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Rozwój usług oraz urządzeń i układów 
automatyki elektroenergetycznej, energoelektroniki 

oraz systemów sterowania i nadzoru 
w perspektywie dwudziestu lat działalności Energotestu 

w elektroenergetyce

Development of service, power automatic equipment and systems,  
energoelectronics and control and supervision systems  

from the perspective of 20 years’ Energotest activity in power engineering

Działalność  inżynierska  Energotest – Energopomiar w po-
czątkowym  okresie,  po  wydzieleniu  się  z  Zakładów Pomiaro-
wo–Badawczych Energetyki Energopomiar,  koncentrowała  się 
na  wykonywaniu  różnego  typu  badań,  ocen,  ekspertyz  oraz 
uruchomieniach układów elektrycznych, w tym automatyki elek-
troenergetycznej.  Energotest – Energopomiar,  przejął  niejako 
te  kompetencje  od  Energopomiaru,  który  prowadził  tego  typu 
działalność w polskiej energetyce od początku swojego istnienia, 
czyli od 1952 roku. 

Powstanie firmy w 1992 r. zbiegło się w czasie z procesem 
wymiany, mających już 20-40 lat analogowych elektromechanicz-
nych  i elektronicznych układów  i urządzeń automatyki elektro-
energetycznej i energoelektroniki, na nowej generacji urządzenia 
oparte na technice mikroprocesorowej. Energotest – Energopo-
miar podjął to naturalne wyzwanie i rozszerzył swoją działalność 
o kompleksowe modernizacje tych układów.

Koncentrując się na rozwiązywaniu aktualnych problemów 
branży,  bazując  na  bogatych  doświadczeniach  obiektowych, 
w  firmie  rozwinęła  się  działalność  konstrukcyjno-wdrożenio-
wa.  Energotest  ma  w  dorobku  wiele  unikatowych  mikropro-
cesorowych  urządzeń  automatyki  elektroenergetycznej  oraz 
energoelektroniki. Do najważniejszych można zaliczyć: układy 
wzbudzenia i regulacji napięcia generatorów, trzy dedykowane 
system sterowania i nadzoru, systemy rejestracji i analizy zda-
rzeń i zakłóceń, automaty samoczynnego przełączania zasilań, 
system  nadzoru  nad  sieciami  prądu  stałego,  światłowodowe 
zabezpieczenia łukochronne. 

W firmie prowadzona jest od wielu lat działalność projektowa 
i doradcza w odniesieniu do układów i urządzeń elektroenerge-
tycznych w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz w przemyśle. 
Od 2008 roku rozwijana jest działalność projektowa w zakresie 
stacji przesyłowych i rozdzielczych.

Układy wzbudzenia i regulacji 
napięcia generatorów

Energotest  specjalizuje  się  w  opracowywaniu  i  wdrażaniu 
statycznych układów wzbudzenie generatorów oraz regulatorów 
napięcia  generatorów  wyposażonych  we  wzbudnice.  Pierwszy 
wyprodukowany  w  kraju  mikroprocesorowy  układ  wzbudzenia 
i regulacji napięcia dla generatora dużej mocy typu ETEF-200C 
opracowano i wdrożono już w 1996 roku. 

W  latach  następnych  instalowano  je  na  wielu  obiektach 
w kraju. Równocześnie prowadzono prace nad innymi rozwiąza-
niami. Z chwilą powstania Energotestu Gdańsk prace te uległy 
znacznemu przyspieszeniu. Powstały wówczas układy wzbudze-
nia typu ETW-SCB, gdzie wykorzystano moduł regulatora firmy 
Basler oraz ETW-S.C., w jakim wykorzystano moduł regulatora, 
w którym zarówno hardware jak i oprogramowanie były własnej 
konstrukcji. W roku 2007 opracowano i wdrożono moduł regu-
latora  z dwoma 32-bitowymi procesorami  sygnałowymi, dzięki 
czemu  możliwe  było  wyprodukowanie  układów  wzbudzenia 
o parametrach  i  możliwościach  nieodbiegających  od  wyrobów 
czołowych  firm  na  świecie.  Układy  wzbudzenia  Energotestu 
spełniają wymagania PSE-Operator zawarte w Instrukcji Ruchu 
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz specjalistycznych normach 
krajowych i europejskich.

Obecnie wszystkie układy wzbudzenia dla dużych i średnich 
generatorów  aplikowane  są  w  wersji  dwukanałowej.  Każdy 
kanał regulacji posiada 4 tryby regulacji (automatyczny, ręczny, 
mocy biernej i cosϕ) oraz wyposażony jest we wszystkie ogra-
niczniki regulacji, dwuwejściowy stabilizator systemowy, zestaw 
zabezpieczeń wewnętrznych i monitoringu układu wzbudzenia, 
rozwinięte  systemy  monitorowania  pracy  prostowników  wzbu-
dzenia  i transformatora  wzbudzenia,  rozbudowany  rejestrator 
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zakłóceń,  zdarzeń  i  trendów  oraz  komputera  przemysłowego 
pełniącego  funkcję panelu operatorskiego. Dane z  rejestratora 
mogą  być  magazynowane  na  karcie  pamięci  flash,  na  dysku 
panelu  operatorskiego,  jak  również  przesyłane  do  zakładowej 
sieci  informatycznej  lub  do  nadrzędnego  systemu  sterowania 
i monitoringu za pomocą  łącz szeregowych  lub ethernetowych 
w  różnych  protokołach  komunikacyjnych.  Wprowadzanie  na-
staw,  przeprowadzanie  prób  układu  wzbudzenia  oraz  pogląd 
warunków pracy i zarejestrowanych danych są możliwe za po-
mocą zewnętrznego komputera przenośnego podłączonego do 
układu lub bezpośrednio z panelu operatorskiego. Na rysunku 1 
przedstawiono schemat ideowy statycznego układu wzbudzenia 
z regulatorem dwukanałowym.

Kompleksowe  modernizacje  układów  wzbudzenia  i  re-
gulacji  napięcia  przeprowadzono  na  blisko  80  generatorach 
w konwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach zawo-
dowych o mocy od kilkunastu do 540 MW oraz na przeszło 50 
jednostkach w elektrowniach wodnych, cukrowniach, mniejszych 
elektrociepłowniach i zakładach przemysłowych. Układy pracują 
między innymi w elektrowniach: Kozienice (bloki 540 i 200 MW), 
Łaziska (bloki 235 MW), Rybnik (bloków 215 MW), Dolna Odra 
(bloki  235 MW), Połaniec  (bloki  225 MW), Pątnów  (bloki  200 
MW), Adamów  (blok 120 MW), Konin  (blok 55 MW), Skawina 
(bloki 110 MW), Siersza (bloki 120 MW) oraz elektrociepłowniach 
Wrocław (bloki 120 i 55 MW), PKN Orlen Płock (bloki 55 MW), 
Białystok (blok 63 MW), Gdańsk (bloki 55 MW), ECIV Łódź (bloki 
55 MW), Bydgoszcz (blok 32 MW) EC Żerań (bloki 32 MW), EC 
Gorzów (blok 32 MW).

Rys.1. Schemat ideowy statycznego układu wzbudzenia generatora z regulatorem dwukanałowym

Układy elektroenergetycznej 
automatyki zabezpieczeniowej

Układy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej 
bloku generator-transformator realizowane są przez Energotest 
z wykorzystaniem przekaźników zabezpieczeniowych czołowych 
krajowych i światowych producentów, takich jak: ABB, General 
Electric, SCHNEIDER (AREVA), Siemens, Kopex Electric Systems 
SA (ZEG Energetyka). W zakres kompleksowego wykonawstwa 
wchodzi dobór i konfiguracja systemu zabezpieczeń, wykonanie 
projektu, obliczenie i wprowadzenie nastaw, prefabrykacja szaf 
zabezpieczeniowych, montaż bądź nadzór na obiekcie, badania 
i próby funkcjonalne, uruchomienie.

Układ zabezpieczeń bloku zapewnia kompleksową ochronę 
następujących urządzeń i układów:
•  generatora wraz z układem wzbudzenia  i wyłącznikiem gene-

ratorowym,
•  transformatora blokowego,
•  transformatora odczepowego
•  linii WN, 
•  mostów szynowych układu wyprowadzenia mocy.

Zespół zabezpieczeń bloku jest podzielony na dwa niezależne 
systemy A i B, zabudowane w odrębnych szafach, zapewniające 
praktycznie 100-procentową redundancję. Ponadto, systemy po-
siadają po dwa rezerwujące się tory zasilania napięciem stałym.

Każda z szaf zabezpieczeń może być wyposażona w gniazda 
probiercze umożliwiające sprawdzenie zabezpieczeń, bez potrze-
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Rys 4. Szafa zespołu zabezpieczeń 
dla układu wyprowadzenia mocy bloku 858 MW

by rozłączania obwodów na listwach zaciskowych. W torach wy-
łączających mogą być zainstalowane szybkie, mocne przekaźniki 
wyłączające z funkcją zatrzaskiwania impulsów wyłączających.

Schematy układu pomiarów i zabezpieczeń dla układu wypro-
wadzenia mocy oraz systemu rezerwowego zasilania bloku 858 
MW w Elektrowni Bełchatów pokazano na rysunkach 2, 3 i 4.

Kompleksowe modernizacje automatyki zabezpieczeniowej 
układu  wyprowadzenia  mocy  przeprowadzono  dla  ponad  100 
blokach w konwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach 
zawodowych  i  przemysłowych  oraz  elektrowniach  wodnych, 
między innymi w elektrowniach: Bełchatów (bloki 858 i 360 MW), 
Kozienice (bloki 540 i 200 MW),  Turów (bloki 245 MW), Jaworzno 
III (bloki 225 MW), Łaziska  (bloki 235 MW), Rybnik (bloki 215 MW), 
Dolna Odra (bloki  235 MW), Połaniec (blok 225 MW), Skawina 
(bloki 110 MW), Pątnów (bloki 200 MW),  Siersza (bloki 120 MW), 
Konin (blok 55 MW), Stalowa Wola (55 MW), Pomorzany (bloki 70 
MW), wodne Żarnowiec (bloki 170 MW) oraz elektrociepłowniach 
Gorzów (blok 40 MW), Łódź IV i III (bloki  55 MW), Wrocław (bloki 
104 MW), Czechnica  (blok 55 MW), Żerań, Siekierki  (bloki 120 
MW), PKN Orlen Płock (bloki 55 MW). Ponadto zmodernizowano 
18 bloków w elektrowniach w Macedonii.

Układy synchronizacji generatorów i stacji

Kompleksowe realizacje układów synchronizacji są prowadzo-
ne głównie z wykorzystaniem synchronizatorów SM-05 i SM-06 
skonstruowanych przez firmę Kared Gdańsk przy współudziale 
Energotestu-Energopomiaru.

Synchronizator SM-06  jest oferowany w kilku wersjach, co 
pozwala spełnić różnorodne wymagania użytkowników i stosować 
go praktycznie we wszystkich układach elektroenergetycznych, 
niezależnie  od  ich  struktury  i  parametrów.  Szczególny  nacisk 
położony jest na niezawodność i dokładność łączenia. Dzięki uni-
katownej, chronionej patentami metodzie realizacji stałego czasu 
wyprzedzenia, uchyby fazowe podczas łączenia nie przekraczają 
2 stopni. Funkcje synchronizatora SM-06 znacznie przewyższają 
możliwości typowych urządzeń tego typu. 

Urządzenie  łączy w sobie  funkcję automatycznego syn-
chronizatora z funkcją sterownika, umożliwiając nie tylko łącze-
nie obiektów pracujących niesynchronicznie lub niesynfazowo, 
lecz również sterowanie wyłącznikiem przy braku napięcia z 
jednej  lub obydwu jego stron. W bogatszych wersjach (SM-
06-2D, SM-06-3D) synchronizator wyposażono w wewnętrzny 
układ redundancyjny realizowany na dodatkowym synchroni-
zatorze jedno- lub trójfazowym (synchronizator dwukanałowy, 
dwutorowy).  

Rys. 5. Schemat podłączeń synchronizatora SM-06

W  sumie  zrealizowano  blisko  250  układów  synchronizacji 
generatorów i stacji w krajowej elektroenergetyce, w tym ponad 
30 za granicą.

W przypadku zastosowania synchronizatora typu SM06 moż-
liwe jest także zobrazowanie procesu synchronizacji za pomocą 
programu wizualizującego kolumnę synchronizacyjną.

Program  umożliwia  pokazanie  procesu  synchronizacji  za 
pomocą wirtualnej kolumny synchronizacyjnej na ekranie dowol-
nego, nawet odległego komputera pracującego w sieci, w którą 
jest wpięty synchronizator. Możliwe jest śledzenie różnicy wartości 
napięć, ich różnicy częstotliwości i aktualnego przesunięcia fazo-
wego między dwoma torami synchronizowanych źródeł napięć. 
Dodatkowo przekazywana  jest  informacja o działaniu  regulacji 
częstotliwości  i  napięcia  oraz  pokazywane  niektóre  sygnały 
związane z działaniem synchronizatora.
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Systemy 
sterowania i nadzoru oraz AKP

Systemy sterowania i nadzoru

Energotest realizuje w sposób kompleksowy systemy sterowa-
nia i nadzoru. W systemach tych wykorzystywane są trzy własne 
dedykowane systemy klasy SCADA. 

 System Aquarius dedykowany jest dla sterowania i nadzoru 
elektrowni wodnych. Umożliwia niezawodną, bezpieczną i eko-
nomiczną eksploatację tych obiektów oraz zapewnia spełnienie 
wymagań  operatorów  systemów  przesyłowych  i  rozdzielczych 
zawartych w Instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych 
i rozdzielczych.

System integruje wszystkie inne systemy pracujące w elektro-
wni. System Aquarius realizuje sterowanie na różnych poziomach. 
Sterowanie nadrzędne obejmuje:
•  sekwencje rozruchu, odstawienia oraz przejść pomiędzy try-

bami pracy hydrozespołu,
•  nadzór  i  sterowanie  urządzeniami  pomocniczymi  hydroze-

społu,
•  przygotowanie danych dla podłączonych systemów zewnętrz-

nych (np.: systemu ARCM),
•  sterowanie rozdzielniami elektrycznymi,
•  realizację nadrzędnych blokad,
•  wizualizację stanu elektrowni.

System Aquarius pracuje w kilkunastu elektrowniach wodnych, 
między innymi: Myczkowce, Solina, Rożnów, Porąbka-Żar, Gró-
dek, Przewóz, Dąbie, Olcza, Janowice, Płoty. Rejowiec, Owidz, 
Czchów, Smardzewice, Kuźnice, Lisak.

System  Econtrol  dedykowany  jest  dla  układów  wytwa-
rzania,  przesyłu  i  rozdziału  energii  elektrycznej.  „Szyte  na 
miarę” rozwiązanie techniczne gwarantuje bezawaryjną pra-

cę systemu na takich obiektach elektroenergetycznych, jak: 
układy wyprowadzenia mocy, układy zasilań 10, 6  i 0,4 kV, 
stacje elektroenergetyczne WN i ŚN. Econtrol to nowoczesny 
system sterowania i nadzoru, oparty na redundowanej sieci 
Ethernet.

W  systemie  tym  wykorzystywany  jest  sprzęt  powszechnie 
dostępny na rynku, tym samym zapewniony jest stały dostęp do 
nowoczesnych technologii. Architektura systemu zawiera wiele 
urządzeń opracowanych i rozwijanych w Energoteście, takich jak: 
układy separujące wejścia/wyjścia SI/SO, konwertery komunika-
cyjne  EKM,  odbiornik  sygnału  GPS-Synchro,  sieciowy  serwer 
czasu rzeczywistego NTP.

Funkcjonalnością systemu Econtrol zasługującą na wyróżnie-
nie jest zintegrowany system obsługi zabezpieczeń elektrycznych 
różnych producentów. 

Zrealizowano kilkadziesiąt aplikacji systemu Econtrol w elek-
trowniach i elektrociepłowniach zawodowych, między innymi: Beł-
chatów, Dolna Odra, Gorzów, Gdynia, Konin, Ostrołęka, Pątnów, 
Połaniec, Pomorzany, Skawina, Stalowa Wola, Starachowice, 
Żerań, w tym kompleksowe modernizacje nastawni elektrycznych 
w EC Żerań i El. Bełchatów. Ponadto, system Econtrol pracuje 
w elektrowniach i elektrociepłowniach przemysłowych należących 
do: GE Bielsko-Biała, ME Celma S.A., Mondi Świecie S.A., PKN 
Orlen, Synthos Dwory S.A.

System dyspozytorski EMAC przeznaczony jest do monito-
ringu i sterowania autonomicznych instalacji, jak również całych 
obiektów przemysłowych. Jest to system stanowiący platformę 
integracji  obiektowych  baz  danych  zapewniający  selektywny, 
a zarazem kompleksowy dostęp do informacji. Platforma integracji 
baz danych daje nową funkcjonalność w postaci zaawansowanej 
analizy danych. EMAC,  jako system SCADA trzeciej generacji, 
cechuje otwartość na wymianę danych z innymi systemami. Wy-
miana danych i współpraca z narzędziami biurowymi, takimi jak 
MS Office oraz portalami opartymi na WWW sprawia, że większa 
liczba osób ma dostęp i może generować raporty wykorzystując 
dane produkcyjne. 

Jest to system pozwalający w pełni i szczegółowo odwzo-
rować proces produkcyjny czy technologiczny. Komfort pracy 
w systemie EMAC wynika między innymi z zastosowania hie-
rarchicznej synoptyki. Dodatkowymi zaletami są: komunikacja 
głosowa oraz monitoring video niezależne od tradycyjnej sieci 
telefonicznej oraz autonomicznych systemów telewizji przemy-
słowej. System EMAC może być także uzupełniony o moduł 
systemu ekspertowego, którego zadaniem jest wspomaganie 
w podejmowaniu decyzji. Moduł na podstawie zgromadzonych 
danych  oraz  reguł  zaszytych  w  oprogramowaniu  prowadzi 
proces  wnioskowania,  którego  wynikiem  jest  podpowiedź 
zachowania w danej sytuacji lub nawet konkretne rozwiązanie 
problemu 

Najważniejsze realizacje w przemyśle wydobywczym to: KWK 
Budryk, KWK Jas-Mos, KWK Pniówek, KWK Borynia-Zofiówka, 
KWK Brzeszcze-Silesia, KWK Chwałowice, KWK Jankowice, 
KWK Knurów-Szczygłowice, KWK Sośnica – Makoszowy, KWK 
Ziemowit, ZG Piekary, KWK Wujek, LW Bogdanka, ZG Sobieski, 
ZGH Bolesław, CZOK Czeladż, IKS Mogilno oraz w pozostałych 
branżach: Cemex Chełm, Cemex Rudniki, Huta Celsa Ostrowiec, 
CMC Zawiercie S.A., Huta Pilkington Sandomierz, Fenice Poland 
Bielsko-Biała, FinnVeden Polska, Valeo Lighting System, Sharp 
Manufacturing Poland.
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Aparatura kontrolno–pomiarowa

W zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej Energotest rea-
lizuje usługi kompleksowe obejmujące: opracowanie koncepcji 
układu pomiarowego przy współpracy technologa, dobór apara-
tury pomiarowej, projekt kompletacji aparatury, montażu całego 
układu pomiarowego oraz uruchomienie i kalibrację. 

Projektowanie realizowane jest w pełnym zakresie – projekty 
koncepcyjne, podstawowe i wykonawcze. Dobór aparatury po-
przedzony jest koniecznymi obliczeniami, miedzy innymi: elemen-
tów wykonawczych AKP, pomiarowych spiętrzających. Projekty 
podstawowe  i  wykonawcze  zawierają  komplet  dokumentacji, 
takiej jak: schematy torów pomiarowych, schematy P&I, algorytmy 
UAR, schematy Hook-Up, schematy szaf AKP, schematy konfi-
guracji PLC. Specjaliści z Energotestu prowadzą uruchomienia 
zainstalowanej aparatury AKP zarówno w trakcie tzw. Zimnych 
jak i gorących testów instalacji lub obiektów. Najważniejsze rea-
lizacje miały miejsce w: EC Elbląg, EC Żerań, EL Stalowa Wola, 
EL Jaworzno III, EW Straszyn, OŚ Tychy, OŚ Sieradz, OŚ Bytom 
Miechowice, OŚ Zawiercie i ZG Sobieski.

System rejestracji i analizy 
zdarzeń i zakłóceń

W wyniku wieloletnich prac badawczo-rozwojowych nad za-
gadnieniami rejestracji i analizy zakłóceń powstał system rejestracji 
i analiz zdarzeń, zakłóceń  i  trendów. System umożliwia, między 
innymi, szybkie ustalenie przyczyn zakłóceń czy awarii na obiektach 
elektroenergetycznych. Wszystkie rejestracje są synchronizowane 
w czasie. Rozwiązanie zapewnia zewnętrzne wsparcie inżynierskie 
w trybie online. Na tak rozumiany produkt składają się:
•  rejestratory RZ-40 plus, ew. inne urządzenia rejestrujące zabudo-

wane w urządzeniach automatyki elektroenergetycznej (AEE),
•  oprogramowanie  do  odczytu  zapisów  w  różnych  modułach 

rejestracji urządzeń AEE, 
•  oprogramowania do synchronizacji i archiwizacji zapisów ET-

Serwer, ET-synchro oraz analiz zdarzeń, zakłóceń i trendów: 
ET-Analog, ET-History, ET-Historian.

•  wsparcie inżynierskie online/offline specjalistów ET
 W 2009 roku, po badaniach w Instytucie Energetyki, rejestra-

tor RZ-40 wraz z oprogramowaniem do analiz uzyskał aprobatę 
PSE Operator do stosowania na wszystkich typach stacji KSE od 
110 do 400 kV. W polskiej elektroenergetyce i w przemyśle oraz 
za granicą pracuje już ponad 400 tych układów, między innymi 
na stacjach PSE: SE Siersza, SE Ząbkowice, SE Jasieniec, SE 
Lubocza, SE Boguchwała, w elektrowniach: Kozienice, Ostro-
łęka, Opole, Pątnów, Skawina, Łagisza, Siersza, Jaworzno III, 
Elektrownia Wodna Żarnowiec, w elektrociepłowniach: Gdynia, 
Żerań, Elbląg, Zielona Góra, Będzin oraz w przemyśle w PKN 
Orlen i w Hucie Arcelor Mittal w Krakowie.

System Smart Load

System Smart Load umożliwia „inteligentne” zbilansowanie 
mocy generowanej i koniecznej do zasilania kluczowych odbiorów, 
w przypadkach zakłóceń i awarii skutkujących deficytem mocy 
czynnej  w  systemie  elektroenergetycznym  zakładu  (lub  jego 

części). Główną zaletą tego systemu w porównaniu z klasycznym 
SCO jest określoność mocy wyłączanej i krótki czas działania. 

Dla klasycznego SCO wyznaczane są odbiory, a nie moc wyłą-
czana. Nie są uwzględnione bieżące obciążenia oraz wprowadzo-
na jest zbędna zwłoka czasowa działania wyższych stopni SCO 
(wynikająca z niższej nastawy częstotliwości dla tych stopni). 

Smart Load pozwala na określenie miejsc w systemie elektro-
energetycznym obiektu, dla których dokonywany jest bilans mocy 
czynnej. Dla tak wyznaczonych miejsc (zwykle granica własności) 
określany  jest  bieżący  przepływ  mocy  czynnej.  W  przypadku 
importu mocy czynnej do monitorowanego obszaru system za 
pomocą  wielokryterialnego  algorytmu  wyznacza  potencjalne 
odbiory przeznaczone do wyłączenia. 

Algorytm  pozwala  na  optymalne  wyznaczenie  odbiorów 
przeznaczonych do wyłączenia. Algorytm ten nie wyznacza np. 
odbiorów o najniższym priorytecie, jeśli bieżąca ich moc jest na 
tyle mała, że i tak trzeba „sięgnąć” po wyższy priorytet o znacznej 
mocy. Z drugiej strony wyznacza  tylko  tyle odbiorów o danym 
priorytecie, aby zbilansować wyspę. Wyznaczy też jak najmniej-
szą liczbę odbiorów do wyłączenia, tzn. nie zostaną wyznaczone 
odbiory o znikomym wpływie na bilans mocy. Wyznaczone odbiory 
są prezentowane na bieżąco na ekranie synoptycznym. Suma 
konsumowanej mocy czynnej przez tak wyznaczone odbiory jest 
zbliżona (z określonym marginesem), w danym czasie do wielkości 
mocy dostarczanej do tego obszaru.

Obsługa ma możliwość operacyjnej zmiany priorytetów dla 
poszczególnych  odbiorów,  np.  w  zależności  od  uwarunkowań 
technologicznych. 

Osobnym  problemem  jest  bilansowanie  mocy  biernej  po 
wydzieleniu się wyspy. Na ekranie synoptycznym systemu uwi-
doczniona jest wartość deficytu mocy biernej, jeśli przekroczy on 
zadaną wartość generowana jest odpowiednia informacja o zbyt 
dużym deficycie mocy biernej w przypadku utworzenia wyspy. 

System Smart Load od kilku lat potwierdza swoją funkcjonalność 
w EC Nowa współpracującej z hutą ArcelorMitall Katowice. System 
elektroenergetyczny huty posiada dwie główne dwusekcyjne  roz-
dzielnie 6 kV  (GPZ-ty), zasilane pięcioma  liniami 110 kV, poprzez 
5 transformatorów 110/6 kV. W EC Nowej pracuje pięć generatorów, 
z których trzy są stale utrzymywane w ruchu. Rozdzielnie oddziałowe 
zasilane z głównych GPZ-ów są wyposażone w 3 pola zasilające,

Kolejna aplikacja systemu została uruchomiona w Koksowni 
Przyjaźń w  Dąbrowie  Górniczej.  System  „monitoruje”  ok.  250 
pól SN/n.

System  Smart  Load  znacząco  poprawia  bezpieczeństwo 
pracy  układów  zasilających.  Jego  zastosowanie  możliwe  jest 
zarówno w przedstawionych układach przemysłowych, jak i po 
odpowiedniej  adaptacji  w  układach  rozdzielczych  zasilających 
większą liczbę odbiorów.

System może być wykorzystany do optymalizacji współpra-
cy małych elektrowni, np. wodnych czy gazowych  (tzw. źródeł 
rozproszonych) z energetyczną siecią rozdzielczą w przypadku 
zakłóceń w tej sieci. Zbilansowanie mocy odbieranej z produkowa-
ną minimalizuje ryzyko wyłączenia z pracy generatora i zwiększa 
bezpieczeństwo zasilania wydzielonego fragmentu sieci. 

Ważnym zagadnieniem, w tym przypadku, jest odpowiednie 
„przystosowanie” układów synchronizacji i kontroli synchronizmu 
na tych obiektach do synchronicznego przyłączenia wydzielonych 
fragmentów sieci do KSE po usunięciu awarii i powrocie do nor-
malnego układu pracy. 
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Układy wzbudzenia, rozruchu 
i regulacji obrotów silników 

oraz regulacji napięcia transformatorów

Układy wzbudzenia, rozruchu 
i regulacji obrotów silników

Energotest opracowuje i wdraża, dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb, następujące układy i urządzenia: 
•  wzbudzenia i rozruchu silników asynchronicznych synchroni-

zowanych, 
•  rozruszniki do silników asynchronicznych pierścieniowych,
•  kaskady tyrystorowe, 
•  prostowniki dużej mocy diodowe i tyrystorowe, 

Początki tej działalności związane są z utworzeniem w 1999 
roku, na bazie pracowników własnych oraz ZRE Gdańsk, spółki 
Energotest Gdańsk. Główny obszar aktywności stanowią układy 
wzbudzenia  i  rozruchu  typu ETS dla silników synchronicznych 
oraz typu ETA dla silników asynchronicznych synchronizowanych, 
obejmujące: 
•  zespół sterowania i zabezpieczeń, 
•  wzbudnicę  tyrystorową z układem zabezpieczenia od prze-

pięć, 
•  transformator wzbudzenia, 
•  stycznik zwierający wirnik, 
•  stycznik wzbudzenia. 

Rys. 6. Schemat ideowy układu ETS

Konstrukcje  realizowane  są w  technice mikroprocesorowej 
z wykorzystaniem zarówno podzespołów własnych, jak i innych 
firm.  Ostatnio  wykorzystuje  się  głównie  rozwiązania  własne 
z dwoma 32-bitowymi procesorami sygnałowymi. Po przeprowa-
dzeniu rozruchu układ sterowania wybiera najbardziej korzystny 
moment do rozpoczęcia synchronizacji. Wielkość prądu forsowa-
nia wzbudzenia zależy od obciążenia silnika przed rozpoczęciem 
synchronizacji  i pozostaje stały do zakończenia synchronizacji. 
Po synchronizacji prąd wzbudzenia ustala się na poziomie, który 
został nastawiony przed rozpoczęciem rozruchu. 

W skład układu ETS mogą wchodzić również zabezpieczenia 
silnika,  jak:  zabezpieczenia  przed  utratą  wzbudzenia,  zabez-
pieczenia  przed  wypadnięciem  z  pracy  synchronicznej  oraz 
ograniczniki  regulacji.  Układ  może  pracować  również  w  trybie 
regulacji  mocy  biernej  lub  cosϕ.  Schemat  ideowy  układu  ETS 
przedstawiono na rysunku 6.

Układy  ETA  przeznaczone  są  do  rozruchu  i  wzbudzenia 
silników  asynchronicznych  -  synchronizowanych  o  mocy  do  5 
MW. Działanie ich jest podobne do układów ETS, z tą różnicą, 
że dodatkowo zawierają rozrusznik rezystancyjny. Po wykonaniu 
rozruchu uzwojenia wirnika przełączane są w szereg i zasilane 
prądem stałym.

Opcjonalne wyposażenie układu ETA stanowi mikroprocesoro-
we zabezpieczenie silnika chroniące napęd przed: przeciążeniem, 
wydłużonym  rozruchem,  zablokowanym  wirnikiem,  zwarciem, 
pracą  asynchroniczną,  doziemieniem  i  przekroczeniem  liczby 
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rozruchów. Dodatkowo wyposaża się je w układy rejestracji czasu 
pracy oraz liczniki energii.

Opracowywane są również układy wzbudzenia i rozruchu typu 
ETD przeznaczone do rozruchu i regulacji obrotów silników prądu 
stałego o mocy powyżej 1 MW. 

Osobną  pozycję  stanowią  układy  rozruchu  silników  asyn-
chronicznych pierścieniowych ETR. Wykonywane są jako rezy-
stancyjne, wielostopniowe o stopniach zwieranych za pomocą 
styczników lub rezystorów. Chłodzenie wymuszone lub naturalne. 
W ramach dostawy zawarte są również obliczenia i dobór stopni 
rozruchowych

W sumie wykonano już ponad 60 układów wszystkich typów 
dla silników różnej mocy, w tym dla mocy 6,5 MW w Hucie Os-
trowiec.

 
Regulacja napięcia transformatorów

Pierwszy regulator ETT-01 powstał w roku 1999, od 2005 roku 
dostępna jest wersja ETT-02.

Mikroprocesorowy  regulator  napięcia  transformatora  typu 
ETT-02 przeznaczony  jest do automatycznej  regulacji napięcia 
strony niższej lub numeru zaczepu transformatora. Może współ-
pracować  ze  wszystkimi  transformatorami  umożliwiającymi 
zmianę zaczepów pod obciążeniem. Regulator może sterować 
napięciem według charakterystyki zależnej lub niezależnej.

Wyposażenie regulatora w podwójny zestaw przekładników 
pomiarowych prądowych  i napięciowych pozwala na wykorzy-
stanie regulatora do stabilizacji wybranego parametru (napięcie 
lub numer zaczepu) transformatorów dwu- uzwojeniowych oraz 
trójuzwojeniowych.

W celu zabezpieczenia przed przełączeniem po osiągnięciu 
wartości granicznych regulator posiada blokadę nadnapięciową, 
podnapięciową, nadprądową oraz blokadę działająca po osiąg-
nięciu skrajnego zaczepu.

Utrzymanie zadanego napięcia u odległego odbiorcy zapewnia 
układ kompensacji prądu obciążenia. Przy współpracy z transfor-
matorem wyposażonym w tarczę ślizgową, informacja o bieżącym 
numerze zaczepu pochodzi od przetwornika dostarczanego razem 
z  regulatorem.  Pozwala  on  na  konwersję  położenia  ślizgacza 
tarczy stykowej na kod BCD doprowadzany do regulatora. Dodat-
kowo numer zaczepu udostępniony jest jako analogowy sygnał 
wyjściowy 4-20mA. Istnieje możliwość zdalnego wyboru kryterium 
regulacji oraz skokowej zmiany wartości zadanej programowanej 
w granicach ±10%, jak również stref czasowych regulacji.

Urządzenia 
dla układów zasilania i dystrybucji SN i nn

W firmie w ramach prac konstrukcyjno wdrożeniowych zostało 
opracowanych kilka urządzeń innowacyjnych. 

Automaty przełączania zasilań

Energotest posiada trzy różne konstrukcje automatów.
Automat  typu  AZRS  opracowany  został  i  jest  wytwarzany 

wspólnie z firmą Kared. Jest on dedykowany dla rozdzielnic zasi-
lających ważne odbiory silnikowe SN i nn, gdzie niedopuszczalna 
jest  dłuższa  przerwa  w  zasilaniu  urządzeń  technologicznych. 

AZR  jest  automatem  wyposażonym  w  bardzo  zaawansowane 
algorytmy pracy. Posiada unikalne funkcje, w tym przełączenia 
quasi-synchroniczne oraz przełączenia zasilania od skokowego 
obniżenia napięcia. Zastosowane algorytmy ograniczają do mi-
nimum czas przełączenia zasilań, co zapewnia minimalizowanie 
wielkości prądów udarowych. Automaty AZRS stały się standar-
dowym rozwiązaniem w wielu elektrowniach i elektrociepłowniach 
oraz w kilku branżach przemysłowych, miedzy innymi w przemyśle 
petrochemicznym. W samym tylko PKN Orlen zainstalowanych 
jest już 200 automatów.

Kolejnym  innowacyjnym  rozwiązaniem  jest  automat  typu 
APZ, dedykowany do stosowania w układach wielowyłączniko-
wych rozdzielni WN, SN i nn. Może być stosowany w układach 
posiadających  do  10  wyłączników.  Realizuje  on  przełączenia 
w  układach  wyposażonych  w  awaryjny  agregat  prądotwórczy. 
Automat ten skonstruowano wykorzystując sterownik swobodnie 
programowalny, posiada panel czołowy, na którym znajduje się 
synoptyka układu zasilania. Automaty typu APZ są „standardem” 
na stacjach elektroenergetycznych Krajowego Systemu Elektro-
energetycznego. 

W roku 2004 opracowano automat o strukturze rozproszonej 
o nazwie APZMini, do stosowania w rozdzielniach bez przekład-
ników  napięciowych.  Automat  APZmini  składa  się  z  jednostki 
centralnej, której zadaniem jest sterowanie automatyką SZR oraz 
kilku (do pięciu) przekaźników polowych, których zadaniem jest 
zbieranie informacji z danego pola, w tym kontrola obecności na-
pięcia. Automaty typu APZmini realizują przełączenia w układach 
wyposażonych w awaryjny agregat prądotwórczy, posiadają panel 
czołowy, na którym znajduje się synoptyka układu zasilania. 

W sumie w kraju i za granicą pracuje blisko 2000 automatów 
typu AZRS, APZ i APZ mini.

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe ZIo 
oraz przekładniki Feranttiego I0

Dużym  uznaniem  klientów  cieszą  się  mikroprocesorowe 
zabezpieczenia ziemnozwarciowe typu ZIo, reagujące na prądy 
zwarciowe już od 200 mA. Lokalizują zwarcia metaliczne i łukowe, 
umożliwiają wykrycie uszkodzenia izolacji w początkowej fazie, 
wykrywają ferrorezonans. Nie wymagają precyzji przy wyznacza-
niu wartości nastawień przekaźnika.

Skutecznie  chronią  urządzenia  elektryczne  (silniki),  linie 
i kable  zarówno  w  sieciach  średnich  napięć  z  izolowanym  lub 
uziemionym przez rezystor punktem zerowym,  jak  i w sieciach 
kompensowanych. Zastosowane wspólnie z przekładnikami ziem-
nozwarciowymi typu I0 zapewniają bardzo precyzyjną lokalizację 
zwarć w ich zarodkowym stadium.

Zabezpieczenia światłowodowe łukoochronne ZŁ

Mając  na  względzie  ochronę  zdrowia  i  życia  ludzi  oraz 
urządzeń przed skutkami zwarć  łukowych pod koniec  lat dzie-
więćdziesiątych podjęto prace konstrukcyjno-wdrożeniowe nad 
światłowodowym zabezpieczeniem łukoochronnym dla rozdzielnic 
i  innych urządzeń elektrycznych, w których  istnieje  ryzyko wy-
stąpienia  zwarć  łukowych.  Kryterium  działania  zabezpieczenia 
jest detekcja światła łuku oraz spadek napięcia wywołany przez 
zwarcie łukowe. Impuls wyłączający generowany jest z czasem 
poniżej 10 ms. Oznacza to, że zwarcie można wyłączyć – w za-
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leżności od rodzaju wyłącznika – w czasie nieprzekraczającym 
60 ms (zazwyczaj 40-50 ms). Wyłączenie zwarcia w tak krótkim 
czasie  minimalizuje  w  szczególności  oddziaływanie  termiczne 
i  chemiczne,  chroniąc  zdrowie  i  życie  ludzi  oraz  zapobiegając 
zniszczeniu urządzeń.

Energotest oferuje trzy typy zabezpieczeń.
•  ZŁ-1, w którym detektorem światła łuku elektrycznego są pętle 

światłowodowe. Zabezpieczenie typu ZŁ-1 wyłącza zasilanie 
całej  rozdzielnicy,  niezależnie  od  miejsca  powstania  zwar-
cia. Zabezpieczenie ZŁ-1 przeznaczone  jest do stosowania 
w stacjach  transformatorowych  oraz  w  rozdzielnicach  typu 
otwartego, a także może być stosowane w rozdzielnicach typu 
zamkniętego (średniego i niskiego napięcia) w przypadkach, 
kiedy nie jest istotne selektywne wyłączanie poszczególnych 
pól  odpływowych.  Może  chronić  również  inne  urządzenia 
elektryczne, jak np: transformatory.

•  ZŁ-2 i ZŁ-4, w którym detektorem światła łuku elektrycznego 
są światłowodowe czujniki czołowe usytuowane w poszcze-
gólnych  przedziałach  pola  rozdzielnicy.  Takie  rozwiązanie 
detektorów światła umożliwia  konfigurowanie  zabezpieczeń 
selektywnie wyłączających poszczególne pola, w zależności od 
miejsca zwarcia. W przypadku zwarcia na przyłączu kablowym 
pola odpływowego możliwe jest skuteczne odcięcie zasilania 
miejsca zwarcia bez potrzeby wyłączania zasilania całej roz-
dzielni. Zabezpieczenie ZŁ-4 ma strukturę rozproszoną, przez 
co wygodniejszą do zastosowania w rozdzielnicach wielopolo-
wych, a zarazem tańszą w zastosowaniu. Zabezpieczenie ZŁ-2 
może być stosowane również do ochrony innych urządzeń, jak 
np: transformatorów.

Przekaźniki blokady łączeniowej uziemników 
oraz wskaźniki napięcia

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowa-
nia rozdzielnic SN w latach dziewięćdziesiątych skonstruowano 
przekaźnik blokady łączeniowej PB. Przekaźnik PB przeznaczony 
jest  do  współpracy  z  cewką  blokującą  załączenie  uziemnika, 
uniemożliwiając zamknięcie uziemnika w przypadku obecności 
napięcia  na  jego  stykach.  Kolejnym  urządzeniem  opartym  na 
detekcji napięcia na izolatorach są wskaźniki napięcia. Stosuje 
się  je  do  monitorowania  obecności  napięcia  w  rozdzielnicach 
SN. Uzupełnieniem urządzeń współpracujących z izolatorami jest 
uzgadniacz faz WNf, który jest przystosowany do współpracy ze 
wskaźnikami WN oraz przekaźnikami PB. Umożliwia podłączenie 
faz w prawidłowej kolejności przy instalacji PB i WN oraz urządzeń 
innych producentów. 

Warto podkreślić raz jeszcze, że urządzenia te współpracując 
z izolatorami nie wymagają instalowania w rozdzielnicach prze-
kładników napięciowych, co oznacza, że zapewnienie wyższego 
poziom bezpieczeństwa eksploatacji jest możliwe przy niższych, 
w  porównaniu  z  tradycyjnymi  rozwiązaniami,  nakładach  finan-
sowych.

System DCtest do nadzoru sieci prądu stałego

Zasilanie urządzeń i układów automatyki elektroenergetycznej, 
systemów sterowania, w  tym aparatury pomiarowej napięciem 
stałym oznacza, że sieć ta zalicza się do jednych z najważniej-
szych  i najbardziej  newralgicznych  obwodów.  W  konsekwencji 

zakłócenia lub uszkodzenia sieci DC mogą spowodować błędne, 
a w szczególnych przypadkach nawet brak zadziałania układów 
i urządzeń z niej zasilanych, w tej liczbie zabezpieczeń elektrycz-
nych i technologicznych. Sieć DC jest bardzo często narażona 
na  szkodliwe  działanie  czynników  środowiskowych  (wilgoć, 
uszkodzenia mechaniczne). Tak więc najważniejszym zadaniem 
systemu nadzoru sieci DC bieżąca kontrola izolacji, wykrywanie 
i szybka lokalizacja uszkodzeń izolacji oraz występujących do-
ziemień. Dla tych celów pod koniec lat dziewięćdziesiątych spe-
cjaliści Energotest-Energopomiar przy współpracy z Politechniką 
Śląską opracowali system nadzoru sieci prądu stałego DCtest. 
Należy wspomnieć, że  jest  to  jedyny krajowy  i  jeden z dwóch, 
powszechnie stosowanych systemów w energetyce zawodowej 
i przemysłowej. 

System  jest sukcesywnie  rozwijany, w  roku 2008 powstała 
wersja DCtest2. Zostały dodane m.in. protokoły komunikacyjne 
(IEC 103, MODBUS), które umożliwiają połączenie z nadrzęd-
nym system sterowania. W energetyce zawodowej, na stacjach 
elektroenergetycznych PSE Operator SA, system DCtest stał się 
standardowym wyposażeniem rozdzielnic prądu stałego. 

 
Projektowanie

Działalność projektowa firmy realizowana jest w odniesieniu 
do układów i urządzeń elektroenergetycznych elektrowni i elek-
trociepłowni  zawodowych,  stacji  przesyłowych  i  rozdzielczych 
wysokiego napięcia oraz przemysłu. 

Dla elektrowni i elektrociepłowni, na etapie modernizacji lub 
budowy firma wykonuje kompletne projekty branży elektrycznej 
dla następujących układów i systemów: 
•  wyprowadzenia mocy,
•  potrzeb  własnych  i  ogólnych,  w  tym  instalacji  odsiarczania 

spalin, nawęglania, odpopielania itp., w tym gospodarki kab-
lowej,

•  napięć  pomocniczych  i  gwarantowanych  prądu  stałego 
i zmiennego,

•  wzbudzenia i regulacji napięcia generatorów,
•  elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe i przełą-

czania zasilań,
•  regulacji napięcia transformatorów,
•  synchronizacji, 
•  pomiarowych,  w  tym  rozliczeniowych  i  kontrolnych  energii 

elektrycznej,
•  rejestracji i analizy zdarzeń, zakłóceń i trendów,
•  sterowania i nadzoru,
•  nastawni elektrycznych  i pulpitów sterowniczo-sygnalizacyj-

nych. 

W  ostatnim  czasie  zostały  zrealizowane,  między  innymi, 
następujące projekty:
•  modernizacji układu wyprowadzenia mocy bloków nr 1 i 2 w El. 

Opole,
•  wielobranżowy  modernizacji  nastawni  DIRE  w  El. Bełcha-

tów,
•  układu programowanej pracy automatyki SZR/PPZ w El. Tu-

rów,
•  modernizacji układów wyprowadzenia mocy bloków nr 7-10 

EC Siekierki,
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•  instalacji elektrycznej oraz systemu DCS dla instalacji odsiar-
czania spalin (MIOS) w EC Siekierki,

•  modernizacji zabezpieczeń rozdzielni 15kV w EW Łapino,
•  modernizacji rozdzielni 15kV, 0,4kV i prądu stałego EW Ko-

pin.
 
 Dla stacji przesyłowych i rozdzielczych wykonujemy:

•  uzgodnienia formalnoprawne konieczne do uzyskania pozwo-
lenia na budowę reprezentując Inwestora przed urzędami,

•  projekt budowlany,
•  projekty dla wszystkich urządzeń i instalacji stacji, w tym ukła-

dów telemechaniki i łączności stacji.
  W  ostatnim  czasie  zostały  zrealizowane,  między  innymi, 

następujące prace:
•  wielobranżowy  projekt  modernizacji  stacji;  opracowanie 

dokumentacji  formalno  –  prawnej;  uzyskanie  wymaganych 
prawem pozwoleń i uzgodnień dla SE 110/20/6 kV Robotnicza 
(Vattenfall S.A.);

•  wielobranżowy projekt modernizacji stacji; opracowanie do-
kumentacji formalnoprawnej; uzyskanie wymaganych prawem 
pozwoleń  i uzgodnień dla SE 110/6 kV Chorzów  (Vattenfall 
S.A.);

•  wielobranżowy projekt modernizacji stacji; opracowanie doku-
mentacji formalno prawnej; uzyskanie wymaganych prawem 
pozwoleń i uzgodnień SE 110/20 kV Wschowa (ENEA Operator 
S.A.);

•  projekt  modernizacji,  rozbudowy  stacji;  opracowanie  doku-
mentacji  formalnoprawnej;  uzyskanie  wymaganych  prawem 
pozwoleń i uzgodnień SE 110/15 kV Gołdap (PGE Dystrybucja 
Białystok Sp. z o.o.);

•  wielobranżowy projekt modernizacji, rozbudowy stacji; reali-
zacja projektu w układzie zaprojektuj i zbuduj, tzw. GRI dla SE 
220/110kV Ząbkowice (PSE Operator S.A.);

•  projekt wyprowadzenia mocy, w zakresie branży elektrycznej, 
z farmy wiatrowej Kobylnica o mocy 18 x 2,3 MW, w tym projekt 
stacji 110/30kV dla SE 110/30 kV Kobylnica (Energia Operator 
S.A.),

•  projekty i uzgodnienia formalnoprawne dla linii kablowych SN 
i przyłącza dla Vattenfall S.A./Tauron Dystrybucja GZE. S.A.

  Dla  przemysłu  realizujemy  kompleksowe  projektowanie 
wszystkich układów i instalacji elektroenergetycznych, włącznie 
z oświetleniem oraz instalacjami siły, uziemień i odgromowej. 

 Wykonywanie projektu rozumiane jest jako realizacja projektu 
podstawowego, wykonawczego i powykonawczego.

 Na etapie przedinwestycyjnym wykonujemy:
•  specyfikacje istotnych warunków zamówienia,
•  programy funkcjonalno-użytkowe,
•  kosztorysy inwestorskie.

  W  ostatnim  czasie  zrealizowane  zostały,  między  innymi, 
następujące prace:
•  wielobranżowy projekt modernizacji stacji elektroenergetycznej 

6 kV; opracowanie dokumentacji formalnoprawnej; uzyskanie 
wymaganych prawem pozwoleń  i uzgodnień dla stacji 6 kV 
– F3 (PCC Rokita S.A.);

•  wielobranżowy projekt modernizacji stacji elektroenergetycznej 
6 kV; opracowanie dokumentacji formalnoprawnej; uzyskanie 
wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień dla rozdzielni 6 kV 
– H19 (PCC Rokita S.A.);

•  projekt i realizacja układu telemechaniki stacji 110/6 kV „Huta 
Pokój” (Huta Pokój S.A.).

Energotest realizuje ponadto prace koncepcyjne, obliczenia 
i analizy na potrzeby inwestycji i eksploatacji, w tym miedzy in-
nymi analizy sieciowe obejmujące rozpływy prądów roboczych, 
zwarciowych  i  doziemnych,  weryfikację  konfiguracji  i  nastaw 
zabezpieczeń, weryfikację doboru urządzeń, itp.

Firma prowadzi nadzory inwestorskie i usługi inżyniera kon-
traktu w branży elektrycznej.

Badania, uruchomienia 
oraz przeglądy i próby okresowe

Usługi te prowadzone są na wszystkich obiektach elektroener-
getyki zawodowej i przemysłowej od początku działalności. 

Znaczący udział w tego typu działalności stanowią badania 
i próby związane rozruchem nowo budowanych czy modernizo-
wanych obiektów. Jednymi z pierwszych kontraktów Energote-
stu-Energopomiaru były badania pomontażowe  i uruchomienia 
układów elektrycznych nowych bloków 360 MW w El. Opole oraz 
sześciu bloków 240 MW w El. Turów na zamówienie firmy ABB/
Alstom. Prace uruchomieniowe prowadzono zarówno w kraju, jak 
i za granicą, na około 200 blokach konwencjonalnych i wodnych 
o mocy 200, 360, 460 i 858 MW oraz blisko 50 stacjach elektro-
energetycznych KSE.

Regularnie  prowadzone  są  przeglądy  i  badania  układów 
i urządzeń elektrycznych, w tym automatyki elektroenergetycznej. 
Po wprowadzeniu urządzeń opartych na technice cyfrowej, przez 
pewien czas, panowało przekonanie (lansowane zwłaszcza przez 
ich producentów), że urządzenia  te nie wymagają okresowych 
badań i sprawdzeń. Doświadczenia uzyskane podczas urucho-
mień i eksploatacji tych urządzeń dość szybko zweryfikowały te 
poglądy. W zakres prac okresowych wchodzi także całodobowego 
wsparcie inżynierskie specjalisty Energotestu w interpretacji sta-
nów zakłóceniowych i awaryjnych. Stałe umowy serwisowe do-
tyczą najczęściej układów zabezpieczeń elektroenergetycznych, 
wzbudzeń i regulacji napięcia oraz synchronizacji generatorów, 
przełączania zasilań, systemów sterowania i nadzoru, układów 
napięcia  gwarantowanych,  itp.  Nierzadko  również  układów 
i urządzeń pierwotnych. 

Częstość badań i przeglądów okresowych nie jest unormowa-
na jednoznacznie. Niektórzy producenci zalecają, aby pierwsze 
badanie okresowe przeprowadzić już za około 6 do 12 miesięcy po 
rozruchu, a kolejne co 2-3 lata. Zazwyczaj informacje na ten temat 
znajdują się w Instrukcji Użytkowania dostarczanej z urządzeniem. 
Tematyka wymaganych okresów i zakresów testów okresowych 
jest podejmowana na posiedzeniach Komitetu CIGRE oraz wielu 
konferencjach naukowych. Zgodnie z zaleceniami CIGRE i PT-
PiREE badania pełne układu zabezpieczeń należy wykonywać w 
okresie 1 roku po uruchomieniu. Wykonanie badań w stosunkowo 
krótkim czasie po uruchomieniu pozwala na wykrycie ewentual-
nych błędów, które nie zostały ujawnione w trakcie uruchomienia, 
i  w  konsekwencji  zmniejszenie  ryzyka  wystąpienia  błędnego 
działania lub braku działania, gdy jest ono wymagane. 

Operatorzy systemu przesyłowego  i  rozdzielczego, a także 
podmioty zaliczone m.in. do I-III grupy przyłączeniowej (a więc 
również podmioty posiadające jednostki wytwórcze współpracu-
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jące z siecią) na podstawie dokumentacji technicznej zainstalo-
wanej aparatury i urządzeń, z uwzględnieniem innych aspektów 
(częstość  awarii,  koszty  ewentualnych  zbędnych  działań  lub 
braku działania, wymagany stopień niezawodności)  - są zobo-
wiązane  do  określenia  częstotliwości  i  zakresu  wykonywania 
badań okresowych.

Do  kwestii  badań  okresowych  odnosi  się  również  ustawa 
Prawo Budowlane. Art. 62.1 Prawa Budowlanego stwierdza, że 
„obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez 
właściciela lub zarządcę: okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 
lat. Kontrola rozumiana jest jako sprawdzenie stanu technicznego 
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego. W ramach 
kontroli  należy  przeprowadzić  badanie  instalacji  elektrycznej 
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzę-
tu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”. Natomiast „insta-
lacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące 
działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu” 
należy kontrolować co najmniej raz w roku.

Podsumowanie i wnioski

Dokonane  w  niniejszym  artykule  podsumowanie  dorobku 
w odniesieniu do poszczególnych rodzajów aktywności, systemów 
i  wyrobów  firmy  pozwala  na  stwierdzenie,  że  w  Energoteście 
owocnie wykorzystaliśmy minione dwadzieścia lat. 

 Cieszy nas, że opracowane w ramach działalności badaw-
czo-rozwojowej innowacyjne rozwiązania traktowane są, w wielu 
przypadkach, jako najlepsze standardy techniczne, a usługowa 
działalność  inżynierska  firmy  jest  traktowana  najczęściej  jako 
przykład dobrych praktyk inżynierskich.

 Ten dorobek i aktualny potencjał intelektualny i techniczny 
to efekt ofiarnej, pełnej pasji i kreatywności pracy pracowników, 
zaufania  Klientów  oraz  dobrej  współpracy  z  wieloma  firmami 
z kraju i zza granicy.

  Wniosek  jest  jeden  –  oby  następne  dwadzieścia  lat  było 
można podsumować co najmniej w taki sam sposób. 

Prezes Oddziału Elektryków
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej

oraz
Dziekan Wydziału Elektrycznego

mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału

w XVI Zjeździe Wychowanków Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej

Zjazd odbędzie się 22 września 2012 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach, przy ul. Bolesława Krzywoustego 2

Program Zjazdu:
8:00    –   otwarcie sekretariatu i rejestracja uczestników 
8:30    –  msza św. w intencji Wychowanków Wydziału Elektrycznego 

(kościół pw. Św. Michała) 
10:00   –  otwarcie uroczystości 
  –  wystąpienie Dziekana Wydziału 
  –  wystąpienia gości i wykłady okolicznościowe 
12:00   –  odnowienie  immatrykulacji  dla  roczników  rozpoczynających 

studia w latach 1959 – 1962 
13:15  –  obiad 
14:30  –  obrady XVI Zjazdu Stowarzyszenia 
15:30  –  złożenie kwiatów na grobach profesorów Wydziału 
16:30  –  spotkania w Instytutach i Katedrach Wydziału 
18:00  –  kolacja koleżeńska

Sekretariat Zjazdu:
Alina Hordyniak 
Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny 
ul. Bolesława Krzywoustego 2 
44-100 Gliwice 
tel. kom.: 516 186 414 
tel.: 32 237 10 04 
e-mail:  alina.hordyniak@polsl.pl

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej
Oddział Elektryków

44-100 Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2
www.elektr.polsl.pl/sw


