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Lepiej pracować pod napięciem wiedząc o tym, 
niż poza napięciem tylko tak sądząc.

Pod napięciem z prądem
Od 25 lat spotykają się elektroenergetycy w sprawach techni-

ki prac pod napięciem (PPN) na krajowych konferencjach poświę-
conych tej dziedzinie. Teoretycznie z dala od klientów, praktycznie 
blisko nich. Rozległość tematyki wskazuje na jej interdyscyplinar-
ny charakter poparty naukowymi pracami i praktycznymi, specjali-
stycznymi zastosowaniami. Na łamach Energetyki technika ta ma 
bogate piśmiennictwo i tradycję ponad 60-letnią. Bliskość klien-
tom, podobnie jak działanie niewidzialnej ręki rynku – to szansa 
poprawy usług, dostawy energii bez przerw, obniżanie rachunków 
jako efekt wdrażania mechanizmów konkurencji. Dotychczas od-
było się jedenaście, a właściwie dwanaście konferencji (na po-
czątku poszukując formuły tego spotkania przeprowadzono jed-
nego roku dwa odrębne seminaria: dystrybucyjne w Bielsku Białej 
i przesyłowe w Grudziądzu); ostatecznie zachowano wspólną 
formułę rozpatrywania problemów energetyki zawodowej i prze-
mysłowej bez rozbijania jej na poziomy napięć.

Warto odnotować, że udana pierwsza nasza konferencja 
w 1988 roku zachęciła Kolegów energetyków z Węgier do zaini-
cjowania europejskich konferencji ICOLIM poświęconych tej tema-
tyce, a do pierwszego spotkania doszło w 1992 roku w Kesthely 
nad Balatonem. W przyszłym roku w maju odbędzie się ona po raz 
drugi (po 22 latach) na Węgrzech, w stolicy kraju. Jak interesujące 
są tego typu spotkania przekonaliśmy się w 2008 roku w Toruniu, 
do którego dotarli specjaliści z kilkudziesięciu państw świata. Po-
dobną liczbę razy na konferencjach obradowali energetycy ame-
rykańscy, którzy specjalistyczną konferencję ESMO organizują od 
1977 roku. Po latach podglądania tego typu spotkań na tę formułę 
wymiany doświadczeń zdecydowano się w Ameryce Południowej, 
gdzie pod nazwą CITTES organizuje się od 2003 roku co dwa lata 
Kongresy prac pod napięciem. Wszystkie te wydarzenia, poza 
teoretycznymi rozważaniami, pozwalają dzięki udziałowi licznych 
wystawców na zapoznanie się z produktami i usługami świadczo-
nymi przez różnego typu podmioty gospodarcze w tym zakresie, 
a pokazy prac na różnych poziomach napięcia przybliżają realne 
sposoby ich realizacji. Od kilkuset do kilku tysięcy osób jest zaan-
gażowanych w organizację tych wydarzeń, dbając o interesującą 
otoczkę kulturalną, turystyczną i poznawczą.

Wśród pracowników energetyki na pewno można znaleźć 
gorących zwolenników udziału w konferencjach jak i sceptyków. 
Konferencje powinny przyciągać programem merytorycznym, 
a i trudno coś mieć przeciw atrakcyjnym dodatkom, wszak nie 
samymi problemami technicznymi żyje energetyk. Organizatorzy 
konferencji oczywiście będą zawsze stać przed dylematem wy-
boru atrakcyjnego terminu, imprez towarzyszących, nie pomijając 
wartości samych wykładów. Uczestnicy zaś muszą jednak odpo-
wiedzialnie odpowiedzieć sobie po co, w jakim celu chcą wziąć 
udział. Zapewne historia rozwoju konferencji prac pod napięciem 

wskazuje, że udaje się pogodzić różne cele. Zbyt słabo jednak ak-
centuje się ten wysiłek w kierunku społecznego odbioru, a nie ma 
się czego wstydzić, gdy przeważa dobro klientów energetyki.

Ostatnia konferencja odbyła się w Zielonej Górze z gościn-
nym i zaangażowanym gospodarzem - koncernem ENEA. Mia-
no się czym pochwalić, gdyż jako jedyny podmiot energetyczny 
w kraju podjął on regularne działania promujące rozwój tej techniki 
oraz okresowe szkolenia na swoich poligonach i raz do roku kon-
kursy wykonywania tych prac, oceniając ich poziom i nagradzając 
uczestników. Działalność bardzo ważna z punku widzenia zaan-
gażowania kadry technicznej i rozwoju jej aspiracji konkurowania 
i zaspokajania potrzeb klientów. Z dobrej strony pokazały się tak-
że pozostałe koncerny energetyczne. Nowa tematyka dotyczyła 
różnych aspektów zastosowań bezwyłączeniowych technik: omó-
wiono (PSE) i zaprezentowano montaż linii tymczasowej (brygada 
TAURON), wymianę izolatorów na linii 110 kV i montaż urządzenia 
do kontroli dynamicznej obciążalności linii (DOL) zaprezentowała 
najbardziej zasłużona brygada PPN z Torunia (ENERGA). Prace 
pod napięciem w rozdzielniach po raz pierwszy można było ob-
serwować na specjalnym telebimie, co przyjęto z uznaniem, gdyż 
podglądnięcie pracy w warunkach rzeczywistych ze względu na 
szczupłość miejsca przez ponad 130 uczestników byłaby niemoż-
liwa. Także inne badania i pokazy przyciągały uwagę, w tym za-
stosowanie potężnych maszyn do wycinki drzew pod liniami.

Konferencje krajowe odbywają się co trzy lata, przeplatane 
międzynarodowymi ICOLIM-ami, ESMO i CITTES oraz regularny-
mi posiedzeniami Komitetów normalizacyjnych IEC i  CENELEC. 
Cieszy udział w konferencjach coraz większej grupy Wykonaw-
ców, ale należy oczekiwać, że ich zainteresowanie przerodzi się 
wreszcie w pełny udział, z pokazami własnych prac włącznie. 
W porównaniu z innymi krajami, co dokonuje się na każdej kon-
ferencji, dzieli nas spory dystans zwłaszcza w obsłudze bezwyłą-
czeniowej stacji, zaawansowanych technologiach liniowych, dia-
gnostyce i robotyce oraz w zastosowaniach przemysłowych, np. 
na kolei elektrycznej. Z tego punktu widzenia nie tylko konferen-
cje są potrzebne, ale i poszerzająca się praktyka, którą przykła-
dowo zaprezentowała ENEA. Bez zaangażowania kierownictwa 
firm postęp w tej dziedzinie będzie ciągle zbyt wolny. Podkreślić 
z uznaniem trzeba nowe przepisy państwowe (tegoroczne Roz-
porządzenie MG w sprawie BHP) ułatwiające rozszerzanie tech-
niki prac pod napięciem wg kryteriów ogólnoświatowych. Mimo 
pewnych niedostatków wspomnianych regulacji prawnych i ob-
szarów zastosowania tej techniki należy przewidywać jej dalszy 
rozwój, bo idzie „z prądem” oczekiwań klientów, a także potrzeb 
samych energetyków ograniczania wyłączeń i poprawy stanu 
bezpieczeństwa pracy.
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