejsza niż 40 m. Metoda ta nadaje się do uziomów o stosunkowo
niewielkich rozmiarach. Dla mało rozległych układów uziomowych dopuszcza się małe wartości prądu
pomiarowego i mniejsze odległości sondy napięciowej i sondy prądowej od badanego uziemienia.
Należy jednak wyeliminować wpływ napięć zakłócających na wynik pomiaru.

• Metoda pomiaru prądem o wysokiej częstotliwości. Częstotliwość prądu pomiarowego powinna być
na tyle duża, aby nie było konieczności odłączania przewodów odgromowych. Przy dostatecznie dużej
częstotliwości wyeliminowany jest wpływ uziemień innych słupów.

• Metoda wielkoprądowa. Metoda stosowana do pomiaru rezystancji uziemienia rozległego układu
uziemiającego, który tworzą np. uziemienia linii połączone przewodem odgromowym lub rurociąg
połączony galwanicznie z uziemieniem słupa. Jako źródło prądu pomiarowego wykorzystuje się
np. zespół spalinowo-elektryczny. Częstotliwość prądu pomiarowego powinna być zbliżona do sieciowej.
Nie należy odłączać od uziomu przewodów odgromowych oraz żył powrotnych kabli. Sonda prądowa
i sonda napięciowa powinny znajdować się w znacznej odległości od badanego układu uziemiającego,
nawet kilka kilometrów.

W liniach o napięciu 110 kV, 220 kV i 400 kV pomiar rezystancji uziemienia zaleca się wykonać metodą udarową – linie 
te są wyposażone w przewód (przewody) odgromowy. Prądy piorunowe charakteryzują się bardzo dużą stromością 
narastania wynoszącą np. 100 kA/μs [19]. Przy tego typu przebiegach prądu należy uwzględniać indukcyjne spadki 
napięcia wzdłuż uziomów. Efektywną długość lu uziomu prostego można wyznaczyć [19] z następującego wzoru:

 , (5)

gdzie

Tcz  – czas trwania czoła udaru, 

ρs – rezystywność gruntu,

Lj – indukcyjność jednostkowa uziomu (1÷2 μH/m).
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Zakładając, że czas trwania czoła udaru wynosi 4 μs, indukcyjność jednostkowa 2 μH/m, a rezystywność gruntu  
100 Ωm, efektywna długość uziomu będzie równa 22 m. Przy rezystywności gruntu równej 500 Ωm efektywna długość 
uziomu wzrośnie do 50 m. Oznacza to, że w pozostała części uziomu w zasadzie nie bierze udziału w odprowadzaniu 
prądu do ziemi. dzięki temu nie ma konieczności odłączania na czas pomiaru przewodów uziemiających od słupa. 
Sąsiednie uziomy połączone galwanicznie poprzez linkę odgromową nie biorą znaczącego udziału w odprowadzaniu 
prądu do ziemi i nie wpływają na wynik pomiaru.

7.3. Pomiary napięć dotykowych spodziewanych i napięć dotykowych rażeniowych

Pomiary napięć dotykowych spodziewanych i napięć dotykowych rażeniowych powinny być wykonane zgodnie  
ze schematem przedstawionym na rysunku 10. 

Rys. 10. Schemat układu do:

a) pomiaru napięcia dotykowego spodziewanego i napięcia dotykowego rażeniowego między urządzeniem i stanowiskiem,

b) wymuszania prądu pomiarowego podczas pomiaru napięć dotykowych.

R – rezystor modelujący rezystancję ciała człowieka, 

Ri – rezystor ograniczający prąd pomiarowy,

Sp – sonda prądowa

Fig. 10. Schematic diagram for:

a) prospective touch voltage and effective touch voltage measurement between high-voltage device and standing point,

b) forcing measurement current during the measurement.

R – resistor emulating human body resistance, 

Ri – resistor limiting the measurement current,

Sp – current probe

Elektroda ES odwzorowująca styczność stóp z podłożem powinna mieć powierzchnię 400 cm2 i być dociśnięta siłą 
co najmniej 500 N. Umieszczona powinna być w odległości 1 m od części przewodzącej dostępnej. Pod elektrodą 
pomiarową umieszczoną na betonie lub na wyschniętym gruncie należy położyć mokrą tkaninę lub zmoczyć 
podłoże wodą. Rezystor modelujący rezystancję ciała człowieka powinien mieć rezystancję R = 1000 Ω. Elektroda ER 
odwzorowująca styczność ręki z częścią przewodzącą, powinna umożliwiać przebicie farby pokrywającej tę część. 
Jeżeli część przewodząca jest pokryta warstwą elektroizolacyjną o atestowanych parametrach, to nie przebija się jej. 
Woltomierz powinien mieć rezystancję wewnętrzną nie mniejszą niż 100 kΩ. W obwodzie rezystora modelującego 
rezystancję ciała człowieka znajduje się łącznik W. Jeżeli jest on otwarty,  to mierzy się napięcie dotykowe spodziewane, 
natomiast po jego zamknięciu - napięcie dotykowe rażeniowe.  Nie wymaga się sprawdzania napięć krokowych.

ES

500 N

R = 1000 Ω

W

V

1 m

ER

mokra tkanina

a) b)

Ri

A

W

Sp
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dla uzyskania rzeczywistych wartości napięć dotykowych rażeniowych (napięć dotykowych spodziewanych) 
otrzymane wyniki pomiarów należy pomnożyć przez wartość równą ilorazowi rzeczywistego prądu uziomowego  
i prądu uziomowego wymuszanego podczas pomiarów, według następującej zależności: 

 ,                                                                                         (6)

gdzie:
UT  – napięcie dotykowe rażeniowe,
UTM – zmierzona wartość napięcia dotykowego rażeniowego,
IE  – wartość prądu uziomowego podczas rzeczywistego zwarcia,
IEM – wartość prądu uziomowego wymuszona na czas pomiarów.

Jeżeli nie uwzględnia się dodatkowych rezystancji, to zamiast elektrody pomiarowej można zastosować pręt wbity  
na głębokość co najmniej 20 cm. dla szacunkowej oceny, czy nie została przekroczona wartość napięcia dotykowego, 
można wykonać pomiar woltomierzem o dużej rezystancji wewnętrznej, wbijając pręt na głębokość 10 cm.  
Jeżeli pomiar ten wykaże przekroczenie napięcia dotykowego, to należy wykonać pomiar dokładny przy zastosowaniu 
układu omówionego wcześniej.

8. PRZYKŁAD OCENY SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W LINII 15 KV

dana jest linia napowietrzna 15 kV w sieci o kompensacji ziemnozwarciowej. W sieci tej prąd resztkowy nie przekracza 
wartości 30 A, a czas trwania zwarcia 5 s. Należy ocenić poprawność wykonania instalacji uziemiającej przy wybranych 
słupach wiedząc, że wartość rezystancji uziemienia uzyskana z pomiarów wynosi, jak w tablicy 4.

tabl. 4. Dane o lokalizacji słupów i wartości rezystancji uziemienia w linii 15 kV
table 4. localization of the towers of 15 kV overhead lines and their resistance to earth value

Nr 
słupa

Wartość rezystancji 
uziemienia słupa [Ω]

Lokalizacja słupa Uwagi

  1 R1 = 9 teren leśny ---
10 R10 = 10 przy działce rekreacyjnej ---
20 R20 = 6 w pobliżu drogi publicznej zainstalowane ograniczniki przepięć

Ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupów linii średniego napięcia jest stosunkowo prosta, gdyż  
z reguły uziemienie słupa nie ma galwanicznego połączenia z innymi słupami, np. poprzez linkę odgromową bądź 
płaskownik pogrążony w ziemi. Znając wartość rezystancji uziemienia słupa i prąd resztkowy, który jest jednocześnie 
prądem uziomowym, można wyznaczyć napięcie uziomowe.

W przypadku sieci o kompensacji ziemnozwarciowej czas przepływu prądu może być stosunkowo długi.  
Jeżeli jednak automatyka zabezpieczeniowa skutecznie wykrywa doziemienie i wyłącza uszkodzoną linię, to można 
uznać, że następuje wyłączenie zasilania w rozumieniu normy [8] i przy słupie nr 1, który znajduje się w miejscu  
o sporadycznym przebywaniu ludzi, nie ma konieczności sprawdzania napięć uziomowych i napięć dotykowych. 
Napięcia uziomowe powinny być sprawdzane w przypadku słupów nr 10 i 20. Wartości napięć uziomowych  
dla wszystkich słupów przedstawiono w tablicy 5. 

tabl. 5. Napięcia uziomowe przy poszczególnych słupach rozpatrywanej linii 15 kV
table 5. earth potential rise for particular towers of 15 kV overhead lines

Nr słupa Wartość rezystancji 
uziemienia słupa [Ω]

Prąd uziomowy
[A]

Napięcie uziomowe
[V]

  1 R1 = 9 30 270
10 R10 = 10 30 300
20 R20 = 6 30 180
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Słup nr 10 znajduje się przy działce rekreacyjnej, a więc należy sprawdzić, czy wartość napięcia uziomowego  
nie przekracza dwukrotnej wartości największego dopuszczalnego napięcia dotykowego. Z uwagi na to, że na 
tym terenie ludzie mogą chodzić boso, należy się kierować podstawową krzywą Ud1 z rysunku 2. W podanej sieci  
o kompensacji prądu ziemnozwarciowego prąd może płynąć przez 5 s, przyjęto więc największe dopuszczalne
napięcie dotykowe Ud1 = 80 V. Napięcie uziomowe przy słupie nr 10 wynosi 300 V, a więc przekracza wartość 
dopuszczalną równą 2Ud1 = 160 V i konieczne jest sprawdzenie napięć dotykowych rażeniowych wokół słupa. Można 
też zalecić zmniejszenie rezystancji uziemienia słupa do wartości około 5,3 Ω, aby przy prądzie uziomowym równym 
30 A napięcie uziomowe nie przekraczało wartości 30 x 5,3 ≈ 160 V.

Słup nr 20 znajduje się w pobliżu drogi publicznej, co pozwala korzystać z krzywej Ud2 na rysunku 2. Największe 
dopuszczalne napięcie dotykowe wynosi więc Ud2 = 160 V, czyli napięcie uziomowe przy tym słupie nie powinno 
przekraczać wartości 2Ud2 = 320 V. Napięcie uziomowe wynosi 180 V, a więc ochronę przeciwporażeniową można 
uznać za skuteczną. 

Ze względu na ochronę przeciwprzepięciową rezystancja uziemienia słupa nr 20 nie powinna przekraczać 10 Ω,  
co jest spełnione.

9. WNIOSKI

Aktualna norma PN-EN 50341-1:2013-03E nie wprowadza istotnych zmian w zakresie ochrony przeciwporażeniowej 
w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięcia. Z punktu widzenia ochrony 
przeciwporażeniowej wymagania stawiane instalacji uziemiającej słupów linii napowietrznej wysokiego napięcia 
zależą od ich umieszczenia. W przypadku słupów znajdujących się w miejscach, w których rzadko przebywają ludzie, 
a w linii zapewniono wyłączanie zwarcia doziemnego, ze względu na ochronę przeciwporażeniową nie określa 
się największych dopuszczalnych napięć dotykowych. Wartości tych napięć określa się dla słupów umieszczonych  
w miejscach gdzie mogą często przebywać ludzie np. przy drogach publicznych, posesjach prywatnych, parkach.  
W przypadku linii kablowych należy przeanalizować zagrożenie porażeniowe pochodzące od napięć indukowanych 
w żyłach powrotnych kabli.
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Pytanie 1

Odbiorca potrzebuje dwustronnego zasilania. Otrzymuje warunki na zasilanie: jedno ze stacji zasilającej sieć  
o układzie TN, a drugie ze stacji zasilającej sieć o układzie TT. Jak to wykonać?

Odpowiedź 

W pytaniu brakuje podstawowych informacji o odbiorcy i jego instalacji: czy instalacja odbiorcza istnieje i jaki ma 
układ, czy dopiero ma być projektowana, ile wynosi moc przyłączeniowa. Nie ma też wzmianki o wymaganiach 
operatora sieci odnośnie do procedury przełączania zasilania. Przy tak skąpych informacjach można tylko wstępnie 
podać dwa możliwe rozwiązania poprawne merytorycznie.

wariant 1. Instalacja odbiorcy już istnieje i ma układ TT, a zatem może być bez przeszkód zasilana zarówno z układu 
TT, jak i z układu TN (jako wyspa TT w układzie TN). 

wariant 2. Instalacja odbiorcy ma układ TN albo tak jest projektowana, bo zasilanie podstawowe pochodzi z sieci 
TN. W takim przypadku nie może być ona galwanicznie połączona z siecią TT w celu zasilania rezerwowego, bo 
ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu) przez samoczynne wyłączanie zasilania 
byłaby nieskuteczna, a to z powodu wielokrotnego zwiększenia impedancji pętli zwarciowej L-PE. Zasilanie awaryjne 
z układu TT powinno odbywać się z oddzieleniem galwanicznym, przez zainstalowany na stałe transformator 
oddzielający (izolacyjny) o grupie połączeń najlepiej YNzn5. Z punktu neutralnego uzwojenia połączonego w zygzak 
byłby wyprowadzony i uziemiony przewód PEN układu TN. W roli uziemienia wystarczy uziom fundamentowy 
obiektu budowlanego. Takiej stacji transformatorowej i takiej instalacji odbiorczej, o zasięgu ograniczonym do 
pojedynczego obiektu, nie dotyczą wymagania normy N SEP-001.

W każdym z wariantów instalacji odbiorczej (TT i TN) może być ona zasilana z sieci rozdzielczej o tym samym 
układzie lub z sieci o drugim z tych układów, co daje cztery możliwe kombinacje zestawione w tablicy 1. Na ogół 
nie sprawia trudności poprawne wykonanie połączeń torów głównych w zależności od zastosowanego sposobu 
przełączania zasilania, natomiast wątpliwości dotyczą raczej połączeń ochronnych i wyrównawczych. W tablicy 1 
przedstawiono w sposób możliwie najprostszy, jak te połączenia powinny wyglądać w określonym stanie pracy. 
Oczywiście operacja przełączania zasilania nie powinna wymagać żadnych uprzednich zmian w układzie połączeń 
przewodów ochronnych PE ani przewodów wyrównawczych PBE. Przełącznik zasilania należy zatem umieścić  
w takim miejscu (po prawej części każdego rysunku), aby − stosownie do źródła zasilania − połączenia ochronne 
i wyrównawcze w instalacji o układzie TT były zgodne z górnymi rysunkami (1a i 1b) w tablicy 1, a w instalacji  
o układzie TN − z dolnymi rysunkami (2a i 2b).

Coexistence of TN and TT systems
Abstract: There is a need to connect the adjacent LV distribution networks for the purpose of  emergency power supply or for the duration 
of maintenance and repair. If these networks are different, e.g. TN and TT, they may not always be directly connected. The paper presents 
possible solutions in several real situations indicated by readers.

Streszczenie: Dla celów zasilania awaryjnego albo na czas prac konserwacyjnych bądź remontowych zachodzi potrzeba łączenia 
sąsiadujących sieci niskiego napięcia. Jeżeli są to sieci o niejednakowym układzie, np. TN i TT, to łączenie bezpośrednie nie zawsze jest 
możliwe. Przedstawiono dopuszczalne rozwiązania w sytuacjach rzeczywistych, o które pytali czytelnicy.

Keywords: directly connecting LV distribution networks, TN system, TT system, protection against electric shock

Słowa kluczowe: bezpośrednie łączenie sieci rozdzielczych, układ TN, układ TT, ochrona przeciwporażeniowa

Współistnienie układów TN oraz TT
Odpowiedzi na pytania czytelników 

dr inż. edward MUSIAŁ
Politechnika Gdańska, e-mail: edmus@wp.pl
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tablica 1. Główne połączenia wyrównawcze w zależności od rozpatrywanego wariantu zasilania 
table 1. Main equipotential bonding depending on the power supply variant

Instalacja 
odbiorcza  
o układzie

Zasilanie z sieci o układzie

TT TN

TT

wariant 1

TN

wariant 2

L − przewody skrajne obwodów zasilających (L1, L2, L3 w przypadku zasilania trójfazowego), Z − złącze instalacji odbiorczej,
GSW − główna szyna wyrównawcza, CPO − części przewodzące obce

Operator sieci rozdzielczej zapewne będzie wymagał, aby przełączanie zasilania (nawet próbne) odbywało się  
z przerwą, podczas której odbiory nie są połączone z żadnym ze źródeł. Wynikają stąd określone wymagania 
odnośnie do automatyki przełączania SZR (ang. automatic transfer switch, ATS), a w razie ręcznego przełączania źródeł 
zasilania − przełącznik powinien być 3-położeniowy (I-0-II) z wyraźnym położeniem pośrednim (0), kiedy instalacja 
odbiorcza jest odcięta od obu źródeł. Taki samoczynny bądź ręczny przełącznik zasilania ma angielską nazwę open 
transition transfer switch (OTTS) albo break before make transfer switch.

Pytanie 2 

Sąsiadują ze sobą sieć TN i sieć TT. W sytuacjach awaryjnych bądź przy pracach remontowych łączy się te układy  
w szafce kablowej. Czy to jest prawidłowe postępowanie?

Odpowiedź

Problem jest podobny jak poruszony w pytaniu 1. Podczas awarii zasilania podstawowego lub w czasie planowego 
przeglądu bądź remontu urządzeń zasilających sieć o układzie TT można ją doraźnie zasilać z sąsiedniej sieci  
o układzie TN. Instalacje odbiorcze stają się wtedy wyspami TT w sieci TN, zachowując na niezmienionym poziomie 
skuteczność i niezawodność ochrony przez samoczynne wyłączanie zasilania. dawniej dopuszczano to pod 
warunkiem, że w instalacjach o układzie TN są wykonane połączenia wyrównawcze główne, ale to zastrzeżenie  
w dużym stopniu zdezaktualizowało się i zostało wycofane.

Natomiast sytuacja odwrotna, bezpośrednie (bez oddzielenia galwanicznego) zasilanie z sieci o układzie TT 
obwodów sieci oraz instalacji o układzie TN, zagrażałaby skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączanie 
zasilania w instalacjach o układzie TN. Pętla zwarcia L-PE przestaje być metaliczna, złożona z przewodów, prąd 
przy zwarciu L-PE jest wielokrotnie mniejszy, na ogół za mały do pobudzenia zabezpieczeń nadprądowych.  
W obwodach bez wyłączników różnicowoprądowych nie można liczyć na samoczynne wyłączenie zasilania. 
Natomiast dopuszczalne jest na czas robót doraźne łączenie obu układów przez przewoźny transformator 
oddzielający (izolacyjny) o cechach, jak wyjaśnione w odpowiedzi na pytanie 1.

1a

2b2a

1b
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Pytanie 3 

Dla odbiorcy o dużym zapotrzebowaniu na moc buduje się stację transformatorową przystosowaną do zasilania 
sieci o układzie TN. Do tej stacji ma być przyłączonych wielu drobnych odbiorców zasilanych dotychczas z sieci TT. 
Jak to zrealizować bez dużych nakładów?

Odpowiedź 

W pytaniu nie ma ani słowa o stanie technicznym instalacji „drobnych odbiorców”. To, że były one dotychczas 
zasilane z sieci o układzie TT nie oznacza, że one same mają układ TT, tzn. że mają rozprowadzony przewód ochronny 
PE, uziemiony w obrębie posesji, no i − wyłączniki różnicowoprądowe do samoczynnego wyłączania zasilania  
w razie uszkodzenia (izolacji podstawowej). Być może są to instalacje sprzed wielu lat, nieprzystosowane do objęcia 
ochroną przeciwporażeniową dodatkową (ochroną przy uszkodzeniu), czyli są to instalacje pozastandardowe. 

Aktualna klasyfikacja układów sieci i instalacji niskiego napięcia, posługująca się oznaczeniami TN (w tym TN-C, 
TN-S, TN-C-S), TT oraz IT, określa zarówno sytuację części czynnych względem ziemi (T lub I), jak również sposób 
uziemienia części przewodzących dostępnych (N lub T) i tym samym − charakter pętli zwarcia doziemnego (pętla 
metaliczna przewodowa czy pętla zamykająca się przez ziemię). W przypadku układów prądu przemiennego 
ta klasyfikacja dotyczy obwodów o napięciu znamionowym przekraczającym 50 V, a nieprzekraczającym 1000 V. 
Nie dotyczy ona zatem obwodów bardzo niskiego napięcia ELV (ang. extra-low voltage) ani obwodów wysokiego 
napięcia. Błędem jest zatem, co niekiedy się spotyka, zaliczanie do układu IT obwodu SELV o napięciu 24 V albo sieci 
6 kV o izolowanym punkcie neutralnym, chociaż w obydwu przypadkach żadna część czynna nie jest uziemiona.

Należy też pamiętać, że nieodłącznym elementem każdego ze wspomnianych układów (TN, TT, IT) jest uziemiony 
przewód ochronny PE bądź przewód o łączonych funkcjach (PEN, PEL, FPE…) spełniający m.in. funkcję ochronną, 
traktowaną w takim przypadku jako priorytetową.

do żadnego z aktualnych układów − ani TN, ani TT, ani IT − nie można zatem zaliczać niskonapięciowej instalacji 
prądu przemiennego, która nie ma uziemionego przewodu ochronnego, spełniającego określone warunki. Można 
zatem wyróżnić dwie następujące sytuacje.

a) Instalacje  „drobnych odbiorców”  mają układ tT
Każda z tych instalacji może być zasilana jak dotychczas i stać się wyspą tt w sieci tN. W takiej sytuacji 
wprowadzony z zewnątrz do złącza przewód ochronno-neutralny PEN sieci TN powinien być od tego miejsca 
traktowany jako przewód neutralny N, nie spełniający funkcji ochronnej (rys. 1b w tablicy 1). Powinien być zatem 
oznaczony barwą niebieską (do niedawna wymagano barwy jasnoniebieskiej). Natomiast sieć rozdzielcza powinna 
być tak zbudowana (nowa) lub tak zmodernizowana (istniejąca), a przyłącze i złącze powinny być tak wykonane, 
aby dowolny odbiorca z instalacją TT mógł zmienić jej układ na TN od razu lub w przyszłości. Taka zmiana powinna 
być preferowana przez operatora i odbiorcy powinni być do niej zachęcani. Poza zwykłymi kosztami przełączania 
odbiorców trudno się tu dopatrzyć dodatkowych nakładów. Niedawno w całej Austrii przeprowadzono taką 
operację, o czym więcej w „Podsumowaniu” niniejszych odpowiedzi.

b) Instalacje  „drobnych odbiorców”  są pozastandardowe

Jest w kraju wiele pozostałości przebrzmiałej techniki, wieloletniej beztroski i bylejakości, jest wiele instalacji bez 
przewodu ochronnego PE, z przewodami o skruszałej lub w inny sposób nadwerężonej izolacji i niewłaściwymi, 
iluzorycznymi zabezpieczeniami. Niekiedy są to owoce wielokrotnych przeróbek dokonywanych przez domorosłych 
majstrów. I to powinno budzić niepokój, również operatorów sieci rozdzielczej, dokonujących przełączenia.  
Czy i w jakim stopniu mogą albo powinni oni oddziaływać na odbiorców, nakłaniać czy wręcz zmuszać ich do 
naprawy bądź wymiany instalacji, to ważny problem prawny, ekonomiczny i nawet społeczny, ale nie techniczny 
sensu stricto. Zasadność techniczna nie budzi wątpliwości.

Z technicznego punktu widzenia samo przełączenie zasilania z sieci TT, z przewodami L1, L2, L3, N na zasilanie z sieci 
TN, z przewodami L1, L2, L3, N (bo przewód PEN sieci rozdzielczej staje się przewodem N od złącza takiej instalacji) 
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nie wprowadza żadnej zmiany w obrębie instalacji odbiorczej. Identycznie jest w przypadku zasilania jednofazowego 
przewodami L, N. Tym bardziej nie ma mowy o dokonaniu zmiany zasadniczej, która znosiłaby możliwość 
odwołania się do zasady ochrony zastanej.

Pytanie 4 

Przy rozbudowie infrastruktury nowa sieć oświetleniowa ma być zasilana z rozdzielnicy oświetleniowej o układzie  
TN-S, wyposażonej w wyłączniki różnicowoprądowe. Do tej sieci mają być przyłączone fragmenty sieci 
oświetleniowych o układzie TN-C i TT. Jak sobie z tym poradzić?

Odpowiedź 

Nie da się na to pytanie odpowiedzieć rzeczowo, zrozumiale i przekonująco bez wyjaśnienia pewnych prawd 
elementarnych, które − jak wiele na to wskazuje − w Polsce nie są szerzej znane i rozumiane:

1)  Norma Hd 60364 ma wprawdzie zastosowanie do drobnych instalacji oświetlenia zewnętrznego, np. wejścia czy 
otoczenia budynku, które są zasilane z jego ogólnej instalacji elektrycznej, ale ta norma nie dotyczy publicznych 
sieci oświetlenia ulic i innych dróg, co wyraźnie jest napisane w punkcie 11.3e) jej arkusza 60364-1 [4]. 

2)  W publicznych sieciach oświetlenia ulicznego/drogowego należy wyraźnie odróżniać dwie części składowe, 
którym stawia się różne wymagania:

a)  sieć rozdzielcza oświetlenia ulicznego/drogowego albo sieć rozdzielcza publiczna − od głównej rozdzielnicy 
oświetlenia do skrzynki przyłączowej słupów, 

b)  instalacja odbiorcza (urządzenie odbiorcze, punkt świetlny) − od zacisków wyjściowych zabezpieczenia  
w skrzynce przyłączowej słupa do oprawy oświetleniowej bądź opraw oświetleniowych włącznie.

3)  W odniesieniu do instalacji odbiorczych na słupach właściwe są wymagania normy Hd 60364 w pełnym zakresie, 
obejmującym zabezpieczenia nadprądowe, ochronę przeciwporażeniową i inne aspekty. 

4)  W odniesieniu do wszelkich kablowych i napowietrznych sieci rozdzielczych, norma Hd 60364 odsyła do 
właściwych dokumentów normatywnych albo sugeruje przykładowe wymagania, łagodniejsze niż w przypadku 
instalacji odbiorczych. To odstępstwo odnosi się również do sieci rozdzielczych oświetlenia ulicznego bądź 
drogowego i dotyczy zwłaszcza wymaganego czasu samoczynnego wyłączania zasilania w przypadku zwarcia 
L-PE przed zabezpieczeniem w skrzynce przyłączowej słupa. Z zestawienia postanowień Uwagi 1 do 411.3.2.1 
oraz 411.3.2.3 i 411.3.2.4 normy [5] wynika, że akceptuje się czas wyłączania większy niż 5 s przy zasilaniu z sieci 
TN i większy niż 1 s przy zasilaniu z sieci TT. Graniczną wartość dopuszczalną wyznaczają wtedy cieplne skutki 
zwarcia.

Odnosząc się do treści pytania można stwierdzić, co następuje. Nie ma przeszkód, aby z sieci rozdzielczej oświetlenia 
ulicznego o układzie TN-S zasilać fragment sieci oświetleniowej o układzie TT, traktując go jako wyspę TT w sieci 
TN. Wcześniejszego, zastanego stanu ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej (ochrony przy uszkodzeniu) w tym 
fragmencie sieci to nie pogorszy, a czy wcześniej był on zadowalający, to osobna sprawa, o której w pytaniu nie ma 
wzmianki. 

Natomiast nie jest dopuszczalne zasilanie z sieci oświetleniowej o układzie TN-S starego fragmentu sieci 
oświetleniowej o układzie TN-C, bo to oznaczałoby postawienie sprawy na głowie, odwrócenie prawidłowej 
struktury TN-C-S w jej absurdalną karykaturę TN-S-C albo TN-C-S-C. Raz rozdzielonych przewodów PE i N układu 
TN pod żadnym pozorem nie wolno ponownie połączyć. Likwiduje to bowiem korzyści z wcześniejszego 
rozdzielenia i tworzy − sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej − chaotyczne połączenia o nieprzewidywalnych 
konsekwencjach.

Odnosząc się nadal do treści pytania, trzeba z naciskiem podkreślić, że w poprawnie zaprojektowanej 
sieci rozdzielczej oświetleniowej o układzie TN-S wyłączniki różnicowoprądowe są zbędne, co więcej − są 
niepożądane, a użycie wyłączników wysokoczułych (I∆n = 30 mA) jest karygodnym błędem ze względu na ryzyko 
zbędnych zadziałań. Obecnie w świecie wyłączniki różnicowoprądowe są ledwie tolerowane w starych sieciach 
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oświetleniowych o układzie TT ze słupami, których wyposażenie elektryczne (skrzynka przyłączowa, oprawa 
oświetleniowa) ma klasę ochronności I. Są ledwie tolerowane, bo jeśli taką sytuację się zastaje, to zabezpieczenia 
nadprądowe na ogół nie gwarantują samoczynnego wyłączenia zasilania przy uszkodzeniu i wyjściem ratunkowym 
jest wprowadzenie wyłączników różnicowoprądowych niskoczułych (I∆n = 0,1÷0,5 A). Układu TT w nowych 
sieciach rozdzielczych oświetlenia ulicznego nie należy stosować właśnie dlatego, by uniknąć instalowania w nich 
wyłączników różnicowoprądowych.

Jest znacznie prostsze rozwiązanie pozwalające ominąć wszelkie łamigłówki, o których wyżej mowa. Wystarczy sieć 
oświetleniową tak wykonać, aby nie był w niej potrzebny przewód ochronny PE, a nawet więcej – by przyłączanie 
przewodu ochronnego do przewodzących słupów, jeśli takie zastosowano, było zabronione. Takie wykonanie 
jest od kilkunastu lat usilnie zalecane za granicą, a w wielu krajach jest jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem [2]  
w instalacjach nowych bądź modernizowanych. Kilka lat temu dEPAGNE, wielka francuska firma specjalizująca 
się w instalacjach oświetlenia publicznego, informowała1), że wprawdzie w istniejących sieciach przeważają słupy 
z wyposażeniem klasy ochronności I, ale w sieciach zbudowanych w ostatnich pięciu latach dominują słupy  
z wyposażeniem klasy ochronności II. Aktualne francuskie warunki techniczne przetargów na wykonanie sieci 
oświetlenia publicznego [7], dopuszczają tylko takie wykonanie (Les luminaires posés sont obligatoirement de classe 
II2)). Podobne wymagania występują powszechnie w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci oświetlenia 
ulicznego w Niemczech, np.: Es sind nur Betriebsmittel (Leuchten/Sicherungskasten) in der Schutzklasse II zullässig3) [6]. 
Austriacki ekspert ds. oświetlenia ulicznego wśród kryteriów jakości opraw oświetleniowych wymienia (rys. 2) klasę 
ochronności II i tylko tę klasę [1].

 tragende teile aus Metall (Części nośne z metalu)

 Gehäuse aus Aluminium Druckguss (Obudowa z aluminium odlewanego ciśnieniowo)

 Schutzart mind. IP 65 (Stopień ochrony co najmniej IP 65)

 liegendes leuchtmittel (Źródło światła usytuowane poziomo)

 Schutzklasse II (Klasa ochronności II)

 werkzeugloses Öffnen der  leuchte (Otwieranie oprawy bez użycia narzędzia)

 werkzeugloser tausch des Vorschaltgerätes bzw. treiberelektronik leD-Modul  
      (Wymiana zasilacza LED bądź statecznika bez użycia narzędzia)

 Automatische Spannungsunterbrechung bei Öffnen der leuchte  
      (Samoczynne odłączanie spod napięcia przy otwieraniu oprawy)

 
Rys. 1. Kryteria jakościowe dla opraw oświetleniowych do oświetlenia ulicznego [1]

Fig. 1. Quality criteria for luminaires for road and street lighting

Przechodząc do szczegółów rozwiązania przestrzec trzeba, że sam słup oświetleniowy nie jest urządzeniem 
elektrycznym i wobec tego nie należy mu przypisywać klasy ochronności I bądź II. Ta klasyfikacja dotyczy 
urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie słupa, czyli przede wszystkim opraw oświetleniowych, skrzynek 
przyłączowych oraz przewodów połączeniowych we wnętrzu słupa. Wszystkie te elementy powinny mieć izolację 
podwójną lub równoważne wykonanie, kwalifikujące je do standardu klasy ochronności II. Jest na rynku bogaty 
asortyment opraw oświetleniowych oraz skrzynek przyłączowych klasy ochronności II, którą gwarantuje producent. 
Za wykonanie innych elementów wyposażenia słupa odpowiada firma montażowa. Wszelkie połączenia powinny 
być wykonane przewodami o izolacji wzmocnionej. Przewody kabelkowe o dwóch warstwach izolacyjnych 
(izolacja żył + powłoka) w zasadzie wystarczają, ale − poza połączeniami wewnętrznymi w obudowie skrzynki 
przyłączeniowej i w oprawie oświetleniowej − lepiej wciągnąć je do giętkich rur izolacyjnych. Wzdłuż wysokości 
słupa przewody powinny być tak mocowane, aby nie przenosiły naprężeń na zaciski ani na przepusty oprawy. Zaleca 
się, aby napięcie znamionowe przewodów było wyższe od napięcia roboczego instalacji o jeden, a nawet o dwa 
1)  http://www.depagne.fr/produitSimple/les-cand%C3%A9labres-de-classe-1-2
2)  Obowiązuje instalowanie opraw oświetleniowych klasy ochronności II.
3)  Dopuszcza się tylko wyposażenie (oprawy oświetleniowe, skrzynki zabezpieczeniowe) klasy ochronności II.
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stopnie znormalizowanych wartości. Napięcie znamionowe przewodów zapłonowych lamp wyładowczych należy 
dobierać według zaleceń producenta oprawy. Ważnym kryterium jakości montażu jest sposób wprowadzenia 
przewodów sieci rozdzielczej do wnętrza słupa w sposób wykluczający możliwość zwarcia z przewodzącym słupem, 
jeśli taki został użyty.

Podsumowanie 

To, że w wielu polskich miastach i na innych obszarach publiczne sieci rozdzielcze TN sąsiadują z sieciami 
TT, komplikuje możliwości wzajemnego rezerwowania zasilania z tych sieci, a także możliwości rozbudowy  
i przełączania odbiorców do innej stacji. Niewiele się czyni, by w końcu wyjść z tego błędnego koła, a co gorsza − 
dochodzi do budowy nowych sieci rozdzielczych TT. Czas pojąć, że w Polsce trzeba jak najszybciej pozbyć się sieci 
rozdzielczych TT, że należy je przekształcić w sieci TN. Przedtem trzeba rozsądnie znowelizować normę N SEP-001,  
by uniknąć zbędnych kosztów takiej modernizacji.

Rys. 2. Nagłówek austriackiego rozporządzenia 
Nullungsverordnung

Fig. 2. Heading of the Austrian regulation  
on TN-system (protective multiple earthing)

Wolne od takich dylematów są kraje, w których dawniej zerowanie było zakazane bądź niezalecane, a po cofnięciu 
tych restrykcji układ TN nie przyjął się na szerszą skalę (Francja, Belgia, Holandia i kraje śródziemnomorskie). W ich 
sieciach publicznych nadal dominuje układ TT. 

Wolna od tego jest Austria, w której Nullungsverordnung, czyli rozporządzenie w sprawie zerowania z 16 września 
1998 r. [8] wymusiło układ TN we wszystkich nowo budowanych sieciach niskiego napięcia oraz doprowadzenie do 
układu TN wszystkich istniejących sieci rozdzielczych, które wcześniej miały układ TT, w terminie do końca roku 2008 
(rys. 3). W pozostałych dwóch krajach z zerowaniem, Niemczech i Szwajcarii, z roku na rok maleje względny udział 
sieci TT, bo sukcesywnie się je eliminuje. Podobną strategię eliminowania sieci TT, rozpisaną na kilka lat, powinni 
przyjąć polscy operatorzy sieci rozdzielczych. Ten postulat ma następujące uzasadnienie.

a) Układ TN gwarantuje większą skuteczność i większą niezawodność ochrony przeciwporażeniowej niż układ TT.
Wobec tego układ tN należy preferować w sieciach rozdzielczych oraz w instalacjach odbiorczych.

b) Z sieci rozdzielczej o układzie TN można zasilać zarówno instalacje odbiorcze o układzie TN, jak również instalacje
o układzie TT (wyspy TT w sieci TN), ale sytuacji tej nie można odwrócić. Nie do pomyślenia jest wyspa TN w sieci
TT. Wobec tego nowo budowane publiczne sieci rozdzielcze − bez wyjątku − powinny mieć układ tN, o czym 
piszę od dawna [3]. 

c) Układ TN, mający jeden wspólny dla całej sieci nn system przewodów ochronnych (PEN i PE) i ich uziemień,
sprzyja tworzeniu zespolonej instalacji uziemiającej (ZIU), która powinna obejmować również uziemienia
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poprzedzającej sieci zasilającej średniego napięcia (SN). W tym celu w stacjach zasilających SN/nn należy 
bezwzględnie preferować uziemienie ochronne urządzeń SN wspólne z uziemieniem roboczym sieci nn. 
Rozdzielenie uziemień powinno być dopuszczalne tylko w przypadkach wyjątkowych i powinno być wnikliwie 
uzasadnione. dzięki utworzeniu zespolonej instalacji uziemiającej znikają problemy związane z wartością 
rezystancji uziemienia podczas projektowania i w czasie eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych. 
Rezystancja uziemienia pojedynczych uziomów jest wtedy bez znaczenia, a i niełatwo byłoby wyjaśnić co to 
pojęcie wtedy miałoby oznaczać.

d) Istniejące sieci rozdzielcze o układzie tt należy przekształcać w sieci o układzie tN przy każdej nadarzającej się
sposobności rozbudowy, przebudowy czy modernizacji. To przekształcanie nie będzie kłopotliwe ani kosztowne,
jeżeli przesadne aktualne polskie wymagania dla sieci TN złagodzi się do poziomu obecnych standardów krajów
z zerowaniem (Niemiec, Austrii i Szwajcarii). dzięki temu znikną na zawsze problemy kłopotliwego sąsiedztwa
sieci TN oraz TT i żałosne próby uzasadniania przeróżnych prowizorycznych rozwiązań, sprzecznych z zasadami
wiedzy technicznej.

e) Przystosowanie instalacji do układu TN i nowych warunków zasilania z układu TN mogłoby się odbywać na
warunkach przyjętych w austriackim rozporządzeniu Nullungsverordnung [8], które już w praktyce zostało
zweryfikowane na terenie całej Austrii:

• Główną	 szynę	wyrównawczą	w	 instalacji	 odbiorczej	należy	połączyć	 z	uziomem	 fundamentowym.	 Jeśli
go nie ma, to należy wykonać uziom sztuczny poziomy o długości nie mniejszej niż 10 m lub  pionowy
o długości nie mniejszej niż 4,5 m. Nie stawia się żadnych wymagań odnośnie do wartości rezystancji
uziemienia.

• Dotychczasowe	przewody	N	o	przekroju	nie	mniejszym	niż	10	mm2 Cu (16 mm2 Al) można wykorzystać jako
przewody PEN po oznaczeniu końcówek barwami zieloną i żółtą.

• Przejście	w	 instalacji	odbiorczej	na	zerowanie	 (układ	TN)	nie	oznacza	zmiany zasadniczej w rozumieniu
przepisów. Oznacza to, że nie ma obowiązku doprowadzenia całej instalacji odbiorczej do stanu zgodności
z aktualnymi normami i przepisami.
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Urządzenia do ograniczania przepięć stosowane w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia wewnątrz obiektów 
budowlanych zawierają co najmniej jeden element nieliniowy „ucinający przepięcie” lub ograniczający jego wartość 
szczytową. Podstawowe informacje o właściwościach typowych urządzeń zawierających elementy nieliniowe 
zestawiono w tabeli 1.

tabela 1. Charakterystyka urządzeń do ograniczania przepięć stosowanych w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia
table 1. Characteristics of surge protective devices used in low-voltage power system

Typ SPd Właściwości 

Ucinający napięcie
duża impedancja przy braku przepięcia, która zmniejsza się gwałtownie w odpowiedzi 
na występowanie udaru napięciowego. Elementy stosowane do ucinania napięcia: 
iskierniki*, ograniczniki gazowane, tyrystory i triaki

Ograniczający napięcie
duża impedancja przy braku przepięcia, która zmniejsza się w sposób ciągły w miarę 
wzrostu prądu udarowego i napięcia. Podstawowe elementy − warystory* i diody 
ograniczające

Kombinowany

Zawiera zarówno element ucinający napięcie, jak i element ograniczający napięcie 
(może napięcie ucinać, ograniczać lub spełniać obie funkcje w zależności od charakteru 
doprowadzonego napięcia, np. poprzez równoległe lub szeregowe połączenie iskiernika 
z warystorem) 

* najczęściej stosowane elementy

W zależności od przeznaczenia SPd powinny być poddane próbom klasy I, II lub III. Urządzenia do 
ograniczania przepięć badane zgodnie z wymogami poszczególnych klas będą w dalszej części opracowania  
nazywane SPd typu 1, 2 lub 3.

Tajemnicze ograniczniki przepięć 
typów B + C   lub   B + C + D

prof. dr hab. inż. Andrzej SOwA
Politechnika Białostocka

Mysterious overvoltage arresters types B + C  or  B + C + D
Abstract: The purpose of SPD (Surge Protective Device) is to protect electric power systems and equipment against lightning induced surges, 
switching surges in power system and direct influence of lightning current. For several years, designers and installers have been offered in 
cataloques SPD types B + C, B + C + D, or class I + II, I + II + III. Initially the use of these products and symbols can be justified requirements 
of German standards and absence of national standards. Currently it is not in compliance with the standards. This article presents the basic 
information on the overvoltage protective properties of the SPD, their tasks, places of installation and the required range of research.

Streszczenie: Przeznaczeniem urządzeń do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Device) jest ochrona instalacji i urządzeń 
przed działaniem przepięć atmosferycznych indukowanych, przepięć wewnętrznych oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem 
cząstkowego prądu piorunowego. Od kilku lat projektanci i wykonawcy instalacji elektrycznych napotykają w katalogach firm ograniczniki 
typów B+C B+C+D lub klas I+II, I+II+III. Początkowo stosowanie takich wyrobów i oznaczeń, można było uzasadnić wymogami norm 
niemieckich i brakiem norm krajowych. Obecnie jest to sprzeczne z ustaleniami norm, a stosowanie takich oznaczeń może być świadomie 
lub nieświadomie wykorzystywane do tworzenia mitu ograniczników, które są w stanie zapewnić ochronę tworzoną dotychczas przez 
wielostopniowe systemy SPD. W artykule przedstawiono  podstawowe informacje dotyczące właściwości ochronnych SPD, zasad ich doboru  
i stosowania.

Keywords: SPD, electric power systems, lightning current

Słowa kluczowe: ograniczniki napięcia, ochrona instalacji, prąd piorunowy
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Układy poprawnie dobranych i rozmieszczonych urządzeń do ograniczania przepięć powinny zapewnić bezawaryjne 
działanie urządzeń, nie wpływać na ciągłość ich zasilania oraz poprawnie współpracować z innymi urządzeniami  
w instalacji elektrycznej. 

2. SPD TYPU 1

Urządzenia do ograniczania przepięć typu 1 są zalecane do ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez: 
• cząstkowy prąd piorunowy, jaki może wystąpić w głównej szynie wyrównawczej obiektu

budowlanego podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w ten obiekt oraz wyładowania  
w przewody linii napowietrznych lub zakopane kable niskiego napięcia,

• przepięcia atmosferyczne indukowane oraz wszelkiego rodzaju przepięcia łączeniowe dochodzące
do obiektu. 

W tabeli 2 zestawiono podstawowe wymagania dotyczące montażu, zakresu badań SPd typu 1.

tabela 2. Zadania, miejsca montażu oraz wymagany zakres badań SPD typu 1
table 2. tasks, places of installation and the required range of tests for SPD type 1

Informacje podstawowe Informacje szczegółowe

Montaż
Na szynie 35 mm lub w gniazdach bezpiecznikowych za głównymi zabezpieczeniami zasilania 
w miejscu wprowadzania instalacji elektrycznej do obiektu. Typowe miejsca montażu: złącze, 
dodatkowa szafka obok złącza, rozdzielnica główna

Podstawowa procedura 
probiercza

Podstawowe wymagania elektryczne obejmują próby:
• znamionowym napięciem udarowym 1,2/50,
• prądem udarowym Iimp, (symulującym prąd piorunowy),
• znamionowym prądem wyładowczym  8/20

Podstawowe dane 
charakteryzujące 

właściwości ochronne

• rodzaj i poziom napięcia znamionowego (napięcie przemienne, stałe lub obydwa napięcia)
• największe trwałe napięcie pracy oraz znamionowa częstotliwość,
• napięciowy poziom ochrony,
• rodzaj i największy dopuszczalny prąd znamionowy dobezpieczenia (jeśli jest wymagane),
• wytrzymałość zwarciowa,
• sposób montażu (identyfikacja zacisków, określenie normalnego położenia pracy)

Możliwości ochronne SPd typu I określane są na podstawie wyników ich badań na działanie prądów udarowych 
„impulsowych”, które scharakteryzowano, następującymi parametrami: 

• wartością szczytową − Iimp, [kA]
• przenoszonym ładunkiem − Q [As]
• energią właściwą − W/R  [kJ/Ω],
• czasem do osiągnięcia wartości szczytowej oraz podanych wielkości − Q i W/R. 

Zalecane wartości podstawowych parametrów charakteryzujących prąd impulsowy zestawiono w tabeli 3. 

tabela 3. Podstawowe parametry charakteryzujące prądy impulsowe stosowane do badań SPD typu 1
table 3. Basic parameters characterizing the current surges applied to tests of SDP type 1

Iimp [kA] Q [As] w czasie do 10 ms W/R [kJ/Ω] w czasie 10 ms

20

10

5

2

1

10

5

2,5

1

0,5

100

25

6,25

1

0,25
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W normie PN EN 61643-11 nie określono kształtu prądowego udaru probierczego. Pojawiają się jedynie sugestie  
o możliwości zastosowania prądu udarowego 10/350 µs wykorzystywanego do symulacji narażeń piorunowych.
W przypadku stosowania prądu o innym kształcie wymagane jest ograniczenie czasu narastania prądu udarowego 
poniżej 50 µs. 

Normy opisujące zakresy badań SPd typu 1 nie określają dokładnie wymaganych napięciowych poziomów ochrony,  
przedstawiają jedynie wartości zalecane. W przypadku instalacji o napięciu znamionowym 230/400 V można wybrać 
napięciowy poziom ochrony z następującego ciągu wartości: 600 V, 700 V, 800 V, 900 V, 1000 V, 1200 V, 1500 V, 1800 V, 
2000 V, 2500 V, 3000 V, 4000 V, 5000 V i 6000 V. 

Podstawowymi elementami SPd typu 1 są iskierniki, które najczęściej wytrzymują przepływ prądów udarowych  
o wartościach szczytowych 20 kA lub nawet dochodzących do 50 kA i kształcie 10/350 µs. Stosując układy SPd
typu 1, nie tylko ograniczamy do dopuszczalnych wartości napięcia i prądy udarowe dochodzące z zewnątrz do 
instalacji elektrycznej, ale również chronimy instalację oraz urządzenia przed działaniem części prądu piorunowego. 
Takie zagrożenie wystąpi podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt budowlany wyposażony  
w instalację piorunochronną lub w razie wyładowania w przewody sieci elektroenergetycznej.

3. SPD TYPU 2

Zadaniem SPd typu 2 jest ograniczanie przepięć do wartości odpowiadającej I lub II kategorii wytrzymałości udarowej. 
Najczęściej wymagane jest ograniczanie przepięć poniżej 1,5 kV, gdyż takie wartości przepięć wytrzymuje większość 
przyłączy zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Typowe zadania SPd typu 2, miejsca ich montażu  
oraz zakres badań zestawiono w tabeli 4.  

tabela 4. Zadania, miejsca montażu oraz wymagany zakres badań SPD typu 2
table 4. tasks, places of installation and the required range of tests for SPD type 2

Informacje 
podstawowe

Informacje szczegółowe

Zadanie 
Ograniczanie przepięć pomiędzy:

• przewodami fazowymi L1, L2, L3 i przewodem ochronnym PE,
• przewodami neutralnym N i ochronnym PE.

Montaż
Na szynie 35 mm lub w gniazdach bezpiecznikowych w miejscach rozgałęzienia instalacji elektrycznej 
wewnątrz obiektu budowlanego (rozdzielnice główne, rozdzielnice oddziałowe, tablice rozdzielcze).

Zakres badań 
próby klasy II

Podstawowe  badania:
• znamionowym prądem wyładowczym in,
• największym prądem wyładowczym imax ,
• napięciem udarowym 1,2/50.

Zalecanym przebiegiem prądów wyładowczych (znamionowego in i największego imax)  stosowanych do badań 
ograniczników typu 2 jest udar o czasie narastania czoła 8 μs i czasie trwania do półszczytu 20 μs. Wartości szczytowe 
prądu in , który może wielokrotnie przepłynąć przez SPd typu 2 nie powodując jego uszkodzenia, są wybierane  
z następującego ciągu wartości: 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10; 15 i 20 kA. Największy prąd 
wyładowczy imax powinien być  większy od prądu znamionowego in .

do budowy SPd typu 2 najczęściej stosowane są zmiennooporowe elementy półprzewodnikowe − warystory.  
Po zamontowaniu SPd typu 2 na ich zaciskach panuje napięcie fazowe i przez warystory płyną prądy o niewielkich 
wartościach (poniżej 1 mA). do ograniczania przepięć można również stosować SPd składające się z szeregowo 
połączonego warystora  oraz iskiernika. SPd o takim układzie połączeń elementów ograniczających przepięcia są 
stosowane w instalacji elektrycznej, w której nie powinny występować prądy upływowe, nawet o niewielkich 
wartościach.
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4. SPD TYPU 3

SPd typu 3 zapewniają ochronę urządzeń przed przepięciami atmosferycznymi wywołanymi przez odległe 
wyładowania atmosferyczne (kilkaset metrów od obiektu) oraz przed przepięciami łączeniowymi powstającymi  
w rzeczywistej instalacji elektrycznej obiektu budowlanego. Podstawowe informacje o zadaniach SPd typu 3  
i zasadach ich montażu przedstawiono w tabeli 5.

tabela 5. Podstawowe wymagania dotyczące SPD typu 3
table 5. Basic requirements for SPD type 3

Informacje podstawowe Informacje szczegółowe

Zadanie 
Ograniczanie przepięć pomiędzy:

 • przewodem fazowym L a neutralnym N,
 • przewodami neutralnym N i ochronnym PE.

Celowość stosowania 

Zastosowanie w przypadku:
 • występowania zbyt dużych odległości pomiędzy układami ograniczników przepięć typu 2 

i chronionymi urządzeniami, 
 • ochrony urządzeń o nieznanej odporności udarowej lub o mniejszej odporności od 

pozostałych urządzeń pracujących w danym obiekcie.

Montaż
Na szynie 35 mm, w puszkach, gniazdach, w kanałach kablowych, bezpośrednio w gniazdach lub 
jako układy przenośne wtykane do gniazd, w urządzeniach.

Zakres badań próby klasy III Badania znamionowym udarem napięciowo-prądowym 1,2/50-8/20.

W rzeczywistych warunkach nie można wyeliminować bezpośrednich uderzeń piorunów w obiekty budowlane lub 
wyładowań zachodzących w bliskim ich sąsiedztwie. Powoduje to, że w instalacji elektrycznej SPd typu 3 współpracują 
najczęściej z SPd typu 1 i 2, tworząc wielostopniowe układy ochronne. 

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu SPd typu 3 należy dokładnie przeanalizować celowość takiego rozwiązania, 
uwzględniając: 

 • przyjęty margines koordynacyjny (różnicę pomiędzy poziomem odporności udarowej urządzenia  
a napięciowym poziomem ochrony ogranicznika),

 • sposób ułożenia przewodów od układu SPD typu 2 do chronionych urządzeń (np. ułożenie przy ścianach 
zewnętrznych, wewnątrz obiektu, w kanałach metalowych),

 • istniejące w instalacji układy SPD (np. SPD typu 2 mogą być jedynym układem ochronnym  
lub współpracować z SPD typu 1 w układzie dwustopniowym). 

W zależności od powyższych czynników dopuszczalna odległość pomiędzy układem SPd typu 2 a chronionym 
urządzeniem może zawierać się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. W przypadku ochrony czułych 
urządzeń elektronicznych może pojawić się potrzeba zastosowania dodatkowych filtrów tworzących jeden układ  
z elementami ograniczającymi przepięcia. 

W większości typowych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych wyposażonych w urządzenia 
piorunochronne należy instalować dwu lub trójstopniowe układy SPd różnych typów. Przykładowy schemat połączeń 
SPd w układzie trójstopniowym przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Trójstopniowy  układ SPD różnych typów                                                                   Fig. 1. The three-stage system with different types of SPD
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5. SPD TYPU 1 O NAPIĘCIOWYM POZIOMIE OCHRONY PONIŻEJ 4000 V

Początkowo większość SPd typu 1 miała napięciowy poziom ochrony poniżej 4000 V. Wśród przyczyn wyboru takiego 
poziomu ochrony można wymienić następujące:

 • urządzenia elektryczne i elektroniczne instalowane w złączu instalacji (np. liczniki energii elektrycznej) 
cechuje wytrzymałość udarowa na poziomie 6 kV i obniżenie napięcia do 4 kV zapewnia odpowiedni 
margines koordynacyjny,

 • jest to optymalne rozwiązanie w przypadku wielostopniowych systemów ograniczania przepięć, gdyż 
ogranicza liczbę zadziałań SPD typu 1 do niezbędnego minimum, co może znacznie wydłużyć ich trwałość.

Przykładowe rozmieszczenie SPd różnych typów, połączone z zasadami strefowej koncepcji ochrony wprowadzanej 
przez normy ochrony odgromowej przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Rozmieszczenie SPD różnych typów w dwu- i trójstopniowym systemie ochrony

Fig. 2. The arrangements of different types of SPD in two and three-stage overvoltage protection systems

Na rysunku 2 przyjęto oznaczenie wprowadzone w normach ochrony odgromowej. W wybranych przypadkach 
przyjęto następujące oznaczenia:

 • SPD 0A/1 − SPD typu 1 o napięciowym poziomie ochrony poniżej 4000 V,

 • SPD 1/2 − SPD typu 2 o napięciowym poziomie ochrony poniżej 1500 V,

 • SPD 2/3 − SPD typu 3 o napięciowym poziomie ochrony poniżej 1200 V.

Należy zauważyć, że początkowo normy niemieckie (Tab. 6) zalecały dla ograniczników klasy B (odpowiedników typu 
1) napięciowy poziom ochrony poniżej 4000 V. 

tabela 6. Maksymalne wartości napięciowych poziomów ochrony ograniczników przepięć 
table 6. Maximum values of SPD voltage surge protection levels

Znamionowe napięcie pracy 

[V]

Ograniczniki klasy B 

[kV]

Ograniczniki klasy C 

[kV]

Ograniczniki klasy d 

[kV]

150 do 300 4 2,5 1,5 

300 do 600 6 4 2,5 

600 do 1200 8 6 4 

W SPd typu 1 o napięciowym poziomie ochrony poniżej 4000 V najczęściej stosowane są jedno- lub wieloprzerwowe 
niesterowane iskierniki. W celu ograniczenia obciążeń cieplnych dąży się do ograniczenia prądów następczych 
płynących przez iskierniki po ich zadziałaniu. 
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6. SPD TYPU 1 O NAPIĘCIOWYM POZIOMIE OCHRONY PONIŻEJ 2500 V

Nowe typy SPd typu 1 bez kłopotów spełniają wymagania wynikające z zakresu badań klasy I oraz II i zapewniają 
ograniczanie napięciowych poziomów ochrony poniżej 2500 V. Najczęściej do ograniczania zagrożeń wywołanych 

przez przepięcia lub prąd piorunowy wykorzystuje 
się iskierniki dwuelektrodowe lub trójelektrodowe 
o wymuszonym zapłonie. Ogólne zasady działania 
takich iskierników pokazano na rys. 3 a i b.

Przedstawione SPd typu 1 o poziomie ochrony 
poniżej 2500 V zapewniają ochronę podstawową 
w instalacji elektrycznej w obiektach budowla-
nych mających instalacje piorunochronne.

Rys. 3. Przykłady różnorodnych rozwiązań SPD typu 1 ze sterowanymi iskiernikami

Fig.3. Examples of different solutions of SPD type 1 with electrode controlled spark gaps

Wybranie napięciowego poziomu ograniczania przepięć poniżej 2500V ma jeszcze jedną zaletę. Stosowania 
ograniczników o takich poziomach ochrony wymaga norma PN-IEC 60364-443 w przypadku, gdy instalacja jest 
zasilana napowietrzną linią niskiego napięcia lub z taką linią jest połączona. Zalecenie to dotyczy ochrony przed 
przepięciami atmosferycznymi dochodzącymi z zewnątrz do instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych bez 
instalacji piorunochronnej, jeśli znajdują się one w obszarach, w których występuje więcej niż 25 dni burzowych  
w roku. Ze względu na takie możliwości początkowo pojawiło się określenie ograniczników klasy I+II (lub klasy B+C), 
które miało wskazać, że SPd ma stosunkowo niski poziom ochrony (poniżej 2500 V – odpowiadający poziomowi 
ograniczników klasy C), a jednocześnie spełnia wymogi badań klasy I. dodatkowo w powstających w tym czasie 
normach IEC 62305-4, określając rozmieszczenie i właściwości SPd, wprowadzono pojęcie SPd 0/1/2 (rys. 4), które 
wskazywało na stosunkowo niski poziom ochrony SPd typu 1.

SPd 0A/1/2 − SPd typu 1 o napięciowym poziomie ochrony poniżej 2500 V

Rys. 4. Rozmieszczanie SPD typu 1 o poziomie ochrony poniżej 2500 V

Fig. 4. Arrangements of SPD type 1 with voltage protection level below 2500 V

Należy jednak zauważyć, że praktycznie każdy SPd spełniający wymagania badań klasy I spełnia wymagania badań 
klasy II i gdyby dotyczyło to tylko oznaczeń nie stanowiłoby problemu. 
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Pojawiły się jednak informacje, że takie SPd zastępują dwustopniowy układ SPd typu I i II i jednym takim układem SPd 
można zapewnić ochronę urządzeń przed przepięciami nawet w dużych obiektach budowlanych. Takie podejście do 
rozwiązywania problemów ochrony jest błędne, gdyż:

 • do udarów napięciowych „przepuszczonych” przez SPD dodają się napięcia piorunowe indukowane  
w przewodach pomiędzy układem SPD a urządzeniami wewnątrz obiektu,

 • mogą wystąpić oscylacje związane z odbiciami udarów napięciowych.

Te zjawiska powodują, że znacznie zwiększa się poziom napięć udarowych dochodzących do chronionych urządzeń  
i może nastąpić ich uszkodzenie. 

7. SPD O NAPIĘCIOWYM POZIOMIE OCHRONY PONIŻEJ 1500 V

Kolejnym etapem rozwoju SPd typu 1 było zastosowanie iskierników umożliwiających uzyskanie napięciowego 
poziomu ochrony poniżej 1500 V. Zapewniają one ochronę przed działaniem cząstkowego prądu piorunowego oraz 
przed wszelkiego rodzaju przepięciami. 

Niestety, obniżenie napięciowych poziomów ochrony SPd typu 1 powoduje gwałtowny wzrost liczby ich 
zadziałań w ciągu roku. W większości przypadków po zadziałaniu typowych iskiernikowych SPd następuje 
przepływ prądów następczych o znacznych wartościach szczytowych i energiach. Przepływ takich prądów 
może przepalić wkładki bezpieczników zamontowanych w instalacji przed układem SPd i spowodować przerwę 
w zasilaniu urządzeń. Jednym z rozwiązań powyższego problemu jest równoległe łączenie ograniczników 
zawierających omówione iskierniki z SPd typu 2. W takim układzie większość przepięć ogranicza warystor SPd 
typu 2. Innym rozwiązaniem jest ograniczanie wartości szczytowej prądu następczego płynącego w iskierniku,  
po zadziałaniu. Stosując iskierniki z promieniowym i osiowym oddziaływaniem na łuk, można ograniczyć spodziewany 
prąd następczy.  

SPd typu 1 o poziomie ochrony poniżej 1500 V znalazły szerokie zastosowanie w instalacjach elektrycznych niewielkich 
obiektów, np. stacji bazowych telefonii komórkowej (rys. 5.).

Rys. 5. Przykładowe rozmieszczanie SPD typu 1 o poziomie ochrony poniżej 1500 V

Fig. 5. Arrangements of SDP type 1 with voltage protection level below 1500 V

W przedstawionych rozwiązaniach ochrona jest zapewniona, jeśli chronione urządzenie znajduje się w tzw.  „odległości 
ochronnej” od SPd, lub − w przypadku większych odległości − zastosowano przewody ekranowane pomiędzy SPd  
a urządzeniem (w razie stwierdzenia braku oscylacji).  

SPD 0A/1/2/3 − SPD typu 1 o napięciowym 
poziomie ochrony poniżej 1500 V
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Konieczność stosowania SPd o tak niskich napięciowych poziomach ochrony wyznaczyła zakres badań odporności 
na napięcia udarowe chronionych urządzeń, który wynosi najczęściej 2000 V (pomiędzy przewodami fazowymi  
i neutralnym a przewodem PE). 

Niski poziom ochrony spowodował, że pojawiło się określenie ograniczników klasy I+II+III (lub klasy B+C+d),  
które miało wskazać, że SPd spełnia wymogi badań klasy II i III. Nie stanowiło to problemu, jeśli odnosiło się tylko 
do zakresu badań SPd, ale pojawiły się błędne informacje, że układ SPd o poziomie ochrony 1500 V zastępuje 
wielostopniowy system układów SPd typu 1, 2 i 3.

8. ODLEGŁOŚCI OCHRONNE POMIĘDZY SPD A CHRONIONYM URZĄDZENIEM

W przypadku stosowania długiego odcinka przewodów pomiędzy SPd a urządzeniem chronionym mogą wystąpić 
zjawiska odbić, co może spowodować powstanie oscylacji i na zaciskach przyłącza zasilania chronionego urządzenia 
napięcie może osiągnąć nawet dwukrotną wartość napięciowego poziomu ochrony UP układu SPd. To może 
doprowadzić do uszkodzenia tego urządzenia, nawet gdy UP ≤ UW  (gdzie UW – napięcie wytrzymywane przez 
urządzenie chronione).

W przypadku przepięć pochodzenia piorunowego, norma PN-EN 62305-4 wprowadza pojęcie odległości ochronnej. 
Odległość ochronna lPO jest maksymalną długością przewodu między SPd a chronionym urządzeniem, którego 
ochrona za pomocą tego SPd jest jeszcze możliwa (biorąc pod uwagę zjawiska oscylacji i obciążenie pojemnościowe).

Jeżeli długość przewodu jest mniejsza od 10 m lub UP < UW /2, to analizę odległości ochronnej lPO można pominąć.

W przypadkach długości przewodu pomiędzy SPd a urządzeniem większej niż 10 m i UP > UW /2, odległość ochronna 
może być oszacowana z następującej zależności:

  lPO = (UW − UP)/k   [m],

gdzie k = 25 V/m.

W przypadku stwierdzenia odległości pomiędzy rozdzielnicą z SPd typu 1 (lub typu 2) a chronionym urządzeniem 
przekraczających wyznaczone wartości należy zastosować SPd typu 2 i/lub 3 (typu 3).

Wyładowania piorunowe w obiekt lub w ziemię blisko obiektu mogą indukować − w pętli obwodu między SPd 
urządzeniem chronionym − napięcie, które dodaje się do UP i zmniejsza przez to skuteczność ochronną SPd. 
Indukowane napięcia zależą od rozmiarów pętli obwodu oraz obecności ekranowania tego obwodu i ekranowania 
wnoszonego przez elementy konstrukcyjne budynku.

Uwzględniając powyższe zjawiska, norma PN-EN 62305-4 wprowadza odległość ochronną lPI, stanowiącą maksymalną 
długość obwodu między SPd a urządzeniem, którego ochrona za pomocą tego SPd jest jeszcze możliwa. Jeżeli 
podjęto środki zaradcze w postaci ekranowania przestrzennego i ekranowania linii, to odległość ochronna lPI może 
być zwiększona. W bardzo trudnych warunkach (duże nieekranowane pętle tworzone z przewodów oraz bardzo duże 
wartości i szybkość zmian prądu indukującego) odległość ochronna lPI może być oszacowana następująco:

   lPI = (UW − UP)/h   [m],

gdzie h współczynnik zależny głównie od miejsca wyładowania oraz skuteczności ekranowania przestrzennego  
i ekranowania linii, który należy oszacować zgodnie z normą PN-EN 62305-4. 

9. PODSUMOWANIE

Poprawne zaprojektowanie i wykonanie urządzenia systemu ochrony instalacji elektrycznej przed oddziaływaniem 
części prądu piorunowego piorunochronnego wymaga przyjęcia odpowiedniej dla chronionej instalacji koncepcji 
ochrony i ścisłej jej realizacji. W poprawnie opracowanych koncepcjach ochrony nie ma miejsca na „cudowne  
i uniwersalne” ograniczniki zastępujące wielostopniowe systemy SPd w dużych obiektach budowlanych. 
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1. WPROWADZENIE
Zgodnie z definicją z literatury technicznej [5] przepięcie to każdy chwilowy wzrost napięcia w urządzeniu 
elektrycznym powyżej jego najwyższego napięcie roboczego. Wartość przepięcia określa się zwykle, definiując  
współczynnik przepięć kp jako:  

s

pm
p U

u
k

⋅

⋅
=

2
3

  ,                                                                                     (1)

gdzie upm jest amplitudą przepięcia, a Us najwyższym napięciem roboczym izolacji urządzenia elektrycznego 
pracującego w sieci trójfazowej.

Przepięcia w sieci elektroenergetycznej to zjawisko nieuniknione, ich mechanizm jest związany bezpośrednio z pracą 
(zamierzonym działaniem lub stanem awaryjnym) układów sieciowych lub działaniem czynników zewnętrznych  
na te układy, stanowi realne zagrożenie dla niezawodności układów izolacyjnych urządzeń elektrycznych pracujących 
w sieci. Ze względów ekonomicznych oraz technicznych nie projektuje się izolacji urządzeń eksploatowanych  
w sieci o tak wysokiej wytrzymałości elektrycznej, aby wytrzymywały występujące w eksploatacji poziomy przepięć. 
Natomiast stosuje się rozbudowany system ochrony przeciwprzepieciowej, czyli odpowiednie środki konstrukcyjne 
w układach izolacyjnych urządzeń energetycznych, elementy osłonowe montowane na stacjach SN oraz urządzenia 
ograniczające przepięcia instalowane w pobliżu chronionych urządzeń elektrycznych, zarówno w sieciach, jak  
i na stacjach SN.

2. RODZAJE PRZEPIĘĆ

Zastosowany w sieci system ochrony przeciwprzepięciowej powinien zapewnić skuteczną ochronę wszystkich 
urządzeń i elementów sieci elektroenergetycznej przed skutkami występujących przepięć. Wyróżnia się kilka rodzajów 
przepięć związanych z różnymi przyczynami ich powstawania i charakteryzujących się również innymi przebiegami 
napięć działających na układy izolacyjne sieci [5].

Po pierwsze wyróżnia się przepięcia zewnętrzne – wynikające z działania czynników niezależnych od sieci (w sieci 
SN praktycznie to tylko przepięcia atmosferyczne). Mogą to być przepięcia piorunowe bezpośrednie powstające 
wskutek oddziaływania prądu pioruna płynącego w urządzeniu sieciowym lub przepięcia piorunowe indukowane 
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przez kanał wyładowania atmosferycznego występującego obok tych urządzeń. Przepięcia piorunowe są przebiegami 
udarowymi szybkozmiennymi i, trwającymi do ok. 100 µs, reprezentowanymi w warunkach laboratoryjnych przez 
napięcie udarowe piorunowe o znormalizowanym kształcie 1,2/50 µs.

drugi rodzaj to przepięcia wewnętrzne – powstające w stanach awaryjnych sieci lub wskutek procesów łączeniowych   
w sposób zamierzony. Przepięcia wewnętrzne mogą być przepięciami wolnozmiennymi (dorywczymi)  
o częstotliwości zbliżonej do sieciowej, powstającymi w wyniku niektórych zakłóceń w pracy sieci: trwałego zwarcia 
z ziemią (przepięcie ziemnozwarciowe) lub zjawisk rezonansowych (przepięcie rezonansowe), albo mogą być 
wywołane nagłym wyłączeniem znacznego obciążenia sieci (przepięcie dynamiczne). Takie przepięcia w warunkach 
laboratoryjnych są reprezentowane przez krótkotrwałe napięcie probiercze o częstotliwości 50 Hz. Inny rodzaj 
przepięć wewnętrznych – przepięcia szybkozmienne (łączeniowe) – można w przypadku układów SN pominąć 
wobec decydującej roli przepięć atmosferycznych i dorywczych. 

3. WARTOŚCI PRZEPIĘĆ

Wartości przepięć występujących w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych sieci SN określa się, podając wartość 
współczynnika przepięć według zależności (1). Cytowane według podręcznika Flisowskiego [5] typowe wartości 
zestawiono w tabeli 1.

Jak łatwo zauważyć, zasadniczym zagrożeniem dla układów izolacyjnych ze względu na swoją wartość są przepięcia 
piorunowe, a w szczególnym przypadku sieci SN przepięcia piorunowe indukowane, ponieważ bezpośrednie 
wyładowanie piorunowe w tych sieciach jest stosunkowo mało prawdopodobne z powodu małej wysokości urządzeń 
sieciowych i bardzo często podobnej do wysokości innych obiektów otaczających te urządzenia.

tab.1. typowe wartości współczynnika przepięć kp [5] 
table 1. typical values of overvoltage coefficient kp [5]

Rodzaj przepięcia kp

Wewnętrzne dorywcze
Ziemnozwarciowe

dynamiczne
Rezonansowe

1,1 ÷ 1,5

Zewnętrzne Piorunowe
Bezpośrednie
Indukowane

> 5

Rozpatrując powstawanie przepięć atmosferycznych indukowanych, można oszacować ich wartości w typowych 
warunkach sieciowych (rys. 1). Wartości takiego przepięcia w liniach napowietrznych mogą być oszacowane [5]  
z zależności:

 

d
hIk

U pv ⋅⋅⋅
=

30
 ,                                                                                    (2)

w której: h – wysokość przewodu linii nad ziemią, Ip – wartość prądu pioruna, d – odległość przewodu linii napowietrznej  
od kanału pioruna, kv – współczynnik zależny od prędkości fali indukowanej w linii.

Istotnym wnioskiem wynikającym z zależności (2) jest stwierdzenie zmniejszania się wartości indukowanego  
w linii przepięcia wraz z odległością d przewodu linii napowietrznej od kanału pioruna. Zmiany wartości przepięcia 
indukowanego w liniach SN o typowych wysokościach prowadzenia przewodów nad ziemią pokazano na rysunku 1. 

Odległość d nie jest jedynym parametrem decydującym o wartości przepięcia indukowanego. Zasadnicze znaczenie 
mają również zjawiska falowe zachodzące w liniach długich wraz z wędrówką fal przepięciowych – związane  
z występującymi w liniach zmianami ich impedancji falowych w węzłach. Może tutaj następować zarówno 
zwiększenie amplitudy przepięcia, jak i jej zmniejszenie zależnie od charakteru zmiany impedancji. Jednocześnie ze 
zmianą wartości amplitudy może występować istotna zmiana kształtu fali. Efekty tych zjawisk obserwowane na fali 
przechodzącej (za węzłem) są zależne od relacji między impedancją falową przed i za węzłem. dokładną analizę tych 
problemów podano w podręczniku [5].
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Typowe węzły sieciowe, w których następują zmiany wartości przepięcia spowodowane nieciągłością impedancji 
falowej linii, to między innymi: 

 • rozgałęzienie linii,
 • węzeł z rezystancją doziemną, np. ogranicznika przepięć,
 • indukcyjność szeregowa, np. przekładnika prądowego, dławika,
 • węzeł ze skupioną pojemnością doziemną, np. kondensatorów do kompensacji mocy biernej. 

Bardzo ważnymi obiektami sieciowymi wymagającymi szczególnej ochrony przeciwprzepięciowej są transformatory.  
Wartość szczytowa, charakter przepięć i ich rozkład w uzwojeniach transformatora zależą od rodzaju i budowy 
uzwojeń, sposobu ich połączenia oraz układu sieci. Uproszczony schemat zastępczy jednowarstwowego 
uzwojenia cewkowego transformatora pokazano na rysunku 2. Rozważając zjawiska udarowe zachodzące 
w układzie, należy zauważyć, że rozkład napięcia udarowego wzdłuż uzwojenia transformatora zmienia się  
z czasem działania napięcia. W stanie początkowym jest to wyraźnie rozkład pojemnościowy U0 (rys. 3.), bowiem 
indukcyjności zaczynają odgrywać rolę w rozpływie prądów dopiero po określonym czasie. Taki rozkład wzbudza 
przebiegi wyrównawcze rozwijające się w stanie przejściowym, które wynikają z gry indukcyjności oraz pojemności 
uzwojenia i mają charakter tłumionych oscylacji. Zanik przebiegów wyrównawczych daje stan końcowy,  
z rozkładem końcowym napięć Uk, podyktowanym przez warunki elektromagnetyczne i zazwyczaj niezależnym  
od pojemności. Charakterystyczne rozkłady napięć na uzwojeniu transformatora względem ziemi dla wymienionych 
stanów pokazano na rysunku 3, w przypadkach, gdy punkt neutralny jest uziemiony (a) i gdy jest izolowany od ziemi 
(b i c) dla różnych układów połączeń transformatora.

Rys. 2. Uproszczony schemat zastępczy jednowarstwowego uzwojenia cewkowego transformatora, P i K – początek i koniec uzwojenia,  
Cc i Cz – pojemności wzdłużne i doziemne, L – indukcyjność uzwojeń

Fig. 2. A simplified equivalent circuit of a single-layer coil winding transformer, P and K − the beginning and end of the winding,  
Cc and Cz − longitudinal and to-earth capacities, L − inductance of the coils

Rys. 1. Ilustracja powstawania przepięć atmosferycznych indukowanych 
w linii napowietrznej SN oraz zależność wartości przepięcia od odległości 
między kanałem pioruna a linią dla typowych parametrów pioruna

Fig. 1. Illustration of the induced lightning surges formation at the MV 
overhead line and the voltage dependence on the distance between the 
lightning channel and the line for the typical parameters of lightning
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Rys. 3. Rozkłady napięcia względem ziemi wzdłuż uzwojenia transformatora; punkt neutralny transformatora:  
a) − uziemiony i b) − izolowany (połączenie w gwiazdę), c) − izolowany (połączenie w trójkąt);  
oznaczenie indeksów: 0 – stan pocztowy, k – stan końcowy, m – obwiednia stanów wyrównawczych

Fig. 3. To-earth voltage distributions along the transformer winding; the transformer neutral point:  
a) − grounded, b) − insulated (star connection), c) − insulated (delta connection);  
marking subscripts: o − initial state, k − end state, m − boundary of the transient states

Stan przejściowy daje zasadnicze zagrożenia przepięciowe dla izolacji transformatora (obwiednia wartości 
maksymalnych Um – rys. 3.). W układach rzeczywistych największe napięcia względem ziemi osiągają wartości  
do 2,4Uf dla transformatorów z izolowanym punktem neutralnym i występują na końcu uzwojenia oraz do 1,4Uf dla 
transformatorów z uziemionym punktem neutralnym (w pobliżu początku uzwojenia). Wynika z tego konieczność 
zastosowania odpowiednich zabiegów konstrukcyjnych zwiększających wytrzymałość udarową izolacji transformatora 
w określonych fragmentach uzwojenia [5] oraz kompleksowej ochrony transformatora przed przepięciami za pomocą 
ograniczników. 

4. ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ W SIECIACH SN

Rodzaj zastosowanych środków ochrony przeciwprzepięciowej w sieciach elektroenergetycznych zależy od ich 
napięcia znamionowego i jest szczegółowo regulowany przepisami [7, 8] oraz normami dotyczącymi budowy 
urządzeń wysokiego napięcia [9, 10] czy koordynacji izolacji [11, 12]. W projektowaniu i eksploatacji sieci SN pomocne 
są również prace o charakterze poradników (wskazówek) [1, 2], czy wycofane normy [15, 16]. Są to, jak wspomniano  
na wstępie, odpowiednie środki konstrukcyjne, elementy osłonowe oraz urządzenia ograniczające przepięcia. 

środkiem konstrukcyjnym stosowanym w układach izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych 
SN zapewniającym podstawową ochronę przeciwprzepięciową jest stosowanie zasad koordynacji 
izolacji wynikających z norm [11, 12], czyli taka konstrukcja układu izolacyjnego, aby wytrzymywał  
bez uszkodzenia w ściśle określonych warunkach próby, wymagane napięcie probiercze. Napięcia probiercze, 
o wartościach zależnych od napięcia znamionowego sieci, wyznaczające poziom podstawowy izolacji  
i wskazujące wartości napięć wytrzymywanych przez układ izolacyjny urządzenia zestawiono w tabeli 2. Porównując 
wartości tych napięć z poziomem przepięć według tabeli 1, łatwo zauważyć, że większość przepięć wewnętrznych 
występujących w sieciach SN jest wytrzymywana w sposób naturalny w wyniku zastosowania tych zabiegów 
konstrukcyjnych. 

tab. 2. Znormalizowane poziomy izolacji w zakresie urządzeń elektrycznych SN [11] 
table 2. Normalized insulation levels for the MV electrical equipment [11]

Napięcie znamionowe sieci Un [kV] 3 6 10 15 20 30

Najwyższe napięcie sieci Us,                     [kV] 3,6 7,2 12 17,5 24 36

Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe,     [kVm]

20

40

40

60

60

75

95

75

95

95

125

145

145

170

Inny ważny środek ochrony przeciwprzepięciowej, o charakterze konstrukcyjnym, dający ograniczenie wartości 
szczytowej przepięcia występującego w sieci to sposób połączenia jej punktu neutralnego z ziemią. W Polsce  

a) b) c)
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i w krajach UE najczęściej w tym celu stosuje się kompensację ziemnozwarciową lub uziemienie punktu neutralnego 
przez rezystor. dławiki kompensacyjne czy rezystory są tak dobierane, aby wartość jednofazowego prądu zwarciowego 
została ograniczona do poziomu od kilkudziesięciu do kilkuset amperów. Układy dławikowe (kompensacyjne) 
zapewniają korzystne efekty ich stosowania, ale wymagają stosunkowo skomplikowanego systemu zabezpieczeń. 
Układy z uziemieniem punktu neutralnego przez rezystor dają wyraźne obniżenie poziomu powstających przepięć, 
nawet do 70% wartości szczytowej przepięć występujących w sieci z izolowanym punktem neutralnym [6]. 

Stosowanie urządzeń osłonowych zapewniających ochronę linii SN od bezpośrednich uderzeń pioruna nie jest wskazane  
ze względów ekonomicznych oraz technicznych. Układy izolacyjne linii mają stosunkowo niewielką wytrzymałość 
udarową, a więc przy trafieniu pioruna przeskok odwrotny jest zjawiskiem praktycznie pewnym. Osłonową 
ochronę przed bezpośrednim uderzeniem pioruna stosuje się natomiast na stacjach z transformatorami o mocy  
większej niż 1,6 MVA.

Zasadniczym środkiem ochrony przeciwprzepięciowej stosowanym w sieci SN jest stosowanie ograniczników 
przepięć instalowanych bezpośrednio przy chronionym urządzeniu zgodnie z zaleceniami norm [14, 15, 16]  
w wybranych newralgicznych miejscach sieci. Znane są trzy zasadnicze rodzaje ograniczników, o różnych zasadach 
działania – odgromniki wydmuchowe, odgromniki zaworowe (iskiernikowe, z warystorem SiC) oraz tlenkowe 
ograniczniki przepięć (beziskiernikowe, z warystorem ZnO). O pierwszych dwu konstrukcjach należy jeszcze 
pamiętać nie tylko ze względów historycznych – pełniły one ważną funkcję w ochronie przeciwprzepięciowej 
w drugiej połowie XX w. – bowiem nadal są eksploatowane, aż nastąpi ich naturalne zużycie i zastąpienie przez 
ograniczniki tlenkowe. Wyczerpujące informacje o ich konstrukcji, zastosowaniu, zaletach i wadach można znaleźć  
w podręcznikach [4, 5]. Natomiast szerszego omówienia wymaga nowoczesna konstrukcja i działanie ograniczników 
tlenkowych, ponieważ te zagadnienia decydują o ich niezawodności i dużej skuteczności w ochronie 
przeciwprzepięciowej. Obecnie w sieciach SN instaluje się wyłącznie takie ograniczniki [6]. 

5. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI OGRANICZNIKA TLENKOWEGO

Ograniczniki tlenkowe wynaleziono w Japonii i zastosowano w ochronie przeciwprzepięciowej w 1975 r., obecnie 
są instalowane w większości krajów na świecie. Podstawowy element ogranicznika to warystor z tlenku cynku (ZnO)  
z niewielką (ok. 10%) domieszką tlenków Bi, Mn, Co, Cr, Sb, Al, Ba i innych, wyprodukowany specjalną technologią 
spiekania proszków. Jak wynika z rysunku 4, warystor ZnO odznacza się bardzo dużą nieliniowością charakterystyki 
napięciowo-prądowej. Przy napięciu roboczym przepływa przez niego niewielki prąd do ok. 1 mA, głównie  

o charakterze pojemnościowym. 
Natomiast przy przepięciu rezystancja 
warystora zmniejsza się gwałtownie 
prawie o kilkanaście rzędów wielkości 
(w czasie do ok. 0,5 ns) i płynie prąd 
wyładowczy (kA) dając stosunkowo 
niewielki spadek napięcia. 

Po zaniku przepięcia war ystor 
ZnO odzyskuje pierwotną, bardzo 
dużą rezystancję i dzięki temu 
prąd następcz y prz y napięciu 
roboczym praktycznie nie występuje. 
Przechodzenie warystora z jednego 
stanu w drugi następuje w sposób 
ciągły.

Rys. 4. Porównanie charakterystyk napięciowo-prądowych warystorów o napięciu trwałej pracy 4 kV tlenkowego ZnO i karborundowego SiC 
przy znamionowym prądzie wyładowczym obu rezystorów 10 kA w skali półlogarytmicznej 

Fig. 4. Comparison of the voltage-current characteristics of ZnO oxide and SiC varistors with continuous operating voltage of 4 kV at nominal 
discharge current of 10 kA in semi-logarithmic scale
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Charakterystyka ochronna tradycyjnego warystora karborundowego SiC w tych samych warunkach jest znacznie 
gorsza, jej nieliniowość jest wielokrotnie mniejsza – prąd płynący przez warystor przy napięciu roboczym jest na tyle 
duży, że odgromnik zaworowy z powodów termicznych musi być zaopatrzony w iskiernik szeregowy, który przejmuje 
napięcie w czasie normalnej pracy sieci i włącza warystor tylko w czasie działania przepięcia, a po zadziałaniu przez 
aparat płynie prąd następczy, który musi być wyłączony. 

Konstrukcję ogranicznika tlenkowego ilustruje rysunek 5. Ogranicznik zawiera stos warystorów ZnO umieszczonych 
w rurze szklano-epoksydowej zapewniającej konstrukcji odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, a na zewnątrz 
osłonę silikonową z wydatnymi kloszami dającą wymaganą powierzchniową wytrzymałość elektryczną w warunkach 
napowietrznych. Parametry napięciowe i prądowe aparatu są zależne głównie od wymiarów i liczby krążków 
warystorowych. Konstrukcja charakteryzuje się bardzo dobrą szczelnością zapewnianą przez osłonę zewnętrzną.

Rys. 5. Ogranicznik tlenkowy; a) widok zewnętrzny, b) konstrukcja wewnętrzna, c) przebiegi napięcia ograniczonego U  
i prądu wyładowczego I w aparacie; 1, 2 − warystory ZnO, 3− rura szklano-epoksydowa,  4 – sprężyna dociskowa, 5 – osłona silikonowa (może 
być porcelanowa) 

Fig. 5. Metal oxide surge protective device, a) − external view, b) − internal design, c) − limited waveforms U and the discharge current I 

at apparatus; 1, 2 − ZnO varistors, 3 − glass-epoxy tube,  4 − compression spring, 5 − silicone case (can be porcelain)

Podstawowe parametry techniczne ogranicznika tlenkowego określające jego właściwości i warunki pracy w sieci to 
między innymi:

1. Napięcie znamionowe Ur – umowne napięcie probiercze stosowane w próbie działania, które ogranicznik 
musi wytrzymać przez 10 s po uprzednim nagrzaniu do 60°C i doprowadzeniu do niego znormalizowanych 
udarów (granicznych i łączeniowych).

2. Napięcie trwałej pracy Uc – wartość skuteczna maksymalnego napięcia  przemiennego przyłożonego do 
ogranicznika o danej konstrukcji, które może być trwale na ograniczniku. 

3. Napięcie obniżone U0 – maksymalne napięcie, jakie występuje na zaciskach ogranicznika przy prądzie 
wyładowczym. 

4. Prąd wyładowczy Io – wartość prądu wywołana przez przepięcie.

5. względna wytrzymałość ogranicznika na przepięcia dorywcze UTOV/ Uc – krotność napięcia trwałej pracy Uc, 
jaka przez określony czas może być tolerowana na zaciskach aparatu.

Bardzo ważnym zagadnieniem w konstrukcji ogranicznika tlenkowego jest zapewnienie termicznej stabilności pracy 
aparatu, osiąganej przez określenie napięcia trwałej pracy aparatu Uc, czyli maksymalnego napięcia  przemiennego, 
które może być trwale doprowadzone do ogranicznika bez jego przegrzania. Na rysunku 6 pokazano wykładnicze 
zmiany energii P generowanej w ograniczniku o konkretnej konstrukcji w wyniku przepływu prądu przy zasilaniu 
ogranicznika określonym napięciem Uc oraz łagodniejsze zmiany energii Q oddawanej przez ogranicznik do 

1
2

3

4

5

1

a) b) c)
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otoczenia w funkcji temperatury T ogranicznika. dla temperatur 
powyżej punktu krytycznego 2 chłodzenie nie jest wystarczające 
– jest to początek obszaru przegrzania aparatu i jego zniszczenia 
termicznego. Zmieniając konstrukcję aparatu lub dobierając 
odpowiednią wartość napięcia Uc dla badanej konstrukcji, 
możemy uzyskać stan, w którym nawet przy największych 
przepięciach nie osiągniemy punktu 2. Po każdym przepięciu 
aparat będzie wracał do punktu 1 – punktu pracy stabilnej. 
Wynika stąd, że każda konstrukcja ogranicznika tlenkowego ma 
określoną granicę zdolności absorbcji energii cieplnej związanej 
z przepływem prądu wyładowania. 

 

Rys. 6. Charakterystyki energii P generowanej w warystorze tlenkowym przy zasilaniu ogranicznika określonym napięciem Uc oraz energii Q 
oddawanej przez ogranicznik do otoczenia w funkcji temperatury T ogranicznika; 1 – punkt pracy stabilnej, 2 – punkt krytyczny (początek 
obszaru przegrzania aparatu)

Fig. 6. Characteristics of the P energy generated in the metal oxide varistor powered by voltage Uc and the Q energy released by the arrester to 
the environment as a function of his temperature T, 1 – stable operating point, 2 − critical point (the beginning of the overheating area of the 
apparatus)

6. PODSTAWOWE ZASADY DOBORU OGRANICZNIKÓW TLENKOWYCH

Ograniczniki przepięciowe muszą być prawidłowo dobrane do warunków sieciowych w miejscu ich zainstalowania. 
Metody doboru ograniczników są zależne od ich rodzaju – inne parametry należy uwzględniać w przypadku 
odgromników wydmuchowych czy zaworowych, a inne gdy dobieramy ograniczniki tlenkowe. Jak wspomniano 
wyżej, dwie pierwsze konstrukcje ograniczników są nadal eksploatowane w niektórych sieciach średniego napięcia, 
ale produkcja nowych praktycznie została zakończona i należy spodziewać się, że w sposób naturalny zostaną one 
zastąpione (w przypadku awarii lub modernizacji sieci) bardziej nowoczesną konstrukcją – ogranicznikami tlenkowymi. 
Przedstawienie metod doboru ograniczników do pracy w sieci można więc ograniczyć tylko do omówienia doboru 
aparatów o tej konstrukcji. 

Najważniejszym parametrem technicznym ogranicznika tlenkowego, który musimy dobrać, jest jego napięcie trwałej 
pracy. Powinno być ono jak najmniejsze, aby maksymalnie redukować występujące w sieci przepięcie, a z drugiej 
strony musi być wystarczająco duże, żeby ogranicznik nie działał w trakcie normalnej pracy sieci. Prawidłowy dobór 
ogranicznika należy oprzeć na dokładnej znajomości:

 • charakterystyki sieci: napięcia roboczego, parametrów zwarciowych, czasu wyłączania zwarcia, wartości 
przepięć dorywczych, 

 • warunków pracy ogranicznika, czyli warunków środowiskowych, pozycji pracy, miejsca i sposobu 
instalowania i in., jak również 

 • informacji technicznych o obiekcie chronionym (rodzaju, miejscu zamontowania, wymiarach przewodów 
przyłączeniowych, parametrach wytrzymałościowych jego izolacji).

Jeżeli nasze rozważania ograniczymy do sieci najczęściej występujących w kraju, czyli jak wspomniano wcześniej, 
sieci z kompensacją ziemnozwarciową lub uziemieniem punktu neutralnego przez rezystor, o znanym czasie trwania 
zwarcia doziemnego, to dobór ograniczników przepięciowych tlenkowych można przeprowadzić dwiema metodami 
stosowanymi w praktyce projektowej – metodami dokładną i uproszczoną. 

Metoda uproszczona (zgodnie z nazwą bardzo prosta w stosowaniu) ogranicza się do wybrania zalecanych 
minimalnych wartości parametrów napięciowych ograniczników tlenkowych (Uc i Ur) przeznaczonych do pracy  
w sieciach SN zależnie od napięcia znamionowego sieci Un oraz zastosowanego w sieci sposobu eliminacji doziemienia. 

W obliczeniach zalecanych wartości uwzględniono: 
 • wysokie wartości przepięć dorywczych, czyli: UTOV = Us 
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 • czasy trwania przepięć dorywczych, przyjmując minimalne wartości stałej k1) dla ogranicznika przy 
doziemieniu eliminowanym: 

 • automatycznie k ≥ 1,2 ,
 • po 10 s  k ≥ 1,4 ,
 • w czasie nieograniczonym k ≥ 1,73 .

Wyznaczone przy tych warunkach minimalne wartości parametrów napięciowych (Uc i Ur) ograniczników tlenkowych 
zestawiono w tabeli 4.

tab. 3. Minimalne wartości parametrów napięciowych (Uc i Ur) ograniczników tlenkowych według metody  
uproszczonej [4, 5]
table 3. Minimum value of the voltage parameters (Uc and Ur) of the metal oxide surge arresters according to the simplified 
method [4, 5]

Parametr Wartość skuteczna napięcia [kV]

Napięcie znamionowe sieci Un 3 6 10 15 20 30

Najwyższe napięcie sieci Us 3,6 7,2 12 17,5 24 36

Automatyczna eliminacja doziemienia Uc 3,2 4,8 8,0 12,8 16,8 24,0

Ur 4,0 6,0 10,0 16,0 21,0 28,8

Eliminacja doziemienia po 10 s
Uc 3,2 6,4 9,6 14,4 19,2 28,8

Ur 4,0 8,0 12,0 18,0 24,0 36,0

Eliminacja doziemienia w czasie nieograniczonym
Uc 4,0 7,2 12,0 17,6 24,0 36,0

Ur 5,0 9,0 15,0 22,0 30,0 45,0

Inne zalecane parametry dobieranego ogranicznika:

 - znamionowy prąd wyładowczy 8/20 µs: 10 kA lub 5 kA

 - zdolność pochłaniania energii nie mniej niż 2 kJ na 1 kV napięcia Ur

 - wytrzymałość na udary o kształcie prostokątnym 2000 µs nie mniej niż 250 A

 - wytrzymałość zwarciowa dostosowana do spodziewanego prądu doziemienia

 - droga upływu izolacji dostosowana do warunków zabrudzeniowych

dobór parametrów napięciowych ograniczników należy oczywiście uzupełnić pozostałymi ważnymi parametrami 
technicznymi wymienionymi w tabeli 3.

Metoda dokładna eliminuje uproszczenia metody pierwszej, dając precyzyjne obliczenia parametrów napięciowych 
dobieranego ogranicznika na podstawie rzeczywistego czasu trwania przepięcia dorywczego w analizowanej sieci 
oraz znajomości parametrów fabrycznych konkretnego ogranicznika. Zastosowanie tej metody wymaga znajomości 
charakterystyk wytrzymałości dobieranego ogranicznika na przepięcia dorywcze dla konkretnej temperatury 
otoczenia określonej przez producenta aparatu. Przykład takiej charakterystyki pokazano na rysunku 7 – zaleca się 

stosować krzywą b, jako zapewniającą większy 
margines bezpieczeństwa.

1) współczynnik uwzględniający wpływ wyższych harmonicznych i innych czynników na trwałość danej konstrukcji ogranicznika,  określany przez 
producenta.

Rys. 7. Przykład (według danych producenta) charakterystyki 
wytrzymałości ogranicznika tlenkowego na przepięcia  
dorywcze dla temperatury otoczenia 45o C:  
a) bez wstępnego obciążenia aparatu,  
b) po wstępnym obciążeniu energią wyładowczą 
charakterystyczną dla danej konstrukcji

Fig. 7. Example (according to manufacturer) of the temporary 
overvoltage strength characteristics of the metal oxide arrester 
for the ambient temperature 45° C: 
a) without preload of the apparatus,  
b) after the preload by the discharge energy characteristic  
for that design
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Zastosowanie metody dokładnej można zilustrować dwoma przykładami obliczeń wymaganego napięcia trwałej 
pracy Uc ogranicznika przepięć dobieranego do konkretnych warunków sieci SN. 

Przykład I: zakładamy Uc oraz UTOV dobieranego aparatu, następnie obliczamy wynikający stąd współczynnik T  
i dalej wyznaczamy ze znanej fabrycznej charakterystyki ogranicznika wytrzymywany czas t. Jeżeli spodziewany  
w analizowanej sieci SN czas przepięcia dorywczego jest dłuższy niż obliczony czas t, to musimy dobrać ogranicznik  
o większym Uc. W przypadku przeciwnym dobór jest prawidłowy. 

Np.: zakładamy Uc = 24 kV, UTOV = 28 kV dostosowane do parametrów sieci SN, obliczamy T = 28/24 = 1,17,  
a z charakterystyki fabrycznej (np. rys. 7 krzywa b) wyznaczamy t = 300 s. Jeżeli spodziewany czas w sieci SN  
tsp > 300 s, to musimy dobrać ogranicznik o Uc > 24 kV i sprawdzić ponownie prawidłowość doboru.

Przykład II: znamy Un, Us oraz t w analizowanej sieci SN, wyznaczamy z charakterystyki fabrycznej wartość T. 
Zakładamy, że w tej sieci wartości napięć powinny być równe UTOV = Us , czyli możemy wyznaczyć napięcie trwałej 
pracy Uc tlenkowego ogranicznika przepięć jako Uc ≥ UTOV/T.  

Np.: dane sieci Un = 15 kV, Us = 17,5 kV, t = 100 s, wyznaczamy z charakterystyki T = 1,21, czyli obliczone napięcie 
trwałej pracy wynosi Uc ≥ 17,5/1,21 = 14,5 kV.

Metoda dokładna daje nam w porównaniu z metodą uproszczoną określone korzyści. Wyznaczony w ten sposób 
poziom ochrony w analizowanej sieci jest obniżony, czyli ochrona urządzeń wypada bardziej skutecznie. Koszt układu 
ochronnego jest zmniejszony w związku z doborem ograniczników o mniejszych napięciach roboczych. Natomiast 
niewątpliwą wadą układu jest zwiększenie możliwości uszkodzenia zastosowanych ograniczników przepięć.

7. INSTALOWANIE OGRANICZNIKÓW TLENKOWYCH W SIECI SN

Ograniczniki tlenkowe ze względu na swoje liczne zalety są odpowiednie do ochrony przed skutkami działania przepięć 
atmosferycznych i łączeniowych w sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia. Są one stosowane do ochrony 
transformatorów, kabli, silników i generatorów, kondensatorów, jak również pojazdów trakcyjnych eksploatowanych  
w sieciach trakcyjnych napięcia stałego. Ograniczniki pełnią nie tylko funkcje elektryczne wynikające z ich podstawowego 
przeznaczenia, ale także − jeżeli zastosujemy odpowiednie środki konstrukcyjne (głównie mechaniczne) − mogą 
pełnić funkcje izolatorów wsporczych, odciągowych lub wiszących, zarówno w warunkach napowietrznych, jak  
i wnętrzowych. Przykłady takich specjalnych ograniczników przepięć są pokazane na przykład w katalogu firmy APATOR 
z Torunia [17]. Zapewnienie prawidłowej ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń pracujących w elektroenergetycznej 
sieci SN wymaga właściwej lokalizacji ograniczników przepięć. Zalecane miejsca montażu tych aparatów są w głównej 
mierze związane ze zjawiskami falowymi zachodzącymi w liniach dystrybucyjnych. Zainstalowane ograniczniki 
powinny eliminować lokalne wzrosty napięcia wynikające z nieciągłości impedancji falowej linii. Optymalna ochrona 
przeciwprzepięciowa urządzeń sieci SN wymaga instalowania ograniczników: 

 • na zaciskach łączących linię kablową z linią napowietrzną z przewodami gołymi lub z przewodami w osłonie 
izolacyjnej, a zalecane miejsce montażu ograniczników to głowice kablowe, 

 • na zaciskach łączących linię napowietrzną izolowaną z linią napowietrzną z przewodami gołymi lub z przewodami  
w osłonie izolacyjnej, montowanych niezależnie od urządzeń chroniących linię izolowaną od skutków zwarć 
łukowych, 

 • na połączeniu linii prowadzonej na słupach przewodzących (stalowych lub żelbetowych) z linią prowadzoną 
na słupach nieprzewodzących (np. drewnianych), a zalecane miejsce montażu ograniczników to pierwszy słup 
przewodzący, 

 • na zaciskach układów pomiarowych zlokalizowanych w sieciach napowietrznych, np. przekładników  
do pomiaru energii,

 • w celu ochrony przęseł specjalnych linii, np. o zwiększonej wysokości lub rozpiętości, jeżeli nie zastosowano  
w nich układów izolacyjnych o odpowiednio zwiększonej wytrzymałości udarowej,

 • w napowietrznych stacjach transformatorowych SN/nn,
 • w końcowej stacji połączonej z linią napowietrzną bezpośrednio lub za pomocą linii kablowej o długości 

krótszej niż 2 km.
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Kolejnym problemem w osiągnięciu prawidłowej ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń pracujących w sieci SN jest 
wybór optymalnej odległości między ogranicznikami przepięć a chronionymi urządzeniami – inaczej mówiąc, miejsca 
zainstalowania aparatu. Z jednej strony zjawiska falowe występujące w liniach powodują występowanie określonej 
strefy ochronnej za ogranicznikiem, w której obserwuje się działanie ochronne aparatu [4]. Jeżeli obiekt chroniony 
zostanie umieszczony poza tą strefą, nie będzie skutecznie chroniony. Z drugiej strony występują określone ograniczenia 
techniczne w możliwościach wyboru miejsca montażu aparatu, związane z konstrukcją urządzeń sieciowych. Można 
tutaj wskazać generalną zasadę – tlenkowy ogranicznik przepięć należy instalować jak najbliżej obiektu chronionego,  
np. na zaciskach transformatora, głowic kablowych itp. Przyjmuje się [2], że maksymalne odległości między 
ogranicznikiem a urządzeniem chronionym nie powinny być większe niż wartości podane w tabeli 4. 

tab. 4. Maksymalne odległości między ogranicznikiem a urządzeniem chronionym [2] 
table 4. the maximum distance between the surge arrester and the protected equipment [2]

Napięcie znamionowe sieci Un kV 3 6 10 15 20 30
Odległość ogranicznik–transformator/głowica kablowa m 4 4 5 8 8 10
Odległość ogranicznik–inne urządzenie m 10 10 14 20 20 30

W ostatecznym planowaniu miejsca zainstalowania ograniczników należy również brać pod uwagę indukcyjne 
spadki napięcia występujące na przewodach przyłączeniowych tych aparatów, przy przepływie prądu udarowego 
w układzie w przypadku udarów prądowych dochodzących z sieci elektroenergetycznej. Jak wynika z rysunku 8. 
napięcie występujące na obiekcie chronionym jest sumą napięcia obniżonego ogranicznika U0 oraz spadków napięć 
U1 i U2. Można oszacować, że jeżeli indukcyjność własna typowych przewodów przyłączeniowych wynosi 1,2 µH/m, 
a najczęściej występująca w kraju stromość prądu piorunowego wynosi 15 kA/µs, to wartość spadku indukcyjnego 
występująca w tych warunkach będzie 18 kV/m, co może być wartością w istotny sposób zakłócającą skuteczność 
ochrony obiektu.

Problemy właściwego wyboru miejsca zainstalowania ograniczników przepięć przy obiekcie chronionym ilustruje 
rysunek 9, na którym pokazano możliwości wyboru miejsca montażu aparatów w przypadku typowej słupowej stacji 
transformatorowej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko pierwszy warunek (odległość ogranicznik–transformator),  
to każde miejsce montażu na słupie jest prawidłowe. dopiero uwzględnienie drugiego warunku (długość przewodów 
przyłączeniowych) wskazuje, że wybór miejsca montażu na szczycie słupa jest niepoprawny, bo napięcie obniżone 
na transformatorze jest zwiększone o wartość indukcyjnego spadku napięcia na długim połączeniu, kolejne miejsce 
w okolicy podstawy bezpiecznikowej można uznać za dopuszczalne, a tylko miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie 
transformatora (lub wręcz na jego zaciskach) można uznać za zalecane.

Instalacja ograniczników przepięć w wybranych miejscach sieci wymaga również spełnienia innych technicznych 
wymagań dotyczących sposobu ich montażu wynikających z zaleceń [2]. Połączenia zacisków ogranicznika  
z przewodem roboczym sieci oraz z instalacją uziemiającą należy wykonać przewodem o przekroju nie mniejszym 
niż 16 mm2 Cu ze względu na termiczne i dynamiczne oddziaływanie prądu udarowego. Zasady koordynacji izolacji  
w sieci SN wymagają z kolei zachowania minimalnych odstępów w powietrzu między zainstalowanymi ogranicznikami 

 dtdilLU 111 ⋅⋅=  dtdilLU 222 ⋅⋅=  201 UUUU wej ++=

Rys. 8. Ilustracja roli indukcyjnych spadków napięcia na 
przewodach przyłączeniowych ograniczników w systemie ochrony 
przeciwprzepięciowej (prąd i2 jest najczęściej sumą prądów płynących 
przez ograniczniki fazowe)

Fig. 8. Illustration of the role of inductive voltage drop in the 
connecting cables of the surge arresters in the protection system  
(current i2 is usually the sum of the currents flowing through the phase 
surge arresters)

 ,  ,  .
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oraz między nimi a innymi urządzeniami lub uziemionymi konstrukcjami, wartości tych odstępów są uzależnione  
od napięcia znamionowego sieci [10]. Montując ograniczniki, należy stosować właściwe (zalecane przez producentów) 
momenty dokręcania zacisków, ze względu na możliwość utraty szczelności konstrukcji aparatu.

Stosowanie nowoczesnych tlenkowych ograniczników przepięć w sieci SN nie jest pozbawione wad [4]. W wyniku 
przeciążenia aparatu przez kolejne piorunowe udary prądowe lub zawilgocenie wnętrza ogranicznika, może nastąpić 
jego uszkodzenie dające znaczny wzrost wartości prądu płynącego przez warystory przy napięciu roboczym. Może 
to być przyczyną wyłączeń napięcia roboczego przez układy zabezpieczeniowe sieci SN. Konieczne są zmiany  
w zasadach eksploatacji systemów ochronnych – instalowanie liczników zadziałań, prowadzenie badań kamerą 
termowizyjną, skuteczne i szybkie wykrywanie aparatów uszkodzonych w wyniku zastosowania wskaźników 
uszkodzenia ograniczników czy pomiary składowej czynnej prądu upływnościowego.

8. ZASADY EKSPLOATACJI SIECI SN

Eksploatacja systemu dystrybucyjnego SN musi być prowadzona zgodnie z zasadami sformułowanymi  
w rozporządzeniu ministerialnym [8], czyli w sposób zapewniający prawidłową pracę urządzeń elektroenergetycznych, 
należyte utrzymanie środowiska naturalnego i stanu technicznego tych urządzeń, bezpieczeństwo obsługi i otoczenia.

Obowiązkiem właściciela sieci jest określenie zakresu i trybu prawidłowego prowadzenia ruchu sieci, dokonywania 
oceny stanu technicznego linii oraz właściwego określenia terminów i zakresu wykonywania prac konserwacyjno-
remontowych w prowadzonej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej. Na właściwą dokumentację techniczno- 
-eksploatacyjną sieci składają się między innymi następujące dokumenty:

 • projekt budowlany wraz z dokumentacją prawną i zmianami w trakcie budowy obiektu,

 • dokumentacja eksploatacyjna sieci obejmująca:

 o dokumenty przyjęcia linii do eksploatacji wraz z protokołami pomiarów,

 o instrukcję ruchu i eksploatacji linii,

 o protokoły z oględzin okresowych,

 o protokoły z przeglądów, konserwacji i remontów,

 o protokoły z pomiarów napięć i obciążeń,

Rys. 9. Wybór miejsca montażu ograniczników przepięć na słupowej stacji 
transformatorowej, a) typowa konstrukcja stacji, oraz b) i c) – stosowane sposoby instalacji 
ogranicznika bezpośrednio na zaciskach transformatora 

Fig. 9. Selection of the place for a mounting of the surge arresters in pole transformer station, 
a) the typical design of the station, and b), c) – the used ways to install the surge arresters 
directly at the terminals of the transformer

a) c)b)
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 o protokoły z badań ochrony przeciwporażeniowej stosowanej w sieci (pomiarów oporności uziemień, 
 oporności pętli zwarcia),

 o dokumenty dotyczące zakłóceń i uszkodzeń.

9. PODSUMOWANIE

Sieci elektroenergetyczne SN z uwagi na swoje właściwości techniczne, rozbudowaną strukturę, konstrukcję 
eksploatowanych urządzeń oraz specyficzne przeznaczenie wymagają szczególnie starannej kompleksowej ochrony 
odgromowej/przeciwprzepięciowej zapewniającej możliwość bezawaryjnej wieloletniej eksploatacji. 

Każdy obiekt tego typu wymaga indywidualnej analizy zagrożeń występujących w sieci oraz rozwiązania systemu 
ochronnego uwzględniającego występujące zagrożenia przepięciowe.

Poprawny projekt techniczny i instalacja urządzeń ochronnych wymaga precyzyjnego określenia wielu szczegółów  
w konstrukcji systemu.
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1. WSTĘP

Układy napędowe z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego znajdują coraz szersze zastosowanie głównie  
ze względu na swoje liczne zalety [1], [3], [7]. Przy pracy ciągłej silnika ważnym argumentem ich użycia jest wysoka 
sprawność. W układach przenośnych argumentem tym jest mała masa i gabaryty silnika. do tych zalet dochodzi duża 
trwałość i cicha praca układu napędowego. Prosta konstrukcja układu sterowania do bezszczotkowego silnika prądu 
stałego [3], [4], [5], [6] przyczynia się w znacznym stopniu do zmniejszenia ceny układu napędowego i z powodzeniem 
może on cenowo konkurować z układami napędowymi wyposażonymi w silniki asynchroniczne, nad którymi góruje 
pod względem sprawności i dynamiki. dodatkowo w wirnikach tych silników prawie nie ma strat, gdyż wykonane 
są one na ogół z wysokorezystancyjnych magnesów spiekanych lub wiązanych [1], [7]. Większość strat występuje  
w stojanie, który łatwo schłodzić. Zatem uzwojenia stojana mogą być obciążone większą gęstością prądu, co wpływa 
na minimalizację wymiarów maszyny. Silniki te nie mają kłopotliwego i wymagającego konserwacji komutatora, 
pracują cicho, a ich trwałość zależy praktycznie od trwałości zastosowanych łożysk. Główną barierą w stosowaniu 
napędów z tego typu silnikami jest wysoki koszt związany z ceną magnesów trwałych oraz z ceną elektronicznego 
układu sterującego pracą silnika [4].

2. KONSTRUKCJE SILNIKÓW

Bezszczotkowe silniki z magnesami trwałymi dzielą się na silniki prądu stałego – BLdC i silniki prądu przemiennego 
(synchroniczne) BLSM. Miarą tego dość dyskusyjnego podziału jest kształt napięcia rotacji uzależniony od geometrii 
obwodu magnetycznego silnika i rodzaju uzwojenia [3], [7]. Przyjmuje się, że w silnikach BLdC kształt ten jest 
trapezoidalny, zaś w silnikach BLSM sinusoidalny. Stojan silnika BLdC może mieć uzwojenia skupione z jawnymi 
biegunami  (–rys. 1) lub rozłożone z biegunami utajonymi – (rys. 2).

Bezszczotkowe silniki prądu stałego 
– konstrukcje i sterowanie

prof. dr hab. inż. Zbigniew Goryca,  
Politechnika Radomska, e-mail: Z.Goryca@pr.radom.pl

BLDC motors – construction and control
Abstract: The paper presents  basic constructions of BLDC motors and their main advantages in comparison with other motors. Their  
efficiency is higher about 10% than the efficiency of others in the group of motors powered up to 5kW. These motors are highly durable 
and reliable and  are characterized  by  noiseless work . The structure of simple and cheap controlling device allowing for the change 
of rotational speed, the direction of rotation, braking and limitation of the current has been presented. The controlling  circuit  exploits 
information coming from hall and optic sensors  to determine the position of the rotor. The manner of the placement of  sensors and the 
influence of  their position on the work of the whole system has been described at the end of this paper.

Streszczenie: W artykule pokazano podstawowe konstrukcje bezszczotkowych silników prądu stałego  i określono ich główne zalety 
w porównaniu z innymi silnikami. W grupie silników o mocy do 5 kW silniki te mają sprawność wyższą o około 10% niż wszystkie inne 
silniki i jest to główny argument do ich stosowania. Ponadto silniki te mają dużą trwałość, pracują cicho i są niezawodne. Pokazano 
strukturę prostego i taniego układu sterowania zapewniającego regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku wirowania, hamowanie 
i ograniczanie wartości prądu na określonym poziomie. Układ sterowania realizujący te zadania wykorzystuje informację o położeniu 
wirnika pochodzącą z czujników hallotronowych lub optycznych. Sposoby umieszczania takich czujników i wpływ miejsca ich 
umieszczenia na pracę napędu omówiono w końcowej części pracy.
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Słowa kluczowe: bezszczotkowy silnik prądu stałego, konstrukcja, sterowanie
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Na wirnikach silników BLdC umieszczone są magnesy trwałe o przemiennej biegunowości i jednakowej wysokości 
gwarantującej w przybliżeniu stałą wartość indukcji w szczelinie maszyny w zakresie rozpiętości kątowej magnesu 
(–rys. 3 i 4).

Takie ukształtowanie magnesów przy szczelinie o stałej 
wielkości zapewnia trapezoidalny kształt napięcia rotacji  
w uzwojeniu silnika (rys. 5).

Rys. 5. Zależność napięcia fazowego od czasu – pomiar

Fig. 5. Phase voltage dependence of on time - measurement

Rys. 1. Uzwojenie skupione w stojanie silnika bezszczotkowego –  
Fig.1. Brushless motor stator – concentrated winding

Rys. 2. Uzwojony stojan silnika bezszczotkowego – uzwojenie rozłożone 
Fig.2. Brushless motor stator – distributed winding

Rys. 4. Wirnik silnika BLDC

Fig. 4. Rotor of BLDC motor

Rys. 3. Kompletny wirnik silnika 
Fig. 3. The complete rotor
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3. STEROWANIE SILNIKA BLDC Z UŻYCIEM CZUJNIKÓW

Struktury układów sterowania, w których występują czujniki położenia wirnika względem stojana, powszechnie 
nazywa się klasycznymi. Najczęściej do określania położenia wirnika używane są czujniki Halla wykrywające konkretny 
poziom indukcji magnetycznej w pobliżu czujnika [9]. Rysunek 6 przedstawia klasyczną strukturę układu sterowania.

Analogowe wejście „speed” służy do zadawania żądanej prędkości silnika. W modulatorze PWM napięcie z tego 
wejścia porównywane jest z przebiegiem piłokształtnym i w wyniku tego porównania opracowywany jest sygnał 
wyjściowy modulatora dostarczany do stopnia mocy układu. Szerokość sygnału PWM i jego częstotliwość decyduje  
o prędkości obrotowej silnika i częstotliwości łączeń tranzystorów T1-T6. do drugiego wejścia modulatora podłączony 
jest sygnał informujący o poziomie prądu w uzwojeniu silnika. W przypadku przekroczenia nastawionej wartości 
prądu modulator PWM zwęża impulsy wyjściowe i stabilizuje prąd w silniku. Wejście „dir” służy do zmiany kierunku 
wirowania silnika, zaś „reset” – do zerowania układu logiki i wyłączenia silnika. Wejście „brake” służy do hamowania. 

Rys. 6. Struktura układu sterowania silnika BLDC

Fig. 6. The structure of the BLDC motor control 

Przy aktywnym wejściu „brake” tranzystory zawarte w stopniu mocy znajdują się w stanie przewodzenia i wówczas 
uzwojenia silnika zostają zwarte. Zwarcie uzwojeń przy ruchu silnika powoduje duże prądy wywołane napięciami 
rotacji i szybkie hamowanie silnika.  Wejście „brsel” określa zachowanie się napędu po zaniku napięcia zasilającego.  

W zależności od stanu tego wejścia silnik może po 
zaniku zasilania zatrzymywać się z w sposób naturalny –  
z wybiegiem lub może być hamowany przez zwarcie 
uzwojeń. W zależności od stanu wejścia „mode” zanik prądu  
w wyłączanej części uzwojenia może odbywać się przez 
źródło zasilania lub w obwodzie zawierającym oprócz 
uzwojenia dwa dolne tranzystory stopnia mocy. Rysunek 7 
przedstawia taki układ sterowania silnika niewielkiej mocy.

Rys. 7. Układ sterowania silnika bezszczotkowego 24 V, 30 A 
Fig. 7. Brushless motor controller 24 V, 30 A

W układzie kontroli położenia wirnika najczęściej stosowane są czujniki Halla. W zależności od konstruktora silnika 
czujniki Halla umieszczane są wewnątrz (rys. 8) lub na zewnątrz (rys. 9) silnika. 

http://www.epismo-aez.pl


59

©  BEZSZCZOTKOWE SILNIKI PRądU STAŁEGO – KONSTRUKCJE I STEROWANIE  -  Zbigniew GORYCA

www.ePISMO-AeZ.Pl

AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA  |  NR 3/2013 (Electric Machines and Drives)  MASZYNY I NAPĘDY

Rys. 8. Widok silnika z czujnikami Halla wewnątrz silnika

Fig. 8. Inside view of stator with Hall sensors .

Pierwsze z tych rozwiązań (rys. 8) jest bardzo proste, nie wymaga ustawiania położenia czujników ani dodatkowego 
wielobiegunowego magnesu. Jednak w tym przypadku czujniki narażone są na uszkodzenie wysoką temperaturą 
pochodzącą od czół uzwojeń i na zakłócenia pochodzące od pola magnetycznego uzwojenia przy dużych prądach 
silnika. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie czujników położenia w dodatkowej obudowie znajdującej 

się na zewnątrz silnika (rys. 9). Nowym  
i coraz częściej stosowanym rozwiązaniem są 
czujniki optyczne umieszczone w ruchomej, 
dodatkowej pokrywie silnika (rys. 10) [6]. 
Rozwiązanie to jest niewrażliwe na zakłócenia 
od pola magnetycznego i dodatkowo umożliwia 
regulację położenia czujników w trakcie pracy 
silnika. Ponadto czujniki optyczne nie są 
narażone na rozmagnesowanie i precyzyjnie 
określają położenie wirnika niezależnie od okresu 
eksploatacji silnika.

Rys.  10. Widok optycznych czujników położenia wirnika 
Fig.10. View of optical sensor of rotor position 

W prostych napędach z silnikami BLdC nie stosuje się prędkościowego sprzężenia zwrotnego, a zmiana prędkości 
realizowana jest przez zmianę szerokości impulsów PWM (zmiana napięcia zasilania). W napędach tych nie stosuje 
się także regulacji, a jedynie ograniczenie maksymalnej wartości prądu podyktowane potrzebą ochrony tranzystorów 
trójfazowego mostka. Przy wyższych wymaganiach stawianych napędowi można wprowadzać sprzężenia 
prędkościowe do określenia prędkości z sygnałów czujników położenia.  

4. STEROWANIE BEZCZUJNIKOWE

Stosowanie czujników w silnikach BLdC powoduje zwiększenie liczby połączeń silnika z komutatorem i zmniejsza 
niezawodność układu napędowego [16]. dlatego też ostatnio często rezygnuje się z bezpośredniego pomiaru 
położenia i prędkości i wielkości te wyznacza się na podstawie pomiarów prądów i napięć. Bezczujnikowe metody 
sterowania można podzielić na kilka grup:

1. Wykorzystujące siłę elektromotoryczną

2. Wykorzystujące pomiary prądów i napięć oraz równania opisujące maszynę

Rys. 9. Widok silnika z czujnikami Halla na zewnątrz silnika 
Fig. 9. View of Hall sensors outside the motor

Hallotrony
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3. Wykorzystujące sterowanie rozmyte i sieci neuronowe

W metodach wykorzystujących SEM pomiaru tej siły, a właściwie określenia chwili przejścia przez zero dokonuje się 
w aktualnie niezasilanej fazie uzwojenia – rys. 11. W przypadku, gdy nie ma wyprowadzonego punktu neutralnego 
można wykorzystać potencjał sztucznie wykonanego punktu neutralnego [9], [12], [13]. 

Rys.11. Układ detekcji SEM: (a) z dostępem do punktu neutralnego, (b) z wykorzystaniem sztucznego punktu neutralnego

Fig. 11. BEMF detection circuit: (a) with access to neutral point, (b) without access to neutral point

Rysunek nr 12 przedstawia idealizowane przebiegi napięć, prądów i sygnałów pochodzących z czujników Halla 
występujące w napędzie

Z rysunku tego wynika że:
 • chwila załączenia fazy A następuje gdy międzyfazowa SeM eAC przechodzi przez zero i chwila ta jest 

opóźniona o 30o względem przejścia przez zero fazowej SeM
 • w pozostałych fazach występuje podobna zależność
 • trapezowa SeM zawiera trzecią harmoniczną i harmoniczna ta występuje w punkcie neutralnym – rys. 13.

Rys.12. Idealizowane przebiegi napięć, prądów i sygnałów  
z czujników Halla

Fig.12. Ideal voltage and current waveforms from Hall sensors

Rys. 13. Idealizowane przebiegi fazowych SEM i ich suma w punkcie 
gwiazdowym (neutralnym)

Fig. 13.  Ideal waveforms of BEMF and their  sum in neutral point. 

a) b)
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Określając punkt przejścia przez zero międzyfazowej SEM można w prosty sposób sterować pracą silnika. Najprostszym 
sposobem sterowania przy wykorzystaniu SEM jest obserwacja napięcia punktu neutralnego. Idealizowane przebiegi 
napięcia w tym punkcie pokazuje rys. 13, a przebiegi rzeczywiste rys. 14.

Rys. 14. Rzeczywisty przebieg napięcia w punkcie gwiazdowym ( żółty), 
oraz przebieg SEM jednej z faz (niebieski) z zaznaczonymi punktami 
przejścia przez 0.

Fig. 14. Actual voltage waveform  in neutral point (yellow) and BEMF of 
a phase (blue) with marked  zero points  

Chwila przejścia przez zero SEM w niezasilanej fazie nie jest równoznaczna z włączeniem kolejnych tranzystorów 
mostka. Aby wyznaczyć chwilę komutacji zaworów należy zastosować opóźnienie zależne od prędkości wirnika takie, 
w którym wirnik przebędzie drogę równą 30o elektrycznych. Metody oparte na obserwacji SEM można stosować 
w zakresie prędkości obrotowych od 10 do 100%. Poniżej tych wartości SEM jest zbyt mała, aby na jej podstawie 
poprawnie określać położenie wirnika [10], [12], [19]. 

do określania położenia i prędkości obrotowej wirnika można wykorzystać metody bazujące na pomiarach prądów 
i napięć oraz na modelu matematycznym silnika [7], [14], [20]. Metody te mają największe wymagania dotyczące 
mikroprocesora, gdyż do sterowania maszynami z elektroniczną komutacją wykorzystuje się modele matematyczne. 
Sposób ten oprócz szybkiego mikroprocesora wymaga dokładnego opisu matematycznego zjawisk zachodzących 
w maszynie oraz stałych fizycznych charakteryzujących dany silnik takich jak  rezystancja stojana, indukcyjność 
poszczególnych faz, strumień magnetyczny od magnesów trwałych, moment bezwładności itp.

Mikroprocesor w czasie rzeczywistym na podstawie napięć i prądów zasilających wyznacza położenie wirnika  
i oblicza pozostałe zmienne niezbędne do prawidłowego sterowania silnikiem. Sterowanie za pomocą modelu 
matematycznego cieszy się coraz większym zainteresowaniem za sprawą rozwoju techniki mikroprocesorowej. 
Pojawienie się bardzo szybkich procesorów sygnałowych, które potrafią wyliczyć wszystkie niezbędne zmienne  
w odpowiednio krótkim czasie, umożliwiło szerokie stosowanie tych metod. 

 W przypadkach, gdy modele matematyczne są trudne do określenia można stosować regulatory rozmyte bazujące 
na tabelach reguł postępowania w określonych sytuacjach [17], [18]. Są one mniej wrażliwe na zakłócenia i mają 
dobrą dynamikę. 

W przypadkach, gdy dysponujemy dużą liczbą przykładów zachowania się napędu w określonych sytuacjach możemy 
do określania położenia wirnika zastosować sieci neuronowe [15]. do wejść sieci dostarczamy sygnały informujące  
o napięciach na zaciskach silnika, a wyjściem sieci jest informacja o położeniu wirnika. Struktura sieci i liczba jej 
warstw zależna jest od projektanta i stopnia skomplikowania rozwiązywanego problemu. duża liczba przykładów 
zachowania się napędu jest niezbędna do prawidłowego nauczenia sieci [15].

Wszystkie wymienione sposoby sterowania bezczujnikowego wymagają znajomości położenia początkowego 
wirnika i odpowiedniej procedury startowej.

5. WNIOSKI

Zainteresowanie napędami z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego (BLdC) stale rośnie, głównie za sprawą wzrostu 
cen energii elektrycznej. Wysoka sprawność tych silników powoduje, że przy długotrwałej eksploatacji oszczędzamy 
energię i napędy wyposażone w silniki bezszczotkowe są konkurencyjne cenowo w stosunku do innych rozwiązań. 
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Szacuje się, że w grupie silników do 5 kW silniki bezszczotkowe mają sprawność wyższą średnio o 10% w porównaniu 
z innymi silnikami. W przypadku silników wyposażonych w czujniki położenia układ sterujący pracą silnika jest prosty, 
niezawodny i tani. Korzyści z zastosowania tych silników ukazuje obrazowo przedstawia poniższe zdjęcie, na którym 
przedstawiono silnik komutatorowy i silnik BLdC o tych samych parametrach.

Rys. 15. Porównanie silnika komutatorowego DC z silnikiem BLDC

 Fig. 15. Comparison of DC commutator motor with BLDC motor. 
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© UKŁAdY NAPędOWE POJAZdÓW ELEKTRYCZNYCH dRIVE SYSTEMS IN ELECTRIC VEHICLE  – Jarosław GUZIńSKI, Marek AdAMOWICZ, Jan KAMIńSKI

1. WSTĘP

Obecnie zauważalny jest gwałtowny wzrost rynku pojazdów elektrycznych EV (ang. Electric Vehicle) oraz związany  
z tym intensywny rozwój nowych technologii. Nowe rozwiązania technologiczne umożliwiają poprawę parametrów  
i osiągów EV - co sprzyja ich dostępności i upowszechnieniu. Wpływa to na częściowe uniezależnienie państw  
od ograniczonych zasobów ropy naftowej oraz może przyczynić się istotnie do ochrony środowiska. Technologia EV 
to dziś jeden z podstawowych kierunki rozwoju komunikacji samochodowej.

Jednak upowszechnienie elektrycznego transportu samochodowego wymaga zapewnienia odpowiedniej 
infrastruktury oraz działań informacyjnych i promocyjnych. Z uwagi na wysoką, jak na razie cenę EV, pierwszym 
krokiem powinno być wprowadzenie pojazdów elektrycznych do transportu publicznego oraz umożliwienie 
korzystania z wypożyczalni samochodów elektrycznych. Zapoznanie kierowców z zaletami pojazdów elektrycznych 
przyczyni się do większego zainteresowania ich wykorzystaniem do celów prywatnych.

Coraz więcej modeli EV jest już dostępnych w sprzedaży. Pomimo wysokiej ceny wiele osób decyduje się na zakup 
takich pojazdów. Przykładowo, w lutym 2012 we Francji zarejestrowano 406 pojazdów EV [1] – połowa tych aut 
kierowana była do sieci wypożyczalni, jednak pozostałe znalazły odbiorców indywidualnych. Według informacji 
z [2] obecnie w Chinach na drogach jest już 10 tys. samochodów elektrycznych oraz wiele milionów rowerów 
elektrycznych [3]. Oczekiwania względem poprawy osiągów a także możliwego obniżenia ceny dotyczą obecnie 
akumulatorów, silników elektrycznych, przekształtników, systemów ładowania oraz układów sterowania. W każdej  
z tych dziedzin obserwuje się nieustanny postęp technologiczny [4]. 

Niniejszy artykuł w sposób przeglądowy przedstawia szerokie spektrum nowych technologii związanych z układami 
napędowymi pojazdów elektrycznych. Poruszone zagadnienia poświęcone są głównie samochodom osobowym  
z wyłącznie napędem elektrycznym. 

2. ZAGADNIENIA TEORII RUCHU POJAZDU 

Właściwości napędowe pojazdów elektrycznych cechują się lepszymi parametrami niż pojazdów z silnikami o spalaniu 
wewnętrznym. Silnik elektryczny zasilany z przekształtnika może pracować z maksymalnym momentem obrotowym  

Drive systems in electric vehicle
Abstract: The paper discusses the new technologies used in electric vehicles for traction drives. First the theory of the EV traction is presented. 
Next some key new technologies of the drives are discussed. Among them new electric motors solutions as well as the energy storage are 
compared. For the supercapacitor energy bank the efficient control methods are presented. The modern power electronics circuits and 
sophisticated control algorithms have also been explained. The selected EV experimental test benches of Gdansk University of Technology 
are depicted. Finally some representative results of the EV test are discussed.

Streszczenie. W artykule omówiono nowe technologie stosowane w układach napędowych pojazdów elektrycznych. Praca zawiera 
zależności teorii ruchu pojazdu, nowe rozwiązania w konstrukcji silników trakcyjnych. Przedstawiono również zagadnienia układów 
zasilania bateryjnego i magazynów energii z superkondensatorami. Pokazano metody sterowania  zapewniające optymalizacje  
rozdziału energii pomiędzy akumulatorami a magazynem energii. Zaprezentowano rozwiązania układów energoelektronicznych 
napędów trakcyjnych oraz zagadnienia sterowania silnikami napędowymi z wykorzystaniem energoelektroniki i techniki cyfrowej. 
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w całym zakresie prędkości. Przy tej samej mocy silników elektrycznego i spalinowego pojazd elektryczny uzyskuje 
znacznie lepsze przyspieszenie co jest możliwe dzięki przynajmniej 10-krotnie krótszej stałej czasowej silnika 
elektrycznego. Przykładowo Opel Ampera z silnikiem elektrycznym 150 kW ma przyspieszenie podobne jak w silniku 
diesla 250 kW z turbodoładowaniem [5]. Przyspieszenie, ważącego 1605 kg, elektrycznego Renault Fluent Z.E. od  
0 do 100 km wynosi 13 s. Takie samo przyspieszenie ma spalinowy odpowiednik z silnikiem diesla 1,5 jednak o masie 
całkowitej znacznie mniejszej 1271 kg [6, 7].

Silnik spalinowy osiąga moment maksymalny w wąskim zakresie prędkości obrotowej co uniemożliwia jego pracę  
przy wolnych obrotach i wymusza konieczność zmiany przełożenia w trakcie jazdy – rys. 1.

Rys. 1. Charakterystyki napędowe pojazdu z silnikiem spalinowym (I ÷IV – biegi przekładni).

Fig. 1. The driving characteristics of a vehicle with an internal combustion engine (I,... IV – velocity ratio).

W przypadku EV charakterystyka mechaniczna jest bardziej dopasowana do charakterystyki momentu oporowego 
pojazdu – rys. 2. 

Rys. 2. Obszar ograniczający położenie punktu pracy silnika elektrycznego. 

Fig. 2. The limit area of the electric motor operation.

Napęd elektryczny umożliwia pracę ze stałym maksymalnym momentem od 0 do prędkości znamionowej ω = ωN 
- jest to I strefa regulacji. Przy prędkości wyższej od znamionowej punkt pracy silnika na wykresie M - ω ograniczony 
jest linią stałego momentu M=P/ω, która wynika z ograniczenia mocy maksymalnej silnika oznaczonej linią P = const.  
Jest to II strefa regulacji prędkości.
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W EV można wykorzystać rozwiązanie polegające na napędzaniu poszczególnych kół pojazdu przez indywidualne 
silniki, co pozwala na realizację zaawansowanych funkcji sterowania jazdą wyłącznie przez odpowiednie sterowanie 
maszyną [8]. W pojazdach elektrycznych stosowane są rozwiązania z niezależnym napędem dwóch lub czterech 
kół pojazdu przy odpowiedniej liczbie silników elektrycznych. Pozwala to uzyskać funkcje trakcyjne znane  
z pojazdów terenowych 4x4. Sterując silnikami można realizować funkcje likwidacji poślizgu kół  
przy rozruchu (ASR), zabezpieczenie przeciw blokowaniu kół przy hamowaniu (ABS) lub inne. W w porównaniu  
z pojazdami spalinowymi w EV osiąga się większą precyzję sterowania układów ASR/ABS i krótsze czasy reakcji.  
Służy to większemu bezpieczeństwu EV.

3. AKUMULATOROWE ZASOBNIKI ENERGII W EV

Największy postęp rozwoju EV jest widoczny technologii akumulatorów. Brak postępu w tej dziedzinie w poprzednich 
latach był głównym ograniczeniem upowszechnienia EV. 

do istotnych parametrów charakteryzujących zasobniki energii pojazdów elektrycznych można zaliczyć: gęstość 
energii, gęstość mocy, sprawność, koszt, spodziewane nakłady na konserwację i utrzymanie, koszty późniejszej 
utylizacji oraz bezpieczeństwo użytkowania [9].

dotychczas najczęściej stosowane były akumulatory kwasowo–ołowiowe. Charakteryzują się one gęstościami energii 
poniżej 40 Wh/kg [10] oraz gęstością mocy rzędu 250 W/kg [11]. Większość pojazdów użytkowych np. wózków 
transportowych czy widłowych wyposażona jest w akumulatory trakcyjne, które produkowane wielkoseryjnie mają 
stosunkowo niską cenę. Przykładem są akumulatory trakcyjne Trojan [12], które wybierane są, m.in. przez hobbystów 
zajmujących się budową samochodów elektrycznych. Wadą ich jest duża objętość i waga, co znacząco ogranicza 
zasięg jazdy EV. Niesatysfakcjonujące parametry tego rodzaju zasobników energii powodują, że wszystkie nowo 
produkowane EV wykorzystują bardziej zaawansowane technologicznie baterie.

Obecnie nowe rodzaje akumulatorów to głównie: niklowo–kadmowe (NiCd), niklowo–metalowo–wodorowe (NiMH), 
litowo–jonowe Li–Ion, litowo–jonowo–polimerowe (LiPo). Mają bardzo dużą gęstość mocy, zmniejszoną wrażliwość  
na temperaturę otoczenia oraz zwykle zwiększoną liczbę cykli pracy. Współczesne EV z takimi akumulatorami osiągają 
jednorazowy zasięg nawet do 500 km. Np. seryjna Tesla Roadaster miała w 2011 roku rekord 558,6 km [13]. 

Przykładem nowoczesnych akumulatorów przeznaczonych do napędu pojazdów elektrycznych są, wykonane  
w technologii Li-Ion baterie produkowane przez firmę GLOBALPOWER [14] typu GMP95180280 oraz litowo-
polimerowe KOLIBRI. Porównanie wybranych baterii przedstawiono w tab. 1.

tab. 1. Zestawienie parametry przykładowych baterii: kwasowo ołowiowej i litowo-jonowej.
table 1. the list of parameters for lead-acid and lithium-ion batteries.

Rodzaj
Model

Producent

Pojemność
5-godz.

[Ah]

Napięcie 
znamionowe

[V]

wymiary [mm]
długość /szerokość/

wysokość

waga
[kg]

Gęstość
energii

[wh/kg]

liczba cykli 
ładowania

[-]

Kwasowo-ołowiowa
t-105

trojan Battery
185 6 264/181/276 28 40 800

litowo-jonowa li-Ion
GMP95180280
Global Power

210 3.7 280/180/95 6 160 1000

litowo-polimerowa liPo
Kolibri Pack 800

Kolibri Power Systems AG
500 12 400/800/600 b.d. 300 2500

Z uwagi na korzystny stosunek parametrów do ceny większość nowo powstających EV wyposażona jest w baterie  
litowo-jonowe. Gęstość energii tych baterii jest rzędu 150 - 200 Wh/kg, natomiast gęstość mocy - do 400 W/kg [15]. 
Bateria Li-Ion 220 kg zapewnia zapotrzebowanie pojazdu na energię nawet do 35 kWh. 
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4. SILNIKI ELEKTRYCZNE

Rozwój technologii EV dotyczy również silników elektrycznych. Nowe EV wyposażane są w silniki prądu zmiennego – 
w większości z magnesami trwałymi PMSM lub BLdCM. Alternatywę stanowią też tańsze silniki indukcyjne klatkowe 
(SI). Szczególnie obiecujący jest wzrost sprawności SI dzięki zastosowaniu odlewanej klatki miedzianej wirnika [16].

Obecnie wiele prac poświęconych jest zastosowaniu w EV silników o więcej niż 3 fazach – silniki i układy z tym 
związane określa się jako napędy wielofazowe, np. 5, 6 czy 9 fazowe. Napędy wielofazowe cechują się mniejszymi 
pulsacjami momentu napędowego i zmniejszonym hałasem. Równocześnie rozłożenie prądów zasilających na więcej 
faz powoduje redukcję prądów łączników falownika. Napędy wielofazowe są też mniej wrażliwe na wystąpienie 
uszkodzeń. Np. przerwanie jednej z faz silnika 5 fazowego nie powoduje znacznego wzrostu prądu w pozostałych 
fazach. Wystąpienie takiej usterki w czasie jazdy pojazdu pozwoli na jej dalsze kontynuowanie. W silnikach 
wielofazowych zwiększony jest moment napędowy dzięki zastosowaniu uzwojeń skupionych i wykorzystaniu 
wyższych harmonicznych momentu [17-19]. Np. w napędach 5-fazowych  falownik 5-fazowym dostarcza oprócz 
składowej podstawowej prądu również trzecią harmoniczną. Rozkład strumienia w szczelinie powietrznej maszyny 
ma więc kształt zbliżony do prostokątnego. dlatego żelazo silnika jest lepiej wykorzystane co zapewne większy 
moment napędowy przy tych samych wymiarach maszyny. 

W nowych EV instalowane są też silniki synchroniczne, zarówno z magnesami trwałymi jak tez ze wzbudzeniem 
elektromagnetycznym. Sprawność tych silników jest bardzo wysoka - do 95%, stanowiąc silną konkurencję dla SI.  
Są to jednak rozwiązania droższe z uwagi na koszt magnesów trwałych PM (ang. Permanent Magnet). Wyróżnia się: 
silniki z PM montowanymi powierzchniowo, o sinusoidalnym (ang. Surface mounted Permanent Magnet Synchronous 
Motors, SPMSM) lub trapezoidalnym rozkładzie siły elektromotorycznej SEM (ang. Brushless Direct Current Motors, 
BLDCM) oraz silniki synchroniczne z magnesami zagłębionymi (ang. Internal mounted Permanent Magnet Synchronous 
Motor, IPMSM). Korzystniejsze właściwości mają maszyny IPMSM. 

Prz y dwustrefowej pracy napędu elektrycznego 
zmniejszenie w drugiej strefie (rys. 2) strumienia 
magnetycznego silnika pochodzącego od magnesów 
trwałych wymaga wytwarzania przeciwnie skierowanego 
strumienia magnetycznego wymuszonego prądem stojana. 
W przypadku SPMSM powoduje to obniżenie sprawności 
napędu. Natomiast w IPMSM sprawność może nawet ulec 
zwiększeniu, gdyż osłabianie strumienia magnetycznego 
może spowodować pojawienie się  dodatkowego momentu 
reluktancyjnego będącego rezultatem niesymetrycznej 
konstrukcji magnetycznej wirnika – różnej indukcyjności 
podłużnej i poprzecznej – rys. 3.

Moment napędowy silnika synchronicznego można opisać zależnością [20]:

( )3
2e f q d q d qM p I L L I Iψ = + −    .                                                               (1)

Składnik (Ld-Lq) IdIq odpowiada za dodatkowy moment reluktancyjny, jednak warunkiem jest odpowiednia konstrukcja 
silnika zapewniająca Ld ≠ Lq oraz wymuszenie prądów  Id i Iq.

W pojazdach EV stosowane są także silniki z osiowym strumieniem magnetycznym (ang. Axial Flux Motors, AFM) 
[21, 22]. Ich budowa umożliwia przynajmniej dwukrotne zwiększenie gęstości mocy. Silniki AFM produkowane są 
jako prądu stałego, synchroniczne i asynchroniczne [23, 24]. Konstrukcje AFM szczególnie nadają się do napędów 

Rys. 3. Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi zagłębionymi w wirniku.

Fig. 3. Synchronous motor with the internally mounted permanent magnets.
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wolnoobrotowych. W EV można połączyć wały tych silników z kołami pojazdu, rezygnując z reduktora obrotów. 
Można też wbudować taki silnik bezpośrednio w piastę koła (ang. wheel motors, hub-in motors). [26-28]

W fazie opracowań są maszyny z transwersalnym strumieniem magnetycznym (ang. Transverse Flux Machines),  
w których wykorzystuje się strumienie magnetyczne o przepływie osiowym i promieniowym [26, 27]. dzięki 
temu znacząco rośnie gęstość mocy pozwalając na dużą redukcję wymiarów i masy maszyny. Jest to technologia 
przyszłościowa dla EV [29] i niezwykle rozwojowa. Obiecujące jest zastosowanie materiałów z proszków żelaza  
do konstrukcji obwodu magnetycznego. drobiny żelaza są w tych materiałach na tyle małe że znika problem 
indukowania się prądów wirowych.

5. SUPERKONDENSATOROWY MAGAZYN ENERGII DLA EV [30,31]

Jedną z zalet EV jest możliwość efektywnego gromadzenia energii hamowania bez istotnych zmian w topologii 
i sterowaniu przekształtnika. Ograniczenie może stanowić typ stosowanych akumulatorów, które powinny 
charakteryzować się zdolnością przyjmowania znacznych impulsów prądu hamowania bez negatywnego wpływu 
na swoją żywotność. Nawet przy użyciu odpowiednich akumulatorów problem hamowania odzyskowego wystąpi  
w początkowym okresie jazdy, kiedy baterie są w pełni naładowane. Rozwiązaniem jest dodatkowy buforowy 
zasobnik energii – superkondensator SC (SuperCapacitor) [32, 33]. Układ buforowy akumulator-superkondensator 
tworzy zintegrowany zasobnik energii, którego zadaniem jest: 

 • zapewnienie określonej ilości energii dla realizacji zadanego zasięgu jazdy, 
 • zapewnienie określonej mocy chwilowej dla określonej dynamiki jazdy, 
 • zapewnienie określonej żywotności akumulatorów – zmniejszenie liczby cykli pracy (głębokich cykli 

rozładowania-ładowania). 

Gęstość energii SC jest kilkudziesięciokrotnie mniejsza niż akumulatorów – wynosi około 3,5 Wh/kg, ale znacznie 
większa jest gęstość mocy – do 6,5 kW/kg. Mogą one pokryć zwiększone zapotrzebowanie na moc chwilową przy 
przyspieszaniu i zapewnić szybkie magazynowanie energii przy hamowaniu [33]. Zasobniki SC mają większą żywotność  
niż akumulatory - ponad 1 mln cykli pracy oraz znacznie mniejsze rezystancje wewnętrzne– rzędu 2,5 mΩ.  

O optymalnym rozdziale energii pomiędzy akumulator i superkondensator decyduje algorytm sterowania 
uwzględniający szereg parametrów i czynników, m.in.: 

 • napięcia superkondensatora decydujące o zdolności  odbierania energii hamowania, 
 • charakteru jazdy (predykcja prędkości pojazdu), 
 • sprawność przetwarzania energii wynikająca ze strat na rezystancjach wewnętrznych akumulatora, 

superkondensatora i przekształtnika. 

Strategia sterowania rozdziałem energii zasobnika pojazdu może sprawić, że zostaną spełnione kryteria optymalizacji, 
zostanie zminimalizowane zużycie energii lub czas przejazdu. Minimalizacja zużycia energii zapewnia maksymalizację 
zasięgu pojazdu po naładowaniu akumulatora, ale też obniżenie dynamiki jazdy. Zwiększenie sprawności napędu 
można uzyskać poprzez:

 • odwzbudzanie silnika indukcyjnego w pierwszej strefie regulacji przy małym obciążeniu, 
 • ograniczanie momentu silnika, tak aby uzyskać maksymalną sprawność napędu, 
 • wykorzystanie energii gromadzonej w SC i doładowywanie SC z dużą sprawnością. 

Minimalizacja czasu przejazdu wiąże z kolei ze zmniejszoną sprawnością napędu z powodu dynamicznej 
jazdy oraz zmniejszeniem zasięgu EV. Zapewnienie jazdy z dużymi przyspieszeniami wymaga doładowywania 
superkondensatora przy obniżonej sprawności. 

Optymalny rozdział energii zasobnika w EV jest problemem złożonym, w którym  zastosowanie znajdują metody 
sterowania rozmytego, sieci neuronowe oraz algorytmy genetyczne [34, 35].

Przekształtnikowy układ napędowy EV ze zintegrowanym zasobnikiem energii (rys. 4) składa się z baterii  
akumulatorów BA, superkondensatora SC, dwukierunkowej przetwornicy dC/dC oraz falownika napięcia zasilającego 
silnik pojazdu.

http://www.epismo-aez.pl


69

www.ePISMO-AeZ.Pl

AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA  |  NR 3/2013 (Electric Machines and Drives)  MASZYNY I NAPĘDY

©  UKŁAdY NAPędOWE POJAZdÓW ELEKTRYCZNYCH dRIVE SYSTEMS IN ELECTRIC VEHICLE  – Jarosław GUZIńSKI, Marek AdAMOWICZ, Jan KAMIńSKI

Rys. 4. Schemat układu przekształtnikowego pojazdu elektrycznego ze zintegrowanym zasobnikiem energii.

Fig. 4. Power electronic circuit for electric vehicle with built-in supercapacitor energy storage.

Podczas jazdy superkondensator jest rozładowywany w trakcie przyspieszania pojazdu elektrycznego - poprawiając 
dynamikę jazdy. Częściowe doładowanie odbywa się przy hamowaniu. Superkondensator może być również 
doładowywany z akumulatora (poza fazą hamowania). 

W układzie sterowania zasobnikiem energii mierzona jest moc Pf  pobierana przez falownik zasilający silnik indukcyjny, 
stan naładowania akumulatora SOC (State Of Charge) oraz prędkość pojazdu v. Algorytm sterowania przez cały czas 
kontroluje stopień naładowania superkondensatora przez pomiar napięcia usc. 

Problem minimalizacji strat energii polega na znalezieniu współczynnika rozdziału energii kd pomiędzy 
superkondensator i akumulator, zapewniającego minimalizację strat mocy ΔP po stronie napięcia stałego układu 
przekształtnikowego w czasie rozruchu, jazdy i hamowania pojazdu. Poszukiwana jest zależność sumy strat mocy ΔP 
od współczynnika rozdziału mocy kd.

W analizie strat energii należy uwzględnić:

 • straty na rezystancji wewnętrznej akumulatorów 2
aku aku akuP i r∆ = ⋅  ,

 • straty na rezystancji wewnętrznej superkondensatora 2
SC SC SCP i r∆ = ⋅  ,

 • straty na rezystancji dławika przekształtnika DC/DC 2
L SC LP i R∆ = ⋅  .

Moc falownika Pf jest równa mocy obciążenia Pobc powiększonej o straty silnika.

   f obc s dc dc aku scP P u i P Pη= = ⋅ = +  .                                                                      (2)

Suma strat mocy w zintegrowanym zasobniku energii EV:

 aku SCP P P∆ = ∆ + ∆  .                                                                                  (3)

Minimum strat mocy można znaleźć przyrównując pochodną do zera:

  ( ) 0d dd P dk f k∆ = =  ,                                                                        (4)

gdzie [30]:

( )
( )2 24 4 1

f SC f aku
d

SC SC d SC SC d f

P u P u
f k

u r k u r k P

⋅ ⋅
= −

− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅
  .                                       (5)

W określonej temperaturze napięcie uaku jest liniową funkcją stanu naładowania SOC [36]. Rezystancja raku wzrasta 
ze spadkiem stanu naładowania SOC. Na rys. 5 pokazano charakterystyki zmian napięcia i rezystancji wewnętrznej 
baterii akumulatorów kwasowo-ołowiowych typu US2200 (uaku nominalne= 48V).
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Rys.5. Charakterystyki zmian napięcia i rezystancji wewnętrznej w funkcji SOC baterii akumulatorów.

Fig. 5. Characteristics of the batteries voltage and internal resistance variations according to SOC.

Maksymalna wartość napięcia superkondensatorów Usc(max) powinna zmieniać się wraz z prędkością pojazdu. 
Napięcie na superkondensatorze zapewniające, przy określonej prędkości v, odebranie przez superkondensator 
energii hamowania pojazdu o masie m, pomniejszonej o straty, można wyznaczyć ze wzoru:

( ) ( )
2 2

maxSC SC
SC

mu v U v
C

≤ −  .                                                                    (6)   

W algorytmie sterownia należy uwzględnić, że gęstość mocy superkondensatora PSC oraz prąd maksymalny ISC(max) 
zależą od napięcia uSC. Gęstość mocy Psc określona zgodnie z normą IEC 62391-2 oraz maksymalną gęstość mocy 
superkondensatora PscMAX można opisać zależnościami:

( )
20.12 SC

SC SC
SC SC

u WP u
r m kg

 ⋅
=  ⋅  

   (7),      ( )

2

max 4
SC

SC
SC SC

u WP
r m kg

 
=  ⋅ ⋅  

                              (8)

gdzie mSC oznacza masę superkondensatora. Prąd maksymalny jednosekundowy (w ciągu 1 sek) superkondensatora 
jest określony jako:

( ) [ ]max 1sec
0.5

1
SC SC

SC
SC SC

C uI A
C r
⋅ ⋅

=
⋅ +

 .                                                                      (9)

W algorytmie rozdziału energii zasobnika pojazdu elektrycznego przyjmuje się uśrednione wartości mocy falownika, 
rezystancji wewnętrznej rakuAV(SOC) = rakuAV 
= const i stanu naładowania akumulatora 
uakuAV(SOC) = uakuAV = const za okresy czasu 
wynikające ze stałej czasowej zmian prędkości 
pojazdu. Rezystancja wewnętrzna pojedynczego 
superkondensatora o napięciu 16V jest mniejsza 
niż 2,5 mΩ i w określonej temperaturze jest stała. 
Wraz ze zmianą napięcia superkondensatora 
punkt odpowiadający wartości współczynnika 
rozdziału energii kd przesuwa się po charakte-
rystyce z rys. 6.

Każda zmiana rezystancji wewnętrznej akumulatora powoduje zmianę nachylenia charakterystyki.

a) b)

Rys. 6. Charakterystyka zmian współczynnika rozdziału energii kd zasobnika energii w funkcji napięcia superkondensatora uSC i stanu 
naładowania SOC baterii akumulatorów.

Fig. 6. Characteristics of the energy distribution coefficient kd according to supercapacitor voltage uSC and battery state of charge SOC.
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6. ELEKTRYCZNE POJAZDY BADAWCZE WEIA PG

Autorzy brali udział w opracowaniu kilku stanowisk badawczych pojazdów elektrycznych przygotowanych  
w laboratoriach Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG (rys. 7).

A) B)

C) D)

e) F)

Rys. 7. Stanowiska badawcze pojazdów w laboratorium KANE WEiA PG:
a) Pojazd Melex 212 z silnikiem szeregowym prądu stałego 1,6 kW i baterią kwasowo ołowiową 180 Ah 36 V Trojan T105 −zastosowanie 

napędu z silnikiem klatkowym. 
b) Prototypowy trójkołowy EV z silnikiem klatkowym 3 kW, 24 V i mikroprocesorowo sterowanym falownikiem.
c) Modernizacja pojazdu Melex 740 - napęd z silnikiem indukcyjnym Iskra typ AMT7126 o mocy 5 kW i baterią akumulatorów US2200; falownik 

napięcia MMB Drives z bezczujnikowym sterowaniem i odsprzężoną regulacją wzbudzenia i prędkości; układ superkondensatorów typ 
BMOD0500 P016 B01 z przetwornicą DC-DC ze sterowaniem rozdziałem energii.

d) Prototyp poziomego roweru elektrycznego z silnikiem BLDCM 550W i baterią akumulatorów żelowych 48 V 12 Ah – możliwość badań 
charakterystyk trakcyjnych na hamowni.

e) Prototyp zdalnie sterowanego trójkołowego EV z dwoma silnikami klatkowymi 2,2 kW, 300 V i falownikami; bateria akumulatorów żelowych 
300V, napęd bezpośredni kół pojazdu.

f ) Stanowisko stacjonarne z falownikiem napięcia ze sterowaniem DSP i FPG oraz silnikiem prądu zmiennego 3 kW, zasilanie akumulatorowe 
24 − 48 V.

Fig. 7. Experimental test benches of the electrical vehicles in KANE WEiA PG laboratories:
a) Vehicle Melex 212 with serial DC motor 1.6 kW and lead-acid battery 180 Ah 36 V – Trojan T105  retrofit to AC induction motor drive. 
b) The prototype of the tricycle EV with AC induction motor 3 kW, 24 V and voltage inverter.
c) The modernization of Melex 740 electric vehicle – traction drive with AC induction motor Iskra type AMT7126 5 kW and US2200 batteries 

bank; voltage inverter MMB Drives with speed sensorless control and z decoupled regulation of field weakening and motor torque; energy 
storage system wit supercapacitors BMOD0500 P016 B01 type with DC-DC converter and efficient energy distribution control.

d) The prototype of the recumbent electric bike with BLDCM 550 W motor and valve-regulated lead–acid battery 48 V 12 Ah – the test bench for 
traction characteristics measurement.

e) The prototype of the remote control tricycle EV with twin AC induction motors 2.2 kW 300 V with inverter type supply; VRLA battery 300V, 
direct drive of the EV wheels.

f ) The laboratory test bench with DSP controlled inverter and AC induction motor 3kW; the battery supply 24 − 48 V.
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Jako układy sterujące zastosowano opracowane na wydziale EiA PG systemy mikroprocesorowe typu SH65L  
lub SH363 ze zmiennoprzecinkowymi procesorami sygnałowymi AdSP-21065L oraz AdSP-21363 i układami logiki 
programowalnej FPGA. Użyto interfejsy RS232 i USB do komunikacji dSP i komputerem PC. Oprogramowanie panelu 
operatora opracowane w języku C zapewnia rejestrację sygnałów w uruchamianym napędzie pojazdu oraz zadawanie 
parametrów układu regulacji np. zadanego momentu silnika lub zadanego strumienia. Jedną z realizowanych metod 
sterowania jest sterowanie wektorowe z estymacją zmiennych stanu silnika (rys. 8) [39]. 

Rys. 8. Struktura układu sterowania polowo zorientowanego pojazdu elektrycznego.

Fig. 8. Structure of the field oriented control system for electric vehicle.

Metoda sterowania wektorowego - polowo zorientowanego (FOC) jest obecnie powszechnie wykorzystywana  
w nowoczesnych przemysłowych układach napędowych z silnikami klatkowymi. W metodzie sterowania polowo 
zorientowanego regulacja silnika odbywa się dla składowych prądu stojana w wirującym układzie współrzędnych 
wirujących dq. Składowa d prądu umożliwia regulację strumienia w silniku, natomiast kombinacja składowych d oraz q 
służy do regulacji momentu na wale silnika. Przez zastosowanie bloku odsprzężenia w torze regulacji składowych d oraz 
q regulacja strumienia i momentu silnika może odbywać się niezależnie. dzięki temu silnik asynchroniczny klatkowy 
uzyskuje lepsze właściwości napędowe niż obcowzbudna maszyna prądu stałego. Niezbędne w procesie regulacji 
zmienne stanu silnika obliczane są w czasie rzeczywistym na podstawie mierzonego napięcia baterii akumulatorów, 

prądów fazowych silnika oraz 
wprowadzonych równań modelu 
matematycznego masz yny. 
Obliczana jest m.in. prędkość 
obrotowa silnika, jego strumień 
magnetyczny, kąt położenia 
wektora strumienia oraz moment 
elektromagnetyczny. Na rys. 9 
przedstawiono przykładowe 
przebiegi pokazujące działanie 
układu napędowego pojazdu 
elektrycznego przy zwiększaniu 
prędkości jazdy.

Rys. 9. Przebieg w eksperymentalnym układzie napędowym pojazdu elektrycznego (zwiększenie prędkości silnika).

Fig. 9. Transients measured in the test bench of the EV traction drive (the traction motor speed increasing).
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dynamika pracy układu napędowego uwidoczniona na rys. 9 została ograniczona, aby uniknąć szybkich zmian 
momentu silnika, które mogłyby mieć wyczuwalny wpływ na późniejszy komfort użytkowania pojazdu.

Rys. 10 przedstawia zależność pomiędzy prądem pobieranym z akumulatorów a modułem strumienia silnika.

Rys. 10. Zależność pomiędzy wartościami prądu pobieranego z akumulatorów oraz modułem strumienia w silniku na biegu jałowym

Fig. 10. Characteristic of the battery current in relation to motor weakening flux – the non-load running.

Obniżanie strumienia silnika stosuje się przy wysokich prędkościach jazdy, gdy obroty maszyny są większe  
od synchronicznych. W przypadku dolnego zakresu prędkości obniżanie strumienia jest również wykorzystywane  
w celu zwiększenia sprawności układu oraz ograniczenia ewentualnych udarów momentu, które mogą wystąpić  
przy uszkodzeniu falownika [39].

Na rys. 11 pokazano przebiegi zarejestrowane w trakcie jazdy pojazdu testowego z rys. 7c.

Rys. 11. Rejestracje sygnałów w trakcie jazdy testowej pojazdu z rys. 7c – przyspieszanie, hamowanie i zatrzymanie pojazdu (pm- moc silnika, 
iak- prąd baterii, uak- napięcie baterii, pm- moc baterii, ωr- prędkość obrotowa silnika).

Fig. 11. Waveforms acquised in the test drive of the EV presented in Fig. 7c – acceleration, breakening and vehicle stop (pm- motor power, iak- 
battery current, uak- battery voltage, pm- battery power, ωr- motor mechanical speed).

Przebiegi sygnałów z rysunku 11 zarejestrowano przy jeździe testowej polegającej na starcie pojazdu, zmianach 
prędkości z różnym przyspieszeniem, hamowaniu i zmianie kierunku jazdy. Wielkości wyskalowane są  
w jednostkach względnych odniesionych do wielkości znamionowych prądu, napięcia i mocy silnika. Jedynie napięcie 
akumulatorów przedstawione jest w jednostkach względnych. Rejestracja odbywa się przy wykorzystaniu układu 
mikroprocesorowego sterującego falownikiem i równocześnie komunikującym się przez port USB z komputerem 
przenośnym PC znajdującym się w pojeździe.
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7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W referacie przedstawiono główne zagadnienia rozwoju technologii dla pojazdów elektrycznych z zasilaniem 
bateryjnym. Pokazano, że główny rozwój związany jest z nowymi rodzajami baterii oraz silnikami elektrycznymi  
i metodami sterowania. 

Omówiono też problematykę zapewnienia wysokiej sprawności układu przy zastosowaniu superkondensa-
torowego magazynu energii. Przeprowadzono analizę współczynnika kd rozdziału energii pomiędzy 
akumulator i superkondensatorami ze względu na minimalizację strat w obwodzie dC. Przedstawiono uzyskane 
liniowe charakterystyki współczynnika kd w funkcji napięcia superkondensatora, których nachylenie zależy  
od wzajemnego stosunku rezystancji wewnętrznych akumulatora i superkondensatora. Charakterystyki  
współczynnika kd mogą być wykorzystane w nadrzędnym algorytmie sterowania pojazdem elektrycznym np. przy 
zastosowaniu metody optymalizacji rojem cząstek.

Pokazano również przykłady jednostek badawczych EV zrealizowanych na Politechnice Gdańskie. Są to układy 
otwarte, w pełni programowane, umożliwiające testowanie dowolnych algorytmów sterowania EV. 
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Technika Ethernet wykorzystywana jest obecnie w większości nowoczesnych systemów lokalnych sieci 
komputerowych (ang. Local Area Network – LAN). Szereg zalet, takich jak uniwersalność zastosowania czy łatwość  
i niski koszt wdrożenia rozwiązań opartych na powyższej technice, uzupełnionych rozbudowaną funkcjonalnością 
będącą efektem ciągłych i dynamicznie realizowanych prac standaryzacyjnych, zaowocował jej wszechobecnością  
w urządzeniach i systemach informatycznych.

Obecnie sieci Ethernet stanowią integralny element praktycznie wszystkich środowisk zastosowania sieci 
komputerowych, począwszy od dokonywanych ad hoc połączeń par urządzeń, poprzez systemy domowe  
i SOHO, sieci kampusowe, aż do złożonych systemów korporacyjnych obejmujących lokalizacje rozrzucone  
po wielu kontynentach oraz sieci operatorskich obsługujących dziesiątki tysięcy użytkowników (z wykorzystaniem 
szeregu dedykowanych technik znanych jako Metro Ethernet [1] lub Carrier Grade Ethernet). Również w stosunkowo 
specjalistycznych systemach, do jakich należą np. systemy automatyki przemysłowej [2], Ethernet stopniowo wypiera 
stosowane tam dotąd rozwiązania dedykowane.

Specyficznym wyjątkiem jest środowisko sieci dostępowych przeznaczonych do obsługi terminali mobilnych, gdzie 
z oczywistych względów, dominują rozwiązania bezprzewodowe (jak choćby systemy oparte na technikach WiFi 
[3], GSM/UMTS, LTE [4] czy WiMAX [5]). Jednak nawet w przypadku sieci dostępowych powyższego typu konieczna 
jest infrastruktura przewodowa – realizowana w większości przypadków z użyciem interesujących nas technik typu 
Ethernet.

1. ELEMENTY BEZPIECZEńSTWA SYSTEMU SIECIOWEGO

W celu dokonania analizy mechanizmów bezpieczeństwa przeznaczonych dla interesujących nas systemów, 
skupimy się na jego wybranych elementach składowych, mających kluczowe znaczenie w przypadku ochrony 
systemów sieciowych:

 • integralności – możliwości stwierdzenia, że odebrana informacja została/nie została zmodyfikowana  
w czasie transmisji,
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 • poufności – możliwości zagwarantowania, że informacja może zostać odczytana wyłącznie przez 
zakładanego odbiorcę,

 • uwierzytelnieniu – możliwości weryfikacji tożsamości uczestników wymiany informacji,
 • niezawodności – możliwości zapewnienia ciągłości zakładanego poziomu obsługi.

Należy tu dodatkowo podkreślić, iż w ogólnym przypadku rzeczą o kluczowym znaczeniu jest stosowanie wyłącznie 
rozwiązań standaryzowanych, gdyż z ich użyciem jesteśmy w stanie zachować kompatybilność pomiędzy różnymi 
implementacjami (np. pochodzącymi od różnych producentów) tej samej aplikacji lub mechanizmu zabezpieczeń. 
Przykładowo, serwer bezpiecznej transmisji plików pracujący z użyciem standaryzowanego protokołu SFTP jest  
w stanie współpracować ze wszystkimi klientami również obsługującymi ten protokół (niezależnie od ich 
producenta czy wersji). Jeśli zdecydujemy się na rozwiązanie niestandardowe najpewniej oznaczać to będzie 
możliwość współpracy jedynie pomiędzy rozwiązaniami tego samego producenta. Nie mamy ponadto gwarancji, 
czy w kolejnych generacjach jego produktów kompatybilność z nim zostanie utrzymana.

2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA PRACY SIECI ETHERNET

Ewolucja standardów sieci Ethernet (IEEE 802.3 [6]) obejmowała szereg aspektów ich działania i dobrze 
odzwierciedla rozwijające się zapotrzebowania użytkowników, co można uznać za jeden z filarów sukcesu 
interesującej nas techniki. Podstawowy nurt jej rozwoju skoncentrowany był na opracowaniu nowych, szybszych 
metod transmisji z wykorzystaniem różnorodnych mediów transmisyjnych, co zaowocowało wzrostem możliwych 
do osiągnięcia szybkości transmisji z 3 Mb/s w 1973 r. do 100 Gb/s dostępnych obecnie. Jednocześnie, w ramach 
rozwoju standardu IEEE 802.3 opracowano pewną liczbę rozwiązań uzupełniających, takich jak możliwość agregacji 
łączy czy zasilanie  z wykorzystaniem okablowania Ethernetowego (ang.Power over Ethernet – PoE) [7].

Specyfikacja wyłącznie mechanizmów transmisyjnych nie jest oczywiście wystarczająca do efektywnego wdrożenia 
techniki tego typu w środowisku rzeczywistych systemów sieciowych – z tego względu nie sposób rozważać 
technik Ethernet w oderwaniu od kolejnej grupy standardów: IEEE 802.1, poświęconej zagadnieniom architektury 
sieci LAN  i MAN (Metropolitan Area Network), współpracy technik sieciowych w ich obrębie, zarządzeniu tego 
rodzaju systemami oraz co najbardziej interesujące z naszego punktu widzenia − bezpieczeństwu. Zdefiniowano 
tam mechanizmy takie jak np.: wirtualne sieci lokalne (ang. Virtual LAN − VLAN) [8], przełączenie między sieciami 
(ang. bridging/switching) [9] oraz mechanizmy uwierzytelniania [10] i ochrony kryptograficznej ruchu sieciowego [11].

Podstawową metodą zabezpieczenia funkcjonowania przewodowej sieci komputerowej, powinna być zawsze 
szczegółowa analiza i opracowanie możliwych do zastosowania rozwiązań zabezpieczenia fizycznego, poprzez 
fizyczną kontrolę dostępu do urządzeń sieciowych i medium transmisyjnego. W przypadku sieci przewodowej  
w rodzaju sieci Ethernet niemożność fizycznego podłączenia się do infrastruktury sieciowej w praktyce uniemożliwia 
przeprowadzenie skutecznego ataku zarówno na poufność, jak i integralność transmisji. W celu uniknięcia zagrożeń 
związanych z atakami na niezawodność systemu podobną ochroną należy objąć również wszystkie systemy 
pomocnicze, jak np. zasilania czy kontroli warunków środowiskowych (np. chłodzenie).

Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż w wielu przypadkach nie mamy możliwości fizycznej kontroli dostępu  
do instalacji sieciowej lub nie jest to możliwe na całym jej obszarze, celowe wydaje się zastosowanie mechanizmów 
pozwalających na ograniczenie obszarów systemu sieciowego, w których obrębie rozsyłane są określone informacje, 
czyli wprowadzenie tzw. separacji ruchu.

Historycznie zasada działania sieci Ethernet opiera się na wykorzystaniu właściwości medium rozgłoszeniowego, 
pozwalającego wszystkim elementom systemu sieciowego na fizyczny odbiór każdej transmisji realizowanej  
w systemie (rys. 1). Urządzenia następnie stwierdzają, opierając się na adresie docelowym zawartym w nagłówku 
ramki Ethernet, czy transmisja jest adresowana do nich i podejmują decyzję o odebraniu danej ramki lub jej 
zignorowaniu. Z kolei urządzenie chcące wysłać ramkę danych podejmuje decyzję o momencie jej rozpoczęcia, 
obserwując zajętość wspólnego medium transmisyjnego, co stanowi podstawę wykorzystywanego w sieciach 
Ethernet mechanizmu kontroli dostępu do medium nazwanego Carrier Sense Multiple Access/Collision detection 
(CSMA/Cd) [6].
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Rys. 1. Zasięg transmisji punkt-punkt w klasycznej sieci Ethernet

Fig. 1. Point-to-point transmission in classic Ethernet network

Podejście to skutkowało stosunkowo małą komplikacją mechanizmów sieci i lokowało je nieomal wyłącznie  
w klienckich urządzeniach końcowych. Rola urządzeń tworzących infrastrukturę sieci (koncentrator − Network Hub) 
sprowadzała się do dostarczenia transmitowanego sygnału do wszystkich urządzeń końcowych z możliwie małym 
opóźnieniem.

Niestety, z punktu widzenia zarówno wydajności jak i bezpieczeństwa rozwiązanie to przedstawia wiele do życzenia 
– każda transmisja słyszalna jest w całym systemie i w związku z tym transmitować może jednocześnie tylko jedno  
z obecnych w nim urządzeń.

Rozwiązaniem ograniczającym skalę powyższego problemu, stosowanym głównie ze względów wydajnościowych, 
były mosty sieciowe (ang. Network Bridge). Są to urządzenia warstwy łącza danych, odbierające ramki na 
posiadanych interfejsach sieci Ethernet i tworzące na podstawie zawartych w nich adresów źródłowych tablicę 
zawierającą informację, na którym porcie znajduje się urządzenie o konkretnym adresie. Następnie odebrane ramki 
są rozsyłane na jej podstawie – wyłącznie na port, przez który osiągalne jest dane urządzenie. Tylko w razie braku 
odpowiedniej informacji w tablicy most będzie wysyłał ramkę na wszystkie porty (z wyjątkiem tego, z którego ją 
odebrał).  Skutkuje to znaczącym ograniczeniem obszaru rozsyłania danych w systemie (rys. 2), podnosząc poziom 
poufności transmisji oraz znacząco podnosząc efektywność wykorzystania systemu (możliwa jest jednoczesna 
transmisja w każdym z obszarów oddzielonych mostami).

Rys. 2. Separacja ruchu w sieci Ethernet z użyciem mostu sieciowego (network bridge)

Fig. 2. Traffic separation while employing a network bridge in Ethernet network

3. PRZEŁĄCZANA SIEĆ ETHERNET

Rozwinięciem tej idei są wykorzystywane powszechnie w dzisiejszych sieciach Ethernet przełączniki sieciowe (ang. 
Network Switch), które działają na tej samej zasadzie co mosty i całkowicie wyparły koncentratory. Oznacza to,  
że w obecnie działających sieciach Ethernet nie mamy do czynienia z transmisją rywalizacyjną z użyciem protokołu 
CSMA/Cd, gdyż każde łącze pomiędzy dwoma urządzeniami traktowane jest jako osobna sieć Ethernet oddzielona  
od innych mostem sieciowym. Pozwala to na niezależną i równoczesną transmisję w obu kierunkach (ang. full 
duplex), a dane kierowane są do punktu docelowego wyłącznie z użyciem łączy między urządzeniami niezbędnych  
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do przeprowadzenia transmisji, zamiast rozsyłać je po większych obszarach systemu (Rys. 3). Efektem jest 
drastyczny wzrost efektywności jego wykorzystania. Zmiana ta (przejście z rozgłoszeniowego trybu transmisji na 
tzw. przełączany) wpłynęła także na znaczące podniesienie poziomu poufności transmisji w sieciach Ethernet, 
wymagając od atakującego podjęcia aktywnych działań w celu uzyskania dostępu do informacji, która nie została 
wprost zaadresowana do niego. 

Rys. 3. Zasięg transmisji punkt-punkt w przełączanej sieci Ethernet

Fig. 3. Point-to-point transmission in switched Ethernet network

Opisany powyżej sposób pracy mostów i przełączników (standaryzowany dokumentem IEEE 802.1d [9]) stał 
się celem szeregu wyspecjalizowanych ataków, opartych głównie na przepełnieniu tablicy adresów (wówczas 
przełącznik powraca do metody rozsyłania ruchu na wszystkie porty, aby nie dopuścić do sytuacji, w której 
dane nie zostaną poprawnie dostarczone) lub wprowadzeniu do niej nieprawidłowych informacji (w celu 
skierowania transmisji w niewłaściwe miejsce). Wraz ze wzrostem dostępnych zasobów urządzeń sieciowych oraz 
dopracowaniem ich oprogramowania ataki tego typu stały się dużo mniej skuteczne, a w każdym z przypadków 
są one bardzo łatwo wykrywalne – w praktyce każdy przełącznik posiadający interfejs zarządzania jest dziś w stanie 
informować administratora o podobnych wypadkach.

4. WIRTUALNE SIECI LOKALNE (VIRTUAL LOCAL AREA NETWORKS – VLANS)

Rozszerzeniem powyższej idei kontrolowanego rozsyłania ramek danych w sieciach Ethernet są wirtualne sieci LAN 
(Virtual LAN – VLAN) opisane dokumentem IEEE 802.1Q [8]. U podstaw tego rozwiązania leży rozszerzenie nagłówka 
ramki Ethernet o dodatkowy identyfikator (znacznik VLAN – VLAN Tag) i uwzględnienie go przez urządzenia sieciowe 
(przełączniki) przy podejmowaniu decyzji, na które porty należy ją przesłać.

Rys. 4. Ramka sieci Ethernet: format klasyczny (u góry) oraz rozszerzony o znacznik VLAN 802.1Q (u dołu)

Fig. 4. Ethernet frame structure: classic format (above) and IEEE 802.1Q VLAN extened format (below)

Administrator jest w stanie ściśle określić grupy portów przełączników sieciowych, na które możliwe jest wysłanie 
ramki o danej wartości znacznika VLAN – ramka nigdy nie zostanie wysłana na porty nienależące do wskazanej 
grupy. W praktyce pozwala to na stworzenie na podstawie fizycznej struktury systemu sieciowego Ethernet, wielu 
odseparowanych od siebie grup urządzeń. 

Pod względem bezpieczeństwa jest to dalsze rozwinięcie idei sieci przełączanej – administrator może zdecydować 
nie tylko o tym jaki ruch sieciowy dana stacja ma szansę odebrać, lecz także do jakich urządzeń jest w stanie 
go wysłać. Skutkuje to zatem nie tylko wzrostem poufności transmisji (poprzez graniczenia rozchodzenia się 
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ruchu w systemie), lecz także ogranicza zasięg aktywnych ataków jakie urządzenie jest w stanie przeprowadzić  
(co bezpośrednio wpływa na podniesienie poziomu wszystkich składowych bezpieczeństwa, w tym bezawaryjności).

Ważnym aspektem powyższego 
rozwiązania jest mechanizm nadawania 
znaczników VLAN. Choć można 
nadawać znaczniki przez urządzenia 
końcowe, zwykle tę funkcję wykonuje 
się przez elementy infrastruktury 
systemu, pozostające pod kontrolą 
administratora. Najpopularniejszym 
podejściem jest przydzielanie znacznika 
na podstawie portu przełącznika,  
z którego odebrano daną ramkę –  
w efekcie tworzy się ograniczoną grupę 
portów w systemie, między którymi 
komunikacja jest możliwa.

Rys. 5. Stuktura złożona z 2 sieci VLAN, zrealizowana na dwóch połączonych przełącznikach Ethernet

Fig. 5. Example network structure containing 2 VLANs configured over 2 connected physical switches

Na rysunku 5 przedstawiono przykładową infrastrukturę sieci fizycznej, złożonej z dwóch przełączników Ethernet 
połączonych przy użyciu pojedynczego portu. Porty P1, P3, P4 i P6 przełącznika 1 oraz P4 i P6 przełącznika  
2 przydzielono do sieci VLAN1. Po odebraniu pozbawionej znacznika ramki na dowolnym z powyższych portów 
zostanie ona przesłana co najwyżej do innych portów należących do tego VLANu – mają tu oczywiście zastosowanie 
opisane wcześniej reguły ograniczające rozsyłanie ruchu w sieci przełączanej na podstawie tablic adresów 
utrzymywanych przez przełączniki.

W przypadku sieci VLAN zbudowanej z wykorzystaniem pojedynczego przełącznika wspomniane znaczniki VLAN 
nie muszą występować w postaci jawnej, gdyż całość decyzji o kierowaniu ruchu podejmowana jest wewnętrznie 
przez jedno urządzenie sieciowe. Jednakże, w przypadku gdy mamy do czynienia z kilkoma urządzeniami, 
wykorzystanie znaczników pozwala przekazywać ruch pomiędzy nimi z użyciem pojedynczego portu fizycznego, 
przy jednoczesnym zachowaniu informacji o przynależności danej ramki do konkretnej sieci VLAN.

Na rysunku 5 taka sytuacja ma miejsce w przypadku portów P6 łączących oba widoczne przełączniki sieciowe.  
Każdy z portów P6 należy jednocześnie do 2 sieci VLAN, a do wysyłanych ramek dodawane są odpowiednie 
znaczniki, co pozwala urządzeniu odbierającemu na odpowiednie ich zakwalifikowanie, a tym samym skierowanie 
ich  do właściwych portów wyjściowych. 

Użyteczność opisanego powyżej rozwiązania podstawowego i związana z tym ogromna jego popularność  
we wdrażanych obecnie systemach sieciowych wpłynęły na rozwój całego szeregu mechanizmów rozszerzających 
tę podstawową funkcjonalność lub też służących łatwiejszemu zarządzaniu opartymi na nim systemami.

Jednym z ciekawszych przykładów mogą być wirtualne sieci prywatne (ang. Private VLANs), stanowiące rozszerzenie 
powyższej idei. Rozszerzenie to wprowadza dodatkowo możliwość tworzenia specyficznych rodzajów sieci VLAN:

 • Primary VlAN – działa analogicznie do opisanej powyżej standardowej sieci VLAN, lecz dodatkowo jest 
logicznie powiązana z jedną lub większą liczbą sieci typu Secondary VLAN,

 • Secondary VlAN – w zależności od konkretnego rodzaju i w logicznym powiązaniu z siecią typu Primary 
VLAN sieć taka oferuje dodatkową czynność dotyczącą kontroli przesyłania ruchu:
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o  Community VlAN – urządzenia podłączone do portów tej sieci, mogą komunikować się z urządzeniami 
podłączonymi do portów swojej własnej sieci Community VLAN oraz powiązanej sieci typu Primary VLAN. 
Nie jest natomiast możliwa komunikacja pomiędzy kilkoma sieciami Community VLAN.

o  Isolated VlAN – urządzenia podłączone do portów tej sieci mogą komunikować się tylko i wyłącznie  
z urządzeniami podłączonymi do portów powiązanej sieci typu Primary VLAN (w szczególności nie mogą 
komunikować się w obrębie własnej sieci VLAN).

Jak widać, zastosowanie wirtualnych sieci prywatnych pozwala ograniczyć możliwość rozchodzenia się ruchu  
w sieci Ethernet w jeszcze większym stopniu, co nie pozostaje bez wpływu na wynikowy poziom bezpieczeństwa.  
Ponadto, rozwiązanie to jest często stosowane w celu ułatwienia zarządzania infrastrukturą i ruchem w sieciach 
dostępowych, gdyż pozwala ono na zablokowanie możliwości bezpośredniej komunikacji pomiędzy klientami 
podłączonymi do pojedynczego urządzenia dostępowego, bez konieczności umieszczania każdego z nich  
w osobnej sieci VLAN.

Pomimo niezaprzeczalnych zalet rozwiązań wykorzystujących sieci VLAN zarządzanie złożoną strukturą sieciową 
wykorzystującą tego rodzaju mechanizmy może być skomplikowane, żmudne i czasochłonne. 

dobrym przykładem może być konieczność właściwej konfiguracji portów łączących elementy infrastruktury 
(przełączniki sieciowe). W momencie gdy tworzymy nową sieć VLAN mającą funkcjonować w strukturze fizycznej 
złożonej z większej liczby przełączników, musimy zrealizować 2 podstawowe zadania:

 • przypisać porty, do których podłączone są urządzenia końcowe do właściwego VLANu,
 • utworzyć ścieżkę transmisyjną łączącą wszystkie przełączniki zawierające powyższe porty, poprzez dodanie 

do tego VLANu także portów łączących przełączniki mające pośredniczyć w transmisji danych (patrz rys. 6). 
Należy tu uwzględnić fakt, iż dzięki mechanizmowi znaczników porty łączące przełączniki sieciowe mogą 
jednocześnie przynależeć do setek sieci VLAN.

Rys. 6. Konfiguracja sieci VLAN łączącej 2 urządzenia końcowe. Łącza przenoszące ramki znacznikowane oznaczono liniami przerywanymi

Fig. 6. Configuration of a VLAN network connecting 2 end-devices. Dotted lines indicate links carrying tagged VLAN frames 

W tej sytuacji wykorzystanie dodatkowych mechanizmów pozwalających na efektywne zarządzenie konfiguracją 
sieci VLAN jest sprawą priorytetową. Jednym z najczęściej wykorzystywanych w tym celu mechanizmów jest 
protokół Generic Attribute Registration Protocol (GARP) [9] i jego następca Multiple Registration Protocol (MRP) [12].  
Protokoły te pozwalają przełącznikom sieciowym na wymianę szeroko pojętej informacji konfiguracyjnej. 

W interesującym nas przypadku protokoły te mogą zostać wykorzystane w celu automatycznej konfiguracji 
wspomnianych wcześniej ścieżek transmisyjnych, łączących przełączniki sieciowe, do których podłączone są 
urządzenia mające wymieniać dane w ramach jednej sieci VLAN. W tym celu przełączniki wykorzystują dedykowane 
protokoły GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) [9] lub Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP) [12], 
korzystające z funkcjonalności udostępnianych przez odpowiednio protokół GARP i MRP. dzięki ich wprowadzeniu 
zadania administratora przy tworzeniu nowej sieci VLAN mogą ograniczyć się do wskazania portów, do których 
podłączone są urządzenia końcowe – ścieżka transmisyjna łącząca urządzenia sieciowe zostanie utworzona 
automatycznie.
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Należy jednak wspomnieć, iż wdrożenie protokołów GVRP czy MVRP wiąże się z kolei z koniecznością odpowiedniej 
konfiguracji parametrów ich pracy, a ewentualne błędy tu popełnione mogą umożliwić nieautoryzowanym 
użytkownikom na wprowadzenie daleko idących modyfikacji w konfiguracji sieci VLAN na obszarze całego systemu 
objętego ich działaniem. Mamy tu zatem do czynienia z klasycznym dylematem: bezpieczeństwo statycznej 
konfiguracji lub łatwość użycia oferowana przez rozwiązania zarządzane dynamicznie.

5. MECHANIZMY UWIERZYTELNIANIA

Opisane powyżej mechanizmy pozwalają na kontrolę dostępu do usług oferowanych przez system sieciowy 
(realizując aspekty ochrony poufności transmisji poprzez separację ruchu) na podstawie portu, do którego 
podłączone jest dane urządzenie. Mogą mieć również wpływ na poziom bezawaryjności. Nierozwiązany pozostaje 
jednak problem kontroli dostępu do powyższego punktu styku użytkownika z siecią. Wprawdzie fizyczne 
ograniczenie dostępu jest niekiedy możliwe, jednak w większości przypadków nie możemy przyjąć takiego założenia.

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie mechanizmu uwierzytelniania, pozwalającego potwierdzić 
tożsamość urządzenia lub nawet pracującego z jego użyciem użytkownika, zanim uzyska ono dostęp do możliwości 
transmisji sieciowej. 

Powszechnie stosowanym do tego celu rozwiązaniem są mechanizmy standardu 802.1X [10]. Rozbudowuje 
ono koncepcję standardowego portu przełącznika (Common Port – M) o podział na dwa porty logiczne (rys. 7):  
port kontrolowany (ang. Controlled Port – C) oraz niekontrolowany (ang. Uncontrolled Port – U). Korzystanie z portu 
kontrolowanego wymaga od klienta przeprowadzenia procesu uwierzytelnienia, co nie jest konieczne w przypadku 
portu niekontrolowanego. Administrator może określić zasady wykorzystania powyższych portów, np.: określić,  
z którym z nich możliwe jest uzyskanie dostępu do zasobów sieciowych – jeśli wprowadzona polityka wymaga  
w tym celu użycia portu kontrolowanego (do sieci uzyskają dostęp wyłącznie urządzenia/użytkownicy 
uwierzytelnieni i posiadający odpowiednie uprawnienia). Za działanie powyższego mechanizmu odpowiadają nowe 
elementy mechanizmu przełącznika:

 • Port Access Controller (PAC) – moduł realizujący kontrolę dostępu do obu typów portów i kierujący 
odpowiednio ruch,

 • Port Access entity (PAe) – moduł realizujący proces samego uwierzytelnia oraz konfigurujący pozostałe 
elementy, takie jak np. wspomniany wyżej PAC czy opisane dalej elementy mechanizmów rozwiązania MACSec.

Sam proces uwierzytelnienia zdefiniowany w standardzie IEEE 802.1X przeprowadzany jest z użyciem protokołu EAP 
(Extensible Authentication Protocol) standaryzowanego przez Internet Engineering Task Force (IETF) i opisanego 
w dokumencie RFC5247 [13]. EAP jest protokołem uwierzytelniania, umożliwiający zastosowanie w tym celu wielu 
różnorodnych metod, wykorzystujących zróżnicowane sposoby potwierdzenia tożsamości, np. nazwy użytkowników 
i hasła, hasła jednorazowe, certyfikaty, karty mikroprocesorowe itp. Jego konstrukcja pozwala stronom tego procesu 
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Rys. 7. Architektura logiczna portu 
przełącznika Ethernet obsługującego 
mechanizmy IEEE 802.1X

Fig. 7. Logical architecture of IEEE 
802.1X-capable Ethernet port
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na określenie zbioru wspólnie obsługiwanych metod, wybór najwłaściwszej z nich, a następnie przeprowadzenie 
samego procesu. W najprostszym przypadku obejmuje on komunikację pomiędzy 2 elementami:

 • suplikantem (ang.Supplicant) – procesem zlokalizowanym po stronie urządzenia próbującego uzyskać 
dostęp do sieci,

 • klientem (ang.Authenticator) – urządzeniem kontrolującym dostęp (np. przełącznikiem sieciowym).

Bardzo ważną czynnością oferowaną przez niektóre z metod uwierzytelniania (obsługiwanych przez protokół EAP) 
jest możliwość przeprowadzenia uwierzytelnienia wzajemnego (ang. mutual authentication). Pozwala się chcącemu 
się uwierzytelnić urządzeniu (suplikantowi) na potwierdzenie tożsamości drugiej strony tego procesu, zanim 
udostępni jej swoje dane uwierzytelniające. dzięki temu możliwe jest uniknięcie jednego z najpopularniejszych 
rodzajów ataków – man-in-the-middle. W tym przypadku atakujący, ulokowany pomiędzy stronami komunikacji, 
przekazuje wiadomości pomiędzy nimi, jednocześnie poznając ich treść lub wprowadzając własne modyfikacje,  
bez wiedzy oryginalnych korespondentów.

Metody uwierzytelniania dostępne obecnie przy wykorzystaniu protokołu EAP obejmują ponad 40 różnorodnych 
mechanizmów, znacząco różniących się pod względem złożoności samego procesu, komplikacji wdrożenia oraz 
oferowanego poziomu bezpieczeństwa. Przykładami mogą tu być:

 • eAP-PSK (ang. Pre-Shared Key) [14] – umożliwia wzajemne uwierzytelnienie suplikanta i klienta  
oraz wygenerowanie wspólnego klucza kryptograficznego (na potrzeby np. algorytmów ochrony poufności 
transmisji) przy użyciu tajnego hasła znanego przez obie strony,

 • eAP-POtP (ang. Protected One-time Password) [15] – umożliwia wzajemne uwierzytelnienie suplikanta  
i klienta oraz wygenerowanie wspólnego klucza kryptograficznego przy użyciu haseł jednorazowych 
(ustalanych przez strony np. przy użyciu listy haseł jednorazowych – „zdrapki” lub specjalnego urządzenia 
kryptograficznego – „tokena”),

 • eAP-MD5 [16] – umożliwia uwierzytelnienie suplikanta przy użyciu hasła. Bardzo prosta metoda oparta  
na wykorzystaniu funkcji skrótu Md5. Nie umożliwia wygenerowania klucza kryptograficznego do dalszych 
zastosowań – daje wyłącznie odpowiedź, czy uwierzytelnianie przebiegło pomyślnie, czy nie. Uznaje się, że ta 
metoda nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i nie jest zalecana,

 • eAP-tlS (ang.transport layer Security) [17] – szeroko znana metoda wymagająca użycia certyfikatów 
kryptograficznch przez obie strony procesu uwierzytelniania. Z tego względu jest stosunkowo kłopotliwa 
we wdrożeniu. Umożliwia wygenerowanie oraz wymianę kluczy kryptograficznych i uznawana jest  
za zapewniającą wysoki poziom bezpieczeństwa,

 • eAP-ttlS (ang.tunneled transport layer Security) [18] – rozszerzenie metody EAP-TLS, pozwalające 
suplikantowi wykorzystać sposoby potwierdzenia tożsamości inne niż certyfikat. Z powyższego względu 
metoda ta uważana jest za łatwiejszą i tańszą we wdrożeniu od EAP-TLS. Komunikacja między stronami  
w procesie uwierzytelniania odbywa się za pośrednictwem zabezpieczonego kryptograficznie kanału 
łączności (tunelu), co dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa, a także pozwala na łatwą dystrybucję 
kluczy kryptograficznych,

 • eAP-GtC (and.Generic token Card) [19] – umożliwia wykorzystanie kart mikroprocesorowych oraz haseł 
jednorazowych w procesie uwierzytelniania,

 • eAP-SIM (ang.Subscriber Identity Module) [20] – pozwala na wykorzystanie w procesie uwierzytelniania 
kart SIM szeroko stosowanych w sieciach telefonii komórkowej GSM (sieci 2G). Umożliwia uwierzytelnienie 
wzajemne i wymianę kluczy kryptograficznych,

 • eAP-AKA (ang.Authentication and Key Agreement) [21] – odpowiednik metody EAP-SIM, lecz wykorzystujący 
karty UMTS Subscriber Identity Module. Stosowane w sieciach telefonii komórkowej UMTS (sieci 3G).

 • eAP-FASt (ang.Flexible Authentication via Secure tunneling) [22] – metoda opracowana i promowana 
przez firmę Cisco, zorientowana na zapewnienie stosunkowo wysokiej funkcjonalności oraz poziomu 
bezpieczeństwa, przy jednoczesnej łatwości zastosowania w urządzeniach sieciowych. 

Jak widać z powyższej listy najpopularniejszych metod uwierzytelniania, różnorodność tak mechanizmów, jak 
informacji uwierzytelniającej, którą możemy się posłużyć jest ogromna. Przekłada się to na równie zróżnicowany 
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poziom oferowanego bezpieczeństwa oraz łatwość wdrożenia określonej metody w systemie sieciowym. Na 
rysunku 8 przedstawiono szacunkowe porównanie wybranych metod uwierzytelniania w tym kontekście.

Rys. 8. Porównanie wybranych metod uwierzytalnia pod 
względem bezpieczeńswa i łatwości użycia

Fig. 8. Comparison of chosen EAP method in terms of 
security and user-frendliness

W interesującym nas przypadku uwierzytelniania w sieciach standardu Ethernet funkcje suplikanta i klienta 
realizowane są przez wspomniane wcześniej moduły PAE, komunikujące się ze sobą z użyciem portów 
niekontrolowanych. Jeśli proces uwierzytelniania przebiegnie pomyślnie (tożsamość podłączającego się urządzenia 
lub użytkownika zostanie potwierdzona) oraz okaże się, iż ma on prawo uzyskać dostęp do sieci, PAE przekazuje 
odpowiednie instrukcje modułowi PAC, który zezwala podłączającemu się urządzeniu na dostęp z użyciem portu 
kontrolowanego. dodatkowo, w wyniku powyższego procesu może zostać wygenerowany i dostarczony do 
zainteresowanych stron materiał kryptograficzny (np. klucze), pozwalający na daleko idące zabezpieczenie samej 
transmisji, poprzez np. jej szyfrowanie. Przykładem może być opisany dalej standard MACSec.

Możliwe jest też włączenie w powyższą strukturę trzeciego elementu – serwera uwierzytelniania (Authentication 
server). Przejmuje on wówczas, w procesie uwierzytelnia, rolę klienta (Authenticatior), który ogranicza się  
do przekazywania wiadomości pomiędzy nim a suplikantem, a następnie zarządzania modułem PAC wg decyzji 
otrzymanych od serwera (rys. 9). dzięki możliwości skonfigurowania wielu urządzeń do współpracy z pojedynczym 
serwerem jego zastosowanie pozwala na łatwe wdrożenie scentralizowanego uwierzytelniania w systemie 
sieciowym. Należy także zauważyć, iż zbiór metod uwierzytelniania obsługiwanych przez klientów (najczęściej 
przełączniki sieciowe) nie ma w tym przypadku znaczenia, gdyż proces ten realizowany jest pomiędzy suplikantem  
i serwerem. Powyższa cecha standardu IEEE 802.1X znacząco ułatwia i ogranicza koszty wprowadzania nowych 
metod uwierzytelniania w systemie.

Rys. 9. Ogólna architektura mechanizmu uwierzytelniania 802.1X z wykorzystaniem zewnętrznego serwera

Fig. 9. Overall IEEE 802.1X authentication architecture including external authentication server

6. UWIERZYTELNIANIE ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY

Należy jednakże zauważyć, iż funkcjonalność oferowana przez standard 802.1X opracowana została z myślą  
o uwierzytelnianiu użytkowników lub urządzeń obsługiwanych przez użytkownika w trybie interaktywnym. 
Tymczasem w wielu przypadkach (np. urządzeń tworzących infrastrukturę sieci, elementów systemu automatyki 
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domowej lub przemysłowej) podłączane do sieci urządzenia przeznaczone są do działania nienadzorowanego. 
Wykorzystanie w ich przypadku opisanych powyżej mechanizmów jest co najmniej kłopotliwe, gdyż wymaga 
ręcznego wprowadzenia przez instalatora tajnych danych uwierzytelniających, a dodatkowo muszą być one 
następnie chronione w czasie pracy urządzenia przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione. Rozwiązaniem 
może być standard IEEE 802.1AR (ang. Secure device Identity) [23], definiujący mechanizmy umożliwiające 
uwierzytelnienie urządzeń w oparciu o chronione kryptograficznie, unikatowe identyfikatory nadawane przez 
producenta.

Proponowane rozwiązanie oparte jest na wykorzystaniu kryptografii asymetrycznej, zgodnie z zasadami 
zdefiniowanymi w standardzie ITU X.509 oraz dokumencie RFC 5280 [24], opisującym sposoby jej zastosowania  
w praktyce (np. treść, format oraz sposoby przetwarzania certyfikatów i kluczy prywatnych). 

Każde urządzenie obsługujące standard IEEE 
802.1AR posiada unikatowy, nadany przez 
producenta, certyfikat kryptograficzny (ang. 
Initial device Identifier – IdevId), chroniony przed 
podrobieniem lub modyfikacją i pozwalający 
na jego jednoznaczną identyfikację. dzięki 
temu możliwe jest wdrożenie urządzenia  
w systemie bez konieczności wspomnianych 
wyżej prac wstępnych. Standard pozwala też 
administratorowi systemu na wygenerowanie 
i wdrożenie alternatywnych identyfikatorów 
urządzeń (ang. Locally Significant device 
Identifiers – LdevIds), także chronionych przez 
mechanizmy opisane w standardzie.

Identyfikatory udostępniane przez rozwiązania 
proponowane w standardzie IEEE 802.1AR mogą 
być następnie wykorzystywane przez mechanizmy 
standardu IEEE 802.1X w celu identyfikacji 
urządzeń (rys. 10).

Rys. 10. Uwierzytelnianie wzajemne urządzeń z użyciem mechanizmów IEEE 802.1AR

Fig. 10. Mutual device authentication in compliance with IEEE 802.1AR standard

7. OCHRONA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI TRANSMISJI

Funkcjonalność dotycząca uwierzytelniania użytkowników oraz urządzeń oferowana przez opisane powyżej 
rozwiązania może zostać wykorzystana w celu kontroli dostępu do sieci (np. przez odpowiednią konfigurację 
mechanizmów PAE/PAC), czy też automatycznej konfiguracji różnorodnych parametrów dostępu sieciowego, jak.  
np. automatyczne przydzielenie urządzenia do odpowiednej sieci VLAN. Nie realizuje natomiast funkcji 
kryptograficznej ochrony poufności i integralności ruchu użytecznego. Realizacja tej funkcji jest jednak możliwa 
dzięki zastosowaniu rozwiązania MACSec opisanego w standardzie IEEE 802.1AE [11].

Mechanizmy MACSec pozwalają uwierzytelnionym wcześniej z użyciem zewnętrznego mechanizmu (np. IEEE 
802.1X) elementom systemu sieciowego na utworzenie pomiędzy sobą bezpiecznego kanału transmisji danych. 
Zabezpieczenia obejmują ochronę poufności i integralności transmisji z użyciem nowoczesnych mechanizmów 
kryptograficznych. Architektura portu przełącznika jest w tym celu rozbudowywana o nowe elementy logiczne – 
MAC Security Entity (SecY) i Key Agreement Entity (KaY), zajmujące miejsce elementu PAC i realizujące spełniane 
przez niego funkcje kontroli dostępu oraz dodatkowo funkcje związane z ochroną kryptograficzną ruchu sieciowego 
(Rys. 11). SecY odpowiada przede wszystkim za udostępnienie możliwości komunikacji objętej odpowiednimi 
mechanizmami ochrony (poprzez port kontrolowany) lub bez ich udziału (port niekontrolowany). KaY z kolei 
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współpracuje z protokołami uwierzytelniania i wymiany kluczy, oferując im możliwość komunikacji − najczęściej  
z użyciem potu niekontrolowanego (gdyż ich aktywność z reguły poprzedza uaktywnienie mechanizmów kontroli 
ruchu), lecz w specyficznych wypadkach również z użyciem portu kontrolowanego i ochrony oferowanej przez SecY 
(np. w celu odnowienia kluczy kryptograficznych). Ponadto reguluje (podobnie jak moduł PAC) dostęp do portu 
kontrolowanego, a także konfiguruje odpowiednio mechanizmy SecY, komunikując się z nim dzięki wykorzystaniu 
mechanizmów zarządzania.

Rys. 11. Elementy systemu MACSec w strukturze logicznej portu przełącznika sieci Ethernet

Fig. 11. Elements of MACSec solution in logical architecture of Ethenet port switch

W wyniku działania mechanizmów opisywanego standardu urządzenia będące w stanie komunikować się 
bezpośrednio ze sobą w warstwie fizycznej (np. połączone pojedynczym koncentratorem sieciowym) mogą 
utworzyć grupę zwaną Connectivity Association (CA). Następnie każdy z jej członków tworzy jednokierunkowy tzw. 
bezpieczny kanał (Secure Channel – SC), pozwalający mu przesyłać zabezpieczone dane do pozostałych członków 
danego CA. Po utworzeniu kanałów SC przez wszystkich członków CA możliwa staje się łączność dwukierunkowa, 
a każde z urządzeń transmituje, posługując się odmiennymi kluczami kryptograficznymi, a potencjalnie nawet  
z użyciem odmiennych metod ochrony ruchu.

Ponieważ kanał SC może być utrzymywany w sposób ciągły przez długi okres (nawet przez lata, gdy struktura sieci 
pozostaje stała), należy zadbać o możliwość periodycznej zmiany stosowanych metod zabezpieczeń i tajnych kluczy 
służących ochronie ruchu, bez konieczności przerw w świadczeniu podstawowych usług transmisyjnych przez 
system sieciowy. W tym celu ramach SC tworzone są i zmieniane w miarę potrzeby tzw. asocjacje bezpieczeństwa 
(Security Association – SA) opisujące szczegółowo metody zabezpieczeń i zawierające konkretne klucze tajne, 
używane w ich realizacji. Nowe SA mogą być uzgadniane z odbiorcami jeszcze w okresie ważności poprzednich,  
co pozwala na utrzymanie ciągłości zabezpieczonej transmisji.

Jak widać na rysunku 13, ramka sieci Ethernet chronionej przez mechanizmy MACSec podlega stosunkowo 
niewielkim zmianom. Wprowadzono pole SecTAG, obejmujące standardowe pole EtherType i umieszczające  
w nim informację, że dana ramka powinna być przetwarzana z wykorzystaniem mechanizmów MACSec. dalsza 
część pola SecTAG zawiera już informacje specyficzne dla tego protokołu, dotyczące zastosowanych mechanizmów 
zabezpieczeń. dalej umieszczane są, potencjalnie w zaszyfrowanej formie, pozostałe pola oryginalnej ramki 
Ethernet, z wyjątkiem sumy kontrolnej. Zamiast niej na końcu ramki MACSec umieszczany jest kod Integrity Check 
Value (ICV), wygenerowany z użyciem procedur kryptograficznych (utworzenie i weryfikacja wymaga znajomości 
odpowiedniego klucza) i służący ochronie integralności transmisji.
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Rys. 12. Zachowanie ciągłości obsługi ruchu sieciowego z użyciem mechanizmu Secure Channel

Fig. 12. Secure Channel solution employed for continuity of traffic protection

Rys. 13. Format ramki sieci Ethernet zabezpieczonej mechanizmem MACSec. Elementy wprowadzone przez MACSec zaznaczono 
ciemniejszym kolorem

Fig. 13. MACSec-protected Ethernet frame format

Mechanizmy rozwiązania MACSec są w stanie zaoferować wysoki poziom bezpieczeństwa oraz pozwalają  
na elastyczne dopasowanie zastosowanych metod ochrony do potrzeb systemu. Należy jednak pamiętać, 
iż sam standard IEEE 802.1AE nie zawiera mechanizmów uwierzytelniania ani generacji i dystrybucji kluczy 
kryptograficznych, polegając w tym względzie na rozwiązaniach zewnętrznych (np. IEEE 802.1X). 

Jednym z głównych ograniczeń rozwiązania MACSec w nowoczesnych sieciach przełączanych jest fakt, że 
pojedyncze CA tworzone jest wyłącznie z grupy urządzeń dysponujących bezpośrednią łącznością fizyczną.  
W przypadku sieci Ethernet opartej na przełącznikach sieciowych oznacza to, że mogą należeć do niego wyłącznie 
bezpośrednio połączone ze sobą pary urządzeń (rys. 14).

Rys. 14. Obszar MACSec Connectivity Associations w przełączanej i klasycznej sieci Ethernet

Fig. 14. MACSec Connectivity Associations in classic and switched Ethernet network

Skutkuje to tym, iż dane przesyłane w systemie są rozszyfrowywane (po odebraniu) i ponownie szyfrowane (przed 
transmisją kolejnym łączem) w każdym z przełączników sieciowych. Jest to potencjalna słabość powyższego 
rozwiązania, które nie jest w stanie zapewnić ochrony typu End-to-End, nawet w obrębie sieci niezawierającej 
urządzeń warstw wyższych ISO-OSI, jak np. routery. Oferowany tu scenariusz ochrony w sieci przełączanej  
to zabezpieczenie typu Infrastructure-to-Infrastructure, a dodatkowo obejmujące wyłącznie pojedyncze fizyczne 
łącze Ethernet.
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8. PODSUMOWANIE

W artykule przedstawiono zbiór wybranych rozwiązań służących zabezpieczeniu systemów sieciowych, 
wykorzystujących technikę Ethernet. Przedstawione rozwiązania nie wyczerpują oczywiście listy protokołów 
i mechanizmów możliwych do wdrożenia w tym środowisku, lecz należą bezsprzecznie do grupy rozwiązań 
najpopularniejszych i rekomendowanych.

W świetle analizy funkcjonalności udostępnianej przez opisane rozwiązania, a także wniosków uzyskanych z szeregu 
ich praktycznych wdrożeń należy uznać, iż poziom bezpieczeństwa oferowany przez dostępne obecnie rozwiązania 
jest wysoki, a ewentualne możliwości efektywnego ataku stwarzane są przede wszystkim przez niezgodne z dobrą 
praktyką wdrożenia lub brak odpowiednich prac utrzymaniowych.

Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy, oraz zakładając odpowiednie wdrożenie omawianych mechanizmów, 
należy uznać możliwość wyróżnienia stosunkowo niewielkiej grupy zdecydowanie najpopularniejszych 
mechanizmów realizujących zadania związane z bezpieczeństwem za stan pozytywny, wskazujący na dążenie do 
opracowania i wykorzystania w tym celu rozwiązań standaryzowanych. To z kolei daje użytkownikom dostęp do 
szerokiego wyboru kompatybilnych ze sobą urządzeń różnych producentów, dając nadzieję na łatwe wdrożenie  
i szerokie upowszechnienie się interesującej nas funkcjonalności.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż opisane mechanizmy, właściwe dla warstwy łącza danych modelu ISO-OSI, nie są  
w stanie zapewnić bezpieczeństwa transmisji sieciowej w ujęciu End-to-End. Oznacza to, iż praktycznie zastosowane 
rozwiązania powinny wykorzystywać kombinację mechanizmów zlokalizowanych w wielu warstwach modelu  
ISO-OSI, dobraną w sposób odpowiadający wymaganiom określonego systemu. W większości przypadków 
podstawowym krokiem będzie wdrożenie rozwiązania zabezpieczeń End-to-End ulokowanego w warstwie sieciowej 
lub wyższej. Rozwiązanie to będzie następnie uzupełniane, w miarę potrzeb, mechanizmami warstw niższych (takich 
jak kontrola dostępu, separacja ruchu czy ochrona poufności i integralności ruchu w warstwie łącza danych), w celu 
minimalizacji prawdopodobieństwa skutecznego ataku na zastosowany mechanizm zabezpieczeń End-to-End.
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w książce, formatu A-4 na 242 stronach, znajdują artykuły dotyczące odnawialnych 
źródeł energii, które już dziś mogą być stosowane w polskich warunkach klimatycznych 
przy obecnym stanie techniki.

wśród tematów między innymi:
 • Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne
 • Praktyczne obliczenia w  instalacjach słonecznego ogrzewania wody
 • Konwersja energii słonecznej na chemiczną w ogniwach fotoelektrochemicznych
 • Wykorzystanie zasobników energii w energetyce wiatrowej
 • Ogniwa Paliwowe – najbardziej efektywne źródła elektryczności
 • Produkcja biogazu
 • Pompy ciepła w budownictwie mieszkaniowym
 • Kogeneracja rozproszona oparta na OZE – mikrosiłownie parowe
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